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Starten Sie als Vermögensberater
in unserem Team.

Büro für
Deutsche 
Vermögensberatung

Klaus Gross
Limbacher Str. 25
91126 Schwabach
Telefon 09122 1888511
Klaus.Gross@dvag.de

Deutsche 
Vermögensberatung
Vermögensaufbau für jeden!

„ZIUA Z”-Nürnberg 
6 octombrie 2018, la ora 12:00

În Germania, la Nürnberg, 
Centrul Cultural Româno-
German de Ajutor  și Integrare 
își va deschide oficial porţile 
sâmbătă, 6 octombrie 2018, ora 
12:00, în Petersauracherstraße 
nr. 47-49. 
La invitaţia și propunerea doam-

nei Ionela van Rees-Zota, nimeni alta 
decât președintele Aso ciaţiei Dacia 
e.V. din Nürnberg, dar și managerul 
ge neral al Agenţiei de Presă „Așii 
Români” și al publicaţiei „Vocea Ta” și 
cu acordul celui în cauză, acest Centru 
Cultural va primi numele primului 
și singurului român care a zburat 
vreodată în spațiul cosmic, dr. ing. 
Dumitru-Dorin Prunariu, care va fi 
prezent la manifestarea „tricoloră” din 
ini ma Europei, în anul Cente narului 
Marii Uniri.

CONSULTANȚII 
DUMNEAVOASTRĂ 
VĂ INFORMEAZĂ...

Înscrieri pentru programul 
Artist-in-Residence 2019

Cancelaria Federală a Austriei, în cooperare cu KulturKontakt 
Austria, oferă 50 de rezidenţe artistice pentru 2019 în Austria 
(Viena și Salzburg), în cadrul programului Artist-in-Residence 
2018. Câștigătorii trebuie să realizeze/finalizeze câte un 
proiect pe durata rezidenței.
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ROMÂNIA - 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE
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CELEBRE POVEȘTI DE DRAGOSTE

Valențele unei 
căsnicii neobișnuite:
Friedrich 
și Caroline 
Schiller
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Albatrosul 
de Amsterdam

Misterul alba tro sului
 de Amsterdam 
a fost elucidat: 

oamenii de știinţă 
au confirmat că această 

pasăre rară aparţine 
unei specii aparte.
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Renașterea Bibliotecii “Ion 
Minulescu” din Nürnberg, 
face parte din categoria eveni
men telor pe care le aștepţi cu 
sufletul la gură  și cu inima 
deschisă.  Povestea a  pornit de 
la un vis îndrăzneţ al doamnei 
Ionela van Rees  Zota care, cu 
aproape 10 ani în urmă șia 
dorit să ofere românilor din 
zonă o bibliotecă.  În acest 
sens, primul pas a fost realizat 
în 2009, prin intermediul unui 
proiect conceput  de Ionela van 
ReesZota și Berthold Staicu, 
directorii Agenţiei de Presă 
„Așii Români” din Nürnberg. 

Sugestiv intitulat, „Nu lă saţi 
limba română să moară” scopul 
principal al proiectului a fost 
înfiinţarea unei biblioteci ro
mâneşti la Nürnberg şi al unui 
centru cultural românoger
man. Proiectul a fost conceput şi 
implementat în primăvara anului 
2009 şi sa finalizat în 7 aprilie 
2010 – şi sa realizat, la început, pe 
baza colaborării dintre platforma 
culturală “AŞII ROMÂNI” din 
Germania şi Biblioteca Jude
ţeană Mureş.  Implicarea Biblio
tecii Judeţene Mureş în acest 
proiect sa concretizat prin ini
ţierea şi finalizarea unei cam pa
nii de strângere de cărţi în limba 
română. Derulată în perioa da 
aprilie – decembrie 2009, cam
pania de strângere de cărţi a avut 
la bază o agendă ferm conturată 
care a presupus : 
  Intensificarea colaborării cu 

editurile româneşti în vederea 
obţinerii unor donaţii de cărţi 

noi pentru bibliotecă.
  Sensibilizarea cetăţenilor din 

Tg. Mureş şi din alte oraşe şi 
încurajarea lor de a contribui cu 
donaţii de cărţi din bibliotecile 
personale.

  Iniţierea dialogului cu bi
blio teci publice judeţene din 
România în scopul atragerii de 
noi colaboratori şi obţinerii de 
do naţii de cărţi de la aceste in
stituţii.

  Organizarea în 20 august 2009 a 
întâlnirii oficiale de la Biblioteca 
Judeţeană Mureş, în vederea 
mediatizării şi prezentării 
pro iectului de constituire a 
bibliotecii.

Spre bucuria noastră au răs
puns pozitiv invitaţiei de strân
gere de cărţi, pentru românii din 
Nürnberg şi zonele apropiate, 
edituri din Bucureşti, ClujNa
poca, Oradea, Timişoara, diferite 
fundaţii şi asociaţii din ţară, 
alături de Biblioteca Naţională a 

României şi bibliotecile judeţene 
din: ClujNapoca, Braşov, Foc
şani, BaiaMare. Importantă a 
fost şi contribuţia unor scriitori 
mu reşeni şi a unor autori din ţară 
care au răspuns pozitiv de mer
sului nostru, oferindune, cu titlu 
gratuit, exemplare din cărţile 
de poezie şi proză pe care leau 
publicat.

Bibliotecile, editurile, insti
tu ţiile culturale, fundaţiile şi 
per soanele fizice implicate în 
acest proiect au avut ocazia să 
contribuie la constituirea fon
du lui de carte al Bibliotecii «Ion 
Minulescu» cu un număr de peste 
5000 de cărţi, documente audio
vizuale şi publicaţii periodice, 
cu conţinut variat, menite să 
satis facă interesele de lectură 
ale cititorilor de toate vârstele : 
pă rinţi, copii şi bunici ! Un loc 
aparte în colecţiile bibliotecii a 
fost alocat fondurilor de carte 
«Ion Minulescu» şi «Mihai 

Eminescu», cuprinzând cărţi şi 
studii referitoare la opera literară 
a acestor doi mari poeţi români.

Fără îndoială, contribuţia par
te nerilor implicaţi în proiect 
este mult mai mare, fondul de 
carte al Bibliotecii Româneşti 
«Ion Minulescu» din Germania 
ajun gând în final, la 150000 de 
docu mente. Rolul acestor cărţi 
în menţinerea culturii şi limbii 
române este imens, în puls ale 
oferă cititorilor posibilitatea atin
gerii unei libertăţi nemărginite. 
Paginile lor, vorbesc despre fru
museţea limbii noastre naţionale 
şi ascund nepreţuite bijuterii lite
rare şi culturale. 

Avem nevoie de repere cul
turale autentice, avem nevoie de 
exemple de viață remarcabile, 
toc mai de aceea, în calitate de 
autoare de cărți şi ca director 
ono rific al bibliotecii românilor 
din Nürnberg voi fi mereu de 
partea persoanelor care mai cred 

în puterea edificatoare a cărților. 
Prin intermediul lor, oamenii de
vin nemuritori, sfidează spa țiul 
şi timpul, urcă trepte spre înțe
lep ciune şi fac paşi spre şlefuirea 
su fletească. De aceea, se cuvine, 
şi îmi face o deosebită plăcere, 
să  îi felicit pe toți (persoane fi
zice sau juridice) cei care au pus 
umărul la finalizarea acestui 
am plu proiect cultural legat de 
înființarea centrului cultural şi 
redeschiderea bibliotecii româ
neşti din Nürnberg,

Închei, acest scurt articol,  cu 
speranţa că redeschiderea porților 
Bibliotecii «Ion Minulescu» şi 
inau gurarea, în 6 octombrie 
2018, a Centrului Cultural Ro
mânoGerman de Ajutor şi 
Integrare din Nürnberg, acum 
în Anul Centenarului, va sta sub 
semnul unei stele norocoase, 
va fi o primă condiţie de viaţă 
culturală lungă şi rodnică dar şi 
un imbold, pentru dna Ionela 
van Rees Zota şi pentru echipa pe 
care o coordonează, de a continua 
toate celelalte proiecte destinate 
românilor stabiliți în Bavaria. 

În acest sens, veţi avea întregul 
meu sprijin coroborat cu sprijinul 
necondiționat din partea con
ducerii Bibliotecii Judeţene 
Mureş, care a susţinut şi va fi 
sus ţine şi în viitor demersurile 
de promovare a culturii şi lim bii 
române, în Germania şi pretu
tindeni în lume.

Liliana Moldovan
Director onorific  

“Ion Minulescu” din Nürnberg 

Anul Centenarului prilej de redeschidere a Bibliotecii  
“Ion Minulescu” din Germania: Nürnberg, 6 octombrie 2018

Preşedintele Klaus Iohannis 
a primit invitaţie oficială, din 
partea reginei Regatului Unit, 
Elisabeta a II a, la aniversarea 
a 70 de ani a prinţului Charles, 
care va avea loc pe 14 noiembrie, 
la Palatul Buckingham, conform 
Administraţiei Prezidenţiale, 
citată de Mediafax.

La evenimentul urmat de un 
dineu de gală, care va avea loc 
pe 14 noiembrie, vor participa 
mai mulţi şefi de stat şi guvern, 

precum şi reprezentanţi ai 
familiilor regale din Europa. 
Preşedintele Klaus Iohannis 
a avut, la finalul lunii mai, 
convorbiri têteàtête pe Prinţul 
Charles, la Palatul Cotroceni. 
Prinţul Charles a vizitat, anul 
trecut, în mai multe rânduri 
România, atât în vizită privată cât 
şi în vizită oficială. La sfârşitul 
anului 2017, acesta a participat la 
funeraliile Regelui Mihai.

Sursa: www.turnulsfatului.ro

Iohannis, invitat  
la Palatul Buckingham 
pentru aniversarea 
prinţului Charles
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La 7 august a.c. consulul 
general Ramona Chiriac 
a avut o întâlnire de lucru 
cu echipa din München a 
Proiectului „Mobilitate 
echitabilă“/“Faire Mobilität“, 
proiect al consiliului director 
federal al Confederaţiei 
Sindicatelor Germane DGB, 
respectiv cu Nadia Kluge 
și Sevghin Mayr. Echipa de 
proiect este specializată în 
consilierea cetăţenilor UE 
prezenţi pe piaţa muncii din 
Landul Bavaria, proiectul 
fiind finanţat de către 
ministerele federale ale 
muncii și afacerilor sociale, 
respectiv cel al economiei și 
energiei.

Principalele probleme pe care 
le întâmpină cetăţenii români an
gajaţi în Landul Bavaria ţin de 
cunoaşterea insuficentă a lim bii 
germane, nerecunoaşterea anu
mitor calificări profesionale şi 
necu noaşterea sistemul german. 
Lipsa unei informări prealabile 
cu privire la drepturile şi obli
gaţiile angajaţilor în Bavaria, 
pre cum şi încrederea în aşazişi 
in termediari pentru identificarea 
unui loc de muncă duc la situaţii 
extreme, unii muncitori devenind 
chiar victime ale traficului de 
fiinţe umane. Motivele pentru 
care se prezintă la Centrul de con
siliere sunt, în principal, neplata 
salariului, concedierea fără prea
viz, nerespectarea conce diului de 
odihnă,  timp şi condiţii de lucru 
neadecvate, locuinţe de lucru 
insalubre etc.

Centrul de consiliere ”Faire 
Mobilität” München consiliază 
anual cca 800 de persoane, dintre 
care 53% sunt de naţionalitate 
bulgară, 35% română, 10,5% alte 
naționalități europene, iar 1,5% 
alte naţionalităţi. La nivel federal 
se consiliază anual cca 7000 de 
persoane, nevoia de consolidare 
a efortului de consiliere fiind una 
stringentă.

În vederea unei mai bune 
informări a cetăţenilor români 
conducerea Consulatului General 
a agreat promovarea intensă a 
ma terialelor de informare reali
zate în limba română de către 
echipa Centrului Faire Mobi lität. 
Publicaţiile cuprind informaţii 
utile specifice, pe do menii 
ocupaţionale, cum ar fi do meniul 
construcţiilor, al activi tăţilor 
sezoniere în domeniul agri cul
turii, al celor care lucrează în 

domeniul procesării cărnii sau în 
domeniul transportului de măr
furi etc. Materialele vor fi postate 
pe siteul oficial al Consulatului 
General al României la München.

De asemenea, consulul general 
a făcut o prezentare a Campaniei 
de informare ”Cunoaşteţi drep
turile. Respectăţi obligaţiile” 
şi a serviciului telefonic gratuit 
pus la dispoziţia celor care 
devin victime ale traficului de 
persoane, pentru a putea sesiza 
cât mai repede  Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului de Persoane 
din România.

”Cetăţenii români care trăiesc 
şi muncesc în Landul Bavaria, 
precum şi pe întregul teritoriu 
federal, se bucură de drepturi 
egale atât cu cetăţenii germani, 
cât şi cu ceilalţi cetăţeni europeni. 
O dată cu 1 ianuarie 2014 accesul 
pe piaţa muncii este liber, iar 
acest lucru le oferă posibilitatea 
şi dreptul de a desfăşura o 
activitate lucrativă la alegere 
fără restricții şi în Germania. O 
informare corectă cu privire la  
drepturi şi obligaţii ca angajaţi 
în Bavaria, acceptarea unor 
oferte care presupun contracte 
de muncă şi nu promisiuni 

verbale, precum şi înregistrarea 
voluntară la consulat  reprezintă 
măsuri de siguranţă pe care 
cetăţenii români sunt încurajaţi 
să le ia atunci când se stabilesc în 
străinătate.”, a declarat Ramona 
Chiriac.

Proiectul „Mobilitate 
echitabilă“/“Faire Mobilität“ 
(conform siteului oficial 
www.fairemobilitaet.de)
Proiectul „Mobilitate echi

tabilă“ ajută la impunerea pe piaţa 
muncii germane a plăţii salariilor 
juste corecte şi a condiţiilor de 
muncă echitabile pentru lu
cră torii din statele membre ale 
Uniunii Europene care provin 
din Europa Centrală şi de Est. 
Res ponsabil pentru acest proiect 
este consiliul director federal 
al Confederaţiei Sindicatelor 
Ger mane (DGB). Proiectul este 
finanţat încă de la început din 
2011 de Ministerul Federal al 

Muncii şi Problemelor Sociale, 
iar din 2016 şi de Ministerul 
Economiei. În cadrul proiectului 
se analizează continuu pro ble

mele frecvent întâlnite ale lucră
torilor din Europa Centrală şi de 
Est şi nevoia acestora de consiliere 
în problemele de drept social şi 
al muncii. Se fac, de asemenea, 
recomandări de acţiune politică.

Faire Mobilität are nouă centre 
de consiliere în toată Germania şi 
anume în Berlin, Kiel, Oldenburg, 
Dortmund, Frankfurt am Main, 
Mannheim, München, Stuttgart 
şi Erfurt.

Aici, lucrătorii mobili primesc 
informaţii despre dreptul social şi 
al muncii în limbile lor naţionale. 
Aceste centre de consiliere 
cooperează cu sindicatele germa
ne precum şi alte instituţii care 
ac tivează la nivel local având 
aceleaşi preocupări şi făcând 
parte dintro reţea operativă la 
nivel naţional.

Un rol important în cadrul 
proiectului îl reprezintă pre ven
ţia, de aceea sau dezvoltat o serie 

de materiale didactice tema tice 
menite să informeze lu crătorii 
europeni mobili.

De asemenea, consilierii Faire 
Mobilität oferă seminarii pe teme 
de dreptul muncii, în limbile 
respective, atât pentru lucrătorii 
europeni mobili cât şi pentru 
consilierii din domeniul social cu 
focus pe migraţie.

Se dezvoltă şi se implementează 
măsuri suplimentare care sunt 
me nite să sprijine şi să adâncească 
dialogul transnaţional al sin di
catelor şi al instituţiilor similare.

CONSULATUL GENERAL 
AL ROMÂNIEI  

în München

Servicii de consiliere pentru cetăţenii 
români angajaţi în Bavaria vizită la Centrul „Mobilitate echitabilă“  

- “Faire Mobilität“ din München

ALTE INFORMAŢII UTILE

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane  
din România: www.anitp.mai.gov.ro/

Informaţii de dreptul muncii: www.fair-arbeiten.eu/ro/ .

Materiale tematice: www.faire-mobilitaet.de/informationen/flyer
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În Germania, la Nürnberg, 
Centrul Cultural Româno
German de Ajutor 
și Integrare își va deschide 
oficial porţile sâmbătă, 
6 octombrie 2018, ora 12:00, 
în Petersauracherstraße 
nr. 4749. 

La invitaţia şi propunerea 
doam nei Ionela van ReesZota, 
nimeni alta decât preşedintele 
Aso ciaţiei Dacia e.V. din 
Nürnberg, dar şi managerul ge
neral al Agenţiei de Presă „Aşii 
Români” şi al publicaţiei „Vocea 
Ta” şi cu acordul celui în cauză, 
acest Centru Cultural va primi 
numele primului şi singurului 
român care a zburat vreodată în 
spațiul cosmic, dr. ing. Dumitru
Dorin Prunariu, care va fi prezent 
la manifestarea „tricoloră” din 
ini ma Europei, în anul Cente
narului Marii Uniri.

Amănuntele legate de această 
manifestare de mare importanţă 
pentru toţii românii care trăiesc şi 
muncesc în Germania ni le oferă, 
în continuare, chiar doamna 
Ionela van ReesZota, sufletul 
acestui eveniment care se apropie 
cu paşi repezi de „cosmodromul” 
din Nürnberg:  

„Cei care doresc să participe la 
această inaugurare şi cred că va fi 
multă lume, pot veni la Centrul 
nostru chiar de la ora 11:00, 
deoarece se urmăreşte ca la fix 
ora 12:00 să fie tăiată panglica! 

Ar fi foarte bine dacă măcar 
o parte din oamenii care ne vor 
onora cu prezenţa ar putea fi 
îmbrăcaţi în costum naţional 
popular şi ar fi de dorit să aducă 
cu ei şi un obiect pentru a fi donat 
tombolei noastre. 

Banii de la tombolă vor fi 
donaţi Centrului Cultural, iar 
fiecare persoană care va veni la 
inaugurare nu va pleca acasă cu 
mâna goală! Cu siguranţă vor 
mai fi şi alte premii surpriză, 
puse la dispoziţie de sponsorii 
noştri inimoşi. Tot în cadrul ma
nifestării din 6 octombrie va mai 
exista şi un spectacol inaugural, 
dar şi o expoziţie fotografică 
inedită, cu imagini unice ale pri
mului şi singurului cosmonaut 
român, dr. ing. DumitruDorin 
Prunariu, care va fi alături de noi, 
la Nürnberg.  

Proiectul cultural se va numi 
“Cosmopoesis XVII  XX” şi va 
cuprinde:

  expoziție hărți celeste sec. 
XVII  XX şi fotografii
document Dumitru Dorin 
Prunariu, din perioada 
zborului cosmic, pe suport 
din hârtie manuală

  povestirile cosmonautului ro

mân Dumitru Dorin Prunariu
  poezie cosmică prezentată  
de către Camelia Botezatu, 
direc torul Editurii Paideia şi 
preşedintele Asociației Em
ble matic România

  sesiune de autografe Dumitru 

Dorin Prunariu, pe foto
grafiiledocument care vor fi 
puse în vânzare

Aceste fotografii de colecţie 
sunt oferite de editura Paideia  
edi tura cărţilor de cultură  „em
blematic România  un mesaj bun 

La Nürnberg, „ZIUA Z” va sosi 
pe 6 octombrie 2018, la ora 12:00

 Toată lumea trebuie să se „adăpostească” la Centrul Cultural Româno-German!  

îşi deschide porţile 
în data de 06 octombrie 2018, ora 12:00

 Petersauracherstraße 47-49,  
90449 Nürnberg

Centrul Cultural Româno-German

Deutsch-Rumänisches Kulturzentrum
BERATUNG•INFORMATION•INTEGRATION CONSULTANȚĂ•INFORMARE•INTEGRARE

Cosmonaut dr. ing. DUMITRU-DORIN PRUNARIUDUMITRU-DORIN PRUNARIU

Perseverenţa, credinţa şi munca susţinută de oameni ca dumneavoastră  
au făcut un vis să devină realitate!

Alături de români, pentru români!
Deutsche und Rumänen ZUSAMMEN für ein schönes Miteinander!

 „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă  „Să formezi o echipă 
este doar începutul, este doar începutul, este doar începutul, este doar începutul, este doar începutul, este doar începutul, este doar începutul, este doar începutul, este doar începutul, 
să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună să rămâi împreună 

este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, este progresul, 
să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună să lucrezi împreună 

este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“este succesul“
(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)(Henry David Thoreau)

Vă invităm să fiţi alături de noi, 
 în această zi marcantă, la inaugurarea noului 

Centru Cultural Româno-German de Ajutor  
şi Integrare din Nürnberg!

Vă aşteaptă un program variat,  
presărat cu discuţii incitante, ritmuri muzicale, 

delicii culinare și invitați speciali!

DENISE KLÜWER
-avocat drept german-

Viorica Robina
-Instructor auto-

de la români, despre România”, 
fotografii care pot fi achiziţionate 
apoi la preţul de 20 Euro, cu 
autograful oferit în cadrul 
manifestării de la inaugurarea 
Cen trului de cosmonautul român 
dr. ing. DumitruDorin Prunariu, 
prezent la faţa locului. O parte din 
aceşti bani vor merge în visteria şi 
patrimoniul Centrului Cultural 
RomânoGerman din Nürnberg, 
pentru binele tuturor.  

„Vreau să mai mulţumesc din 
inimă tuturor voluntarilor care 
au muncit la acest Centru, pentru 
ca totul să fie pus în ordine; de 
asemenea mulţumesc sponsorilor 
și donatorilor care au contribuit 
la nașterea acestui important 
Proiect, pentru toţi românii din 
Germania. Mulţumesc oficia-
lităţilor orașului Nürnberg pen tru 
susţinere, mulţumesc de ase menea 
Instituţiilor de Stat din România 
care ne-au ajutat ori de câte ori 
a fost nevoie. Și a fost nevoie de 
multe ori...”.

Vă mai informăm că pro gra
mul oficial de funcţionare al 
Centrului Cultural Româno
German de Ajutor şi Integrare va 
fi următorul: 

 Luni  Miercuri: 
 orele 913 şi 1518; 
 Joi  Vineri: orele 1518;
 Sâmbătă: orele 913.
 Duminică: închis.

„În afara acestui program 
oficial, va exista și un program 
zilnic pe ore, deja stabilit și 
distribuit, iar ziua de duminică 
va fi rezervată în special pentru 
evenimente culturale, care vor fi 
derulate în decursul timpului”, 
nea mai declarat doamna 
Ionela van ReesZota, care a mai 
menţionat: 

„La inaugurarea din 6 
octombrie poate veni oricine, de 
orice naţie, de la mic la mare! Iar 
dacă cineva dorește să ajute la 
organizarea acestei manifestări, 
de la inaugurarea Centrului 
Cultural din Nürnberg, rog să 
mă contacteze la telefonul 0160 
33 73 128, prefixul Germaniei 
fiind 0049. Vă mulţumesc și vă 
aștept să tăiem împreună panglica 
inaugurală, alături de domnul dr. 
ing. Dumitru-Dorin Prunariu!”.

Dan TEODORESCU
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CONSULTANȚII DUMNEAVOASTRĂ 
VĂ INFORMEAZĂ...

09122 1888 511

Bună ziua și bine vam regăsit după 
vacanță. De data această mam 
hotărât să scriu despre un subiect 
mai mult, sau mai puțin cunoscut 
și discutat pe „piața“ financiară și 
anume: educația financiară.

Educația financiară este procesul prin 
care dobândim cunoştințe, aptitudini şi 
abilități care ne permit să luăm decizii 
mai bune în ceea ce priveşte gestionarea 
resurselor noastre, să facem analize pe 
baza informațiilor corecte şi să ştim cui 
să cerem ajutor şi sfaturi pentru a obține 
mai multe beneficii din banii noştri. După 
cum bine ştiți, aceasta nu este o materie pe 
care să o înveți la şcoală, ci mai degrabă, o 
vezi, o auzi şi o simți în sânul familiei tale.

Actualul nostru sistem de învățământ se 
concentrează asupra pregătirii tineretului 
pentru obținerea unei slujbe bune prin 
dezvoltarea capacității intelectuale. 
După dezvoltarea capacității intelectuale, 
se urmăreşte un nivel superior de 
educație pentru a îmbunătăți abilitățile 
profesionale. Ei studiază pentru a deveni 
ingineri, oameni de ştiință, bucătari, 
polițişti, artişti, scriitori etc. Aceste 
abilități profesionale le permit să intre 
pe piața forței de muncă şi să muncească 
pentru bani, deci pentru altcineva.

Câți dintre noi am venit în Germania 
cu gândul că ne vom îmbogăți? Că vom 
câştiga mai bine decât acasă de cel puțin 
trei ori şi că vom duce o viață mai bună?! 
Şi câți dintre noi şi aici ne lovim de 
aceleaşi probleme financiare că şi înainte, 
deşi câştigăm mai bine acum. Toate aceste 
probleme pleacă de la lipsa unei educații 
financiare timpurii. Unul dintre motivele 
pentru care cei bogați se îmbogăţesc tot 
mai mult, cei săraci sărăcesc tot mai mult, 

iar clasa mijlocie se zbate în datorii este 
faptul că despre bani se învață, după cum 
am spus deja, acasă şi nu la şcoală. Cei mai 
mulți dintre noi am aflat despre bani de la 
părinți. Am crescut auzind mereu: „veziți 
de şcoală, ia note bune că să ai un job bine 
plătit“. Ok, am terminat cu note excelente, 
dar având o slabă pregătire financiară. 
Şcoala te formează profesional, dar nu 
se concentrează şi asupra capacității de 
rezolvare a problemelor financiare. De 
aici şi ideea preconcepută că : „banul 
este ochiul dracului“ sau „banii nu aduc 
fericirea“. Cred cu tărie în educație, însă 
recomand şi un alt 
traseu al stu dii
lor. Asta după ce 
am văzut că în fața 
problemelor finan
ciare nu contează că 
ai două facultăți sau 
poate nici opt clase 
terminate. Sin gu ra 
diferența este men 
talitatea şi pu te
rea de ați modela 
viața prin gânduri şi 
voință.

Da, în societatea de 
astăzi, banii sunt o 
formă de putere, dar şi mai puternică este 
educația financiară. Pentru că degeaba 
câştigi bine, ai salariul mare, dacă la 
sfârşitul lunii tragi linie şi tot pe minus 
eşti. Fiecare om are o anumită relație cu 
banii şi modul în care se comportă în 
această dimensiune a vieții dictează şi 
nivelul sau de siguranță financiară. Deşi 
probleme financiare au şi cei săraci şi cei 
bogați, există diferențe semnificative între 
ele şi modul în care fiecare şi le rezolvă. 
Iar aceste diferențe apar din nivelul de 
inteligență emoțională şi inteligență 

financiară a fiecăruia. Pentru a şti cum să 
îți gestionezi mai bine banii, ai nevoie de 
educație financiară. Siguranța financiară 
poate fi obținută de oricine, cu condiția 
să înceapă de astăzi şi să fie perseverent în 
timp, cu focusul îndreptat spre obiectivele 
financiare personale.

Educația financiară ne ajută să menținem 
un echilibru financiar, ne învață cum să 
gestionăm veniturile noastre şi să cheltuim 
mai puțin, cum să facem economii pentru 
situații neprevăzute, cum să strângem 
avere sau să economisim pentru diverse 

obiective din viața 
de zi şi zi.

În ziua de azi 
trebuie să fim bine 
informați despre 
i n  s t r u m e n t e l e 
financiare pe care le 
folosim sau pe care 
diverse instituții 
bancare încearcă 
să ni le vândă. Pen
tru a utiliza aceste 
servicii, avem ne
voie să înțelegem în 
ce măsură satisfac 
nevoile noastre şi 

ce obligații avem în calitate de clienți. 
Astăzi avem la dispoziție o gamă largă de 
servicii financiare care ne pot uşura viața 
şi în acelaşi timp ne ajută să ne atingem 
obiectivele. Asta dacă le înțelegem pe 
fiecare în parte şi ştim să le folosim în 
avantajul nostru.

Primul pas în educația financiară este 
acela de a înțelege cum să câştigăm 
bani, să avem mai multe surse de venit 
astfel încât să nu fim 100% dependenți 
de un salariu. Apoi, ştiind cât şi de unde 

avem banii, este important să avem şi o 
evidență a cheltuielilor pentru a putea 
planifica investiții ulterioare.  Metodele 
de economisire şi de investire a banilior 
sunt multiple, iar pentru a face cele mai 
bune alegeri, trebuie de asemenea să 
fii informat şi să înțelegi avantajele şi 
dezavantajele fiecărei opțiuni.

Iar înțelegerea intrumentelor financiare 
este crucială în situația economică 
actuală. Când e bine să faci un credit, cu 
ce dobânzi şi pe ce perioadă, care sunt 
avantajele şi dezavantajele cardurilor 
de credit şi cum să alegi cel mai bun 
instrument de economisire oferit de piață. 
Toate aceste cunoşțințe ţin de educația 
financiară, iar noi vă ajutăm să găsiți 
răspunsurile corecte. Începând cu data 
de 6 octombrie, cu deschiderea Centrului 
Cultural Român vă stau la dispoziție cu un 
curs săptămânal de educație financiară. 
Aşa că nu ratați această oportunitate de a 
învăța să vă creaţi o avere.

Raluca Kovacs
tel. +49 173 8391348

Educația financiară ne ajută să 
menținem un echilibru financiar, 

ne învață cum să gestionăm 
veniturile noastre  

și să cheltuim mai puțin,  
cum să facem economii pentru 

situații neprevăzute, cum 
să strângem avere sau să 

economisim pentru diverse 
obiective din viața de zi și zi.
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Cum te poți încărca pozitiv

metamorfozează cu simţămintele 
sale, cu cugetul sau cu emoţiile 
sale.
«Iată, pare a zice artistul, acesta 
este cordul meu cu palpitaţiile lui, 
sinapsele, lacrimile, zâmbetul, 
tonul vocii, mimica, gesturile şi 
cuvintele. Cuvintele care sunt 
învelişul bine meşteşugit, vehi
culul care transportă fluturi care 
nu vor să fie înecaţi în fântână».”

Cristina Mihai (Ottawa)
„O poezie profundă, care insuflă 
romantism uneori, deznă
dejde alteori, iubire de oameni 
nemărginită şi necondiționată, 
însăşi viața. Adrian Munteanu 
este un poet cu un stil sur prin
zător, care face o alianță magică 
între poezie şi filozofie. Un om 
care emană lumina şi pe care lam 
asemănat cu un vulcan. Da, acesta 
este cuvântul care îl defineşte 
cel mai bine. Căci nu trebuie să 
ne lăsăm niciodată păcăliți de 
peisajul lin, odihnitor şi dulce din 
jurul unui vulcan; trebuie să avem 
mereu în minte, că în adâncuri, el 
fierbe în stare latentă. Un artist 
cu o personalitate extrem de 
interesantă, a cărui carte nu ar 

trebui să lipsească din bibliotecile 
noastre, pentru că e o plăcere 
să fii trist în maniera roditoare 
propusă de acest poet. Poetul nu 
face decât săşi împlinească, prin 
poezie, propriul lui destin, dar 
o face cu multă perseverență şi 
cu spontaneitate. Priveşte lumea 
printro fereastră a lui, doar a 
lui, şi oricât de mult am vrea săl 
răsplătim pentru starea de bine 
pe care neo dă interpretarea 
excepțională a sonetului său, 
este imposibil, fiindcă niciodată 
nu o să putem cântări cu preci
zie arderea interioară care a 
născuto”.

Violeta Necula (Montreal)
„Era linişte ca întro seară târzie 
pe peronul unei gări. Şi iată că 
din spatele sălii, cu o valiză în 
mână, a trecut printre noi un 
călător. Acesta era poetul care 
venise din Braşovul de departe 
spre a ne convinge că...”mai întâi 
a fost cuvântul”. Noi cunoşteam 
adevărul acesta Divin, dar ne 
plăcea să ne convingem din nou. 
Noul sosit ne privea în ochi lă
sând impresia că parcă near cu
noaşte de undeva, nu a salutat 

măcar, a privit în jur apoi şia 
pus valiza pe un scaun. Liniştea 
se adâncea mereu. Omul nostru 
era blând ca un Hemingwei după 
o coridă. Şi tăcea mereu. Ştiam 
de la marii oratori ai antichităţii 
că tiradele publice erau sonore, 
rostite pe acorduri de vibraţii 
nemuritoare, înflăcărate şi con
vin gătoare. Şi mai ştiam că marii 
rostitori de cuvinte îşi sfâr şeau 
marile tirade cu celebra frază 
rostită în latină: «quod erat de
monstrandum.» Dar nam fost 
dezamăgiţi. Poetul îşi pregătise 
bine trucul. El ne vorbea prin 
mi mică şi prin gestică. Poetul de
venise actor, iar actorul rostea din 
poet. Îl aveam în faţă pe ARTIST. 
Şi artistul şia intrat în rol. Marele 
sonetist şia înlănţuit sonetele 
întrun discurs recitat publicului 
pe care la captivat şi la făcut 
părtaş la fenomenul poetic. Vă 
reamintesc că oratorii antichităţii 
foloseau adesea tonalităţi înalte. 
Vă amintesc şi că prin secolul 
nostru nouăsprezece sau mai 
răstit la omenire câţiva nebuni 
proverbiali ca Lenin, Stalin, 
Musolini, Hitler, Hrusciov, 

„În timp ce mă aflu din 
nou dincolo de ocean, îmi 
amintesc cu emoție de 
comentariile de după turneul 
americanocanadian de anul 
trecut. Spuneți şi voi, cum să 
nu te încarce pozitiv?!
Felicitări pentru remarcabila 
realizare! Suntem mândri 
că suntem români şi avem 
un astfel de mesager al 
creativității sufletului nea
mului nostru!”

Liliana Codleanu
„O călătorie plină de peripeții, un 
turneu deosebit, un om frumos, 
curajos, care mia amintit, pentru 
a nu ştiu câta oară, că am avut 
norocul să mă nasc în România!”

Laczcko A. AngelaDoina
„Sunteți cel mai bun şi elocvent 
exemplu de  ”DA. SE POATE!”
Sunteți exemplu pentru toți: 
tineri, dar mai ales pentru cei ”mai 
puțin tineri”, oarecum speriați 
şi dezamăgiți. Dezamăgiți de ei 
sau poate de către cei de lângă 
ei. Măcinați de ”înghețuri şi 
dezghețuri”, nu mai au aceeaşi 
forță să o ia de la capăt la fel de 
viguroşi.
Dumneavoastră arătați tuturor că 
... ar trebui să o facă. POSIBILUL 
se află în ei ...sau/şi … pe aproape.
Continuați să mergeți zâmbind şi 
cu încredere pe minunata cale pe 
care vă aflați acum. Cu respect şi 
prețuire”
Profesor Cornelia Petre (Braşov)

„Te felicit din toată inima. Chiar 
ai dat o lecție de cum se poate 
prezenta poezia. Exemplul tău 
poate face şcoală. Trebuie doar să 
ai talent şi asta e o mare problemă”.

Eugen D.Popin (Germania)
„Adrian Munteanu nu doar îşi 
scrie poezia, nu doar o recită, 
ci o trăieşte cu toţi porii şi 
această ardere o dă mai departe 
publicului, ca acesta să plece 
încărcat cu picuri de soare.
Poetul aspiră prezentul şi trecutul 
prin marile teme ale omenirii, 
dar şi prin micile evenimente 
ale cotidianului, pe care le 

Ceauşescu etc., dar lătratul lor 
nu a convins pe nimeni de nimic. 
Adrian Munteanu şia rostit 
poemelesonete aproape şoptit, 
dar cristalul vocii lui mângâia 
sala cu dolce farniente. Plus ges
tica, modul acesta original de a 
comunica al Artistului. Sa ros
tit poezie mai gravă şi mai dul
ceagă. Glumele nu şiau găsit 
locul dea lungul tiradei de un 
ceas. Şi tot atât de firesc a revenit 
liniştea. În scurtul cuvânt de 
încheiere poetul nea zis: «Acesta 
sunt eu». Au urmat autografele, 
pozele, strângerile de mâini şi...
la revedere. Volumul cu sonete 
”Fluturele din fântână” a plecat în 
casele multor români.”

George Filip (Montreal)
„Mult respect şi admirație şi din 
partea noastră pentru domnul 
Adrian Munteanu! Lam întâlnit 
la recitalul de la Consulatul 
Român în Toronto, care a fost 
foarte frumos şi emoționant şi a 
creat în sala o energie specială!”

Simona Chioreanu
„Întâlnirea cu Poezia sonetistului 
Adrian Munteanu nea unit pe 
toți cei prezenți în aceeaşi vibrație 
şi a mai potolit un pic aleanul 
celor duşi departe, cei care trăiesc 
acum dincolo de spațiul mioritic 
aflat între fatalitate şi firesc, 
dincolo de orice graniță, întro 
altfel de patrie, numită Dor.”

Otilia Tunaru (Montreal)
”Un rost aveți de muuuuult! Şi 
nu e unul oarecare! Veşnic veți 
dăinui, prin sonetele şi toate 
scrierile atât de deosebite, de 
frumoase, în care nu doar eu mă 
regăsesc! Şi asta e lucrul cel mai 
mare! Exprimați în cuvinte, ceea 
ce eu simt, asta mă face fericită! 
Vă mulțumesc că existați în viața 
mea!

Sandu Magda
Roxana Bolocan: „Numi vine să 
cred că poate fi contemporan cu 
noi un talent atât de mare care ne 
aminteşte de valorile eterne ale 
poeziei noastre şi nu numai!”

Adrian Munteanu
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Comisia Europeană vine cu 
o reacţie fermă după protestele 
violente din 10 august şi 
condamnă agresiunile atribuite 
forţelor de ordine din România 
împotriva jurnaliştilor, eviden
ţiind că este “important” ca 
anga jaţii companiilor media să 
îşi poată desfăşura activitatea, 
informează postul public austriac 
ORF. “În cursul confruntărilor 
între forţe speciale ale poliţiei 
şi demonstranţi violenţi, un 
cameraman ORF a fost bătut, iar 
corespondentul ORF Ernst Gelegs 
abia a scăpat de loviturile unui 
agent al forţelor de ordine care 
avea scut (…)”, a transmis postul 
austriac. Directorul general ORF, 
Andreas Wrabetz, a denunţat o 
situaţie “inacceptabilă” pentru 
un stat membru al Uniunii 
Europene.

“Este important ca repre zen
tanţii presei să îşi poată desfăşura 
activitatea”, a declarat luni, 
conform ORF, un purtător de 
cuvânt al Comisiei Europene, 
potrivit Mediafax.

Cancelarul Austriei, Sebastian 
Kurz, a condamnat violenţele 
produse la Bucureşti şi aşteaptă 
clarificări din partea României 
după ce jurnalişti austrieci 
au fost agresaţi de forţele de 
ordine în timpul protestelor 
desfăşurate vineri. “Condamnăm 
puternic violenţele de la 
Bucureşti, în cursul cărora au 
fost răniţi mulţi demonstranţi şi 
jurnalişti. Aşteptăm clarificări. 
Îi doresc recuperare rapidă 
cameramanului ORF care a fost 
rănit”, a transmis Sebastian Kurz 
prin Twitter.

Sursa: http://www.gds.ro

Comisia Europeană, prima reacţie  
după violenţele de la protestul din 10 august

Auftritt einer Bistritzer Gruppe 
am 20. September 2018, 15:00 

Uhr am Nürnberger Altstadtfest 
in der Katharinenklosterruine 

(neben dem CINECITTA)
Das Ensemble ”Cununa de pe 
Someş“ aus Bistritz/Rumänien

Mit originellem Tanzen, 
Singen, Musizieren – so stellen 
sich die Künstler des Ensembles 
„Cununa de pe Someş“ des 
Kulturpalastes aus Bistritz in 
Nordsiebenbürgen vor. Seit 
mehr als 50 Jahren haben seine 
Mitglieder auf rumänischen 
und internationalen Bühnen 
ihre Virtuosität bewiesen. 
Das Ensemble tritt aus Anlass 
der 100Jahrfeier Rumäniens 
erstmals in Nürnberg als 
Botschafter des Friedens und des 

europäischen Zusammenhalts 
auf.

Performanța unui grup din 
Bistrița la 20 septembrie 2018, 

ora 15:00
Ansamblul ”Cununa de pe 

Someş” din Bistrița / România
Cu dansuri originale, cântece 

şi muzică  aşa se prezintă 
artiştii ansamblului ”Cununa 
de pe Someş” de la Palatul 
Culturii din Bistrița, din nordul 
Transilvaniei. De mai bine de 
50 de ani, membrii săi şiau 
demonstrat virtuozitatea pe scena 
românească şi internațională. Cu 
ocazia Centenarului României 
ansamblul apare pentru 
prima dată la Nürnberg ca un 
ambasador al păcii şi coeziunii 
europene.

Auftritt einer Bistritzer Gruppe  
am 20. September 2018, 15:00 

Uhr am Nürnberger Altstadtfest – 
”Cununa de pe Someș” din Bistrița

După vacanță, începem cu teatru:
Teatrul T.a.C.T   prezintă comedia   
”Idilă estivală” 

Sighişoara
după Slawomir Mrozek

Regia Ion Mircioagă
Distribuția : 

Gianina Iconaru
Ştefan Abrudan
Eugen Pădureanu
Denisa Capră

Asistență tehnică:
 Valentin Marcoş
Durata spectacolului: 90 min. 

Vineri  21. 09, ora 19.30, 
Bürgerzentrum Kirchheim 
Heidelberg, Hegenichstr. 2   

Sâmbătă  22. 09,   Stuttgart, Info: 
017683165478    

Duminică  23. 09, ora 19.00, 
Hochschule für Musik und 

Theater, München

”… un spectacol care aduce în 
fața publicului serioase probleme 
existențiale, dar cu accente 
comice: pe o plajă, întrun loc 
retras, doi indivizi se întâlnesc 
întâmplător, având în gând acelaşi 
lucru  să se sinucidă. Motivele 
celor doi diferă radical…În 
mijlocul dramei apare elementul 

perturbator: o femeie (Gianina 
Iconaru), care va strica planurile 
celor doi sinucigaşi…Între cei 
doi bărbați se naşte o rivalitate 
înverşunată; în întâmplarea la 
care sunteți martori, lupta este 
fără menajamente, căci miza ei e 
însăşi viața...Un spectacol despre 
femeie ca argument necesar şi 
suficient al existenței. O comedie 
cu final surprinzător, care 
îndeamnă la o clipă de meditație 
asupra lumii noastre, o lume în  
care lipsa de scrupule garantează 
succesul...”   

Intrare, la Heidelberg: 20 Euro 
sau, cu reducere: 15 Euro     
Înainte şi după spectacol se 
poate servi o bere, un suc, o 
gustare. După spectacol, desigur, 
împreună cu actorii  de data asta, 
sigur  chiar în foyer, ca la festival.  
ÎN 22 SEPTEMBRIE, DE LA ORA 
18.00, BALUL STRUGURILOR, 
TOT LA BÜRGERZENTRUM 
KIRCHHEIM  ORG. ÎN 
COLABORARE CU COMU
NITATEA ROMÂNILOR DIN 
BRUCHSAL (ANA MARIA 
SĂMĂRGHIȚAN).     

Iosif Herlo  

Invitație la teatru 
și, în 22 septembrie, 

 la Balul Strugurilor
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Max 21,6 Mbit/S*

Ortel Mobile GmbH, E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf: *Ortel Mobile Datentarif: 49 Cent/MB. Unitate de taxare 100 KB. Tariful de date Ortel Mobile este disponibil numai în Germania (serviciul de roaming și telefonie sunt excluse din punct de vedere tehnic). Condiții de utilizare: Achiziționarea unui pachet Starter pentru Internet (preț recomandat 69,99 €). 
Pachetul Starter include o cartelă SIM și un router LTE staționar. Pentru utilizarea dispozitivului este necesară o sursă de alimentare. Internet für Zuhause (29,99€ pentru 28 zile durata perioadei de valabilitate a opțiunii) activare Ortel Mobile Datentarif: Până la 40 GB în interiorul Germaniei, cu o viteză de până la 21,6 Mbit/s (descărcare) și 8,6 Mbit/s (încărcare), 
apoi până la 56 kbit/s la descărcare și încărcare. În cazul vitezelor indicate este vorba de viteza maximă posibilă din punct de vedere tehnic. Viteza medie atinsă efectiv poate să difere. Unitate de taxare 100 KB. Această opțiune este disponibilă numai pentru utilizarea în routerele LTE staționare. Prelungirea se realizează automat dacă ai credit suficient, dacă 
Pachetul Starter include o cartelă SIM și un router LTE staționar. Pentru utilizarea dispozitivului este necesară o sursă de alimentare. Internet für Zuhause (29,99€ pentru 28 zile durata perioadei de valabilitate a opțiunii) activare Ortel Mobile Datentarif: Până la 40 GB în interiorul Germaniei, cu o viteză de până la 21,6 Mbit/s (descărcare) și 8,6 Mbit/s (încărcare), 
apoi până la 56 kbit/s la descărcare și încărcare. În cazul vitezelor indicate este vorba de viteza maximă posibilă din punct de vedere tehnic. Viteza medie atinsă efectiv poate să difere. Unitate de taxare 100 KB. Această opțiune este disponibilă numai pentru utilizarea în routerele LTE staționare. Prelungirea se realizează automat dacă ai credit suficient, dacă 
Pachetul Starter include o cartelă SIM și un router LTE staționar. Pentru utilizarea dispozitivului este necesară o sursă de alimentare. Internet für Zuhause (29,99€ pentru 28 zile durata perioadei de valabilitate a opțiunii) activare Ortel Mobile Datentarif: Până la 40 GB în interiorul Germaniei, cu o viteză de până la 21,6 Mbit/s (descărcare) și 8,6 Mbit/s (încărcare), 

nu dezactivezi opțiunea la finalul respectivei perioade de utilizare. Opțiunea nu poate fi comercializată, de ex., revândută sau promovată comercial. Aplicația se limitează la utilizarea nomadică sau staționară, utilizarea mobilă fiind exclusă. WEE- Nr. DE 10160685

Ortel. Vorbim limba ta. Reîncărcare:

29 99
/4 Săptămăni

€*

* Costurile pentru hardware nu sunt incluse în preț. 
Tariful este valabil numai împreună cu hardware-ul. 

+ simplu și rapid
+ 40 GB cu viteză LTE

+ navigați de acasă

ZUHAUSE
INTERNET

FÜR

INTERNET PENTRU ACASĂ
Foarte relaxat și fără obligații contractuale.
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La noi se vorbeste:

Kopie     /  

Sepci / Tricouri

Reclama Auto / Vitrina

Cani

Postere / Plakate /Tablouri pe panza

Werbeagentur Gerhardt Eugen Kamp

Copyshop Papierus 01728902005

Gerhardt

Seit 1992

Werbeagentur

Tel:   0911-673571 www.gerhardtwerbeagentur.de

Rothenburger Str. 132   90439 Nürnberg   

Tel: 0911-673571  &  0911-65678605

Luni - Vineri   9:00 - 17:00 
Perinute

Identificări
Eu sunt un om, ich bin ein Mensch,  

je suis un homme. 
Aşa ne definim fiecare dintre noi în 

contextul social în care trăim, indiferent de 
limba pe care o vorbim, de obiceiurile pe 
care le avem, de cultura căreia îi aparţinem. 
Ca indivizi sociali ne raportăm la  mentalul 
mediului în care trăim, suntem influenţaţi de 
comportamentul celor din jurul nostru. În 
consecinţă, suntem influenţaţi de un anumit 
determinism social, continuăm o linie a 
înaintaşilor, respectăm regulile impuse de 
comunitate, suntem educaţi strict întrun 
cadru bine determinat. Ce se întâmplă însă 
când, oarecum folosind liberul arbitru sau 
obligaţi de context, ajungem să schimbăm 
mediul natural în care neam însuşit un set de 
reguli, acolo unde a fi înseamnă doar a urma 
traiectoria cotidianului. Cum reacţionăm 
când nu mai recunoaştem obiceiurile celor 
din jur, când nu mai identificăm cuvintele 
pe care le auzim, când nu mai receptăm 
aspectele culturale manifestate în imediata 
apropiere a eului nostrum social? 

Eu sunt o fiinţă, ich bin ein Wesen,  
je suis un être.

Atunci când omul nu se mai recunoaşte pe 
sine în mediul în care trăieşte intră în procesul 
de devenire, de transformare, asumânduşi 
noi valenţe comportamentale şi culturale. 
Vechile valori nu mai sunt valabile, edificiul 

construit cândva  rămâne doar un reper al 
existenţei individului în timp, fără a face o 
punte de legătură cu prezentul social.  Omul 
care iese din matricea originară îşi asumă 
un proces de descentralizare, este conştient 
că, pentru o perioadă, va plonja în spaţiile 
marginale ale cercului existenţial, dar urmând 
traiectoria depozitului ancestral, ştie că prin 
autoconstrucţie şi determinare se va apropia de 
noul centru al fiinţării sale.

În primul rând, din punct de vedere social, 
el resimte brusc ruptura de mediul natural. 
„Lumea de odinioară” şi „lumea de acum” 
nu se mai întâlnesc, sunt două spaţii aflate 
la mare distanţă care nu au posibilitatea de 
a se învecina. Spiritual însă omul rămâne 
conectat la trecut şi îşi transferă în prezent 
numite emoţii, trăiri şi experienţe. Astfel 
începe dezvoltarea fiinţei din punct de 
vedere cultural. Depozitul ancestral al eului 
este transferat întro nouă dimensiune piho
socială şi culturală. Omul începe să cerceteze, 
săşi sondeze forul interior: ce aspecte din 
acest depozit ancestral se potrivesc noii 
lumi în care se află? Ce îl poate susţine să 
funcţioneze normal întrun mediu străin? 
Cum poate săşi identifice reperele fiinţei?

În fiecare dintre noi sălăşuieşte dorinţa 
de a cunoaşte, suntem curioşi să descoperim 
ceva nou care să e susţină dorinţa de a evolua. 
Începem să identificăm locuri: uneori seamănă 
cu ceva de odinioară, alteori sunt total diferite, 
dar mereu procedeul descoperirii de bazează 
pe raportarea la depozitul ancestral. „ Ce 
mult seamănă această cărare prin pădure cu o 

cărăruie pe care o urcam în copilărie...”, o astfel 
de conexiune declanşează memoria afectivă şi 
la nivelul subconştientului se face o legătură 
între „ce a fost” şi „ce este”. Astfel memoria 
afectivă substituie în fiinţa noastră „locul 
trecut” cu „locul prezent”. Este un prim pas 
în identificarea noastră, realizăm expansiuni 
ale fiinţei prin îmbogăţirea prezentului cu ele
mente din trecut.

O altă fază o reprezintă identificarea naturii 
umane, recunoaştem fiinţe asemeni nouă, 
le simţim frumuseţea interioară, ne regăsim 
prin comunicarea cu ele. Din nou, comparăm 
oameni din trecutul nostru cu cei pe care îi 
întâlnim în spaţiul adaptiv. Fiinţa noastră se 
dezvoltă prin transferul afectiv şi cognitiv 
realizat prin întâlnirea cu oameni noi. 

Următorul nivel îl reprezintă contactul 
cu limba străină. „De ce nu există o limbă 
comună pentru toţi oamenii?” Cu siguranţă, 
fiindcă nu am mai avea posibilitatea de a 
evolua, nu am mai fi provocaţi să descoperim 
asociaţii inedite între forme şi sunete. În 
noul mediu auzim cuvinte care nu seamănă 
cu nimic din ceea ce cunoaştem noi, dar 
oarecum le asociem cu anumite obiecte 
din jur sau cu activităţi. Acum se dezvoltă 
gândirea intuitivă, începem să înţelegem 
noţiuni care nu sunt exprimate în limba 
maternă. Descoperim prin învăţare structuri 
gramaticale asemănătoare celor din limba 
maternă, îmbogăţim vocabularul cu termeni 
noi, începem să cunoaştem lumea prin alte 
cuvinte decât cele ştiute în trecut. Între timp 
începem să gândim prin structuri specifice 

limbii străine, astfel un nou univers se 
deschide în faţa noastră. Fiinţa trăieşte o nouă 
expansiune care o dirijează spre explorarea 
diversităţii şi a multiculturalismului.

Întro altă etapă se remarcă identificarea 
culturală. Omul se raportează la cultura 
adaptivă în funcţie de propriul nivel de dez
voltare culturală. O carte esenţială a adoles
cenţei mele aparţine scriitorului ger man 
Heraman Hesse, „Jocul cu mărgele de sticlă” 
(„Das Glasperlenspiel”). Când am citit cartea  
în limba română ma fascinat, dar ajungând 
acum să descopăr tainele scriiturii în limba 
maternă a autorului, am identificat firescul 
trăirilor, autenticitatea manifestărilor prota
go nistului Josef Knecht. 
Eu sunt suma experienţelor trăite,  ich bin 
die Summe der gelebten Erfahrungen, je 

suis la somme des expériences vécues. 
Omul îşi porneşte existenţa din centrul 

originar, călătoreşte spre periferia spaţiului 
matricial şi se reconstruieşte pe sine ca fiinţă 
desăvârşită prin acumularea experienţelor 
trăite pentru a fi pregătit să se reîntoarcă 
în unitatea primordială. Călători în timp 
şi spaţiu, acumulăm memoria locurilor şi 
a vremurilor prin care viaţa ne poartă, fie 
că alegem benevol, fie că suntem forţaţi de 
împrejurări. „Fiecare dintre noi nu e decât 
un om, o experienţă, o fiinţă aflată în drum 
spre ceva. Dar trebuie să se afle în drum spre 
desăvârşire, să năzuiască spre centru, nu spre 
periferie” (Herman Hesse, „Jocul cu mărgele 
de sticlă”).

Adina Sorohan
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 - Continuare din nr. 83 - 

O legătură amoroasă  
cu multe necunoscute 

Numit revizor şcolar în judeţele Nemţ 
şi Suceava, Caragiale o cunoaşte şi el, 
la Iaşi, pe Veronica Micle şi între ei se 
înfiripă o prietenie, urmată de o întreagă 
corespondenţă. Legătura cu Veronica 
Micle destramă însă planurile de căsătorie 
ale lui Eminescu – şi face cu totul dispărută 
puternica amiciţie cel lega de Caragiale.

Posibil ca I.L. Caragiale să nu fi văzut 
legătura dintre Eminescu şi Veronica 
Micle ca pe una serioasă, ştiind cât de 
temperamental şi desprins de realitate era, 
de multe ori, prietenul său, iubind mai mult 
idealul de femeie, decât femeia în sine. Sau 
poate că revizorul Caragiale a fost pur şi 
simplu curios să afle cum e femeia de care 
vorbea cu atâta înflăcărare prietenul său. 
Cert e că, întâlnindo pe Veronica la Iaşi, în 
cadrul unui cenaclu al Junimii, Caragiale 
nu şia pus problema căi poate face vreun 
rău poetului, considerândo doar o toană, 
care putea să ia repede forma altei femei. 
Un factor important al implicării Veronicăi 
în relaţia cu Caragiale, se poate să fi fost 
şi lipsa lui Eminescu din Iaşi, prins cu 
problemele ziarului „Timpul”, lipsă pe care 
Veronica a resimţito acut, ca pe o părăsire. 

Urmarea acestei istorii o aflăm de la Titu 
Maiorescu. Personaj extrem de sobru şi de 
serios, Maiorescu îşi nota, în general, tot 
ce se întâmpla în jurul lui, dar se pare că a 
omis, voit sau nu, să scrie despre nefericirea 
acestui trio amoros. Cu toate acestea, 
Maiorescu ia mărturisit lui Al. Brătescu
Voineşti, în iunie 1892, împrejurările 
distanţării celor doi scriitori şi amici, 
iar BrătescuVoineşti a concluzionat că 
„Luceafărul” sar fi născut din suferinţa pe 
care io provocase lui Eminescu legătura 
lui Caragiale cu iubita sa Veronica. Pentru 
buna informare a cititorilor noştri, să 
reţinem că există două finaluri ale acestei 
istorii, foarte apropiate în esenţă. 

În prima dintre variante, Caragiale află 
de la Eminescu despre planurile poetului 
de a o lua de nevastă pe Veronica Micle; 
şi, neştiind cum să procedeze, se duce la 
Maiorescu şi îi povesteşte deschis despre 
istoria lui cu Veronica Micle, dar şi despre 
intenţiile prietenului său. Caragiale 
conchide că Eminescu ar trebui împiedicat, 
Veronica având mai mulţi prieteni intimi, 
printre care şi pe el. Maiorescu, uluit, nu 
ştie ce hotărâre să ia. Primind şi vizita lui 
Eminescu, care, încolţit, recunoaşte că se 
gândeşte serios la căsătorie, Maiorescu 
încearcă săl abată de la planul lui, scoţând 
în evidenţă tot soiul de considerente 
morale şi materiale: căsnicia necesită un 
fond material substanţial, ei sunt amândoi 
săraci etcetera. Cum Eminescu rezistă în 
faţa invaziei de argumente, Maiorescu 
îi spune că poezia, cea care la ridicat 
unde e acum, ar avea de suferit – dar 
Eminescu e decis so lase deoparte: poezia 
nui adusese nimic bun. Neputând săl 
convingă altfel, Maiorescu îi spune dea 
dreptul cei povestise Caragiale – şi, astfel, 
tot universul clădit pe iubire sinceră al 
poetului se prăbuşeşte brusc . 

În varianta pe care o prezintă în cartea 
sa Şerban Cioculescu, desfăşurarea eve
nimentelor e mult condensată: în vizită la 
Titu Maiorescu – tot fondatorul Junimii e 
confidentul – Caragiale îi povesteşte pur 
şi simplu de relaţia sa cu Veronica Micle. 
Primind şi vizita lui Eminescu, aflând de 
hotărârea acestuia de a se căsători cu aceeaşi 
Veronica, Maiorescu e perplex; nu ştie ce să 
facă şi înşiră contraargumente pentru ca, 
în final, să recurgă la argumentul suprem: 
legătura femeii cu Caragiale. De aici încolo 
cale de întoarcere nu mai e: ruptura cu 
Caragiale e definitivă. Pe Veronica însă, 
poetul o iartă – după o corespondenţă 
incriminantă şi întâlniri şi explicaţii 
dureroase. Şi îndepărtarea de Maiorescu e 
vizibilă: Eminescu publică „Luceafărul” în 
almanahul „România Jună” din Viena, şi 
nu în „Convorbiri”, ca până atunci. 

Indiscreţiile lui Caragiale 
Un lucru e cert: dacă I.L. Caragiale iar 

fi spus despre relaţia sa cu Veronica numai 
lui Titu Maiorescu poate că secretul sar fi 
păstrat mai bine între cei patru, deoarece 
maestrul era recunoscut ca un om de 
cuvânt. Deliberat sau nu, Caragiale sa 
lăudat, parese, cu legătura lui cu Veronica 
şi de faţă cu Scipione Bădescu – şi, astfel, 
istoria a fost cunoscută de toţi prietenii 
comuni, iar Eminescu şia văzut şi mai 
mult întinată marea dragoste . 

Odată împăcat cu Veronica, la începutul 
anului 1882, Eminescu îi cere să păstreze 
tăcerea asupra acestui fapt. Desigur, 
de căsătorie nu mai poate fi vorba. Dar 
Caragiale se mai întâlneşte cu Veronica – 
mai mult ca să afle ce face şi ce gândeşte 
vechiul său prieten – şi e, din nou, 
ameninţat cu moartea. Întruna dintre 
scrisori, Veronica îi spune lui Eminescu 
că Ion Luca Caragiale a acuzato, că ea iar 
fi mărturisit păcatul ei, doar ca să le strice 
lor prietenia. De cealaltă parte, scrisorile 
Veronicăi către Caragiale nu iau fost 
restituite femeii niciodată, chiar dacă ea 
lea cerut insistent, şi nici nu se mai ştie 
nimic de soarta lor. Întrun final, pentru a 
pune capăt unei situaţii devenite penibile, 
Caragiale cere mutarea ca revizor şcolar la 
Argeş şi Vâlcea. 

Mama lui Mateiu Caragiale 
O legătură intimă şi discretă a lui 

I.L. Caragiale a fost cea cu Maria Con
stantinescu – mama lui Mateiu, primul său 
copil, declarat de Caragiale însuşi la Starea 
Civilă, la 14 aprilie 1885. Peatunci în 
vârstă de 33 de ani, Ion Luca şia dat în acte 
aceeaşi adresă ca a mamei, fapt care putea 
să indice că se gândea la o oficializare 
a relaţiilor cu ea. În actul oficial, Maria 
Constantinescu apare ca rentieră. De 
cealaltă parte, Şerban Cioculescu scrie 
că Mateiu nu a fost legitimat niciodată, 
deoarece mama sa nu a consimţit la această 
formalitate, decât cu condiţia căsătoriei, 
care nu sa mai realizat.

Căsătoria cu gentila 
domnișoară  
Alexandrina Burelli 

Ajuns director la Teatrul Naţional, 
funcţie care nu la bucurat atât de tare 
precum credea, a avut în schimb o mare 
şi frumoasă împlinire: a cunoscuto pe 
viitoarea doamnă Caragiale. Povestea pare 
să se fi desfăşurat în felul următor: venită, 
fără a avea bilet, împreună cu un grup de 
prietene, pentru a o vedea în spectacol 
pe Sarah Bernardt, Alexandrina Burelli 
primeşte şi ea, şi prietenele ei acceptul 
lui Caragiale de a intra în sală. Dar 
Alexandrina nu intră numai la spectacol, 
ci şi în inima şi viaţa lui Caragiale, pentru 
totdeauna, căci directorul Teatrului 
Naţional se îndrăgosteşte nebuneşte de ea. 

După puţin timp – în care o vizitează 
mereu pe Alexandrina – Caragiale o cere 
de soţie tatălui ei, arhitectul Gaetano 
Burelli. Alexandrina era a doua fiică a 
arhitectului, din cele trei pe care le avea, o 
fată extrem de frumoasă, aflată mai mereu 
în mijlocul evenimentelor mondene ale 
Bucureştilor, alături de sora ei mai mare. 
Nu se ştie sigur dacă cei doi tineri se 
văzuseră pentru prima dată la teatru, ori 
se cunoşteau mai demult, prin intermediul 
familiilor lor. I.L.Caragiale se căsătoreşte 
la 7 ianuarie 1889 cu Alexandrina şi pleacă 
imediat în călătorie de nuntă în Italia. În 
periodicul „România Liberă” de marţi, 

10 ianuarie, apare următorul anunţ: 
„Sâmbătă sa oficiat căsătoria civilă, iar 
duminică căsătoria religioasă a amicului 
nostru Caragiale, directorul general al 
Teatrelor, cu gentila dră Alexandrina 
Burelli. Căsătoriţii au plecat ieri seară, cu 
Fulgerul spre Italia”.

La întoarcere, cei doi locuiesc întro 
casă de pe strada Polonă – şi, odată 
căsătorită, Alexandrina (alintată Didina) 
se dedică întru totul căminului şi soţului 
său şi uitate sunt balurile şi seratele unde 
mergea înainte. Când voia, Caragiale 
era numai „vervă, politeţe, spirit rafinat 
şi elocinţă corneliană”, om cu educaţie, 
cultură şi figură aristocratică, aşa 
cum a impresionato şi fermecato pe 
mătuşa soţiei sale, o bătrână aristocrată, 
coborâtoare din spătarul Bucşan, ce fusese 
decapitat de către turci, în secolul al XVI
lea, şi care avea un castel la moşia sa Parepa.

Caragiale şi soţia sa au avut împreună 
patru copii. Primul a fost o fată, Ioana, 
apoi a mai venit încă una, Aghata. Spre 
disperarea părinţilor, amândouă copilele 
au fost răpuse prea devreme, una după alta, 
se pare că de difterie (după alţi autori, de 
tuse convulsivă). Următorul lor copil, un 
băiat, Luca, viitorul scriitor, se naşte în 
1893, iar Ecaterina, un an mai târziu. Pusă 
în temă de existenţa lui Mateiu, primul 
copil al scriitorului, Alexandrina consimte 
săl primească acasă la ei, dar Mateiu se 
arată ostil mariajului şi tatălui său.

Fiica celor doi, Ecaterina Logadi, 
povestea că mama ei era o gospodină 
ordonată şi chibzuită. Adesea îşi îmbogăţea 
averea casnică prin schimburi în natură cu 
chivuţele. Dădea hainele mai vechi ale lui 
Caragiale pe farfurii cu dungi roz şi, dacă 
soţul său îşi căuta hainele vechi, îi arăta 
achiziţiile făcute şi, în funcţie de starea lui 
sufletească, fie totul se termina în râs şi 
glume, fie Caragiale, dacă avea o zi proastă, 
făcea o tragedie din schimbul realizat de 
soţie. Dar şi Caragiale, care avea obiceiul 
să scrie nuvelele întrun mic format, făcea 
filele pachet şi le lega cu panglicile colorate 
luate de la hainele soţiei sale. Ştia că ea 
îl va bomboni, dar nu putea să lege mai 
elegant micile manuscrise, decât cu aceste 
frumoase panglici. Spunea că arta aceasta 
a cizelării, a condensării, o învăţase de la 
negustorul ambulant evreu Cilibi Moise . 

Momuloaia 
Femeia care îl face cu adevărat bogat şi, 

astfel, independent financiar pe Caragiale 
a fost Ecaterina Momolo Cardini, mătuşa 
lui şi vară primară cu mama sa; mamele 
celor două fiind surori. Ecaterina sa 
căsătorit cu un italian, zis Momolo, supus 
austriac, care sa stabilit la Bucureşti. 
Posesor al unei mari averi, Momolo a murit 
în 1859, lăsând totul soţiei. După moartea 
acesteia, de o parte din uriaşa moştenire a 
beneficiat, indirect, şi Ion Luca Caragiale 
– dar numai după un proces complicat, 
aparent nesfârşit, cu toate rudele, adevărate 
ori închipuite, ale defunctei.

 Sfârşit 
de Lelia Zamani

Sursa: www.historia.ro

Femeile din viaţa lui I.L. Caragiale
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Limba noastră cea Română este Regina. 
O regină cu rădăcinile înfipten 
magma străstrăstrămoșilor noștri 
tracodacogeţii, învăluităn misterul 
atâtor transformări șinmiresmări, 
îngemănare arzândă cu seminţii 
nenumărate careau sălășluit dea lung 
de milenii peste plaiurile cenconjoară 
generosul Arc Carpatic.

Decizia de a sărbători Ziua Limbii 
Române rămâne sfântă datorie creştină – 
aş zice. Un gest binecuvântat, pentru care, 
implicarea unor Români inimoşi, se cuvine 
a fi amintit, cu recunoştinţă, respect şi 
consideraţiune. Indiferent în orice colţ al 
lumii sar afla.  Nicio acţiune de amploare, 
mai ales, cu participare internaţională, nu 
este uşor şi simplu de înfăptuit.

Ligya Diaconescu – inima şi sufletul 
atâtor acţiuni dedicate Limbii şi Culturii 
Româneşti, fondator şi călăuzitor 
neobosit al atâtor organisme de cultură şi 
spiritualitate românească, DOAMNA care 
îmbrăţişează, la propriu, cu generozitate 
creştină, pe toţi cei care au voinţa şi 
puţinţa de a sfinţi (Teodora Cosmina 
Coloja – Buteni), cu „fior” artistic (Costina 
Ştefănescu – Padeş) această nestemată a 
graiului străbun, vibrează de mulţi ani 
pentru o cauză nobilă: prestigiul României 
în lume.

Vineri, 31 august 2018, întâlnirea de 
la HorezuVâlcea, întru Slava Limbii 
Româneşti, sa dorit – din partea Doamnei 
Ligya Diaconescu – director general al 
S.C. Starpress SRL – Râmnicu Vâlcea şi 

al Asociaţiei Internaţionale de Cultură şi 
Turism STARPRESS, cu implicarea directă 
a domnului Al. Florin Ţene – Preşedintele 
Naţional al Ligii Scriitorilor Români şi 
Membru al Academiei Americane Române, 
a preacuviosului preot drd. Constantin 
Mănescu – Preşedinte al Filialei Vâlcea a 
Ligii Scriitorilor Români,  a oficialităţilor 
locale şi judeţene Vâlcea, o generoasă 
invitaţie la reflecţie (Maria Giurgiu – 
PordenoneItalia) privind fibra noastră 
genetică (Petruţa Freund – Germania).

Concursul literar „CENTENARUL 
UNIRII” STARPRESS 2018, iniţiat sub 
cupola Revistei Internaţionale Româno
CanadoAmericană Starpress, laureate 
en titre, fiind doamnele Melania Rusu 
Caragioiu şi Mariana Popa, şia precizat 
esenţa, întrun amplu poemsimbol, din 
care desprindem doar versurile:  „Limba 
noastră românească / Prin dor mult 
neaduceacasă / Pribegiţi prin lumea 
largă / Întro horă românească” (Ligya 
Diaconescu).

Lansarea Antologiei „Limba noastră 
cea română” Starpress 2018, în care se 
regăsesc 33 grupaje de texte lirice şi 18 
grupaje de texte epice explică emoţie 
la ceas de proslăvire a unui moment de 
mare vibraţie naţională, Centenarul Marii 
Uniri. Un demers extrem de migălos 
şi responsabil, la care Doamna Ligya 
Diaconescu întăreşte ideea că este un 
suflet ales, o inimă generoasă, un distins şi 

stilat formator, cooptând în jurui oameni 
frumoşi şi generoşi, cu iubire de neam, ţară 
şi credinţă.

Privind în ansamblu, această Antologie 
ni senfăţişează, precum un „colind la 
cumpăna de ani” şindemn la Reîntregire 
(Virgiliu Ciucă – New York), întru slăvirea 
Limbii care, „de prin milenii, şia urzit 
izvorul” (Melania Rusu Caragioiu – 
Montreal).

Versurile şi prozele selecţionate (cu ochi 
critic) de către Doamna Ligya Diaconescu,  
au devenit,  „rugă, smerenie şi sfiiciune” 
(Mariana Popa – Braşov). Şi nui deloc 
simplu să fii „pescar de cuvinte” (Andrei 
Pogany – Timişoara) întru perfecţiune!  Iar 
pentru a găsi „izvorul fericirii”, sar cuveni 
să fim pregătiţi „a sorbi scânteia” divină 
(Ionela Flood – Londra).

Lectura versurilor şi a prozelor selectate 
ni se revelă, precum o călătorie prin „Ţara 
din poveste”, „Maica Românie” (George 
Filip – Montreal), şoptind  priceasne (Ionuţ 
Ţene – Cluj) sau rostind legende dedicate 
aştrilor (nemuritorii), precum ne propune 
Olimpia Sava din Galaţi. Să reţinem,  
„Nicio limbă nu aprinde /  Coaja vorbelor 
de iască /  Precum arde în colinde / Miez 
de limbă românească” (Rodica Calotă – Tg. 
Jiu). Aceastai „esenţa vieţii” (Teodora L. 
Ianto – Arad)!

Invitaţia de a ne „privi în oglinda” 
veşniciei (Teona Scopos – Iaşi), împreună 
cu „Vuia, Coandă, Eminescu, / Brâncuşi, 

Brătienii, Enescu…” (Constantin Iordan 
– Constanţa) – „amprente certe pentru 
amintiri…” (Carina A. Ienăşel – Arad) 
sunt daruri coborând din mireasma 
bunătăţii divine.

Fiecare dintre noi, am putea deveni, cu 
voia Domnului, „lăstar” al rodniciei (Ileana 
Cornelia Neaga din RobiţaHunedoara). 
Aceasta este invitaţia, speranţa şi mesajul 
(generalizând), „zbor” întru iubire de 
frumos (CristinaMaria Negreanu din 
PotcoavaOlt, Bianca Georgiana Bele – 
Baia Mare).

Cu puţină aplecare înspre înstelarea din 
noi, putem deveni „călători prin lume” 
(Geanina Iovănescu – Arad),  „picătură de 
lumină divină” (Mariana Popa – Braşov)!

În concluzie, acţiunile de la Horezu, 
din 31 august 2018, se compun – „sacră 
amintire” (Maria Filipoiu – Bucureşti) 
– drept o flacără arzândă (Nicoleta 
Stăvărache – Bucureşti) pentru „Regina 
sufletului românesc” (Rodica Fercana 
– Bistriţa), binecuvântata LIMBA 
ROMÂNĂ.

Tuturor celor prezenţi, implicaţi direct, 
artişti, interpreţi, premianţi, spectatori… 
navem uita, nicicum,  Limba noastră cea 
Română, rămâne Unică Floare, „stăpâna 
timpului” (ElenaAlina Grecu – Curtea de 
Argeş).

Sub fald Tricolor, fiii României 
mileniului al treilea, te slăvesc dulce şi 
melodioasă Limbă a Neamului nostru cel 
Creştin!

Livia Ciupercă,
Iaşi, 2 septembrie 2018

HOREZU – 31 august 2018



Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene, Victor Negrescu, a
efectuat, luni, 12 martie 2018, o
vizitã de lucru în Austria, care a
inclus întrevederi cu ministrul
federal pentru Afaceri Europene în
cadrul Cancelariei Federale, Gernot
Blümel, cu preºedintele Comisiei de
Politicã Externã a Consiliului
Naþional, Andreas Schieder, ºi cu
Barbara Kaudel-Jensen, consilier al
cancelarului austriac pe politicã
externã ºi europeanã, Barbara
Kaudel-Jensen.

În cadrul consultãrilor, cele douã
pãrþi au reiterat angajamentul pentru
consolidarea relaþiilor bilaterale ºi a
cooperãrii în domeniul afacerilor
europene, în contextul preluãrii
succesive a Preºedinþiei Consiliului
Uniunii Europene de cãtre Austria,
în semestrul al doilea din 2018, ºi de
cãtre România, în primul semestru
al anului 2019. Oficialii au
evidenþiat totodatã obiectivul

comun al celor douã viitoare
Preºedinþii de a contribui la
promovarea unei agende europene
bazate pe unitatea ºi coeziunea
proiectului european.

Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene a trecut în revistã
principalele dimensiuni ale agendei
de lucru a Preºedinþiei României la
Consiliul Uniunii Europene ºi
evoluþia procesului de pregãtire la
nivel intern. În context, a exprimat
disponibilitatea autoritãþilor române
de a menþine un dialog susþinut cu
oficialii austrieci, atât la nivel tehnic,
cât ºi politic, pe o serie de dosare
aflate în prezent pe agenda
europeanã, fiind discutate, cu
precãdere, aspecte legate de procesul
de reflecþie privind viitorul Uniunii,
negocierile Brexit ºi cele pe tema
viitorului cadru financiar multianual
post-2020.

„Dialogul ºi cooperarea cu
Austria ºi cu ceilalþi parteneri ne

permit sã asigurãm în mod pragmatic
ºi eficient gestiunea dosarelor
europene de actualitate, precum ºi
demersurile în pregãtirea
Preºedinþiei Consiliului Uniunii
Europene. Susþinem continuarea
discuþiilor pentru consolidarea
Uniunii Europene în baza unor
abordãri unitare ºi incluzive, care sã
rãspundã aºteptãrilor cetãþenilor sãi,
inclusiv a cetãþenilor români“, a
subliniat Victor Negrescu.

În acelaºi timp, au fost abordate
oportunitãþile de promovare comunã
a Strategiei Uniunii Europene
privind Regiunea Dunãrii în
contextul mandatelor succesive ale
celor douã þãri la Consiliul Uniunii
Europene, dar ºi a deþinerii de cãtre
România a preºedinþiei strategiei în
perioada noiembrie 2018 –
noiembrie 2019.

„Strategia Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunãrii este o
iniþiativã de succes a României ºi
Austriei la nivel european, iar noi ne
dorim ca aceastã formã de colaborare
regionalã sã cunoascã o dezvoltare
continuã în perioada urmãtoare“, a
declarat Victor Negrescu.

În contextul discuþiilor la nivel
continental privind revizuirea
regulamentelor de coordonare în
materie de securitate socialã,
oficialul român a reiterat importanþa
respectãrii de cãtre toate statele
membre a accesului nediscrimi-
natoriu la securitatea socialã, în
corelaþie cu libertatea fundamentalã
de circulaþie a cetãþenilor europeni în
spaþiul comunitar.

Sursa: AMBASADA
ROMÂNIEI  în Republica

Austria
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Victor Negrescu: „Susþinem
menþinerea unei cooperãri strânse
cu Austria în contextul exercitãrii
succesive a Preºedinþiei
Consiliului Uniunii Europene“

La 14 martie a.c.,
ambasadorul Bogdan Mazuru a
participat la recepþia aniversarã
oferitã de domnul Gaston Glock,
consulul onorific al României în
landul Carintia. La 6 ani de la
deschiderea reprezentanþei
diplomatice din Klagenfurt,
ambasadorul României a
subliniat în discursul sãu, în
contextul general al bunelor
relaþii dintre România ºi Austria,
implicarea consulatului onorific
din acest land în dezvoltarea
cooperãrii economice ºi
regionale, în sprijinirea
cetãþenilor români din zonã,
precum ºi în susþinerea unui
intens program de activitãþi
educative ºi culturale. Un
argument în acest sens l-a
constituit prezenþa unei delegaþii
a Camerei de Comerþ ºi Industrie
a României, condusã de
preºedintele Mihai Daraban.

Sursa: AMBASADA
ROMÂNIEI în Republica

Austria

Aniversarea
Consulatului
Onorific 
al României
din
Klagenfurt

din 6 Octombrie la Nürnberg

Institutul Cultural Român, prin Direcţia 
Programe Internaţionale şi Institutul Cultural 
Român de la Viena, este partener al celei dea patra 
ediţii viennacontemporary, târgul internaţional 
de artă contemporană din Viena. Cu un focus 
pronunţat asupra artei central şi esteuropene, ediţia 
2018 se desfăşoară în perioada 2730 septembrie la 
Marx Halle din Viena (KarlFarkasGasse 19). 

Având un juriu şi un comitet de selecţie 
specializate, structuri formate din critici de artă 
şi curatori renumiţi,viennacontemporaryprezintă 
publicului lucrări de artă vizuală aparţinând tuturor 
formelor de expresie: pictură, sculptură, fotografie, 
desen, instalaţie, new media.viennacontemporary 
reprezintă un loc de întâlnire pentru vizitatori, 
artişti, curatori, colecţionari şi proprietari de 
galerii. La ediţia aceasta participă aproximativ 120 
de galerii şi instituţii din 27 de ţări şi sunt aşteptaţi 
peste 30.000 de vizitatori la târg şi la evenimentele 
conexe – filme şi prezentări video, tururi ghidate, 
conferinţe, discuţii şi prezentări, programe pentru 
copii.

România este reprezentată în acest an de cinci 
galerii: 

  BARIL (http://www.baril.ro/), Cluj, prezintă 

lucrări semnate de artistul Sasha Auerbakh 
(stand: F19);

  Borderline Art Space (http://borderlinespace.
com/), Iaşi, prezintă lucrări semnate de artiştii 
Dan Acosioaei, Gregor Eldarb, Iosif Király 
(stand: A25);

  EASTWARDS PROSPECTUS (https://www.
eastwardsprospectus.com/), Bucureşti, prezintă 
lucrări ale artistului Răzvan Anton (stand: F25); 

  JECZA GALLERY (http://www.jeczagallery.
com/), Timişoara, prezintă lucrări ale artiştilor 
Roman Cotosman şi Mircea Popescu(stand: 
E16);

  418 Contemporary Art Gallery (http://418gallery.
com/), Bucureşti, prezintă lucrări semnate de 
artiştii Simon Iurino, Andrej Jemec, Edo Murtić 
şi Romul Nuțiu (stand: E14, F15).

Târgul de artă poate fi vizitat în zilele de 27, 
28 şi 29 septembrie între orele 12.0019.00 şi pe 
30 septembrie între orele 12.0018.00. Detalii 
suplimentare despre program şi despre acces pot fi 
găsite pe pagina www.viennacontemporary.at.

Sursa: http://www.icr.ro

viennacontemporary 2018
Cancelaria Federală a 
Austriei, în cooperare cu 
KulturKontakt Austria, 
oferă 50 de rezidenţe 
artistice pentru 2019 în 
Austria (Viena și Salzburg), 
în cadrul programului 
ArtistinResidence 2018. 
Câștigătorii trebuie să 
realizeze/finalizeze câte un 
proiect pe durata rezidenței.

Domenii: 
  arte vizuale*, artă fotografică, 

artă video şi media**, com
poziţie muzicală (rezi denţe cu 
durată de 3 luni);

  literatură, literatură pentru 
copii şi tineri, traduceri lite
rare (rezidenţe cu durată de 
12 luni);

  educaţie culturală*** (rezi
denţe cu durată de o lună).

* Aplicațiile din sectorul artelor 
performative nu vor fi acceptate.

** Din motive organizatorice, 
programul nu poate accepta 

aplicații din sectorul 
cinematografiei. 

*** Educație culturală. Pentru o 
aplicație în acest sector condiția 

principală este ca aplicanții să îşi 
poată asuma responsabilitatea 

părții pedagogice a unei expoziții, 
a unui concert, a unei piese de 
teatru etc., precum şi pe cea a 

comunicării între public şi artişti / 
arta acestora. 

Pe parcursul rezidenţelor, be
ne ficiarii vor avea ocazia să 
se familiarizeze cu mediul 
cultural austriac, să intre în 
contact cu artişti vizuali şi 
scriitori locali, să viziteze galerii 
de artă, muzee etc. În limita 
locurilor disponibile, vor primi 
bilete la târguri de artă sau de 
carte, la spectacole din cadrul 
Tanzquartier Wien sau la 
festivalul de dans contemporan 
ImPulsTanz.Pe durataşederii 
la Salzburg,artiştii vor fi spri
jiniţi de Kunstverein Salzburg.
De asemenea, artiştii selectaţi 
vor putea participa la Artist
inResidencegotoSchool
Programme organizat de 
KulturKontakt Austria (pro
gramul include lecturi şi ateliere 
în şcoli din Austria).
Acest program se adresează 
tinerilor artişti care au domi

ciliul stabil în afara Austriei, 
cu vârsta sub 40 de ani (născuți 
după data de 31 decembrie 
1978), care au terminat studii de 
specialitate, având cunoştinţe 
avansate de limba germană sau 
limba engleză. În cazul în care 
aplică pentru rezidență un duo, 
cel puțin unul dintre cei doi 
artişti trebuie să aibă vârsta 
sub 40 de ani, fiind obligatoriu 
a se prezenta cariera artistică a 
ambilor artişti.
Nu sunt eligibili cetăţenii 
austrieci şi candidaţii care au 
participat la ediţiile anterioare 
ale programelor de rezidenţe 
organizate de KulturKontakt 
Austria, Cancelaria Federală a 
Austriei sau Ministerul Federal 
al Educaţiei, Artei şi Culturii 
din Austria.
Artiştii participanţi la progra
mul de rezidenţe vor fi desem
naţi de jurii formate din experţi.
Aplicațiile pot fi depuse până 
pe data de 30 septembrie 2018, 
ora 24.00, prin înregistrarea 
pe platforma work.artistsin
residenceaustria.at
Pentru informaţii detaliate cu 
privire la fiecare tip de rezi
dență, la procedura de înscriere 
pentru fiecare domeniu în parte 
şi pentru acces la materiale 
suplimentare (formular 
de în scriere), vă rugăm să 
accesaţi următoarele link
u r i :w w w.k u nst k u lt u r.bk a .
gv.at (Cancelaria Federală a 
Austriei),www.kulturkontakt.
or.at (KulturKontakt Austria) 
sauwww.artistsinresidence
austria.at.

Sursa: http://www.icr.ro

Înscrieri pentru programul 
Artist-in-Residence 2019
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2€
REDUCERE*

ACUM ŞI CU 
CARTEA DE 
IDENTITATE 
VALABILĂ

de la (€) până la (€) comision (€)**

0,01 50,00 5,00

50,01 100,00 8,00

100,01 150,00 11,00

150,01 200,00 15,00

200,01 300,00 21,00

300,01 500,00 27,00

500,01 800,00 30,00

800,01 1.000,00 34,00

1.000,01 oder mehr 3,5%

*2€ reducere pentru clienţii noi. **Stand 04.2018. Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

TRIMITEȚI BANI ÎN

ROMÂNIA

00800 26 500 000

Mortes ist ein junger, schöner und 
mutiger mittelalterlicher Ritter 
der den moralischen Prinzipien, 

treu bleiben will. 

Das Werk richtet sich an ein breites 
Publikum, besonders aber 

an jugendliche Leser und Liebhaber 
von Fantasy Romanen.

DISPONIBILĂ PE AMAZON



Institutul Cultural Român
Bruxelles BOZAR ºi ULB au
organizat  în 9 februarie a.c., la
BOZAR, proiecþia filmului Pãdurea
spânzuraþilor de Liviu Ciulei (1964),
pelicula care a primit prima
distincþie la Cannes pentru regie,
pentru România (1965). Istoricul de
artã Adrian Silvan-Ionescu, istoricul
ºi criticul de film Bujor T. Rîpeanu,
istoricul de film Marian Þuþui ºi
istoricul de film Dominique Nasta
au susþinut dezbateri în cadrul mesei
rotunde cu titlul „Filmul Pãdurea
spânzuraþilor r.: Liviu Ciulei, reper
pentru filmografia românã în
contextul modernitãþii europene“
care au precedat proiecþia.

Prelegerile Pãdurea spânzuraþilor
– oglinda marelui rãzboi, susþinutã
de Adrian Silvan-Ionescu, Românii
transilvãneni în armata austro-
ungarã din Primul Rãzboi
Mondial, susþinutã de Bujor T.
Rîpeanu ºi Primul mare succes
românesc la Cannes, susþinutã
de Marian Þuþui au fost însoþite de
proiecþii ale imaginilor din timpul
filmãrilor ºi ale celor care l-au
inspirat pe Liviu Ciulei sã le redea pe
peliculã. Dezbaterea a cuprins ºi
prezentarea cãrþii Pãdurea

spânzuraþilor, oglindã a Marelui
Rãzboi: 50 de ani de la premierã,
100 de ani de la subiect. Dominique
Nasta a intervenit în cadrul
discuþiilor în calitate de specialist a
moderat dezbaterea ºi sesiunea de
întrebãri-rãspunsuri.

Evenimentele a avut loc
încadrul programului-cadru “1918
European Dreams of Modernity. 100
years on.“ – cea mai amplã
manifestare multidisciplinarã inter-
naþionalã organizatã de BOZAR în
parteneriat cu statele central ºi est
europene în anul Centenarului.
Proiectul este realizat cu suþinerea
Centrului Naþional al
Cinematografiei Române (CNC), al
Arhivei Naþionale de Film a
României (ANF) ºi a Institutului de
Istoria Artei „G. Oprescu“ al
Academiei Române (IIA).

Este de menþionat cã : « Pãdurea
spânzuraþilor poate sta, cu cinste,
alãturi de alte filme din aceeaºi
familie, precum « Nimic nou pe
frontul de vest »de: Lewis Milestone
(1930), « Westfront1918 » de: Georg
Wilhelm Pabst (1930), « Wings » de:
William Wellman (1927),Þ Iluzia
cea mare » de Jean Renoir (1937)
ºi « Cãrãrile gloriei » de: Stanley

Kubrick (1957) » dupã cum a
declarat Adrian-Silvan Ionescu.

„Deºi Ion Popescu-Gopo a primit
Palme d`Or pentru scurtmetraj la
Cannes încã din 1957 pentru desenul
sãu animat Scurtã istorie, cinemato-
grafia româneascã a dobândit o
deplinã recunoaºtere internaþionalã
la jumãtatea anilor ºaizeci, într-o
perioadã de liberalizare care a urmat
plecãrii trupelor sovietice (1958). O
astfel de liberalizare a avut punctul
culminant în 1968, când Nicolae
Ceauºescu a condamnat intervenþia
în Cehoslovacia, ºi a început sã
stabileascã relaþii privilegiate cu
Occidentul. Spre deosebire de alte
þãri comuniste, în 1968, Ceauºescu a
proclamat la conferinþa scriitorilor
din acel an dreptul artiºtilor de a
avea o «diversitate de stiluri», ceea
ce a însemnat, de fapt, renunþarea la
«realismul socialist» ca unicã
tendinþã artisticã acceptatã. Deplina
consacrare a filmului românesc
avusese loc însã în 1965 datoritã lui
Liviu Ciulei care obþinuse
cu Pãdurea spânzuraþilor premiul
pentru regie la Cannes, adaptând
pentru ecran romanul omonim al lui
Liviu Rebreanu (1922). “, a
argumentat Marian Þuþui pentru ICR
Buxelles.

Una dintre capodoperele
cinematografiei româneºti, despre
care mulþi au auzit, dar puþini îi
cunosc valoarea, Pãdurea Spân-
zuraþilor (RO, 1964, 158’, O.V., st.
EN), este o ecranizare a romanului
omonim al scriitorulu Liviu
Rebreanu (1855-1944). Filmul a fost
realizat de reputatul regizor Liviu
Ciulei, acesta alegând în rolul
principal, cel al locotenentului
Apostol Bologa, pe tânãrul (pe
atunci) actor Victor Rebengiuc, rol
care l-a consacrat pe acesta în lumea
cinematografului. Distribuþia este
completatã de însuºi regizorul Liviu
Ciulei (în rolul lui Klapka), actriþa
Ana Széles (Ilona) ºi ªtefan

Ciubotaraºu (Petre). Filmul spune
povestea dificilã a unui etnic român
care, ajuns în armata austro-ungarã,
refuzã sã lupte împotriva
conaþionalilor sãi ºi se confruntã cu
pedeapsa cu moartea. Primul Rãzboi
Mondial. Este 1916 ºi Transilvania,
o regiune cu populaþie mixtã, în care
românii sunt majoritari, este încã
parte a Imperiului Austro-Ungar.
Statul independent român declarã
rãzboi Austro-Ungariei, o
confruntare care se va încheia cu
preluarea Transilvaniei de cãtre
România în 1918. Angajarea
României în rãzboi ridicã o serie de
dileme morale pentru Apostol
Bologa (Victor Rebengiuc), un tânãr
locotenent de etnie românã care a
fost de ceva timp înrolat în armata
austro-ungarã ºi care este transferat
la luptã în regiunea populatã
majoritar de oameni de aceeaºi etnie.
Torturile morale ale lui Bologa încep
odatã cu numirea sa într-o Curte
Marþialã care condamnã un dezertor
ceh ºi trebuie sã supravegheze
executarea, o experienþã profund
tulburatoare.

În 1965, regizorul Liviu Ciulei a
primit premiul pentru cel mai bun
regizor la Festivalul Internaþional de
Film de la Cannes pentru adaptarea
scenicã a romanului lui Liviu
Rebreanu, în timp ce Ovidiu
Gologan a fost premiat pentru cea
mai bunã imagine de film la
Festivalul de la Milano. S-a
întâmplat într-un context în care
Franþa pãrea sã-ºi reia vechile
legãturi cu România, angajându-se
într-o serie de coproducþii; Festivalul
de la Cannes a fost doar unul dintre
locurile în care românii puteau sã se
distingã (în special Istoria Scurtã a
lui Ion Popescu-Gopo, care a primit
Palm D’Or pentru cel mai bun
scurtmetraj ºi premiul lui Mircea
Mureºan pentru Rãscoala, o adaptare
din 1965 a unui alt roman al lui Liviu
Rebreanu).

SURSA : http://icr.ro/bruxelles
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Proiecþia filmului “Pãdurea
spânzuraþilor”, la Bruxelles

Directorul pentru Europa de Vest al 
Agenţiei universitare a Francofoniei la 
Bruxelles și fost ambasador în Senegal, 
Ciprian Mihali, a vizitat România în 
perioada 222 august a.c.. La final el a scris 
pe pagina de facebook mai multe impresii, 
postarea devenind virală și foarte apreciată 
pe internet.

Iată cum descrie el România anului 2018: 
„La sfârşitul celor câteva săptămâni petrecute 
în ţară, mă întorc în Belgia cu două impresii 
puternice şi cu o constatare reconfirmată. 
Prima impresie vine din agresivitatea 
uluitoare a tuturor mediilor româneşti. 
Nu am întâlnit nicăieri până acum, nici în 
Senegal, nici în Belgia sau în Franţa emisiuni 
atât de agresive, conversaţii atât de violente, 
voci atât de iritante sau isterice (masculine şi 
feminine), imagini atât de şocante, reclame 
atât de indecente, o prezenţă atât de obsesivă 
a mâncării în reclame şi a medicamentelor 
pentru reglarea fiziologiei după mâncare – şi 
peste toate foarte mult zgomot, ţipete, urlete, 
voci ridicate şi disperate.

Zappând de pe un canal pe altul, nu ţie 
dat să auzi o voce blândă, calmă, liniştitoare. 
False entuziasme şi false disperări, gene rice 
brutale, ritmuri muzicale haotice, televi
ziunea pare mai mult decât un opium al 
popo rului, pare o condiţie ineluctabilă a 
iste rizării unei populaţii fragilizate nervos. 
Aceasta pare nerăbdătoare şi amnezică, obo
sită de atâtea bombardamente senzoriale şi 
incapabilă să proceseze informaţia, să dece
leze între informaţie şi noninformaţie, să dis
cearnă critic şi săşi utilizeze mintea pentru 

a gândi ce se întâmplă în jur. Televiziunile 
româneşti dopează şi droghează, stârnesc 
senzaţii şi afecte fără suport cognitiv, impun 
renunţarea la autonomia gândirii şi creează 
dependenţe umorale. Sentimentul de a se 
afla zi de zi în pragul unei catastrofe produce 
fără îndoială oboseală şi stres şi, mai ales, 
incapacitatea de a distinge între catastrofele 
reale şi cele simulate în studiourile de 
televiziune“.

Directorul pentru Europa de Vest al 
Agenţiei universitare a Francofoniei la 
Bruxelles spune că, pentru el, rămâne 
stupefiantă diferenţa între conduita pe şosele 
de la o ţară la alta. „După cele câteva sute de 
kilometri parcurşi în România, sentimentul 
pe care îl încerci este că ai avut noroc şi de 
data asta. A rămâne în viaţă după o călătorie 
pe drumurile româneşti este un miracol. Nu 
am putut săl înţeleg pe tatăl din Timişoara, 
însoţit de soţia lui şi de cei doi copii, întro 
rablă de Fiat, înverşunat să depăşească 
pe linie continuă pe o porţiune unde se 
circulă cu 100 km/h, pentru a rămâne apoi 
în coloană timp de o oră. Sau pe şoferul 
sucevean cu un Picasso vechi abia ţinându
se pe roţi din cauza numărului de pasageri, 
efectuând depăşiri de fiecare dată la limita 
impactului cu cel venind din faţă.

De unde acest instinct sălbatic, de unde 
această nebună rivalitate, suicidară şi 
criminală, care îi transformă pe şoferii 
români în brute inconştiente şi care te 
face pe tine, participant la trafic, o victimă 
potenţială? A nu muri pe şosele româneşti 
este cu adevărat o minune care se produce 

în fiecare zi pentru unii dintre noi. Pentru 
alţii nu“. Impresia unui turist care vizitează 
România este sumbră: sate, oraşe, drumuri, 
par încremenite în nedezvoltare. „Cu ex
cepţia unor vile vopsite cu mult prostgust 
şi a televiziunii prin cablu, în satele româ
neşti nu sa schimbat mai nimic în trei zeci 
de ani. Serviciile publice sunt ca şi ine
xistente, serviciile private sunt inegale. Ad
ministraţiile locale par paralizate şi depen
dente de ştabii corupţi de la judeţ, tinerii sunt 
plecaţi, iar bătrânii resemnaţi. Cartierele noi 
din marile oraşe, ca în Cluj (Baciu, Chinteni, 
Mărăşti), sunt un dezastru urbanistic. 
Iar şoselele, acelea pe care se manifestă 
bruta la volan, se dovedesc insuficiente şi 
insuficient întreţinute. Şoseaua care duce 
înspre şi străbate Maramureşul istoric nu 
a fost refăcută în întregime niciodată. Ea a 
fost doar cârpită la nesfârşit şi parcurgerea ei 
seamănă unei plimbări cu barca pe o mare 
învolburată, dar fără parapeţi pe serpentine.

Nu scriu toate acestea ca să idealizez 
Occidentul în comparaţie cu o Românie 
eşuată. Ci ca să arăt că cel puţin o parte 
din schimbările vitale de care are nevoie 
societatea românească depind de fiecare 
dintre noi. Înainte de a începe să ne 
plângem de guvern, să vedem ce e de făcut 
în imediata noastră vecinătate şi cu resursele 
noastre proprii. Reacţionând, protestând, 
revoltândune, refuzând compromisul 
şi participând la construcţia unei noi 
Românii“, încheie Ciprian Mihali.

de Ștefan DOBRE
Sursa: www.turnulsfatului.ro

TRECUTUL DIN NOI
Deși totdeauna greu de înfruntat 
și acceptat,  poate fi depășit doar 
conștientizândul cu adevărat și 
cunoscândui în profunzime tainele 
și secretele. Numai așa putem fi 
siguri căl vom alunga pentru 
totdeauna și ne vom elibera de el. 
Și totuși, cine va putea vreodată să 
îndrăznească săl trezească și săl 
tulbure?

Va continua să ne urmărească ca o stafie 
rebelă, şi, sub o formă sau alta, ne va 
dicta sau influenţa deciziile şi acţiunile. 
Dacă naţi ghicit deja, este vorba de 
Măria Sa TRECUTUL.
Fie că ne place sau nu să recunoaştem, 
ruperea de trecut e foarte grea, uneori 
imposibilă, deoarece legăturile cu viaţa 
nu pot fi înlocuite decât cu o nouă 
viaţă. Aşteptând ca timpul, cel mai bun 
tămăduitor şi leac, să cureţe rănile şi să 
ostoiască durerile, nu ne rămâne decât 
să ne dedicăm şi să ne devotăm unui 
scop în sine, în speranţa că vom putea da 
un nou sens vieţii.
Când ne referim la viitorul unei so
cietăţi, al unei întregi naţiuni, în speţă 
România, gândul zboară imediat tot 
la trecut. Un trecut în care sistemul a 
promovat ca politică de stat minciuna, 
incompetenţa, ipocrizia şi teroarea, şi 
care a creat şi perfecţionat (mai ales 
în ultimii 25 de ani), cel mai odios 
aparat represiv din Europa de Est. 
Foametea, depersonalizarea prin munci 
inumane (vezi construirea canalului 
Dunăre Marea Neagră), au alcătuit 
dimensiunile celui mai terifiant coşmar 
al contemporaneităţii noastre.
Oamenii au trebuit însă să supra
vieţuiască şi sau adaptat acestor condiţii 
inumane, însuşinduşi un mod de viaţă 
care se rezuma la locuinţă, serviciu, 
autoturism sau concediile în ţară, la 
mare şi la munte.
Frigul din casă, răscoala viscerală zil
nică, economia grotesc industrializată 
de către minţi bolnave, neperformantă 
şi mare consumatoare, sistemul de învă
ţământ, doctrinar, greoi, confuz, bazat 
pe stimularea memoriei şi nu a inte
li genţei creatoare, serviciile publice, 
dezorganizate şi corupte, cu funcţionari 
tot atât de eficienţi ca şoarecii întrun 
hambar, urbanizarea cu demolări şi 
destine spulberate, naţionalizarea, cu 
anularea segmentului privat, funda
mentul dezvoltării şi echilibrului eco
no mic în orice stat evoluat, cultura la 
comandă, fără posibilităţi de schimburi »

Intelectual român stabilit în Belgia: 

De unde acest instinct 
sălbatic care îi transformă 
pe șoferii români în brute?
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» şi activităţi spirituale, decât în limitele 
cenzurii, tăvălugul colectivizării, culminând 
cu dezechilibre socio economice resimţite încă 
şi astăzi, au determinat îngrădirea şi alienarea 
fiinţei umane, transformândo aproape întrun 
animal captiv.
Acum, la atâţia ani de la aşazisa revoluţie, 
toate aceste lucruri nu numai că leam 
moştenit, dar ne şi influenţează, după cum 
spuneam anterior, evoluţia. Nu putem să 
construim un nou sistem, capitalist, bazat pe 
o nouă economie, de piaţă, dacă nu încercăm 
să scăpăm de mormanul de fiare vechi al 
economiei existente, adică de trecut.
Cum să ai o economie sănătoasă când cererea 
e mai mare decât oferta, iar sistemul financiar 
este în curs de stabilizare, ajungînd întrun 
final să se redreseze, după ce a suferit în anii 
premergători mutaţii majore. Dacă ne uităm 
în jurul nostru, e ca şi cum neam privi întro 

oglindă indisciplinată: vrem să fim altfel 
decât suntem, însă oglinda se încăpăţânează 
să ne dezvăluie adevărata identitate.
Blocurile uniforme, sinistre şi deprimante, 
mentalitatea în mare parte neschimbată 
a oamenilor, modul de organizare şi (ne)
funcţionare a societăţii, sub toate aspectele ei, 
problemele legate de restituirea proprietăţilor, 
de accesul la dosarele Securităţii, de 
însănătoşire şi redresare a economiei, bazată 
şi structurată pe aceleaşi veşnice principii 
rurale şi patriarhale, sunt reminiscenţe de 
netăgăduit ale trecutului.
Trecutul este, deocamdată, mai puternic 
decât raţiunea şi înţelegerea oamenilor, 
iar interminabila perioadă a tranziţiei, îi 
bulversează şi îngrijorează.
Haosul şi degringolada continuă a unui 
sistem fără cadrul politic şi legislativ adecvat 
prezentului şi lumii moderne şi civilizate, 

la care, cel puţin declarativ, năzuim, 
instituţii responsabile şi dinamice, şi, mai 
ales, un mediu propice dezvoltării relaţiilor 
economice, sunt mărturii ale consecinţelor 
celor 50 de ani de stalinism şi comunism 
,,autohton’’.
Avem aceeaşi oameni, în pofida schimbărilor 
care ne copleşesc şi ne derutează.
Tinerii, trăind în acest mediu putred şi instabil, 
resping din cauza necunoaşterii şi educaţiei 
precare, valorile şi modelele autentice. Sunt, 
din această cauză, dezorientaţi şi nesiguri, 
încercând săşi câştige existenţa uşor şi rapid 
sau emigrând.
Va trebui să mai aşteptăm preţ de câteva 
generaţii pentru a putea încerca să ne 
desprindem definitiv de trecut. Până atunci 
trebuie construit viitorul.

de Mihai Tudor

Încep 12 luni 
fantastice 
pentru UE…

Încet, încet, Bruxellesul 
european se repopulează… 
Oraşul steagului albastru şia 
reîncărcat bateriile pentru 
începerea noului sezon, şi 
credeţimă vom avea adrenalină 
în următoarele 12 luni…

 Germania îşi recalibrează 
brusc abordarea faţă de Uniunea 
Europeană. Dacă până acum 
aveam ceva de genul “nu e bine 
să fim vizibil la butoanele UE, 
deci conducem din umbră”, 
ultimele zile au adus schimbarea 
spre “Germania coordonează 
strategia europeană şi toată 
lumea trebuie să ştie acest lucru”.

 De urmărit un nume, Ursula 
von der Leyen, deja în cărţi 
pentru a deveni succesoarea 
Angelei Merkel…, dar atenţie 
şi la Martin Schulz, o persoană 
pe Stânga echişerului politic 
european, dar binevăzut de 
cancelarul german...

 Dacă tot am vorbit de 
posibilul preşedinte al Comisiei 
Europene în 2019, să menţionăm 
că cele 4 partide proeuropene şi
au prezentat procedurile interne 
pentru desemnarea candidaţilor 
la funcţia supremă.

 Până atunci însă, 
aşteptăm State of the Union 
al preşedintelui Juncker, pe 
12 septembrie 2018, în plenul 
Parlamentului European.

 Tot în acest context, 
preşedintele României, Klaus 
Ionannis, este invitat la 
Strasbourg în luna octombrie 
2018 pentru a prezenta viziunea 
României despre viitorul UE. 
E un moment bun, fiindcă 
România va deţine Preşedinţia 
Consiliului din ianuarie 2019 
şi va găzdui Summitul despre 
viitorul UE la Sibiu (9 mai 2019).

 Desigur Brexitul este încă 
de actualitate, dar Uniunea 
Europeană va trece peste acest 
eveniment. Unii spun chiar că e 
momentul pentru a relansa real 
proiectul european…

 Profitând de alegerile 
europene din mai 2019, vom avea 
din nou posibilitatea să urmărim 
candidaţii în dezbateri televizate 
la nivel european, aşa cum sa 
întâmplat în 2014.

 Permiteţimi să anticipez 
temele principale de anul 
viitor: bugetul euro, securitatea 
frontierelor europene, relaţiile 
comerciale cu Statele Unite, 
extinderea Uniunii Europene, 
reforma instituţiilor europene.

Dan LUCA / Bruxelles
Sursa: casaeuropei.blogspot.com

Medalia Caldecott a fost câştigată 
în anul 1970 de către William Steig 
cu cartea sa „Sylvester şi pietricica 
fermecată” (în germană „Silvester 
und der Zauberstein”). Acesta este 
cel mai prestigios dintre pre miile 
literare americane din lite ra tura 
pentru copii. Medalia Caldecott 
este decernată anual pen tru 
ilustraţie încă din 1937, în onoa rea 
lui Randolph Caldecott. Decer
narea se face pentru cele mai bune 
cărți pentru copii publicate în SUA 
sau simultan în SUA şi în altă țară, 
în limba engleză, în cursul anului 
precedent.  Însă clasicul literaturii 
americane pentru copii, William 
Steig, este cunoscut în întreaga 
lume mai ales pentru cartea sa 
ilustrată „Shrek”(1990), după care 
sa făcut şi filmul de animaţie cu 
titlu omonim în anul 2001. 
William Steig, născut în 1907, 
a lucrat timp de decenii pentru 
revista „The New Yorker”. Ca şi 
curiozitate vă spun că a început 
să deseneze şi să scrie cărți pentru 
copii foarte târziu  la vârsta de 60 

Lecturile 
copiilor 
noștri

de ani! Capodopera sa, „Sylvester 
şi pietricica magică”, se înscrie în 
rândul cărţilor pe care nu le mai 
uiţi, nu le mai laşi uşor din mână, 
le aşezi cu sfinţenie la loc pe raftul 
bibliotecii, o citeşti cu lacrimi în 
ochi ca şi adult iar copiilor tăi leo 
prezinţi ca pe o nestemată. În ea 
se află explicată, scurt, divin, clar 
definiţia iubirii părinteşti. 
Fericirea şi nefericirea, pierderea, 
separarea şi abordarea experienței 
de a fi morți sunt relatate aici 
întro poveste emoționantă şi 
sensibilă. Copiii vor iubi această 
poveste carei va face să vă 
strângă tare în braţe atunci când 
veţi ajunge la ultima filă. Motivul 
vă las săl descoperiţi singuri. 
Steig spune în cea dea treia sa 

carte de imagini un basm cu 
final vesel despre importanţa 
şi însemnătatea dorințelor. 
Măgăruşul Sylvester, colecţionar 
pasionat de pietricele,  găseşte o 
piatră fermecată şi, din greseală, ii 
cere săl transforme întro piatră.  
Povestea urmăreşte trăirile 
acestuia în încercarea de a reveni 
la viaţa de dinainte şi a familiei 
sale în eforturile de căutare a lui.
Veţi ţine în mâini o carte despre 
puterea iubirii materne capabilă 
să rupă chiar şi vrăji. O carte 
despre cumpătare în cerinţele pe 
care le faci Universului. Multe 
au fost vocile care au lăudat 
apariţia acestei cărţi şi care, la 
fel ca şi mine acum o recomandă 
spre lectură şi meditaţie. Vă ofer 

spre exemplu trei dintre ele şi vă 
doresc lectură plăcută.
„O carte magică a lui William 
Steig, el însuşi un magician.“ Eric 
Carle
„«Sylvester şi pietricica fer
mecată» este o carte dezarmant 
de simplă şi extrem de sofisticată 
în acelaşi timp, plină de tandrețe 
şi de farmec. Cred că este cartea 
mea preferată pentru copii din 
toate timpurile.“ Ian Falconer, 
autorul cărții „Olivia”
„Aveți aici pagini întregi de 
perfecțiune în stare pură. Veselă, 
adorabilă, prostuță, profundă 
– este tot ceți poți dori de la o 
carte ilustrată sau de la orice fel 
de carte,“ William Joyce.

de Nadia Marin
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Coloana Infinitã este o operã a artistului
Constantin Brâncuºi, parte a trilogiei Ansamblului
Monumental din Târgu Jiu, compus din: ”Coloana
Infinitã”, ”Poarta Sãrutului” ºi ”Masa Tãcerii”.
Comanditara lucrãrii a fost ”Societatea Liga Naþionalã
a Femeilor Gorjene”, iar preºedinta organizaþiei,
Aretia Tãtãrescu, soþia primului ministru Gheorghe
Tãtãrescu, i-a acordat lui Brâncuºi deplinã libertate de
acþiune ºi l-a ajutat sã obþinã sprijinul financiar
necesar. Coloana are o înãlþime de 29,35 metri ºi este
compusã din 15 moduli octaedrici suprapuºi, având la
extremitãþi câte o jumãtate de modul. Cei 15 modului
(numiþi „mãrgele” de cãtre Brâncuºi) plus cele douã
jumãtãþi dau 16, numãr ce face referire la anul în care
România a intrat în Primul Rãzboi Mondial.
Jumãtãþile reprezintã jumãtatea anului, momentul în
care România a intrat în conflagraþie. Monumentul, un
stâlp funerar oltenesc stilizat, este cea mai cunoscutã
operã a lui Constantin Brâncuºi când românii sunt
puºi sã enumere operele artistului gorjean.

În anul 1934, Constantin Brâncuºi a fost invitat sã
ridice un monument întru cinstirea faptelor eroice ale

gorjenilor ºi, cu deosebire, a rezistenþei populaþiei
oraºului Târgu-Jiu, din timpul primului rãzboi
mondial. Artistul dorise dintotdeauna “sã facã ceva
pentru þarã”, aºa încât a acceptat bucuros comanda,
socotind-o un punct culminant în cariera sa. În
februarie 1935, Brâncuºi îi scrie Militei Petraºcu –
fosta sã elevã, cea care o sfãtuise pe Aretia Tãtãrescu,

sã i se adreseze – cã este “ca un ucenic în ajun de a
deveni calfã, aºa cã propunerea nu putea sã cadã mai
bine”. Brâncuºi a avut de multe ori intenþia sã ridice
monumente de for public, dar – cu excepþia
ansamblului de la Târgu-Jiu - nici unul din proiectele
sale nu s-a materializat. Brâncuºi a hotãrât cã la Târgu-
Jiu o “Coloana Infinitã” de mari dimensiuni era cel
mai potrivit monument pentru comemorarea eroilor
cãzuþi în rãzboi. Perioada în care s-a elaborat ºi realizat
monumentul coincide în mare cu durata guvernãrii
liberale, o perioada de înflorire economicã,
prosperitate ºi creativitate.

Brâncuºi a cerut ca de toate aspectele tehnice ale
realizãrii monumentului sã se ocupe o persoanã în
care avea deplinã încredere: tânãrul ªtefan
Georgescu-Gorjan. Acest tânãr era inginer-ºef ºi
adjunct al directorului la Atelierele Centrale Petroºani
din cadrul Societãþii “Petroºani”. Conducea biroul de
proiectare, turnãtoria ºi laboratoarele ºi cunoºtea foarte
bine forþa de muncã. Societatea “Petroºani” avea
capital liberal, iar directorul general, Ioan Bujoiu, era
un membru marcant al PNL ºi ministru în cabinetul

Tãtãrescu. La cererea premierului, societatea a fost de
acord sã suporte costul execuþiei ºi montãrii
monumentului, precum ºi sã asigure personalul
calificat.

Sculptorul a constatat cu plãcere cã tânãrul
inginer îmbinã temeinica pregãtire profesionalã cu
bunã cunoaºtere a limbilor strãine fiind cu aplecare
spre filosofie, istorie, literaturã ºi artã. ªtefan
Georgescu-Gorjan era conºtient de genialitatea
sculptorului ºi a reuºit sã-i intuiascã ideile cu privire la
“Coloana Infinitã”. Alãmirea Coloanei s-a fãcut la faþa
locului, aplicând prin pulverizare sârmã de alamã.
Aceastã tehnologie a fost utilizatã la vremea
respectivã pentru prima datã în România ºi a fost
adusã special din Elveþia. Greutatea totalã a Coloanei
(nucleu + “mãrgele”) este de 29.173 kg. La
construcþia ºi ridicarea monumentului nu au fost
accidente. Pe 27 octombrie 1938, coloana din oþel ºi
fontã fãcutã sã sprijine bolta cereascã este inauguratã
în prezenþa oficialitãþilor, oamenilor de culturã dar ºi a
persoanelor în cinstea cãrora fusese ridicatã.

Sursa: http://www.istorie-pe-scurt.ro
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Coloana infinitului - stâlp al cerului
Situată de obicei în centrul 
satului, BISERICA, a repre
zentat încă de la început un 
punct de referință pentru 
români. Ea era cea în jurul 
căreia gravita întreaga viață 
a comunității. Paradoxal, 
această funcție a ei de a adu
na și unii oamenii,  de a repre
zenta principalul punct de  
reper al propriei lor identității 
sa preluat și chiar accentuat 
acolo unde românii nu mai 
trăiesc  laolaltă ci, din contră 
separați de zeci și sute de 
kilometri,  în DIASPORĂ.  
BISERICA este locul în care 

românii își păstrează credința lor, 
limba lor, legătura cu țara lor și cu 
strămosii lor pe care îi pomenesc 
cu sfințenie la soroacele cuvenite, 
locul în care ei, cei risipiți în 
străinătate, formează o comu
nitate, o comuniune. 

De fiecare dată când o comu
nitate de români a încercat să se 
con stituie în diasporă, existența 
unei parohii ortodoxe românești 
sa impus cu necesitate.  Acest 
lucru sa întâmplat și în cazul 
românilor din Berna, Solothurn 
și împrejurimi.  După o încercare 
nereușită de a fonda o parohie, 
acest lucru a devenit posibil 
prin hirotonirea întru preot a 
diaconului Laurențiu Precup în 
anul 2004.  Prima casă cu chirie 
a parohiei din Berna a fost capela 
catolică de la Inselspital. Din 
când în când slujbele sau ținut 
și în capela protestantă care 
prin arhitectura sa se apropia de 
bisericile noastre tradiționale. 

Păstorită de preotul ei, ajutat 
de puținii credincioși aflați la 
început în preajma Părintelui 
Laurențiu, parohia de la Berna a 
început să crească, sau înmul
țit cu timpul credincioșii și 
oda tă cu dezvoltarea parohiei 
a crescut și dorința românilor 
de a avea biserica lor. Deși ca
pela de la Inselspital ia primit 
cu generozitate pe românii orto
docși, totuși pentru fiecare slujba 
credincioșii, trebuiau să vină 
mai devreme pentru a amenaja 

biserica încât să corespundă 
slujbelor ortodoxe iar apoi la 
sfârșit să strângă totul pentru 
a o lăsa în starea initială. În 
acest context si din dorinta de 
a avea mai multe slujbe,  Sfânta 
Liturghie fiind posibila doar o 
dată la două săptămâni, a apărut 
nevoia unei biserici proprii. 

În anul 2009, prima oportu ni
tate pentru românii din Berna, 
Solothurn și împrejurimi de a 
avea un spatiu care sa le apar
tină sa ivit când Biserica Nou 
Apostolică decisese să vândă 
biserica din Schönbühl. La în
demnul preotului paroh, Lau
rențiu Precup și cu aprobarea 
Adu nării Parohiale credincioșii 
sau mobilizat pentru a strânge 
suma cerută. Mulți sau implicat 
și unii au donat sume generoase, 
dar nu a fost suficient,  biserica 
fiind cumparata de altcineva 
care a putut oferi mai mult. 
Amă răciunea a fost mare, dar 
cu multă credință si nădejde că 
„Dum nezeu rânduise ceva mai 
bun’’, parohia din Berna îm preu
nă cu Adunarea Parohială au 
decis crearea unui cont bancar 
spe cial pentru cumpărarea unui 
locaș ce avea sa devina Biserică 
Românească. 

Ca o consecința pozitivă a 
fap tului ca în timpul zilei ca
pela de la Inselspital nu putea fi 
uti lizată de cele mai multe ori, 
slujbele sau înmulțit prin apa riția 
Privegherilor. Acele slujbe de seară 
din ajunul marilor praz nice, acele 

rugăciuni prelungite până în miez 
de noapte și încu nu nate cu Sfânta 
Liturghie în care credincioșii sau 
putut ruga și pentru a avea biserica 
proprie. Chiar dacă la Inselspital 
lucrările la șantier au îngreunat 
simțitor accesul în biserică, care 
se făcea acum printre schele, viața 
bise ricească a continuat cu și mai 
mare intensitate, necesitatea pro
priei biserici se impunea din ce în 
ce mai mult.

În acest context, atunci când 
posibilitatea găsirii unei biserici, 
care să poată fi cumpărată nu 
se întrezarea, a apărut vestea 
vân zării centrului catolic de la 
Tiefenau, ca o oportunitate uni
că, ca răspuns la rugăciunile Pă
rintelui și a credincioșilor.  Pe 
lân gă biserică centrul având o 
serie de spații mai mult decât 
gene roase, facilita și crearea unui 
Centru Cultural și Social ro
mânesc nu numai pentru românii 
din Berna, dar și pentru românii 
din toată Elveția. 

Situat la distanţă egală de cele 
mai importante comunități ro
mânești centrul ar fi oferit po
sibilitatea unor acțiuni menite săi 
unească pe românii din în treaga 
Confederație. Avantajele acestui 
centru erau evidente, dar prețul 
unui astfel de complex re prezenta 
un obstacol imposibil de trecut de 
parohia din Berna. Dar ceea ce 
la oameni este cu neputință este 
cu putință la Dum nezeu. Pentru 
că în chip minunat, comunitatea 
catolică de la Tiefanau a acceptat să 

vândă biserica cu centrul parohial 
Parohiei Române Ortodoxe din 
Berna pentru numai 900.000 
franci. Oferta generoasă, cu sigu
ranță rod a lucrării lui Dumnezeu 
depășea însă cu mult posibilitățile 
parohiei din Berna. Cu toate 
acestea credincioșii sau mobilizat 
pentru a strânge su ma necesară. 
Nu numai cei din parohie au 
donat, dar sume im por tante au 
venit și din partea altor români 
care nu locuiau în Berna sau 
împrejurimi. 

Astfel sa putut semna înțe
le gerea cu cei carora aparținea 
Centrul iar în seara de 1 februarie 
a avut loc prima slujbă la Centrul 
din Berna: Privegherea pentru 
În tâmpinarea Domnului, Care 
acum era pentru prima dată 
întâm pinat de români întro bise
rică ce urma sa apartina lor . 

Biserica era a românilor, cen
trul era pregătit să servească 
pe toți românii din Elveția, dar 
Parohia Ortodoxă din Berna care 
nu deţinea întreaga sumă, urma 
să plătească rate importante la 
bănci pentru mulți ani, lucru 
îm povărător pentru cei care se  
stră duiseră și jertfiseră atât de 
mult pentru biserică. Puterea lui 
Dumnezeu însă se desăvârșește în 
slăbiciune, iar Dumnezeu a trimis 
la timp potrivit oameni, care au 
sesizat oportunitatea unică a ro
mânilor din Elveția de a avea 
un centru românesc. Guvernul 
României, prin Secretariatul de 
Stat pentru Culte și Patriarhia 

Română au susţinut cumpărarea 
Centrului cu 427 500 EURO și 
astfel centrul de la Tiefeanu a 
putut intra în posesia românilor 
fără ca aceștia să fie împovărați 
cu ani lungi de plată la bănci. 

Desigur, având spațiul generos 
mult dorit, Parohia Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe a început  pu
nerea în practică a iniţiativelor. 
Astfel sau pus și bazele Centrului 
Parohial SocialCultural „Sfântul 
Nicolae”, care așa cum aflăm 
și de pe siteul Parohiei, „se 
adresează tuturor românilor din 
Elveția, precum și comunităților 
din Alsacia(Franța) și Baden
Württemberg (Germania) aflate 
în arealul Basel.”

Continuând o tradiție mai 
veche cea a weekendului du
hov nicesc, acțiune care de la 
în ceputul ei a implicat și alte 
parohii din Elveția, parohia din 
Berna a putut deja organiza din 
noiembrie 2017 la Centrul de la 
Tiefeanu, un astfel de eveniment 
la care au luat parte mai mulți 
români din diferite zone ale 
Elveției. Pe lângă conferințele 
duhovnicești ale Părintelui Petru 
Moga, la eveniment sa desfasurat 
un curs de pictură de icoane, 
care a deschis noi orizonturi 
pentru copii. La sfârșitul cur su
lui incadrat in cele  trei zile de 
eveniment, fiecare copil a pre
zentat o icoană pictată de el. Toto
dată copiii au fost implicați și în 
prezentarea unei piese de teatru.

continuare în numărul următor 

,,Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu!’’ Ps. 129,1 

- și Domnul a auzit glasul românilor, a celor care se rugau pentru o biserică a lor la Berna
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Coloana Infinitã este o operã a artistului
Constantin Brâncuºi, parte a trilogiei Ansamblului
Monumental din Târgu Jiu, compus din: ”Coloana
Infinitã”, ”Poarta Sãrutului” ºi ”Masa Tãcerii”.
Comanditara lucrãrii a fost ”Societatea Liga Naþionalã
a Femeilor Gorjene”, iar preºedinta organizaþiei,
Aretia Tãtãrescu, soþia primului ministru Gheorghe
Tãtãrescu, i-a acordat lui Brâncuºi deplinã libertate de
acþiune ºi l-a ajutat sã obþinã sprijinul financiar
necesar. Coloana are o înãlþime de 29,35 metri ºi este
compusã din 15 moduli octaedrici suprapuºi, având la
extremitãþi câte o jumãtate de modul. Cei 15 modului
(numiþi „mãrgele” de cãtre Brâncuºi) plus cele douã
jumãtãþi dau 16, numãr ce face referire la anul în care
România a intrat în Primul Rãzboi Mondial.
Jumãtãþile reprezintã jumãtatea anului, momentul în
care România a intrat în conflagraþie. Monumentul, un
stâlp funerar oltenesc stilizat, este cea mai cunoscutã
operã a lui Constantin Brâncuºi când românii sunt
puºi sã enumere operele artistului gorjean.

În anul 1934, Constantin Brâncuºi a fost invitat sã
ridice un monument întru cinstirea faptelor eroice ale

gorjenilor ºi, cu deosebire, a rezistenþei populaþiei
oraºului Târgu-Jiu, din timpul primului rãzboi
mondial. Artistul dorise dintotdeauna “sã facã ceva
pentru þarã”, aºa încât a acceptat bucuros comanda,
socotind-o un punct culminant în cariera sa. În
februarie 1935, Brâncuºi îi scrie Militei Petraºcu –
fosta sã elevã, cea care o sfãtuise pe Aretia Tãtãrescu,

sã i se adreseze – cã este “ca un ucenic în ajun de a
deveni calfã, aºa cã propunerea nu putea sã cadã mai
bine”. Brâncuºi a avut de multe ori intenþia sã ridice
monumente de for public, dar – cu excepþia
ansamblului de la Târgu-Jiu - nici unul din proiectele
sale nu s-a materializat. Brâncuºi a hotãrât cã la Târgu-
Jiu o “Coloana Infinitã” de mari dimensiuni era cel
mai potrivit monument pentru comemorarea eroilor
cãzuþi în rãzboi. Perioada în care s-a elaborat ºi realizat
monumentul coincide în mare cu durata guvernãrii
liberale, o perioada de înflorire economicã,
prosperitate ºi creativitate.

Brâncuºi a cerut ca de toate aspectele tehnice ale
realizãrii monumentului sã se ocupe o persoanã în
care avea deplinã încredere: tânãrul ªtefan
Georgescu-Gorjan. Acest tânãr era inginer-ºef ºi
adjunct al directorului la Atelierele Centrale Petroºani
din cadrul Societãþii “Petroºani”. Conducea biroul de
proiectare, turnãtoria ºi laboratoarele ºi cunoºtea foarte
bine forþa de muncã. Societatea “Petroºani” avea
capital liberal, iar directorul general, Ioan Bujoiu, era
un membru marcant al PNL ºi ministru în cabinetul

Tãtãrescu. La cererea premierului, societatea a fost de
acord sã suporte costul execuþiei ºi montãrii
monumentului, precum ºi sã asigure personalul
calificat.

Sculptorul a constatat cu plãcere cã tânãrul
inginer îmbinã temeinica pregãtire profesionalã cu
bunã cunoaºtere a limbilor strãine fiind cu aplecare
spre filosofie, istorie, literaturã ºi artã. ªtefan
Georgescu-Gorjan era conºtient de genialitatea
sculptorului ºi a reuºit sã-i intuiascã ideile cu privire la
“Coloana Infinitã”. Alãmirea Coloanei s-a fãcut la faþa
locului, aplicând prin pulverizare sârmã de alamã.
Aceastã tehnologie a fost utilizatã la vremea
respectivã pentru prima datã în România ºi a fost
adusã special din Elveþia. Greutatea totalã a Coloanei
(nucleu + “mãrgele”) este de 29.173 kg. La
construcþia ºi ridicarea monumentului nu au fost
accidente. Pe 27 octombrie 1938, coloana din oþel ºi
fontã fãcutã sã sprijine bolta cereascã este inauguratã
în prezenþa oficialitãþilor, oamenilor de culturã dar ºi a
persoanelor în cinstea cãrora fusese ridicatã.

Sursa: http://www.istorie-pe-scurt.ro
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Coloana infinitului - stâlp al cerului

După succesul primei ediții a Cursului de 
integrare pentru femei organizat de orașul 
Zürich și ținut în limba română, Lavinia 
Gabriela Pop anunță următoarele sesiuni: 

 
  Cursul 1: 29 august  19 decembrie 2018
  Cursul 2: 6 martie  26 iunie 2019
În fiecare miercuri, între orele 08:45 și 11:15
 
Mai multe pe pagina oficială a Cursului: www.
stadtzuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/
integrationsfoerderung/veranstaltungen_und_
kurse/veranstaltungen_und_kurse.html
 

Despre Lavinia și cum a apărut 
ideea unui Curs de integrare

Stabilită din 2007 în Elveția, cu studii în Filologie 
și Limbi Moderne și experiență în formarea 
profesională a adulților, în comunicare și proiecte 
sociale este din 2014 membră a consiliului pentru 
migranți al orașului Zürich. De un an ține Cursul de 
integrare pentru femei  fiind motivată de a îmbina 
experiența în predare cu cea în domeniul social. 
Acest curs poate fi un prim pas pentru ca limba și 
comunitatea noastră să fie mai bine reprezentate în 
Elveția germană și o șansă pentru mulți români și 
românce de ași cunoaște drepturile și a afla cum 
funcționează Elveția.

Mai mult decât atât, se facilitează accesul la infor

mație și crearea unui spațiu sigur pentru migranți, 
de multe ori un segment vulnerabil al populației, 
se prezintă oferta centrelor de informare și de con
siliere «Beratungstellen», se prezintă programele de 
integrare pe care orașul Zürich le pune la dispoziția 
migranților  informații la care, de cele mai multe 
ori, din păcate, accesul este greoi. 

Cursul nu se adresează exclusiv celor proaspăt 
venite în Zürich. 

Din experiența Laviniei
Foarte important! Cursul nu se adresează exclusiv 

celor proaspăt venite în Zürich. Eu personal lam 
absolvit după 7 ani de trai în Elveția, dar mia 
deschis ochii și mia deschis o grămadă de uși! 
Profesional am reușit să răzbat singură datorită 
acestui curs. Este ideal și pentru femeile care nu 
au mari necesități, dar care vor să vorbească limba 
română și să își împărtășească experiențele ca 
migrante. Este empowering!
Mai multe detalii organizatorice

Programul cursului și detaliile de organizare 
sunt disponibile în flyerul existent https://
www.slideshare.net/LiviaBlcescu/f lyercurs
integrare2908, cu următoarele mențiuni:

La finalul cursului, doamnelor li se rambursează 
suma de 60 de franci, sub forma unui voucher pentru 
cursuri de limba germană sau alte cursuri la alegere.

Cursul este în principiu miercuri dimineață, dar 
la cerere se poate organiza și dupămasa / seara, în 
timpul săptămânii.

Nu trebuie să ieși din România, 
ca să găsești peisaje rustice su
perbe, asemeni celor din Elve
ţia sau Franţa. Le avem și noi.

Şi nu numai că le avem, dar 
sunt cam de o sută de ori mai 
pitorești. Am pregătit mai jos, 
o listă cu șase dintre cele mai 
frumoase sate din România. Așa 
că, în cazul în care plănuiești o 
escapadă de weekend și nu știi 
ce destinaţie să alegi, inspirăte. 
Orice ai alege, nu poţi greși.

1. Şirnea
Şirnea e un sat parcă ieșit din 

romanele lui J.R.R. Tolkien. E 
un sătuc din Brașov, amplasat la 
poalele Munţilor Piatra Craiului, 
la o altitudine de aproape 1.400 
m. În 1960 Şirnea a fost declarat 
primul sat turistic din România, 
iar în prezent acolo se întâmplă 
o mulţime de evenimente inte re
sante, precum Focul lui Sumedru 
(ocrotitorul recoltelor și oierilor), 
care are loc în fiecare an în 25 

octombrie. Atunci copiii din sat 
se îmbracă în portul popular 
spe cific locului, fac un foc mare 
și dansează în jurul lui. Cei mai 
curajoși dintre ei sar prin foc sau 
sar peste focul lui Sumedru, cum 
spun sătenii.

Ce mai poţi vizita dacă ajungi 
în Şirnea? Dacă îţi plac lăcașurile 
de cult, trebuie să știi că sunt o 
grămadă în apropiere. Poţi vi
zita și Parcul Naţional Piatra 
Craiului, Prăpastiile Zărneștilor, 
Cheile Moieciului, Peștera și 
Cheile Dâmbovicioara, Peștera cu 
Lilieci din satul Peștera, Barajul 
Pecineagu și Lacul Vidraru.

Unde stăm? La pensiunile agro
turistice, care au oferte pentru 
toate buzunarele. Astfel, pentru o 
noapte de cazare preţurile încep 
de la 50 de lei și pot ajunge până 
la 100 de lei. Ai condiţii ”de oraș” 
cu acces Wifi gratuit, grătar, 
camere cu Tv prin satelit și, cel 
mai important întrun sejur de 
relaxare, vedere la munte.

(va urma)

„Elveţia României” 
- locul în care se află cele mai 

frumoase șase sate din țara noastră

Curs de integrare pentru 
femei în Zürich: noi sesiuni

Înscrierile se realizează pe oricare din următoarele căi: 
- online pe site-ul primăriei: https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/
integrationsfoerderung/veranstaltungen_und_kurse/veranstaltungen_und_kurse.html
- pe următorul formular: http://casa-romanilor.ch/curs-de-integrare-pentru-femei-zurich-
limba-romana-4716
- prin talonul de înscriere de pe flyer, care se depune la Welcome Desk (etajul 4) din Primărie
- pe e-mail la lavinia.gabriela.pop@gmail.com 
Nu există o dată limită de înscriere. Sursa: http://casa-romanilor.ch



Ambasadorul României la
Haga a avut o întâlnire cu delegaþia
Asociaþiei Municipiilor din
România condusã de Robert Sorin
Negoiþã, preºedinte al asociaþiei ºi
primar al sectorului 3 al
municipiului Bucureºti, în
contextul vizitei acesteia în Olanda,
în 8 ºi 9 martie a.c., la invitaþia
Asociaþiei Municipalitãþilor
Olandeze,VNG.

Din delegaþia românã fac parte

primarii oraºelor Arad, Buzãu,
Galaþi, Slobozia, Oneºti, Roman,
Brad, vice-primarii din Piteºti ºi
Slobozia, consilieri ai primãriilor
din Râmnicu Vâlcea ºi Bucureºti,
experþi din administrate localã.

Prezenþa în Olanda a delegaþiei
române are ca principale obiective
cunoaºterea experienþei Asociaþiei
Municipalitãþilor Olandeze în
digitalizarea serviciilor furnizate
populaþiei, regenerarea urbanã,

încheierea de parteneriate care sã
sprijine promovarea bunelor
practici ºi a schimbului de
specialiºti în domenii de interes
comun precum oraºe inteligente ºi
economie circularã, transformare
urbanã, mobilitate inteligentã,
transport public, management al
deºeurilor.

Pe agenda vizitei sunt incluse
de asemenea întâlniri cu vice-
primarul oraºului Haga ºi secretarul

general al Asociaþiei Municipali-
tãþilor Olandeze, vizitarea Agenþiei
olandeze de Antreprenoriat/RVO ºi
a Platformei 31, o organizaþie
independentã care faciliteazã

interconectarea cercetãrii cu
aplicabilitatea practicã ºi politicile
urbane.

În contextul marcãrii Anului
CENTENAR ºi a împlinirii a 25 de
ani de la aderarea României la
Organizaþia Internaþionalã a

Francofoniei, Ambasada României
la Haga organizeazã, în cadrul
programului cultural “Seri muzicale
la Ambasada României”, un
concert de pian ºi vioarã susþinut de
tinerii artiºti români Anamaria
Stamp ºi Florin Negreanu, la care
delegaþia Asociaþiei Municipiilor
din România este prezentã în
calitate de oaspete de onoare. 

AMBASADA ROMÂNIEI 
în Regatul Þãrilor de Jos
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Puterile binefãcãtoare ale apei limpezi, de
izvor, sunt cunoscute din cele mai vechi

timpuri. În mitologia multor popoare, apa este un
simbol al regenerãrii, tinereþii ºi vigorii. ªi în atât de
frumoasele basme româneºti, pline de înþelepciune,
eroii beneficiazã mereu de proprietãþile miraculoase
ale lichidului binefãcãtor, pe care ni-l dãruieºte cu
generozitate natura. Apa vie din poveºti conferã
tinereþe veºnicã ºi putere, în timp ce apa moartã
vindecã rãnile ºi chiar îi readuce la viaþã pe Feþii
Frumoºi învinºi pe cale miºeleascã. Iar ceea ce,
veacuri la rând, a fost doar poveste, s-a demonstrat
ºtiinþific în secolul trecut.

O sursã nesecatã de sãnãtate
Pe lângã faptul cã ne potoleºte setea, apa e un

excelent întãritor al sistemului imunitar ºi un foarte
eficient detoxifiant: transportã în corp oxigen, nu-
trienþi ºi asigurã eliminarea toxinelor ºi a celulelor
moarte. Totodatã, îmbunãtãþeºte remarcabil funcþiile
cognitive, creºte rezistenþa în faþa stresului, combate
stãrile de anxietate, þine la distanþã depresiile ºi are
efect energizant pentru suflet ºi trup. În plus, previne
ºi amelioreazã o mulþime de afecþiuni, despre care voi
vorbi pe-ndelete puþin mai târziu. ªi, nu în ultimul
rând, apa contribuie la pãstrarea aspectului tineresc al
chipului ºi corpului, chiar la vârste înaintate. Este
adevãrat, aºadar! Frumuseþea, sãnãtatea, tinereþea,
inteligenþa, fericirea ºi viaþa lungã se regãsesc, toate,
într-un pahar de apã!

Elixirul vitalitãþii: apa de ploaie
Printre primii care au observat beneficiile, aproa-

pe miraculoase, ale apei asupra trupului ºi sufletului,
au fost japonezii ºi indienii. Aceºtia foloseau apa în
scop terapeutic, pentru prevenirea sau chiar tratarea
anumitor boli. Leacul bun la toate era administrat pe
stomacul gol, dimineaþa. Pe durata întregii zile se
beau 4 pahare a 160 de ml de apã proaspãtã. Unul
dintre pionierii descoperirilor ce aveau sã se facã
despre proprietãþile apei a fost inginerul francez
Marcel Violet. El a intuit existenþa a ceea ce se
numeºte astãzi apã alcalinã. În 1939, a observat
efectul uimitor al apei de ploaie asupra plantelor. ªi-a

dat seama cã, în zilele în care nu cãdea strop de ploaie,
plantele sale îºi pierdeau vitalitatea, cu toate cã el le
uda din belºug. Convins de calitãþile vindecãtoare ºi
energizante ale apei de ploaie, Violet a mers pânã într-
acolo încât ºi-a administrat apã de ploaie ca tratament,
pentru a se pune pe picioare dupã un infarct. Mai
exact, a bãut, în scop terapeutic, un litru de apã de
ploaie pe zi, timp de patru luni. Dacã apa este cea care
i-a prelungit viaþa, nu putem ºti cu exactitate. Cert este
cã Marcel Violet a trãit 87 de ani, într-o perioadã în
care speranþa de viaþã la bãrbaþi era de 60 de ani.

Apa vie ºi apa moartã
Un pas înainte în domeniu l-au fãcut chimiºtii,

care au descoperit cã existã, într-adevãr, douã tipuri
de apã, ce se pot obþine prin electrolizã (proces de
separare a ionilor pozitivi/negativi dintr-o substanþã).
Mai exact, apa vie - alcalinã sau bazicã - cu efect pozi-
tiv ºi stimulator, ce se obþine la polul negativ (catod),
sau apa de ploaie a lui Violet, ºi apa moartã - acidã, cu
efect negativ ºi distrugãtor, ce se obþine la polul
pozitiv (anod). ªi aºa a apãrut noþiunea de pH
(potenþialul de hidrogen) - mãrimea chimicã ce
mãsoarã caracterul acid (pH 0-7) sau bazic/alcalin
(pH peste 9) sau neutru (pH 7) al apei. Vom vedea
imediat ºi cum se poate prepara aceastã apã vie, alca-
linã, foarte simplu, acasã. Dar ºi apa acidã are be-
neficiile ei, în anumite situaþii.

Ce boli se duc ca pe apã... cu apã
Apa cea bunã la toate, lichidul inodor, incolor ºi

insipid (fãrã gust), ce conþine doar doi atomi de
hidrogen ºi unul de oxigen ºi se gãseºte pe toate
drumurile - desigur, dacã nu locuim în deºert -
previne ºi chiar vindecã o mulþime de boli.

Iatã cum se pot ameliora cu apã doar câteva
dintre cele mai frecvente ºi supãrãtoare afecþiuni.

Infecþii respiratorii
* Amigdalitã, laringitã - se face gargarã de 5 ori

pe zi cu apã acidã, apoi se bea apã alcalinã din belºug.
* Dureri în piept, cauzate de rãcealã - se maseazã

zona dureroasã cu apã acidã, timp de 10 minute, apoi
cu apã alcalinã.

* Gripã. Rãcealã - se beau 200 de ml de apã al-
calinã seara, înainte de culcare, timp de câteva zile.

* Guturai de fân - se bea un litru de apã alcalinã
pe zi, pânã ce efectele supãrãtoare dispar.

Dureri
* Dureri ale încheieturilor - se beau 100 ml de

apã acidã, timp de douã zile, de 3 ori pe zi.
* Dureri de cap - se beau 100 de ml de apã acidã.
* Dureri de dinþi - se clãteºte cavitatea bucalã cu

apã acidã.
* Dureri musculare - se bea apã alcalinã, de

câteva ori pe zi.
* Dureri cauzate de hemoroizi - se beau 250 ml

de apã alcalinã, din 4 în 4 ore.
Afecþiuni frecvente
* Constipaþie - se bea apã alcalinã.
* Arsuri la stomac - se bea apã alcalinã, câte 100

ml, de câteva ori pe zi.
* Diaree - se beau 200 ml de apã acidã, de douã

ori pe zi.
* Rãni ºi zgârieturi - se spalã zona afectatã cu

apã acidã.
* Alergii - se consumã un litru de apã alcalinã pe

zi.
* Arsuri - se pun comprese cu apã acidã ºi se lasã

10 minute pe locul afectat. Se spalã apoi zona cu apã
bazicã.

* Prostatã mãritã - se beau 100 ml de apã
alcalinã, de 4 ori pe zi, timp de una-douã sãptãmâni.

Afecþiuni mai grave
În cazul în care suferiþi de una dintre urmãtoarele

boli, consumul regulat de apã alcalinã poate aduce
ameliorãri semnificative ale stãrii de sãnãtate. Se va
bea în cantitãþi cât mai mari, de cel puþin 1-2 litri pe
zi. Desigur, consumul de apã nu exclude, în niciun
caz, tratamentul recomandat de medicul specialist!

Afecþiuni ale rinichilor, afecþiuni ale ficatului,
artritã, hemoragii, hipertensiune, probleme circu-
latorii, osteoporozã, psoriazis. Se spalã zona afectatã
cu apã acidã ºi se bea apã alcalinã. Diabet, boli

degenerative (Alzheimer), cancer.
Afecþiuni ce ºtirbesc frumuseþea
* Acnee - se spalã faþa cu apã acidã, apoi se

clãteºte cu apã alcalinã.
* Coºuri - se bea 1 litru de apã alcalinã pe zi.
* Dermatitã, inflamaþii - se clãteºte zona afectatã

cu apã acidã, apoi cu apã alcalinã. În cazul infla-
maþiilor, se pot pune comprese cu apã alcalinã pe zona
afectatã.

* Pierderea pãrului - se clãteºte timp de 10 minute
cu apã acidã, apoi 5 minute cu apã alcalinã.

În plus, consumul regulat de apã menþine pielea
proaspãtã, elasticã, strãlucitoare ºi previne îngrãºarea.
Totodatã, atenueazã retenþia de apã în organism, ce
provoacã, printre altele, neplãcutele pungi de sub ochi,
vergeturile ºi celulita.

Cum prepari acasã apã vie (alcalinã)
Apa alcalinã se poate prepara acasã, simplu ºi

rapid. Iatã de ce aveþi nevoie:
* o bandã pentru mãsurarea pH-ului (se gãseºte în

farmacii)
* 2 litri de apã. Dacã e de la robinet, trebuie în

prealabil fiartã ºi rãcitã
* o jumãtate de linguriþã de bicarbonat de sodiu
* o jumãtate de linguriþã de zeamã de lãmâie
* o jumãtate de linguriþã de sare neiodatã sau sare

de Himalaya. Se gãsesc în orice supermarket.
Mod de preparare: se amestecã ingredientele. Se

testeazã pH-ul cu banda special cumpãratã pentru acest
lucru. Dacã nu ajungeþi de la început la pH 9, adãugaþi
bicarbonat de sodiu pânã când apa devine alcalinã.
Apoi lãsaþi-o peste noapte la frigider. Se bea a doua zi,
la temperatura camerei. Atenþie! Apa trebuie pãstratã în
sticlã, nu în recipiente din plastic!

În concluzie, apa nu þine locul tratamentului re-
comandat de medic. Dar, consumatã zilnic în cantitãþi
suficiente (1,5-2,5 litri pe zi), previne o serie de boli, ne
menþine o stare de bunã-dispoziþie ºi un aspect tineresc
pânã la adânci bãtrâneþi.

Ec. IVAN MONICA-ELENA

Apa vie leac sã-þi fie!
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În temeiul 
- art. 10 alin. (4) din Hotãrârea

Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea ºi funcþionarea Minis-
terului Finanþelor Publice, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare;

– Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publicã, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 109/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
al Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publicã, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 1.470/2007, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

– Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 156/2007 privind
despãgubirea persoanelor fizice care au
constituit depozite la Casa de Economii
ºi Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în
vederea achiziþionãrii de autoturisme,
aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 232/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

– Hotãrârii Guvernului nr.
950/2017 pentru aprobarea elementelor
tehnice necesare aplicãrii art. 3^2 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
156/2007 privind despãgubirea
persoanelor fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea
achiziþionãrii de autoturisme;

– Convenþiei nr. 572.240/675 din

5.02.2018 încheiate între Ministerul
Finanþelor Publice ºi B.R.D. Groupe
Société Générale - S.A., ministrul
finanþelor publice emite urmãtorul
ordin: 

ART. 1
În vederea despãgubirii

persoanelor fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în
vederea achiziþionãrii de autoturisme
se aprobã prospectul de emisiune a
titlurilor de stat seria BRD 2018/1
emis pe numele B.R.D. Groupe
Société Générale - S.A., în valoare
nominalã totalã de 327.910,58 lei,
prevãzut în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.

ART. 2
Direcþia generalã de trezorerie ºi

datorie publicã va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

ART. 3
Prezentul ordin se publicã în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

PROSPECT DE EMISIUNE a
titlurilor de stat seria BRD 2018/1

1. În vederea despãgubirii
persoanelor fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii ºi

Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea
achiziþionãrii de autoturisme,
Ministerul Finanþelor Publice va lansa
la o emisiune de titluri de stat pe
numele B.R.D. Groupe Société
Générale - S.A., care se identificã prin
seria BRD 2018/1. 

2. Titlurile de stat se emit în formã
dematerializatã.

3. Titlurile de stat sunt denominate
în lei, sunt nepurtãtoare de dobândã,
nenegociabile ºi au scadenþa în data de
22 martie 2018.

4. Data emisiunii este 22 februarie
2018.

5. Valoarea nominalã totalã a
emisiunii titlurilor de stat este de
327.910,58 lei ºi reprezintã
despãgubirea calculatã pentru un numãr
de 18 persoane care, în termenul
prevãzut la art. 3^2 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 156/2007
privind despãgubirea persoanelor fizice
care au constituit depozite la Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni C.E.C. -
S.A. în vederea achiziþionãrii de
autoturisme, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 232/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
denumitã în continuare ordonanþã, au
fãcut dovada datei constituirii
depozitului la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. dupã ce
au beneficiat de prevederile art. 1^3 ºi
ale art. 3^1 din ordonanþã.

6. Emisiunea este formatã dintr-un

numãr de 18 titluri de stat, iar valoarea
nominalã individualã a fiecãrui titlu de
stat este egalã cu valoarea individualã a
despãgubirii.

7. Valoarea nominalã individualã a
fiecãrui titlu de stat este egalã cu
valoarea individualã a despãgubirii,
calculatã de B.R.D. Groupe Société
Générale - S.A. pe numele fiecãruia
dintre cei 18 deponenþi.

8. Rãscumpãrarea titlurilor de stat
se efectueazã la data scadenþei,
respectiv la data de 22 martie 2018, prin
creditarea contului B.R.D. Groupe
Société Générale - S.A. cu suma
reprezentând valoarea nominalã totalã a
emisiunii.

9. Plata la scadenþã a valorii
nominale totale a titlurilor de stat se
efectueazã de cãtre Ministerul
Finanþelor Publice prin ordin de platã
pe numele B.R.D. Groupe Société
Générale - S.A. Centrala, CUI/CIF
RO361579, cont IBAN
RO29BRDE421DD01157954210.

10. Dacã data la care trebuie
efectuatã una dintre plãþile aferente
serviciului datoriei publice este o zi de
sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata
va fi efectuatã în prima zi lucrãtoare
dupã data scadenþei plãþii, dacã în
acordul/contractul/convenþia de
împrumut sau în prospectul de
emisiune pentru titlurile de stat nu se
prevede altfel, fãrã obligarea la dobânzi
penalizatoare.

NOUTÃÞI LEGISLATIVE
Despãgubirea persoanelor care au depus

bani la CEC înainte de 1990
Titluri de stat în loc de autoturism

 Extras din ORDINUL nr. 1.298 din 6 februarie 2018 privind prospectul de emisiune a
titlurilor de stat emise în vederea despãgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite
la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziþionãrii de autoturisme 

EMITENT: Ministerul Finanþelor Publice 
PUBLICAT : Monitorul Oficial nr. 128 din 9 februarie 2018 

Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român-

- avize favorabile eliberate de Instituþiile 
abilitate din Germania ºi România în vederea obþinerii avizului 

pentru desfãºurarea de activitãþi 
comerciale, studiu etc

- obþinerea ºi elaborarea actelor în vederea cãsãtoriei
- constituiri ºi înmatriculãri societãþi comerciale, asociaþii,

fundaþii etc cu acþionariat strãin.
- orice alte probleme juridice care cointereseazã 

o persoanã fizicã de cetãþenie strãinã, aflatã pe teritoriul 
Germaniei sau României.

Telefon: 01603373128;  E.mail: asii.romani@yahoo.com

Denise Klüwer
avocatã în dreptul german 

consiliere ºi reprezentare
juridicã 

specializare pe dreptul
familiei, dreptul penal, dreptul

muncii, dreptul de chirie 
de asemenea, dreptul social,

dreptul de asigurãri, dreptul de circulaþie, dreptul
comercial etc 

Tel. 09131/976477;  Mobil 0177/2169756
E-Mail kanzlei@kluewer.eu sau avocat@kluewer.eu 

Internet www.kluewer.eu

Ambele persoane cunosc limba românã. Vã rugãm sã vã adresaþi (în funcþie de problema
dumneavoastrã) pentru dreptul german - doamnei Klüwer, drept român - doamnei van Rees- Zota

Curier juridic Curier juridic Curier juridic 

Misterul alba
tro sului de 
Amsterdam a 
fost elucidat: 
oamenii de știinţă 
au confirmat că 
această pasăre rară 
aparţine unei specii 
aparte.

Analiza genetică a pus punct celor 20 
de ani de dezbateri asupra statutului 
albatrosului de Amsterdam. Cercetătorii 
canadieni au dovedit că ADNul păsărilor 
variază semnificativ faţă de cea a 
albatroșilor călători, rudele lor apropiate.

Albatrosul de Amsterdam a fost 
botezat după denumirea locului 
unde trăiește această specie  insula 
Amsterdam (aparţinând Franţei), din 
sudul Oceanului Indian. Aceste păsări 
au dimensiuni foarte mari, putând cântări până la 
8 kg și având o anvergură a aripilor de 3,5 m.

Albatroșii de Amsterdam au fost descoperiţi în 
1983, iar de atunci, comunitatea știinţifică a fost 
împărţită în două tabere, în funcţie de părerile 
legate de evoluţia speciei.

Unii oameni de știinţă au crezut că păsările 
aparţin unei subspecii de albatros călător, care 
populează, de asemenea, partea de sud a Oceanului 
Indian. Pentru a elucida misterul albastrosului 
de Amsterdam, o echipă de cercetători de la Uni
versitatea din Lethbridge, Canada, coordonată 
de dr. Theresa Burg, a examinat structura ADN a 
acestei păsări.

În urma studiului, dr. Burg a afirmat că albatroșii 
de Amsterdam diferă de albatroșii călători.

„Albatroșii de Amsterdam au dimensiuni ceva 

mai mici decât cei 
călători. De ase
me nea, ei își depun 
ouăle în alt interval 
de timp, iar penajul 
este și el un pic dife
rit, fiind ușor ma
ro niu,” a spus dr. 
Burg.

Totodată, ADNul celor două tipuri de păsări 
a scos la iveală alte diferenţe semnificative. Se 
pare că albatroșii de Amsterdam sau separat 

de verii lor acum cca 265.000 de ani, devenind o 
specie distinctă.
În ciuda anvergurii mari a aripilor și a 

capacităţii de a zbura pe distanţe lungi, albatroșii 
de Amsterdam se întorc întotdeauna pe un platou 
unic al insulei pentru a se reproduce. Ei nu împart 
acest spaţiu cu nicio altă specie de albatroși, motiv 
pentru care se crede că această izolare geografică 
a determinat dezvoltarea acestor pasări ca specie 
separată. Acum, oamenii de știinţă speră că această 
pasăre va fi recunoscută ca fiind unică și că, astfel, 
se vor intensifica eforturile pentru conservarea ei.

Deși populaţia actuală este considerată stabilă, 
albatrosul de Amsterdam este, totuși, o specie 
ameninţată. Anual, 18  26 de perechi de albatroși 
de Amsterdam se înmulţesc întro zonă mică în 
centrul insulei, fiecare pereche producând câte un 
ou. Supravieţuirea speciei este periclitată, în mare 
măsură, de animalele domestice care deranjează 
unele cuiburi și de uneltele pescarilor, prinderea 
accidentală în aţa folosită la pescuit putând duce la 
moartea unor exemplare.

Pentru a ajuta la conservarea speciei și pentru 
a preveni orice pericol, specialiștii au împrejmuit 
zona cu garduri și efectuează frecvent recensăminte.

Sursa: BBC

Analiza genetică a pus punct celor 20 
de ani de dezbateri asupra statutului 
albatrosului de Amsterdam. Cercetătorii 
canadieni au dovedit că ADNul păsărilor 
variază semnificativ faţă de cea a 
albatroșilor călători, rudele lor apropiate.

Albatrosul de Amsterdam a fost 
botezat după denumirea locului 
unde trăiește această specie  insula 
Amsterdam (aparţinând Franţei), din 
sudul Oceanului Indian. Aceste păsări 
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capacităţii de a zbura pe distanţe lungi, albatroșii 
de Amsterdam se întorc întotdeauna pe un platou 
unic al insulei pentru a se reproduce. Ei nu împart 
acest spaţiu cu nicio altă specie de albatroși, motiv 
pentru care se crede că această izolare geografică 
a determinat dezvoltarea acestor pasări ca specie 

Albatrosul de Amsterdam

Morile de vânt fac parte din 
istoria Olandei. Pe întinsul 
țării sunt peste 1.000 de astfel 
de mori. Nu e un număr mare 
dacă ne gândim că în trecut, în 
Olanda, erau peste 10.000.
În prezent, cea mai mare 

concentrare de mori de vânt se 
găsește lângă satul Kinderdijk, 
în traducere Digul Copilului. 
În trecut, rolul lor era acela de 
a controla excesul de apă din 
poldere – porțiuni de pământ 
aflate sub nivelul mării. Astăzi, 
deși sunt perfect funcționale, 
au un rol decorativ și, desigur, 
turistic.

Kinderdijk se află la doar 16 
kilometri de Rotterdam, așa că 
dacă ajungeți în cel mai mare 
port comercial al Europei, merită 
să vă abateți puțin din drum și să 
dedicați o zi acestui sat unic în 
lume.

Cele 19 mori sunt unele dintre 
cele mai cunoscute atracții 
turistice din Olanda și fac parte 
din patrimoniul UNESCO. În 

timp ce le vizitezi, poți săți faci 
o idee despre cum trăiau oamenii 
în trecut. Un bilet de intrare 
costă 4 euro de persoană. Turiștii 
pot închiria și bărci pentru a se 
plimba de la o moară la alta.

Odată ajunși aici, veți vedea 
mori de vânt din secolele 1819, 
foarte bine conservate. Au fost 
aduse din toată țara. Pe lângă 
mori, sunt și case tradiționale 
olandeze. Veți găsi inclusiv 
făbricuțe de brânză, unde puteți 
face degustări. După ce veți 
vedea tot satul, faceți o excursie 
cu barca, la bordul căreia puteți 
să luați masa. Şi dacă vreți să 
zăboviți mai multe zile în zonă, 
sunt câteva hoteluri în care vă 
puteți caza.

În Olanda există chiar Ziua 
Națională a Morilor de Vânt. Se 
sărbătorește în a doua sâmbătă a 
lunii mai, zi în care toate morile 
arborează steagul olandez, iar 
vizitatorii pot intra gratuit.

Sursa: europafm.ro

Morile de vânt ale Olandei, 
o atracție turistică populară
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Vara șia luat rămas bun. Cu toate 
că temperaturile par să ne ducă în 
eroare, totuși calendaristic a început 
toamna.

A venit toamna, anotimpul cel mai 
încărcat de culoare, dăruire, nostalgie. 
A venit toamna, cu alai de miresme și 
frunze răvășite. A venit toamna, anotimpul 
merelor îmbujorate și al florilor de 
crizantemă…anotimpul culorilor când 
natura se întrece pe sine în realizarea celor 
mai frumoase tablouri din lume și ni le oferă 
cu generozitate, ca să ne încânte privirea 
și să ne bucure sufletul…anotimpul 
când fiecare frunză își spune povestea, 
când florile se apleacă pentru a săruta 
pământul, cănd păsările poartă pe aripile 
lor cântecul depărtărilor, când pădurea se 
poleiește cu aur… anotimpul contrastelor 
șial lungilor momente de meditație, cu 
cer senin, acoperit brusc de nori negri și 
seri cu miros de fructe coapte… anotimpul 
gratitudinii pentru roadele bogate și 
puternic înmiresmate care sunt cu iubire de 
către Dumnezeu binecuvântate.

Cu nopțile ei din ce în ce mai lungi și 
diminețile reci, cu zilele încă călduțe, cu 
mirosul de frunze uscate și covorul colorat 
sub tălpi, cu gutuile aromate daten pârg, 

cu strugurii zemoși și dovleacul copt, cu 
adierea răscolitoare a vântului, cu soarele 
stins ce scaldă natura întro lumină difuză, 
cu norii cenușii ce ne trimit la visare, cu 
ploaia ciobănească ce ne trezește nostalgii 
adormite, toamna este incomparabilă. E 
specială, magică, inegalabilă… Cred că 
și Dumnezeu a iubit toamna dea făcuto 
așa complexă. Ia dăruit atâta suflet, atâta 
culoare!

Noi am mai adăugat încă o vară vieții 
noastre, iar toamna va fi ca un popas, 
potrivit legilor eterne care ne călăuzesc. 
Grădinițele și școlile șiau deschis porțile. 
Concediile au luat sfârșit, iar oamenii 
parcă extenuați de sezonul estival încep 
a se așeza la locurile lor pentru un nou 
început.

Odată cu începutul binecuvântatului 
anotimp al culorilor, a început și un nou an 
bisericesc. Tradiţia biblică spune că anul 
începe toamna, fiindcă și istoria omenirii 
a început toamna, în Rai, când pomii 
aveau roade, nu doar flori. Această tradiţie 
ca anul bisericesc să înceapă toamna este 
preluată din Vechiul Testament, unde 
anul nou se numește ”roș hașana”. În 
prima zi de toamnă, 1 septembrie, preoții 
și credincioși prezenți la Sfânta Liturghie 

au adus  rugăciune de mulţumire pentru 
darurile primite de la Dumnezeu în anul 
bisericesc ce sa încheiat și Lau rugat ca 
și în Anul Nou în care am intrat, să ne 
Binecuvânteze prin Duhul Său cel Sfânt și 
să ne țină în brațele Sale! Amin!

O vorbă din bătrâni zice că ”toamna se 
numără bobocii”, adică toamna se culeg 
și se numără roadele strădaniilor de peste 
an. Pământul își oferă din plin roadele 
sale, iar oamenii le culeg cu bucurie, ca o 
încununare a muncii lor. În văzduh se simte 
aroma fructelor de toamnă, a strugurilor 
din vii, a porumbului proaspăt cules, a 
legumelor de tot felul de prin grădini. 
Pe câmpuri trebăluiesc mulţi oameni, 
cu glasuri vesele, strângând bogăţiile 
pământului. Din bucătăriile gospodinelor 
se înalţă îmbietoare miresmele grozave ale 
bunătăţilor pregătite pentru iarnă, care 
vor umple cămările. Este toamnă și este 
frumos. Un anotimp al roadelor, al muncii 
și al bucuriei…un vis, o mângâiere!

În această forfotă să nu uităm că putem 
folosi anotimpul roadelor nu doar ca să 
agonisim rezerve pentru iarnă, ci și pentru 
a depozita în cămările sufletelor noastre 
merinde multe pentru vremuri grele, 
atunci când ispitele și încercările vor izbi 
la ușa sufletelor noastre, precum viscolele 
nemilostive și năprasnicele geruri ale iernii 
ne vor șfichiui fețele.

Să ne rugăm nu doar  la plecarea 
genunchilor seara sau dimineața în fața 
icoanei, ci să ne rugăm și când muncim, 
să trudim cu gândul la Dumnezeu, să 
agonisim nu doar provizii pentru iarnă, ci 
și hrană pentru suflet. Să lăsăm fereastra 
sufletului deschisă, să intre vântul zglobiu 
al toamnei, să încingă zbuciumările, 
tânguirile și dezamăgirile noastre întrun 
vals domol și să le prefacăn scrum, căci 
primăvara vine doar atunci când sufletul e 

dominat de liniște și e gata so primească.
Există o armonie în toamnă și o strălucire 

în cerul ei, care nu pot fi regăsite dea lungul 
verii, ca și cum nar putea fi, ca și cum nar 
fi fost vreodată. Cu adevărat fiecare toamnă 
ne umple de bucurie și frumuseţe. Cel ce ne 
dă toate acestea vrea să ne bucure sufletele 
prin cel mai frumos spectacol! Merită să ne 
facem timp și să bucurăm de el. Aflându
ne mai des în sânul naturii, vom însuși 
multe și utile lucruri pentru suflet, privire, 
auz. Natura este Raiul pe pământ lăsat de 
Dumnezeu în grija noastră. Dumnezeu e 
peste tot și în toate, atât în verdele intens 
al ierbii, cât și în galbenul pal al frunzelor. 
Dumnezeu e adierea care susține frunzele 
în căderea lor legănată, e în fiecare strop 
de ploaie care îți bate în geam monoton. E 
peste tot, chiar dacă nu realizăm de fiecare 
dată acest lucru. 

Asta încearcă să ne învețe și pe noi 
toamna, să ne lăsăm grijile deoparte, să 
ne dezbrăcăm de toate gândurile care ne 
dor și să ne îmbrăcăm cu gânduri curate, 
căci doar așa putem suporta gerurile iernii. 
Merită să știm să mulţumim Cerului 
pentru toate! Suntem toamna ce vine și 
trece mereu…Suntem Frunze în mâinile 
lui Dumnezeu!

Dragi cititori să ne bucurăm și 
anul acesta de bogăţiile toamnei, de 
parfumurile și culorile ei și să nu uităm 
să înălţăm rugăciune de mulţumire și de 
ocrotire, pentru bunul rod al pământului! 
Lăsați emoția frumosului anotimp să vă 
îmbrățișeze și soarele somnoros să vă 
alinte sufletul! O toamnă îmbelșugată și 
plină de bucurii!

”…Cultivați cu prisosință / Ca atunci 
când Domnul vine /  Hambarele cu 
credință / Să vă fie toate pline.” (Mirela 
Olteanu – Sămi lași toamnă…)

AdrianaLucia Ciugudean

Toamna – un vis, 
o mângâiere 



Dupã 50 de ani de „revoluþie” în învãþãmânt, Franþa
pare gata sã revinã la valorile clasice ale educaþiei, iar
liderul acestei miºcãri este chiar ministrul de resort, Jean-
Michel Blanquer, informeazã RFI.

„Jean-Michel Blanquer a decis însã revenirea la
valorile fundamentale. El a reintrodus clasele bilingve ºi
sudiul limbilor clasice (greaca ºi latina), ca sã înþeleagã
copiii cum a fost construitã civilizaþia europeanã. Imnul
naþional a fost reintrodus în ºcoli ºi poate cã într-o zi vor
deveni obligatorii ºi uniformele, este în orice caz dorinþa
ministrului. În numele unei “modernitãþi” discutabile
multe experienþe au însemnat doar pierdere de timp. În
ultimii ani profesorii erau îndemnaþi sã renunþe la
tradiþionalele ore de “dictare” cotidianã ºi la exerciþiile de
memorizare. Iar directorilor li s-a cerut sã abandoneze
ceremoniile de acordare a diplomelor”, scrie Matei
Viºniec pe siteul RFI România.

ªi asta nu este tot: noul ministru doreºte restaurarea
autoritãþii profesorilor din ºcoli.

„Noul ministru a spus însã stop, ne întoarcem la ceea
ce era solid ºi eficient. Inclusiv la vechea metodã prin care
copiii învãþau sã citeascã, prin recunoaºterea silabelor.
Pentru cã metoda “modernã”, numitã “globalã” (ºi uneori
semi-globalã) a fost o catastrofã.

Este aproape uluitor cum în Franþa întoarcerea la
practici care au fost simple, clare ºi eficiente apare ca o
nouã revoluþie în materie de educaþie. Ministrul mai vrea
sã interzicã telefoanele mobile în ºcoalã, sã reintroducã
disciplina ºi sã reabiliteze autoritatea profesorului. Un
veritabil big-bang deci, care probabil cã va provoca multe
dezbateri ºi probabil ºi reacþii contestatare. Anul acesta se
împlinesc 50 de ani de la revoltele din 1968. Ori, exact
acestei generaþii i se reproºeazã cã a distrus, în numele
“egalitarismului”, autoritatea profesorilor în ºcoli. Poate
cã era ºi timpul ca aceastã aberaþie sã fie îndreptatã”,
conchide Viºniec.

În România, ultimã reformã a educaþiei propusã pe
vremea Guvernului Cioloº prevedea exact modelul invers:
renunþarea la studiul limbii latine, reducerea numãrului de
ore de limba românã, precum ºi introducerea unor materii
precum „Educaþie pentru drepturile copilului”, „Educaþie
interculturalã” sau „Educaþie pentru cetãþenie
democraticã”.

Mãsurile, aspru criticate de corpul profesoral, dar ºi de
o parte a opiniei publice, nu au fost pânã la urmã adoptate.

Sursa: https://www.activenews.ro

Franþa se întoarce la
învãþãmântul clasic, dupã
50 de ani de „revoluþie”:
Se reintroduce studiul
limbilor clasice ºi
intonarea imnului
naþional în ºcoli. Noul
ministru doreºte sã
reintroducã disciplina ºi
autoritatea profesorului

Ambasadoarea Franþei în
România, Michele Ramis, a
transmis, joi, 8 martie, cã aduce
un omagiu femeilor care, de-a
lungul timpului, au creat un
dialog dinamic între culturã
româneascã ºi cea francezã.
Astfel, potrivit Ambasadei
Franþei, scriitoarele Martha
Bibescu, Anna de Noailles ºi
Elena Vacarescu, actriþa Elvira
Popescu, psihanalistã Elizabeth
Roudinesco, creatoarea de modã
Sonia Rikyel sau sopranele
Angela Gheorghiu ºi Leontina
Ciobanu Vãduva, prin creaþiile
lor, au construit punþi de

legãturã între România ºi Franþa. 
“De 8 martie, Ziua

Internaþionalã a Femeii, doresc
sã aduc un omagiu femeilor care
au contribuit atât de mult la
dialogul dintre culturã
româneascã ºi cea francezã.
Scriitoarele Martha Bibescu,
Anna de Noailles ºi Elena
Vacarescu, actriþa Elvira
Popescu, psihanalista Elizabeth
Roudinesco, creatoarea de modã
Sonia Rikyel sau sopranele
Angela Gheorghiu ºi Leontina
Ciobanu Vãduva, prin creaþiile
lor, au construit punþi de legãturã
între România ºi Franþa. Tocmai

acest dialog al culturilor este
elementul care va fi pus în
valoare de sezonul Franþa-
România, care va debuta în
decembrie 2018.  Acest dialog va
permite, de asemenea,
consolidarea legãturilor de
prietenie, care unesc cele douã
þãri ale noastre de mai multe
secole. Femeile artiºti, femeile
de litere, femeile de acþiune îºi
vor aduce contribuþia ºi propria
viziune la acest sezon, în spiritul
miºcãrii #JamaisSansElles, care
militeazã pentru reprezentarea
egalã a sexelor în domeniul
profesional, la care am aderat cu
plãcere”, a declarat Am-
basadoarea Franþei în România. 

#JamaisSansElles este o
miºcare în favoarea diversitãþii,
promovatã de peste o sutã de
antreprenori, ºi personalitãþi din
IT, mass-media, educaþie ºi
politicã, care participã frecvent la
dezbateri ºi evenimente publice.
Aderarea lor la miºcarea
#JamaisSansElles implicã
refuzul acestora de a participa la
evenimente la care nu sunt
invitate sau asociate ºi femei. 

Printre personalitãþile care
susþin miºcarea #JamaisSans
Elles se numãrã Preºedintele
Republicii franceze, domnul
Emmanuel Macron, ºi Ministrul
pentru Europa ºi Afaceri
Externe, domnul Jean- Yves Le
Drian. 
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Ambasadoarea Michele Ramis le
aduce omagiu, de 8 Martie, femeilor
care au construit punþi între
România ºi Franþa, printre care
Martha Bibescu, Elvira Popescu,
Angela Gheorghiu ºi Leontina Vaduva 

Prof. Dr. FRANZ RUPPERT:

”Bolile, cu foarte puţine excepţii, îşi au cauza în relaţiile noastre”
Este psihoterapeut, profesor 
de psihologie la München şi, 
de mai bine de două decenii, 
se dedică studiului traumei, 
al depresiei şi tulburărilor 
psihice grave. 

”Metoda Constelaţiei Identi
tăţii”, expusă în detaliu în cărţile 
sale, pleacă de la ideea că o mare 
suferinţă afectează nu doar pe 
cel care o trăiește, ci și pe cei din 
jur și chiar pe urmașii urmașilor 
acestora. Un punct de vedere 
revo luţionar, care a schimbat din 
temelii psihoterapia și care scoate 
la iveală nebănuitele resurse de 
vin decare ale psihicului uman. 
Anul trecut, Dl. Franz Ruppert a 
fost prezent în România pentru 
două zile, la invitaţia ”Institutului 
pentru Studiul și Tratamentul 
Traumei”, unde a acordat un 
interviu despre dragoste, relaţii și 
despre cum suferinţele timpurii 
ne decid uneori destinul.

”O experienţă sufletească 
trau matică crește de patru ori 
riscul de a suferi de boli precum: 
diabetul sau cancerul”

Depresia pare să fi ajuns boala 
secolului. Specialiştii susţin 
că şi suferinţele fizice izvorăsc 
adesea tot din tulburările 
sufleteşti. Cum se văd toate 
acestea sub lupa psihologului?
– Vreau să vă spun de la bun 

început că diagnosticul de depre
sie e un diagnostic depășit. Acum 
100 de ani, psihoterapia vedea în 
depresie o lipsă de apetit pentru 
viaţă, o lipsă de energie și moti
vare. De atunci, foarte mulţi 
oameni au fost diagnosticaţi și 
puși în aceeași oală, care sa tot 
umplut, până am început să ne 
mirăm că a dat pe din afară. Dar 
nici în secolul 21, psihiatria nu 
poate dovedi că depresiile sau tul
burările de personalitate sunt boli 
în sens medical. Medicamentele 
antidepresive nu corectează 
niciun dezechilibru biochimic, ci 
din contră, îl elimină pe cel care 
le folosește, din punct de vedere 
emoţional. Nici din punct de ve
dere genetic nu sa putut atesta că 
există gene defecte sau că bolile 
psihice ar putea fi ereditare. 

Toţi avem aceleași gene, dar 
conectarea și deconectarea lor 
este decisă de semnale care vin 
din noi sau din afara noastră. 
Aici e, de fapt, cheia suferinţelor 
noastre.

Asta înseamnă că trăirile 
sufleteşti sunt cele care hotărăsc 
totul?
– Ceea ce am înţeles în toţi 

anii mei de lucru cu pacienţii 
este că bolile, cu puţine excepţii 
(când e vorba de accidente fizice 
sau diverși viruși), își au cauza 
în relaţiile noastre. Ceea ce ne 
îmbolnăvește este felul în care 
psihicul nostru experimentează 
relaţiile importante. O experienţă 
sufletească traumatică crește de 
patru ori riscul de a suferi de boli 
precum: diabetul sau cancerul. 
Şi tot trauma e la baza depresiei 
sau a altor boli psihice grave. 
Asta înseamnă că orice demers 
de vindecare ar trebui să înceapă 
prin a ne privi cu sinceritate 
toate relaţiile importante din jur, 
pentru a vedea cum relaţionăm 
noi în ele, care sunt sănătoase, 
care ne îmbolnăvesc și ce putem 
schimba. Dacă suntem destul de 
norocoși să fi avut o copilărie 
lipsită de traume și să fi trăit 
întro relaţie bună cu părinţii, 
atunci probabil vom avea parte 
de relaţii bune toată viaţa. Din 
păcate, opusul e mult mai des. 
Când copilăria nea fost zguduită 
de tot felul de întâmplări, toată 
viaţa noastră va continua la fel.

”Încă din pântecul mamei, 
copilul știe tot”

Prof. Dr. FRANZ RUPPERT 

Sună aproape ca un blestem.
– Întrun fel, da. Un copil 

nuși poate alege părinţii și nici 
nu poate decide în locul lor. Şi o 
copilărie traumatizată continuă 
să aibă efecte și la generaţiile 
următoare. În cărţile mele am 
scris mult despre cum trauma 
trecutului se moștenește de la o 
generaţie la alta. De multe ori, 
a treia generaţie e cea asupra 
căreia impactul e cel mai dur. 
Acceptarea faptului că conflictele 

psihice ale cuiva pot proveni de la 
înaintași va schimba din temelii 
psihoterapia.

Daţi-mi voie să fiu reticentă. 
Cum ar putea dramele stră-
bunicilor noştri, pe care poate 
nici nu i-am cunoscut, să se 
transmită până la noi şi să ne 
dicteze destinul?
– Pântecul mamei păstrează 

memoria tuturor întâmplărilor 
du reroase. Dacă ești un copil 
dorit, dacă mama a avut decizia 
de a te avea, te vei simţi bine 
pri mit în lumea aceasta. Dar 
dacă mama a suferit o traumă, 
dacă a fost cândva abuzată, dacă 
na fost ea însăși bine primită 
în lume, dacă nu șia dorit să 
rămână însărcinată, atunci sar
cina îi va stârni sentimente foar
te amestecate, chiar negative, 
îm potriva propriului copil. El va 
prelua toate sentimentele ostile 
ale mamei împotriva lui. Şi nu le 
va uita niciodată, decât aparent. 
Vor rămâne profund amprentate 
în sufletul lui și, dacă nu le 
lămurește, le va transmite copiilor, 
în exact același mod. Pe vremuri, 
se spunea că dacă cineva vrea să 
înfieze un copil, cel mai bine ar 
fi să fie înainte de 6 luni, fiindcă 
abia după aceea începe să existe 
o relaţie de atașament cu mama. 
Azi, studiile au demonstrat că, 
încă din pântecul mamei, copilul 
știe tot. Are deja sentimente, 
gânduri, și e conștient de tot ce se 
întâmplă în afară, de relaţiile pe 

care le are mama, de suferinţele 
sau bucuriile ei, de cât de dorit 
e. De pildă, dacă mama înaintea 
acestei sarcini a avortat un copil, 
pântecul păstrează informaţia și 
bebelușul care e acum în burtă 
știe și înmagazinează pericolul. 
Iar dacă asupra bebelușului se 
încearcă un avort, cu atât mai 
grav. Dacă copilul e păstrat, va 
trăi toată viaţa cu trauma de a se 
ști, în străfundurile sufletului, 
nedorit, de a simţi că lumea asta 
a vrut și vrea să scape de el. Sunt 
șanse mari să rămână blocat 
în așa ceva toată viaţa. Ca să te 
eliberezi, trebuie să ai curajul să te 
uiţi în propria biografie și să vezi 
unde e trauma. De aici pornește 
vindecarea. Fie că e vorba de 
vindecare sufletească, fie că e 
vorba de o boală a trupului.

”Când invizibilul devine 
vizibil”

Prof. Dr. FRANZ RUPPERT 

Aţi dezvoltat, în toţi anii de 
practică în psihoterapie, o 
me todă de autocunoaştere şi 
vindecare destul de revo lu-
ţionară, metoda constelaţiei. 
Puteţi spune şi cititorilor noştri 
cum funcţionează?
– ”Constelaţia” e ca un 

microscop pentru psihicul uman, 
scoate lucrurile din interior și le 
face vizibile. E ca și cum, din tr
odată, ai vedea în exterior fil mul 
care se derulează în capul tău: 
astea sunt relaţiile pe care le am, 

mecanismele mele de pro tecţie, 
obiceiurile, reacţiile, asta e trauma 
pe care am trăito. E nevoie de un 
grup de oameni, e nevoie de un 
facilitator, care e psihoterapeutul, 
și e nevoie ca cel care decide să intre 
în joc să aibă o intenţie clară, pe 
care să o poată scrie pe tablă sau pe 
o bucată de hârtie. Poate fi orice, de 
pildă ”Vreau să înţeleg de ce mam 
îmbolnăvit de cancer” sau ”De ce 
toate femeile mă părăsesc?”, ”De 
ce îmi este frică să am o relaţie?”. 
Apoi, pentru fiecare cuvânt al 
propoziţiei, un om din grup se 
va oferi să fie reprezentant. Ce se 
întâmplă mai departe e foarte greu 
de explicat logic. Pur și simplu, 
reprezentanţii ajung să scoată 
la iveală, prin gesturi și lucruri 
pe care le spun, întâmplările 
dureroase care neau marcat când 
eram foarte mici și pe care leam 
uitat. Reprezentanţii grupului 
care scot la iveală informaţia nu 
sunt conștienţi de gesturile lor, nu 
folosesc căi logice, ci se bazează 
mult pe intuiţie, se conectează 
la inconștientul celuilalt și apoi 
traduc ce simt în vorbe sau imagini.

Pare de ordinul miraculosului…
– E magic, da, chiar e magie ce 

se întâmplă, să vezi cum nevăzutul 
devine vizibil, cum lucruri uitate 
și bine ascunse în structurile 
psihicului ies la iveală. Şi cum o 
dată cu asta oamenii se schimbă, 
se liniștesc profund, înţeleg ce e 
cu ei și încep să se vindece.

(va urma)


