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În noul an, familiile primesc mai mult sprijin din
partea statului pentru îmbunătățirea condițiilor de viață
ale copiilor, în speță ale părinților.

Iată ce noutăți aduce anul 2022 familiilor:

1 Testarea obligatorie
Începând cu 10 ianuarie, toți copiii cu vârste

cuprinse între 1 an și 6 ani care frecventează creșe și
grădinițe trebuie să fie testați de trei ori pe săptămână.

Acest lucru este valabil pentru toți copiii care nu
sunt îngrijiți acasă în timpul zilei.

Testul cu rezultatul negativ sau un document cu
ajutorul căruia se poate "asigura în mod credibil" că
testul copilului a fost negativ este suficient ca dovadă.

2. Indemnizația de boală pentru
copii Kinderkrakengeld

În noul an, părinții au dreptul până la 30 de zile
lucrătoare la concediul medical pentru fiecare copil, iar
părinții singuri până la 60 de zile.

Acest lucru este valabil și în cazul în care grădinița
sau școala sunt închise din cauza pandemiei.

3. Alocația suplimentară pentru copii
Kinderzuschlag

Kinderzuschlag se plătește în cazul în care din
suma brută rămâne un venit net mic.

Acest supliment va fi majorat cu 4 euro, de la 205
la 209 euro pe lună pentru fiecare copil, începând cu
luna ianuarie.

Potrivit guvernului federal, 640.000 de gospodării
din Germania beneficiază de această alocație
suplimentară.

4. Kindergeld - Alocația pentru copii
rămâne neschimbată

Până în prezent nu este prevăzută nicio creștere a
alocațiilor pentru copii.

Potrivit Ministerului Federal al Familiei, în 2022
Kindergeld va rămâne la 219 euro pentru primii doi
copii și la 225 de euro pentru al treilea. Începând cu al
patrulea copil, se plătesc 250 de euro.

În Bavaria, alocația familială (Familiengeld) de

250 de euro se adaugă începând cu a 13-a lună de
viață, indiferent de venitul familiei.

5. Pensia alimentară pentru copii -
Kindsunterhalt

Pensia minimă de întreținere va crește la:
• 396 de euro în 2022 pentru copiii cu vârsta de

până la 6 ani.
• 455 de euro pentru copiii cu vârste cuprinse între

6 și 11 ani
• 533 de euro pentru copiii cu vârste cuprinse între

12 și 17 ani
• 569 de euro pentru cei care au peste 18 ani.
Este prevăzută plata unei pensii de întreținere de

patru cifre dacă părintele care s-a mutat câștigă mai
mult de 6.201 euro net.

6. Facilități planificate
Noul ministru federal al Familiei, Anne Spiegel, a

anunțat noutăți pentru familii.
De exemplu, copiii din familiile sărace vor avea

dreptul la o sumă garantată, care poate fi suplimentată
prin contribuții suplimentare.

În plus, cel de-al doilea părinte ar trebui să aibă
dreptul de a rămâne acasă timp de două săptămâni
după nașterea unui copil, cu un concediu suplimentar
plătit integral.

Concediul parental ar trebui să devină mai lung și
mai ușor de împărțit.

Concediul pentru îngrijirea familiei este menit să
ușureze povara celor care trebuie să aibă grijă de rude.

7. Wohngeld - Creșterea subvenției
pentru locuință

Beneficiarii de subvenții pentru locuințe vor primi
în medie cu 13 euro mai mult pe lună începând cu
ianuarie 2022.

Alocația pentru locuință este o prestație pentru
familiile cu venituri mici.

Chiriașii primesc o așa-numită subvenție la chirie
(Mietzuschuss), iar proprietarii de locuințe primesc o
contribuție la cheltuielile locuinței (Lastenzuschuss).

Suma depinde de diverși factori, de numărul de
membri ai gospodăriei, de venitul lunar al acestor
persoane și de valoarea chiriei.

8. Sozialhilfe - Ajutorul social
Tariful standard lunar pentru adulții singuri va

crește cu 3 euro, ajungând la 449 de euro din ianuarie
2022. Contribuțiile pentru partenerii comunității de
nevoi (Bedarfsgemeinschaft) cresc cu aceeași sumă,
ajungând la 404 euro.

Pentru copii și tineri, ajutorul crește la 311 euro
(co pii între 6 și 13 ani) și 376 euro (copii între 14 și 17
ani).

Pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani, tariful
crește la 285 de euro.

Laura Cozma
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Noutăți pentru familii în Germania în 2022
Gândiți
pozitiv!
Un Nou An, care eu sper

să fie unul fără
restricții, fără pandemii,
fără gânduri negative și
frică, fără nimic din ce a
fost rău anul trecut.

Să gândim pozitiv! Asta spun și gândesc
mereu, iar acest lucru m-a ajutat mereu, oricât

de greu mi-a fost. Uneori mi se spune că sunt
naivă, că nu sunt realistă și nu văd realist. Vă
înșelați. Văd TOTUL așa cum trebuie, dar în
subconștientul meu, există MEREU acea
speranță și gândire pozitivă, care mă ajută să
găsesc soluții, să nu mă pierd în fața problemelor,
iar nu în cele din urmă, să pot lua unele decizii
impulsionată de gândirea mea pozitivă.

Este începutul anului și vreau să scriu despre
cum putem influența demersurile

evenimentelor, în mod pozitiv.

Oamenii pozitivi sunt mai fericiți, au relații mai
bune, prieteni mai mulți, până și la job le

merge mai bine.

Creierul nostru nu este conceput să producă
atât de multă fericire pe cât ne-am dori să o

facă. Acesta a evoluat pentru a promova
supravieţuirea.

El salvează substanţele chimice care produc
fericirea (dopamina, serotonina şi oxitocina)

pentru a satisface nevoile de supravieţuire şi le
eliberează doar pe perioade scurte, care sunt
rapid metabolizate. Acest lucru ne motivează să
continuăm să luăm măsuri care să ne stimuleze
endorfinele.

Gânduri pozitive, gânduri
negative

Dintr-un articol din revista de renume mondial
”Psychology Today” aflăm faptul că,  pe zi,

putem avea 25.000 până la 50.000 de gânduri.
Natura lor, felul în care le înțelegem (negative sau
pozitive) au un impact aproape decisiv asupra
felului în care vedem lumea și mediul în care
trăim. O gândire negativă vine la pachet,
bineînțeles, cu mai multe probleme decât cea
pozitivă: poți intra în depresie sau poți să devii un
cinic, un om care este veșnic nemulțumit, care nu
vede nici o parte pozitivă în nici un aspect al vieții.

De cealaltă parte, o gândire pozitivă va avea
un impact benefic asupra ta – vei fi mai vesel

și mai capabil să înfrunți greutățile vieții. 

Ambele viziuni sunt importante pentru
sănătatea noastră mintală, motiv pentru care

trebuie găsită o cale de mijloc pentru a le contopi
pe amândouă.”Utilizarea” lor în mod corect este
de o importanță majoră.

Stima de sine

Nici nu trebuie să mai spunem acest lucru:
”gândirea pozitivă” are un efect benefic

asupra celor care au un nivel ridicat al stimei de
sine. Îi ajută să aibă încredere în ei, în forțele
proprii, îi fac să se simtă capabili să rezolve orice
problemă, orice situație grea pe care ar putea-o
întâmpina în viață.

Starea de sănătate

Când vine vorba de sănătate, ”gândirea
pozitivă” are un impact puternic asupra stării

fizice de ”bine”a organismului. Gândind pozitiv,
reduceți riscul de apariția a depresiei, vă creșteți
speranța de viață, reduceți riscul apariției bolilor
cardiovasculare și reduceți nivelul stresului
acumulat. De vreme ce gândirea pozitivă vă
permite să faceți față mai eficient stresului,
reduceți impactul acestuia asupra corpului și
sănătății voastre, reducând astfel riscul de
îmbolnăvire.

Așa că, nu vă pot îndruma decât la un singur
lucru: GÂNDIȚI POZITIV! 

Ionela van Rees- Zota

EDITORIAL



1. Minijob
Un Minijob este încă

posibil în paralel cu somajul
tehnic, potrivit Agenției Fede -
rale de Ocupare a Forței de
Muncă.

Firmele pot solicita o
indemnizație pentru perioadă
scurtă de timp dacă cel puțin
10% dintre angajați au o
pierdere de salariu mai mare de
10%.

Angajații temporari pot fi
sprijiniți până atunci. Pentru
orele de muncă pierdute din
ianuarie până la 31 martie 2022
se va rambursa jumătate din
contribuțiile la asigurările
sociale.

În paralel, pe lângă șomajul
tehnic, este posibil să aveți un
Minijob sau să urmați o
formare profesională
suplimentară.

De indemnizația de șomaj
de scurtă se beneficiază pentru
o perioadă de maximum
douăsprezece luni.

În plus, se extinde și
regulamentul privind bonusul
Corona.

În cazul în care firma
plătește una sau mai multe
prime, acestea sunt scutite de
impozit până la sfârșitul lunii
martie, însă numai până la o
sumă totală de 1.500 de euro.

În momentul în care
bonusurile depășesc un total
mai mare, banii trebuie
impozitați.

2. Creșterea
salariului minim și a
indemnizației fiscale 

Salariul minim va crește
ușor, de la 9,60 euro în prezent
la 9,82 euro.

Noul guvern federal a
anunțat deja creșterea salariului
minim la 12 euro pe oră, însă
nu este oficial.

Pentru un loc de muncă cu
normă întreagă, ar însemna un
venit net lunar cu 250 de euro
mai mare.

Vesti bune și pentru cei care
sunt în formare profesională:
remunerația minimă pentru
ucenici va crește cu 30 de euro,
ajungând la 585 de euro.

În cazul persoanelor
singure, deducerea fiscală
ajunge la 9.984 de euro; abia
apoi venitul anual este
impozabil. Aceasta înseamnă o
creștere de 240 de euro față de
2021.

Cuplurile căsătorite au
dreptul la 19.968 de euro, cu
480 de euro mai mult decât
înainte.

3. Creșterea pensiilor
- Rentensteigen
De la 1 iulie, se așteaptă ca

pensiile din vestul Germaniei
să crească cu 4,6%, iar în noile
landuri federale cu 5,3%.

Pensiile din Germania de
Est vor fi atunci 98,6% din
valoarea celor din Germania de
Vest.

În 2024, valoarea pensiei
pentru Germania de Vest și
Germania de Est va fi calculată
în mod uniform.

4. Certificatul de
incapacitate de

muncă în format
digital -

Elektronische AU
De la 1 ianuarie,

certificatele electronice de
incapacitate de muncă vor
deveni obligatorii pentru
cabinetele medicale.

Cu ajutorul certificatelor de
incapacitate electronice, conce -
diile de boală vor fi transmise
electronic către casele de
asigurări de sănătate.

Pe termen lung, aceasta ar

trebui să înlocuiască dovada pe
hârtie. Deocamdată, obligația
de a furniza certificatul de
incapacitate de muncă
electronic se aplică doar acelor
practici care sunt capabile din
punct de vedere tehnic să facă
acest lucru.

Asociația Federală a
medicilor de asigurări de
sănătate obligatorii (KBV) a
anunțat că, până la 30 iunie
2022, dovezile pot fi depuse în
continuare la casele de
asigurări de sănătate pe suport
de hârtie.

De la 1 iulie 2022, eAU va
fi transmis electronic și
angajatorului.

Prin noua procedură,
angajatorul este astfel informat
în format digital cu privire la
începutul și durata incapacității
de muncă a angajatului său.

5. Homeoffice -
Pauschale

Contribuabilii pot solicita o
sumă de 5 euro în 2020 și 2021
pentru fiecare zi calendaristică
în care lucrează exclusiv de
acasă, până la un maxim de 600
de euro.

Comercianții care își
întocmesc facturile sau
devizele în sufrageria de acasă
vor beneficia și ei de cota unică
de impozitare.

6. Minijob
Din 2022, angajatorii

trebuie să transmită codul de
identificare fiscală al tuturor
minijoberilor comerciali către
Minijob-Zentrale prin
intermediul procedurii electro -
nice de raportare.

Acest lucru este valabil
indiferent dacă angajatorul
plătește impozitul către
Minijob-Zentrale ca sumă
forfetară sau dacă biroul fiscal
plătește impozitul individual, în

funcție de tranșa de impozitare
a salariului.

În plus, angajatorul
trebuie să indice tipul de
impozitare în transmiterea
datelor.

Noul guvern dorește să
crească limita salarială a
mini-joburilor de la 450 de
euro la 520 de euro.

Potrivit acordului de
coaliție, limita mini-jobului
se va baza pe un timp de lucru
săptămânal de 10 ore.
Midijob

Plafonul pentru midi-job
urmează să fie majorat la
1.600 de euro.

7. Steuererklärung
Angajatii care au primit

indemnizația de șomaj pe
durata scurta
(Kurzarbeitergeld) din cauza
crizei Corona nu trebuie să
uite că, în cazul în care
indemnizația pentru perioade
scurte de timp a fost mai mare
de 410 euro, sunt obligați să
depună declarație fiscală.

Declarația fiscală pentru
anul 2020 trebuia depusă la
Fisc până la 31 octombrie
2021.

Cu sprijinul consilierilor
fiscali mai este timp până la
31 mai 2022.

8. Subvenția pentru
asigurearea de

îngrijire pe termen
lung

În viitor, asigurarea de
îngrijire pe termen lung va plăti
o subvenție pentru coplata
pentru persoanele care primesc
îngrijire în regim de internare
în centrele de îngrijire a
persoanelor vârstnice, care va
crește de la an la an. Fondul de
asigurare a îngrijirii pe termen
lung preia controlul:

• 5 % din contribuția
personală în primul an

• în al doilea an 25 %
• în al treilea an 45 %
•  70 la sută în anii următori

9. Creșteri salariale
pentru stagiari

Ucenicii ar trebui să câștige
mai mulți bani în viitor.

Remunerația minimă de
formare prevăzută de lege a
fost până acum de 550 de euro
și va crește la 585 de euro anul
viitor. Suma crește în funcție de
anul de formare. În cel de-al
doilea an de formare, cursantul
va câștiga cu 18% mai mult, in
al treilea an cu 35% mai mult și
in cel de-al patrulea an de
formare cu 40% mai mult.

Laura Cozma
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Ce se va schimba pentru angajați în 2022

Cetățenii statelor UE care doresc să
trăiască în Germania trebuie să învețe
cât mai repede cu putință limba
germană. Numai așa este posibil să
aveți acces la informații, să cunoașteți
alte persoane, să vă descurcați în viața
de zi cu zi, să găsiți de lucru, și alte
asemănătoare. Această cunoaștere a
limbii este cheia succesului
dumneavoastră. Pentru a vă descurca
în viața de zi cu zi, este necesar să
dispuneți de o cunoaștere a limbii la
nivelul B1 așa cum este acesta definit
în cadrul Cadrului European Comun de
Referința (CEFR) pentru limbi.
Aceasta corespunde aproximativ
nivelului elementar așa cum era acesta
definit în trecut, îi reprezintă nivelul
minim necesar pentru o abilitate
lingvistica de zi cu zi. Dacă o persoana
dorește să întreprindă pe mai departe o
activitate lucrativă - ca doctor, sau
fondator de companie, nivelele B2 și

C1 sunt importante cerințe pentru
aceasta. La înmatricularea într-o scoală
superioară cu predare în limba
germană, regula este să puteți dovedi o
cunoaștere a limbii germane la nivelul
C2, (fie prin testul DAF pentru nivelul
C2, fie prin testul DSH). În cazurile
procedurale precedente aplicațiilor
propriu-zise se acceptă și niveluri mai
reduse de cunoaștere a limbii (de
regulă C1, iar în cazuri excepționale
B2). Vă recomandăm, atunci când
aceasta este posibil, să începeți să
învățați limba germană încă de pe când
vă aflați în România. Nivelele A1 și A2
vă asigură un fundament lingvistic de
bază, și sunt relativ ușor de învățat.
Este important să acordați atenție unui
conținut de bază, care să vă permită să
vă orientați și să vă descurcați în viața
de zi cu zi, mai puțin corectitudinii
gramaticale și utilizării perfecte a
limbii.

După sosirea în Germania, o
achiziție instituționalizată a limbii este
necesară. Ca stat membru al UE, un
cetățean român nu are dreptul la o
participare la cursurile numite “de
integrare”.

Acestea sunt cursuri de limba
germană organizate de Oficiul Federal
pentru Migrație și Refugiați (BAMF),
ce se pot frecventa, în anumite cazuri,
ca beneficiari de subvenție financiară.
Cu toate acestea, un cetățean al UE
poate participa la aceste cursuri de
integrare, de exemplu când sunt locuri
libere rămase pentru cursurile aflate în
derulare. De aceea este recomandabil
să vă adresați, în primul rând, către un
institut de predare a limbilor, în acest
scop.

Costurile unui curs de integrare
organizat de către BAMF sunt, de
regula, de 1 ,20 Euro pentru o unitate
de învățare (UE), și acoperă un număr

total de 645 UE (de la nivelul A1 la
nivelul B1).

Mult mai rapide, dar si mult mai
scumpe, sunt cursurile organizate de
institutul Goethe. În funcție de statul în
care se locuiește, se pot identifica atât
școli populare (Volkshochschulen -
VHS), cât și ofertanți privați.

Sursa: Diakonie & Canva pics
www.bamf.de

www.vhs.de
www.goethe.de

www.europass.cedefop

Învățarea limbii germane
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Dragi cititori, astăzi o să vă aduc la
cunoștință ce înseamnă: “Respectarea
vieții private” deoarece viața bate
filmul și este posibil ca din exces de zel
să comiteți infracțiuni grave aduse
persoanelor din jurul dumneavoastră
pe diverse considerente, și o să încep cu
un exemplu real din zona
dumneavoastră:

- Un cuplu în proces de divorț,
separați legal, adică fiecare în casa lui, cu
doi copii: unul minor, altul major.
Doamnei îi vine o idee să sustragă cheile
de la apartamentul soțului din buzunarul
fiicei majore care primise cheile de la tatăl
ei și să intre în apartament, crezând că are
acest “drept”. Același lucru l-a repetat,
încercând să intre în locuința scrisorilor,
dar a fost prinsă!

‼�‼�‼�FALS‼�‼�‼� 
Această faptă este considerată faptă

penală, deoarece această zonă de protecție
este definită în mod specific de articolul
13 din Legea fundamentală („inviola -
bilitatea domiciliului ”) și articolul 10 din
Legea fundamentală („secretul poștal și al
telecomunicațiilor”). Ca urmare, locuința
este inviolabilă. Perchezițiile pot fi
efectuate numai de către un judecător sau
de către alte organe ale statului în cazul
unui pericol iminent . 

Articolul 7 - Respectarea
vieții private și de familie 

Orice persoană are dreptul la
respectarea vieții private și de familie, a
domiciliului și a secretului
comunicațiilor!!!

Text: 
Drepturile garantate la articolul 7

corespund drepturilor garantate la
articolul 8 din CEDO. Pentru a lua în
considerare evoluțiile tehnicii, cuvântul
`corespondență` a fost înlocuit cu
`comunicații`.

În conformitate cu articolul 52
alineatul (3), acest drept are același înțeles
și același domeniu de aplicare ca și
articolul corespondent din CEDO. Rezultă
că restrângerile la care pot fi supuse în
mod legal sunt identice cu cele admise în
cadrul articolului 8 în cauză:

(1) Orice persoană are dreptul la
respectarea vieții sale private și de familie,
a domiciliului său și a corespondenței sale.

(2) Nu este admis amestecul unei
autorități publice în exercitare acestui
drept decât în măsura în care acest
amestec este prevăzut de lege și dacă
constituie o măsură care, într-o societate
democratică, este necesară pentru
siguranța națională, siguranța publică,
bunăstarea economică a țării, apărarea
ordinii și prevenirii faptelor penale,
protejarea sănătății sau a moralei, ori
protejarea drepturilor și libertăților altora.` 

Sursa:
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 303/17 - 14.12.2007

Cuprins 
• Protecția vieții private 
• Protecția vieții private 
• Protecția sferei secrete 
• Protecția vieții private pe Internet  
Ca „intimitate” a zonei familie-casă se

referă la o persoană care fără
consimțământul său nu este accesibilă și
în care persoana respectivă percepe
dreptul la libera dezvoltare a personalității
sale fără a fi deranjată în timp de influențe
externe. 

Trebuie remarcat faptul că intimitatea

nu se referă exclusiv la sfera domestică, ci
poate exista și în public. 

Protecția vieții private  
Sfera privată este protejată de dreptul

general al personalității , care servește la
protejarea unei zone protejate
de dezvoltare personală . Așa se spune în
Art. 2 Abs. 1 GG: 

„Orice persoană are dreptul la libera
dezvoltare a personalității sale , atâta timp
cât nu încalcă drepturile altora și nu
încalcă ordinea constituțională sau legea
morală”. 

Acest articol trebuie văzut în legătură
cu Art. 1 Abs. 1 GG: 

„Demnitatea umană este
inviolabilă . Respectarea și protejarea
acestora este datoria întregii puteri
de stat ”. 

Ideea de bază este că oamenii ar trebui
să poată deține o zonă personală în care să
se poată comporta liber și informal, fără să
se teamă că terții vor putea să-i observe
sau să-i asculte cu urechea. 

Această zonă de protecție este definită
în mod specific de articolul 13 din Legea
fundamentală („inviolabilitatea
domiciliului”) și articolul 10 din Legea
fundamentală („secretul poștal și al
telecomunicațiilor”). 

Ca urmare, locuința este inviolabilă.
Perchezițiile pot fi efectuate numai de

către un judecător sau de către alte organe
ale statului în cazul unui pericol
iminent. Dacă supravegherea este însă
pentru propria dumneavoastră siguranță,
aceasta poate fi aprobată în anumite
circumstanțe: într-un azil de bătrâni au
fost instalate mai multe camere pentru a
observa rezidenții și pentru a-i putea ajuta
imediat în caz de cădere sau altele
asemenea. În cazul în care această
monitorizare se efectuează numai în zone
general accesibile, precum coridoare, este
permisă; cu toate acestea, monitorizarea
camerelor individuale sau a camerei
comune nu este permisă, deoarece aceasta
ar însemna, la rândul său, o invazie a vieții
private [VerwG Minden, 6 K 552/06]. 

Același lucru este valabil și
pentru secretul scrisorilor, precum și al
poștalei și al telecomunicațiilor: și acesta
este inviolabil; restricțiile lor pot fi dispuse
numai prin lege. În cazul restricției,
trebuie menționat că persoana în cauză nu
trebuie să fie informată dacă aceasta
servește la protejarea ordinii democratice
de bază sau a existenței sau pentru a
proteja guvernul federal sau un stat. În
ceea ce privește secretul scrisorilor,
trebuie menționat că acesta urmează să
fie extins pentru a include secretul general
al telecomunicațiilor . Aceasta ar însemna
că statul ar avea acces la mijloacele de
comunicare ale unui cetățean doar dacă
există suspiciuni rezonabile că persoana în
cauză comite o infracțiune. Altfel ar trebui
să presupunem că cetățenii sunt
nevinovați și, prin urmare, nu pot fi
deranjați de stat. 

Protecția vieții private 
Protecția vieții private (© Zerbor -

Fotolia.com) 
Dreptul general de personalitate nu

protejează doar sfera domestică, ci și
intimitatea cetățenilor individuali. Lumea
interioară a gândurilor și sentimentelor,
precum și zona sexuală sunt denumite
„sfera intimă”; practic este închis
accesului de stat. Acest lucru poate fi
important, de exemplu, în cazurile în care

statul dorește acces
la registrele jurnalului : dacă este clar de la
început că aceste registre nu vor ajuta la
soluționarea unei infracțiuni, ele nu
trebuie confiscate și utilizate. O astfel
de criză ar fi considerat
neconstituțional. Cu toate acestea, dacă
există posibilitatea ca înregistrările din
jurnal să dezvăluie detalii despre
infracțiunea comisă (sau planificată),
acestea vor fi considerate probe. Dreptul
la intimitate nu are valabilitate [VerfG
Karlsruhe, 17 noiembrie 2007, 2 BvR
518/07]. 

Protecția sferei secrete  
Protecția sferei secrete este, de

asemenea, supusă drepturilor personale
generale. Declarațiile care au fost
înregistrate fără sau împotriva voinței
persoanei în cauză nu pot fi publicate. Nu
este vorba doar despre declarații verbale
(inclusiv apeluri interceptate), ci și despre
cele care au fost scrise într-o scrisoare
personală și citite fără autorizație. 

Singurele excepții sunt acele cazuri în
care publicul are un interes legitim în
informații pe baza conținutului
informațiilor: publicarea unor astfel de
informații din sfera secretă poate fi
permisă în cazuri individuale. 

În cazul în care sfera privată, sfera
intimă sau sfera secretă sunt încălcate,
persoana în cauză are dreptul la diferite
pretenții. Acestea pot fi sub formă de: 

• Cerere de apărare (remediere prin
injoncțiune)

• Dreptul la replică
• Dreptul de retragere
• Dreptul la compensare pentru durere

și suferință respectiv. 
De exemplu, prezentatoarea Sabine

Christiansen a dat în judecată o revistă
care a publicat fotografii cu ea în timpul
unei plimbări private prin Paris. Cu
succes: Curtea Federală de Justiție
a hotărât că o astfel de diseminare a
reprezentat o încălcare a zonei de bază a
confidențialității și nu mai poate fi
difuzată [BGH, 17 februarie 2009, VI ZR
75/08]. Prietenul cântăreței Herbert
Grönemeyer a avut succes și
cu procesul ei împotriva unui ziar care a
publicat fotografii cu ea și cântăreața, pe
care puteau fi văzuți la o plimbare
privată. Este posibil ca acestea să nu fie
publicate deoarece încalcă drepturile
personale reprezintă [BGH, 19.07.2007,
VI ZR 12.06]. 

Același lucru este valabil și pentru
fotografiile cu proprietățile celebrităților
care au fost fotografiate prin fotografii
aeriene: drepturile de personalitate ale
celebrităților au prioritate față de libertatea
presei, astfel încât astfel de fotografii nu
pot fi publicate [ BVerfG , 02.05.2006, 1
BvR 507/01]. Fotografiile despre starea de
sănătate a vedetelor sunt, de asemenea,
supuse protecției vieții private [BGH, 14
octombrie 2008, VI ZR 256/06; VI ZR
260/06; VI ZR 271/06]. 

Detaliile procesului intim în procesele
împotriva celebrităților, pe de altă parte,
reprezintă un interes public și, prin
urmare, pot fi publicate [BG, 19.03.2013,
VI ZR 93/12]. Cu toate acestea, acest
lucru trebuie verificat individual, deoarece
raportarea generală din procedurile
judiciare publice nu este permisă fără
rezerve [ OLG Köln , 14.02.2012, 15 U
123/12; 15 U 125/12; 15 U 126/12]. 

Protecția vieții private 
pe Internet  

Aproape niciun alt subiect este la fel
de controversat precum protecția vieții
private pe Internet. Pe de o parte, milioane
de utilizatori doresc să-și împărtășească
viața, gândurile, imaginile etc. cu alți
utilizatori de internet, dar, pe de altă parte,
le este și frică să nu mai aibă
intimitate. Asemenea temeri nu sunt din
aer: nicăieri nu este atât de ușor să
monitorizezi oamenii sau să obții datele
lor personale ca pe internet. Acest lucru se
poate face, de exemplu, prin:

• Analiza rețelelor sociale
• Cookie-uri
• Controlul traficului de e-mail
• Locația adreselor IP
• Păstrarea datelor 
În calitate de utilizator, puteți preveni

singur unele dintre aceste controale, cum
ar fi refuzul permisiunii lui Facebook de a
căuta contacte în conturile de e-mail
existente. Dar un astfel de control de
sine este posibil doar în foarte puține
cazuri. Pentru a înrăutăți lucrurile,
controlul efectiv al utilizatorului indivi -
dual asupra setărilor de confidențialitate
din rețelele sociale necesită foarte mult
timp și, prin urmare, ar necesita mult timp
și efort și, prin urmare, este văzut de mulți
utilizatori ca având o importanță
secundară. Rezultatul: sunt stocate mult
mai multe date personale decât dorește (și
știe de obicei) utilizatorul de internet. 

Din acest motiv, dorește Uniunea
Europeană, reforma legii privind protecția
datelor din 1995 , dar a cărei substanță
a menținut . Ca urmare, colectarea,
prelucrarea și transferul datelor sunt
permise numai în acele cazuri în care acest
lucru se face cu acordul persoanei în cauză
sau este permis de lege. Este planificat ca
această lege să stabilească reglementări la
nivel european care să se aplice tuturor
procesatorilor de date cu sediul
acolo. Singura problemă este că
procesatorii de date cu adevărat mari
precum Google, Facebook și Co. se află în
afara acestei zone de captare - și anume în
Statele Unite ale Americii. 

Întrebarea cum ar trebui să func -
ționeze în practică protecția datelor pentru
persoanele care dezvăluie atât de multe
informații personale despre ei înșiși este
de asemenea considerată controver -
sată . Dar protecția specială a datelor cu
caracter personal se referă mai mult
la prelucrarea ulterioară a date lor decât
la divulgarea lor efectivă . Dacă un
utilizator postează anumite informații
despre el în rețea, el trebuie să se aștepte
ca acestea să fie folosite și în scopuri care
nu sunt pe deplin acceptabile pentru
el. Dar dacă nu știe deloc că datele sale
plutesc pe internet, el are dreptul să le fie
protejate - și să nu fie transmise sau
procesate. 

Alexandra-G. Chiribes
Sursa:

https://www.juraforum.de/lexikon/schutz
-der-privatsphaere 

https://fra.europa.eu/ro/eu-
charter/article/7-respectarea-vietii-

private-si-de-familie

Protecția vieții private în viața de zi cu zi
și în internet – definiție și drepturi



Maria Nechita (M.N.): Oficiul pentru
Educație al orașului Nürnberg a
publicat rezultatele unui sondaj
online, detaliat, în noiembrie 2021.
Mai exact, este vorba despre
situația lingvistică și de pregătire a
persoanelor care au venit la
Nürnberg din România. Ce este
biroul de educație și care sunt
sarcinile acestuia?
Martina Schuster (M.S.): Biroul

de educație al orașului Nürnberg este
o unitate de personal a Primarului și
este responsabil pentru raportarea
educațională a orașului Nürnberg,
conceperea și implementarea
conferințelor educaționale și pentru
managementul Consiliului
consultativ pentru educație. Acest
lucru este esențial legat de un schimb
profesional divers cu actorii
educaționali din Nürnberg,
participarea la diferite comitete,
contribuții la publicații, dezvoltări
conceptuale și evenimente
specializate, din Bavaria și schimburi
la nivel național cu alte
municipalități. Biroul de educație
efectuează, de asemenea, propriile

cercetări în mod regulat.

(M.N.): Împreună cu doamna Ionela
van Rees-Zota ați inițiat un studiu
pentru românii din zonă. Care este
scopul acestui studiu?
(M.S.): Situația educațională și de

educație lingvistică a persoanelor
care au imigrat din România ar trebui
analizată cu atenție. Am vrut să
aruncăm o privire asupra nevoilor și
resurselor acestui grup de origine ca
exemplu deoarece este de o
importanță deosebită în Nürnberg
datorită dimensiunii sale cantitative.
Numai dacă cunoașteți foarte bine un
grup este posibil să dezvoltați oferte
educaționale și de consiliere
personalizate.

(M.N.):   Cum ați intrat în contact cu
membrii comunității românești?
(M.S.): Inițial, prin doamna van

Rees-Zota, Preșdinta Asociației
DACIA e.V. și Centrului Cultural
Germano-Român „Dumitru Dorin
Prunariu” Nürnberg, dar și prin
membri Asociației Integro e.V. 

Împreună cu ambele asociații, am
organizat deja un eveniment de

informare cu privire la sfaturile legate
de formarea continuă și dobândirea
limbii străine.

Sondajul a fost apoi promovat și
de consulatul României, mai multe
organizații de migranți, multiplicatori
individuali privați cu istoric în
imigrația românească, asociații
culturale (promoționale), instituții de
învățământ, consultanță și Radio Z.
Acest sprijin mare a dus la
participarea la sondaj a 461 de
persoane.

(M.N.): Care sunt rezultatele
studiului?
(M.S.): Majoritatea respon den ților

aveau un nivel de educație ridicat sau
foarte ridicat. Cei mai mulți dintre ei
și-au obținut calificările educaționale
și profesionale în România. În
Germania au fost finalizate doar
câteva cursuri de perfecţionare.
Jumătate dintre respondenți aveau
cunoștințe bune sau foarte bune de
limba germană, cealaltă jumătate a
indicat că există o mare nevoie de
învățarea limbii germane. În plus,
peste jumătate dintre persoanele cu
diplome universitare (tehnice) aveau
doar nivelul fde limba germană B1
sau mai mic. 

În același timp, o mare parte
dintre respondenți au lucrat sub
nivelul lor de calificare. Cu toate
acestea, mai mult de jumătate nu
luaseră niciodată contact cu centre de

consiliere pe tema formării continue.
Pare să fie foarte greu să profiţi de
astfel de sfaturi, mai ales pentru
persoanele cu puține cunoștințe de
germană și cu o poziție profesională
scăzută.

(M.N.):   Care sunt soluțiile propuse
de biroul de educație pentru
integrarea rapidă a românilor care
tocmai au venit aici? Ce este de
făcut? 
(M.S.): Informații suficiente de -

spre structurile și posibilitățile
sistemului de învățământ sunt
necesare din timp, în limba maternă a
imigrantului. Aceasta înseamnă că
atât materialul informativ, cât și
serviciile de consultanță ar trebui să
fie oferite în limba română. 

În general, structurile de
consultanță din Nürnberg și regiunea
metropolitană nu sunt rele, dar
trebuie făcute mai bine cunoscute.
Sunt necesare concepte noi, creative
pentru a îmbunătăți abordarea
grupului țintă. În timpul dezvoltării,
ar trebui să se țină cont de
experiențele organizațiilor de
migranți; de exemplu, consilierea de
sensibilizare la centrele culturale sau
în district s-a dovedit eficientă.
Statistica centrului cultural arată acest
lucru. În plus, interconectarea
diferitelor puncte de contact ar trebui
intensificată.

(continuare în pagina 9)
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Martina Schuster: „Scopul trebuie să fie
acela de a arăta oamenilor posibilitățile
de învățare rapidă a limbii germane și de
o dezvoltare profesională personalizată”
Interviu cu Martina Schuster -
responsabil în biroul de
educație al Orașului Nürnberg



În urmă cu patru ani,
Fundația Biserici Fortificate a
publicat broșura „Biserici și
fortificații din Transilvania”, cu
scurte descrieri ale clădirilor
selectate, care este extrem de
populară în rândul călătorilor
transilvăneni. Acum, produsul
este disponibil într-o a treia
ediție extinsă.

Ghidul practic de buzunar
al Fundației Biserici Fortificate
a fost extins semnificativ
pentru cea de-a treia ediție: de
la cele 103 biserici și biserici
fortificate anterioare, conținu -
tul a fost mărit la 157 de obiec -
te. Revizuirea conținutu lui deja
cunoscut din edițiile anterioare
se referă aproape exclusiv la
datele de contact pentru vizita -
rea obiectivelor. Acestea au
putut fi actualizate în colabo -

rare cu parohiile și consistoriile
districtuale. În plus, există o
serie de imagini noi, actuali -
zate. De asemenea, bisericile și
bisericile fortificate care trebu -
ie neapărat vizitate în afara
Bisericii Evanghelice C.A. din
România au acum, pentru
prima dată, un spațiu dedicat.

La fel ca și primele două
ediții, broșura a fost publicată
în trei limbi de către editura
Honterus din Sibiu. Proiectul
a putut fi realizat cu sprijinul
financiar al Departamentului
pentru Relații Interetnice din
cadrul Secretariatului General
al Guvernului României, prin
intermediul Forumului
Demo crat al Germanilor din
Româ nia și al Forumul
Democrat al Germanilor din
Transilvania și a fost finanțat

de Ministerul Bavarez al
Familiei, Muncii și Afacerilor
Sociale.

Broșura „Biserici și fortifi -

cații în Transilvania” poate fi
obți nută direct la biroul Fun -
dației Biserici Fortificate din
Sibiu și prin e-Mail la adre -

sa ri@kirchenburgen.org.
Sursa: https://kirchen -

burgen.org/ro/neuauflage-in-
drei-sprachen/ 
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Ghid practic de buzunar

Dragii noştri,
Asociația Fii responsabil Verant -

wortich sein e.V Kreis Gütersloh se
bucură să vă aducă la cunostiinta
raportul anului 2021, un an incheiat cu
succes. 

Proiectul finanțat de KOMM-AN
KI Kreis Gütersloh pentru anul 2021
(https://verantwortlichsein.de/news/48/
proiect-finantat-de-projekt-gefordert-
durch-komm-an-integrationszentrum-
gutersloh.html) şi nu numai.

Proiectul care a fost finanțat de KI
KOMM-AN Kreis Gütersloh a avut
urmatoarele activității la care unii dintre
voi au luat parte. 

Dar eu în primul rând mă bucur
enorm si doresc sa ii felicit personal pe

cei care au reusit chiar să promoveze
testul de nivel B1 cu ajutorul nostru:

1. - cursuri online pentru limba
germana pana inclusiv in decembrie
2021 pentru adulti, copii si tineri
susținute online cu ajutorul dl profesor-
jurist Alexandru Vica care are studii în
acest sens la Institutul Goethe absolvit
complet si binenteles ca preda in cadrul
acestui Institut;

- întâlniri regulate ale doamnelor,
coordonate de doamna Maria Farcaş;

- cursuri PC, initiere Zoom,
Bewerbung si Lebenslauf coordonate cu
ajutorul CH CONCEPT SOFTWARE;

2. Pagina Site si mentenanta pentru
1an; realizat cu ajutorul
BITNETWORK Technologie;

LINK: https://verantwortlich -
sein.de/

3. 30 pagini traduse; cu ajutorul
domnului traducator Victor Ivanov;

4. Cateva insotiri la Institutiile de
stat, mai exact 9, alaturi de doamna
Ibrion Silvia;

5. Intalniri informative in spatiul
online unde i-am avut invitati pe: dna Dr
Nowak, dl Sebastian Borza, dna.
Viorica Robina, dna Ana-Maria Flegler,
Dl avocat Henning Knühl, Dl avocat
Akim Fleig si lista continuă.

Asociatia a avut o colaborare foarte
buna cu Kommunal Integrati -
onszentrum din Kreis Gütersloh şi am
participat regulat la intalnirile din Kreis,
iar această colaborare productiva
aşteaptă numai succese pentru
conationali pe viitor. 

De asemenea o colaborare la fel de
bună am avut-o şi cu Mediul Asociativ
românesc, Consulatul General al
Romaniei la Bonn şi Ambasada
României în Germania, care este
condusă actualmente de E.S. Adriana-
Loreta Stănescu - Ambasador extraor -
dinar și plenipotențiar al României în
Republica Federală Germania şi am
avut deosebita plăcere să luam contact şi
cu dl Consul General al Consulatului
din Stuttgart Radu-Dumitru Florea, un
om cu adevarat deosebit.

Broşurile primite de la Kreis
Gütersloh au fost împărțite către
conaționali cu ajutorul domnului

Adrian-Aurel Cif, voluntar al Asociației
nostre care se implică activ în
activitățile Asociației.

Ana Corina Alexandru a fost în
acest an practicanta noastră şi un om de
încredere în echipă atât în mediul online
cat şi în prezență fizică.

Mulțumim pentru susținere si
mediatizarea proiectului cu fonduri
KOMM-AN Komunales Integrations -
zentrum Kreis Gütersloh doamnei
Ionela van Rees-Zota, Ziarul Vocea ta şi
Agenția de Presă Aşii Români care
întotdeauna ne-au fost aproape
necondiţionat în asemenea momente!

https://www.asiiromani.com/prezen
tarea-asociatiei-fii-responsabil-
verantwortich-sein-e-v/

De asemenea şi anul acesta am facut
fericite de Crăciun 17 familii şi am
încălțat 12 copilaşi din propriile finanțe,
care au fost din taxele de membru şi le
mulțumesc pe această cale doamnei
Luminița Lorinz şi domnului Wilhelm
Jurca, vicepresedinții Asociației. 

Vă mulțumim tuturor şi vă urăm un
nou an fericit şi împlinirea tuturor
dorințelor care le aveți pentru anul care
urmează.

Alexandra-Georgiana Chiribes 
Preşedinte -Fii responsabil

Verantwortich sein e.V.
Oester 18, HarsewinkelPLZ 33428

Mobil 0176 60416253 
Email:

verantwortlichsein@yahoo.com

Raport pe anul 2021 al Asociației Fii responsabil
Verantwortich sein e.V Kreis Gütersloh



De data aceasta aș dori să
vin în întâmpinarea voastră cu
o altfel de recomandare de
călătorie și anume: o excursie
la una din fermele din zonă,
unde oamenii își pot culege
singuri (regim de autoservire)
produsele, direct de la sursă,
Huckepack. Totuși, găsesc
această locație a fi mult mai
mult decât un simplu câmp
împânzit de sere, pline cu
legume de toate felurile, pe
diferite soiuri și sortimente și
este mult mai mult decât un
simplu „magazin de fermă” cu
ouă proaspete, lapte, diferite
preparate din carne, gemuri,
băuturi alcoolice realizate în
producție proprie (am încercat
cidrul de la ei). Huckepack este
un concept care permite multă
distracție în aer liber, învățare
prin joacă oferită celor mici, se
poate face un grătar într-un loc
special amenajat, iar la final de
zi se bucură cu toții de timpul
de calitate petrecut în familie,
amuzament și de un coș plin cu
legume și fructe proaspete
culese chiar de ei. 

Un lucru foarte interesant a
fost să îi văd pe lucrători
muncind direct pe câmp. Eu
sunt obișnuită cu acest tip de
activitate, nu îmi este
nefamiliar conceptul (de
exemplu: știu ce înseamnă a
copili o roșie și, mai ales, cum
se face), dar a fost important să
îi arăt și băiețelului meu ce
presupune acest munca
agricolă, care sunt pașii urmați
pentru ca o legumă să ajungă la
„maturitate”, iar ulterior în
supă, cum și unde cresc prunele
pe care noi le folosim în diverse
preparate etc, adică i-am arătat
întregul circuit de la sămânța
de 2 mm la produsul final. Un
lucru ar trebui remarcat: nu
sunt produse 100% organice-
bio-eco deoarece a cultiva sub
această formă, este destul de

complicat. Nu poți spune că
produci bio, iar lumea să te și
creadă; trebuie certificate foarte
clare, obținute pe baza
respectării și verificării, în
prealabil, a unor proceduri
complexe și, în plus, nu toți
oamenii sunt dispuși să
plătească cu vreo 20% mai
mult decât în mod normal pe
un astfel de produs; deci,
Huckepack nu se declara fermă
care produce 100%  în regim
eco-bio-organic. De asemenea,
în urma unor verificări făcute la
ouăle produse la această fermă
s-a constatat faptul că aceste
ouă nu conțin fipronil; deci,
atenția către calitate este
îndreptată cu mare grijă!
Totuși, Germania a început să
se axeze foarte mult pe
produsele prietenoase cu
mediul, dar și cu oamenii.
Chiar au demarat un proiect în
anul 2018, un proiect ce se
întinde pe foarte mulți ani, prin
care se vrea a se trece treptat-
treptat la consumul de produs
organice în proporție foarte
mare. De ce au făcut acest
lucru?! Deoarece au observat
că populația de insecte s-a
decimat catastrofal comparativ
cu anii `50-`60 și vor să
protejeze insectele eliminând
pesticidele dăunătoare. Două
aspecte pozitive vor fi în final:
1. insectele vor fi lăsate în pace
de către noi, oamenii; 2.
populația va ingera alimente de
calitate bună, de unde rezultă o
viață mai bună, sănătate mai
bună. Un alt lucru interesant pe
care vreau să îl aduc în prim-
plan este faptul că au introdus
amenzi de până la 65.000 euro
dacă omori insecte protejate de
lege (noi am avut niște „bestii”
de insecte la strașină, pentru
care au venit cei de la protecție,
să vadă ce e cu ele și cum pot fi
înlăturate, legal – evident mutat
cuibul, că doar nu le omorau).

Așa este normal să acționezi!
Așa protejezi natura, care are o
deosebită importanță atât
pentru noi în prezent, cât și
pentru generațiile următoare.

O scurtă istorie a locului
Plantația este îngrijită de

trei generații și se întinde pe o
suprafață de aproximativ 17
hectare. Povestea a început în
anul 1989, odată cu
marketingul direct făcut de
Jürgen Niedermann, care a vrut
să își vândă direct produsele,
fără a se supune presiunii date
de companiile comerciale. Ca
și acum, și atunci se doreau
produse proaspete, abia culese,
cu o calitate superioară, astfel
că, în anul 1996, după
preluarea fermei de la părinți,
fermă care avea 17 vaci, Jürgen
și Claudia au demarat
procedeul de „Selbsterntefeld”
pentru flori, adică: culegerea
acestora, direct de clienți.
Conceptul a prins foarte bine și
a fost apreciat de oameni,
presă, colegi, horticultori etc.,
astfel încât, azi, și-au mărit
„ograda” foarte mult, iar omul
poate culege fructe și legume
proaspete, direct de pe câmp,
începând cu luna aprilie până
toamna târziu. 

Au avut și eșecuri de-a
lungul timpului: au încercat să
producă „Kiwano”, adică
pepenele cu coarne/pepenele

jeleu/castravete african cu
coarne care aduce la gust cu o
combinație dintre banane,
fructul pasiunii și lămâile.
Vânzarea nu a avut succesul
scontat, iar foarte multe fructe
s-au stricat în depozit.

În 2003 și-au extins
concep tul de auto-recoltare pe
o suprafață de 2.7 hectare, iar
acolo erau cultivate legume de
câmp și zmeură. Afacerea de
familie s-a dezvoltat din ce în
ce mai mult, iar astăzi pot fi
culese cele mai variate soiuri de
fructe și legume. Au, inclusiv,
un aprozar! Am regăsit aici
toate gusturile și  mirosurile
copilăriei: pătrunjelul, mărarul,
prunele de la mamaie; merele
văratice; strugurii căpșunică;
ardeii kapia de la bunica soțului
meu (Paprika le spun nemții);
cartofii, ceapa și varza de la
bunici; roșiile „inimă de bou”
de la părinții mei; ouăle de la ai
mei; laptele pe care îl beam la
Nașa Stela – acel lapte care
face caimacul cât degetul în
urma fierberii; carnea de pui de
pe meleagurile copilăriei mele;
cireșele „inimă de porumbel”,
dar am descoperit și un soi de
cireșe de dimensiuni exagerat
de mari, dar foarte gustoase și
cărnoase. Ce să mai: mi-am
regăsit copilăria prin gustul
unor fructe și legume cultivate
de nemți pe câmp, știți voi,

acea amintire emoțională –
memorie afectivă. Este o
adevărată feerie să petreci o zi
acolo! Vă recomand cu mare
căldură acest tip de drumeție!
Am gătit o sumedenie de
preparate din fructele și
legumele culese de aici: gem de
prune, galetă din prune, salată
de ardei copți și multe altele. 

Există un astfel de câmp și
la marginea satului în care
locuim noi, dar nu cultivă
decât: căpșune, zmeură, mure,
afine și coacăze, dar și așa, este
un mod fain de a-l petrece cu
cei mici. M-aș bucura foarte
mult, dacă ar începe să fie
preluat acest concept și în țară! 

ATENŢIE: NU uitați să
anunțați la sfârșit că ați gustat
din produsele lor; nu vă costă
decât 1 euro dacă o faceți. 

Adresa: Vacher Strasse 30,
91056 Erlangen

Site: https://www.hucke
pack-ernte.de/

Facebook: https://www.
face book.com/ huckepacken

Băuturi alcoolice în pro -
ducție proprie: Cidru, Cocktail
înghețat.

Sursa din Secțiunea Călător
a blogului r-confessions.com:   

ht tps: / / r-confessions.
godaddysites.com/f/huckepack
?blogcategory=C%C4%83l%
C4%83tor

Raluca Păun
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Huckepack

Ingrediente: 10 ouă /// un pate de
porc sau pasăre /// smântână ///
maioneză ///  muștar. 

Mod de preparare: Fierbi ouăle
bine. Le cureți, le tai în două, scoți
gălbenușul și îl pui într-un bol
separat. Amesteci apoi toate
gălbenușurile cu pateul, apoi umpli
jumătățile cu aceasta pastă. Separat,
faci o maioneză în care pui la început
o linguriță de muștar pentru a nu se
tăia și la final o amesteci cu
smântâna. Torni amestecul într-un
vas întins și începi să aranjezi ouăle
cu umplutura în jos. 

Chiftele pufoase
Felul de mâncare întâlnit adesea în

România, conține carne tocată, ouă,
pâine înmuiată în apă sau cartofi rași,
morcovi, verdeață și condimente. 

Ingrediente
1 kg carne tocată (amestec, porc și

vită) /// 2 dovlecei rași /// o legatură de
mărar și una de pătrunjel /// 2 cepe
mari răzuite ///1 căpățână de usturoi
pisat /// 1 ou /// 1 linguriță cu vârf de
cimbru uscat /// jumătate de linguriță
de piper pisat

Mod de preparare: Carnea tocată
o condimentezi cu sare, piper, cimbru

uscat, usturoi pisat, ceapă răzuită,
verdeață, dovlecelul ras și oul peste
amestecul de carne. Trebuie să
frămânți compoziția pentru ca
aromele să se întrepătrundă și să obții
consistența uniformă. Ulterior,
pregătește un vas cu făină albă și un
alt vas cu apă, pe care să îl folosești
pentru a uda palmele. Modelează
chiftelele mici, rotunde, astfel încât să
aibă aproximativ 20 de grame.
Porționează-le pe fiecare doar cu
ajutorul mâinilor. Dacă nu reușești,
folosește o lingură sau o cupă de
înghețată pentru a le da forma. După
ce ai modelat fiecare chiftea în parte,

tăvălește-le bine prin făină. Între timp,
asigură-te că uleiul s-a încins și apoi
pune chiftelele la prăjit și întoarce-le
pe toate părțile. Focul trebuie să fie
potrivit, astfel încât acestea să fie
pătrunse bine și nu rumenite doar în
exterior. Dacă focul va fi prea încet,
chiftelele vor absorbi prea mult ulei și
nu vor fi deloc savuroase. După ce
chiftelele sunt suficient de rumenite,
aurii, scoate-le într-o sită sau pe o
farfurie cu un șervețel de bucătărie,
astfel încât să fie absorbit surplusul de
ulei. Servește-le ca atare, pe post de
aperitiv sau cu sos, ori cu piure.

Sursa: Internet

Ouă umplute cu pate și maioneză și chiftele pufoase



Sunt Adriana Tillich și
vreau să fac un îndemn frumos
tuturor românilor de peste
hotare. Chiar dacă suntem
plecați peste granițele țării, în
noi bate cu putere o inimă de
român/că! O inimă care tresare
la bătaia clopotelor, o inimă
care se înmoaie ascultând
colinde românești ,o inimă care
saltă când românii întind o horă
și mănâncă bucate tradiționale!
Cu dor de țară, românii din
Diaspora poartă în suflet
religia, tradițiile cu costumele
populare adecvate tuturor
zonelor din frumoasa noastră
țară România și bucătăria
românească pe care o expunem
cu toată dragostea. Purtăm ia cu
mândrie, arătăm tradițiile
noastre strămoșești ori de câte
ori se ivește ocazia....Am

învățat de-a lungul anilor să ne
integrăm în țara care ne-a
adoptat prin multă muncă și
disciplină pentru a ne câștiga
respectul lângă cei cu care
trăim, indiferent de națio -
nalitate... Nu este ușor, dar nici
imposibil! Este un proces care,
din păcate, nu se termina
niciodată și trebuie lucrat zi de
zi la el...Sunt foarte conștientă
că, am plecat pe un drum greu,
dar încă nu am obosit și vreau,
cu tot dinadinsul, să arătăm în
Germania, ce înseamnă un
român adevărat și încep prin a
vă expune câteva din reușitele
ansamblurilor de dansuri popu -
lare din Bayern ,,Ciuleandra
Nürnberg” - seniori și juniori,
,,Ciuleandra München” - se -
niori și juniori și ,,Datina
Traun reut “ - seniori și juniori .

Toate trei ansamblurile au ieșit
pe scenele marii Germanii cu
mândrie arătând o latură necu -
nos cută a țării noastre. Costu -
mele și dansurile populare
românești au fost foarte frumos
percepute de către străinii care
ne-au privit la scenă deschisă,
iar aplauzele numeroase și
zâmbetul din colțul gurii ne-au
arătat că suntem tratați cu
respectul care ni se cuvine. Nu
scăpăm nici o ocazie de a ne
prezenta în spectacole și
concursuri atunci când suntem
invitați. Nu există nimic mai
frumos pe lume decât să devii
tu însuți un Ambasador al
României, purtând straie
românești! Dacă vă întrebați
cumva cum să deveniți și
dumneavoastră Ambasadori,

vă spun că e foarte simplu: vă
înscrieți la unul de la cele trei
ansambluri de dansuri populare
apelând la nr. de tel
015231861503!

Anul trecut am reușit să
ieșim în evidență prin
concursuri câștigate:

Locul 1 pe Germania la
Festivalul Internațional de
Folclor Balkantage (Ciuleandra
München împreună cu Ciu -
lean dra Nürnberg -unde marele
premiu pe Germania a fost
câștigat de România). Din 150
de proiecte de Ziua Europei,
proiectul nostru: ,,Rumänien
part of Europa “ a fost cel mai
apreciat! Ciu leandra München:
spectacol extraordinar în
Traunreut ,,Datina Traunreut”
dat în fața oficialităților și
politicienilor germani cât și în
fața Preacucernicilor dragi
părinți: Mitropolitul Serafim al
Germaniei și Mitropolitul Ioan
al Banatului, Preoți din 20 de
parohii ale Germaniei și unei
comunități întregi de români

care, împreună cu îndrăgitul
preot Constantin Bartok au
aplaudat cu lacrimi în ochi.

În anii trecuți au fost date
spectacole cu tema ,,Formarea
poporului român” unde, ,,Dacii
și Romanii” și-au făcut apariția
sub o ploaie de aplauze...Nici
,,Șezătoarea românească ca la
casa strămoșească” de la Cen -
trul Cultural Româno-German
Du mitru Dorin Pruna riu Nürn -
berg condus de D-na Ionela
Van Rees Zota, nu s-a lăsat
așteptată... și multe alte pro -
iecte frumoase, pe care vrem să
le îmbogățim cu și pen tru
dumneavoastră anul acesta.

Vă așteptăm alături de noi!
Ne-am bucura să ne mărim
echipa ca; avem mare nevoie
de dansatori mari și mici, mai
ales băieți, dar și de spectatori
în care, încă bate cu putere o
inimă de român/că!

Contact pentru înscriere:
Tel.WhatsApp.015231861

503
Facebook: Adriana Tillich
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Nu lăsa tradiția să moară...

Românașul pătimaș 
Ce simte-un dansator
Când arată-al său folclor ?
Simte multă bucurie
Și o ,,tonă” de mândrie

Inima stă să-i plesnească
Satisfacție omenească,
Că în straie populare
Nu se îmbracă orișicare!

Le îmbracă cei ce simt,
Dragilor, chiar nu vă mint!
Le îmbracă doar cei care
Știu a României valoare

O valoare infinită
Ce nu poate  fi oprită!
Si atunci când  le atingi
Emoțiile ți le-învingi

Și te simți Ambasador
Reprezentând un popor! 
Pe scenele din lumea-ntreagă,
Vrei ca toți să te-nțeleagă

Că reprezinți tradiția sacră
Istoria din țara dragă!
Obiceiul din străbuni
Pentru  toți românii buni

Ce nu uită de-a lor țară
Chiar dacă au plecat  pe-afară.
Și prin jocul românesc
Țara mamă o slujesc
Port în suflet  cu mândrie
Dulcea noastră Românei!

Aho, aho măi, dragi români!
Fiți anul ăsta și mai buni
Fiți uniți  și v-ajutați
Egal unde vă aflați.
Și nu uitați dragilor
De tradiție și folclor!

Adriana Tillich



(urmare din pagina 5)
(M.N.): După aceste rezultate, ce
planuri aveți de a ajuta comunitățile
românești din regiune?
(M.S.): Suntem deja în proces de

dezvoltare a conceptelor împreună cu
diverse centre de consiliere, despre cum
să ajungem mai bine la oameni, de
exemplu cu Punctul Central de Contact
Migrație (ZAM) - Consiliere și Punctul
Central de Serviciu pentru
Recunoașterea Calificărilor Străine. De
asemenea, suntem în contact continuu
cu Centrul Cultural Germano-român
„Dumitru- Dorin Prunariu”și cu
celelalte asociații. Scopul trebuie să fie
acela de a arăta oamenilor posibilitățile
de învățare rapidă a limbii și de
dezvoltare profesională personalizată.
Desigur, aceasta include și opțiuni de
sprijin financiar.

(M.N.): În opinia dumneavoastră,
care este prognoza pentru românii
din Nürnberg? Ce s-ar putea face
mai mult pentru ca ei să obțină o

dezvoltare mai bună și mai eficientă
în educație?
(M.S.): În Germania, inclusiv în

Nürnberg, există un deficit de muncitori
calificați în multe zone. Cu cunoștințe
adecvate de germană și formare
continuă sau recunoașterea calificărilor
dobândite în străinătate, șansele
imigranților de a obține un loc de
muncă bun se îmbunătățesc. 

Cu toate acestea, acest lucru
necesită sfaturi bune și sprijin
direcționat pe această cale (în
continuare) educațională, chiar de la
început.

(M.N.):  Cum sunt relațiile
dumneavoastră cu asociațiile din
regiune? Ce le-ați recomanda?
(M.S.): După cum s-a menționat

deja, relația dintre diferite puncte de
contact ar trebui intensificată. Aceasta
include, de asemenea, camerele și
asociațiile profesionale. Ei nu numai că
ar trebui să fie mai implicați, ci și să
intre în schimburi cu organizațiile de

migranți. Biroul pentru educație
lucrează deja îndeaproape cu ambele
grupuri și dorește să aducă o contribuție
la crearea de rețele. O foarte bunü
colaborare avem deja cu doamna Ionela
van Rees- Zota, care este expert în
Comisia de Intergare a Orașului
Nürnberg.

(M.N.): Cum este primit proiectul de
Comisia de Integrare și de consilierii
din orașul Nürnberg?
(M.S.): Este extrem de important

pentru consiliile orășenești și
administrative, precum și pentru
experții și reprezentanții consiliului de
integrare, ca recomandările de acțiune
să fie implementate. De asemenea,
doamna van Rees- Zota a recomandat
să fie urmărite și alte grupuri de
populație în viitor. Proiectul este bine
primit în comisia de integrare și deja
facem pași frumoși pentru ajutarea
românilor din zonă.

(M.N.):  Românii din Germania provin

din diferite grupuri sociale și
culturale. Din acest punct de vedere
ar trebui să existe diferite
soluții/programe de integrare?
(M.S.): Da, este foarte important să

se elaboreze strategii diferite de
adresare către oameni și să se găsească
soluții individuale. Cu toate acestea,
anumite recomandări sunt aplicabile
tuturor grupurilor, de exemplu că
informațiile și sfaturile ar trebui să fie
disponibile în limba maternă. Retsul
poat efi făcut individual.

(M.N.): Mai aveți mesaje pentru
cititorii noștri?
(M.S.): În primul rând, dorim să

mulțumim tuturor celor care au
participat la sondajul nostru. De
asemenea, suntem bucuroși să vă
invităm a veni în centrele sau instituțiile
noastre,  să discutăm cu dvs. rezultatele
sondajului nostru și să găsim împreună
soluții la problemele pe care le aveți.

Maria Nechita
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Martina Schuster: „Scopul trebuie să fie
acela de a arăta oamenilor posibilitățile
de învățare rapidă a limbii germane și de
o dezvoltare profesională personalizată”

600.000 î.e.n –
Descoperirea mijloacelor de
aprindere a focului

50.000 î.e.n – Opaițul cu
grăsime

30.000 î.e.n – Arcul și
săgețile - Africa

20.000 î.e.n – Acul de

cusut
13.000 î.e.n – Harponul –

Franța
10.000 î.e.n – Plasa de

pescuit – spațiul mediteraneean
7.500 î.e.n – Barca –

spațiul mediteraneean
4.000 î.e.n – Cosmeticele -

Egipt
4.000 î.e.n – Toporul de

fier - Mesopotamia
3.500 î.e.n – Bijuteriile -

Mesopotamia
3.500 î.e.n – Plugul -

Mesopotamia
3.500 î.e.n – Scrierea

cuneiformă - Mesopotamia
3.200 î.e.n – Roata -

Mesopotamia
3.200 î.e.n – Cerneala -

Egipt
3.000 î.e.n – Cârligul de

pescuit - Scandinavia
3.000 î.e.n – Sabia -

Mesopotamia
Aprox. 3000 î.e.n –

Schiurile - Scandinavia
2.560 î.e.n – Marile

piramide din Gizeh, Egipt
2180 î.e.n – Tunelul de sub

fluviul Eufrat, Babilon
(va urma)

Lista cronologică a principalelor descoperiri, invenții și altor
fapte remarcabile ale oamenilor de-a lungul vremurilor



De multe ori ajutăm, că
doar oameni suntem! De multe
ori am vrea să ajutăm și nu
avem cum! Dumnezeu ne vede
inima, se zice din popor, însă
ce facem când ajutăm și nici
măcar un mulțumesc nu
primești!?  Începi să înjuri în
gând,  în cel mai bun caz sau să
reproșezi sau să ți promiți că
nu mai ajuți niciodată!

Dar… hm, te-ai gândit
vreodată că, de fapt atunci
când ajuți fără ca ajutorul să
nu-ți fie cerut, acest ajutor
poate trece nevăzut, fiindcă
problemele omului respectiv
sunt atât de mari încât atunci,
pe moment nici nu le poate
observă!? Sau, te -ai gândit
vreodată că aceea persoană
avea mai multă nevoie de tine
ca OM, ca suflet, că susținător
sau ca persoană pe umărul
căruia să plângă.

Am stat și m-am gândit de

multe ori, de ce nu ajutăm
fiindcă așa ne vine? Așa
simțim în suflet? Cum era mai
demult când, la sat, cei săraci
ajutau și ei cu ce puteau, uneori
chiar mai mult decât cei bogați,
căci ajutorul lor era mult mai
„cald“ și din suflet!

Acum totul e la vedere,
totul se măsoară în cadouri
filmate cu copii bucuroși lângă
cadouri. De multe ori m-am
gândit la un cadou fizic, cu
omul de față care să aducă,
într-adevăr și bunătăți și haine
sau ce o mai crede el, dar să
rămână în contact cu persoana
ce o ajută ar fi minunat. Mi se
pare în ordine un astfel de
ajutor, nu neapărat cantitatea
ajutorului, venit cât calitatea
acestuia.

Apoi vine ajutorul între
rude sau membrii familiei sau
între cunoscuți. Uneori ți-e și
frică sau să ceri ajutorul că, ori

ți-e rușine, ori  crezi din start
(ceea ce  uneori e și adevărat)
că nu ți se va da crezare sau nu
vei fi ajutat pe anumite motive
ce le vor invoca respectivii.

De obicei, oamenii care
ajută nu sunt neapărat bogați,
cum toți tindem să credem,
sunt doar oameni cu suflet,
dacă se întâmplă să aibă și bani
și să fie cu un suflet mare, e
mai bine. Ce voiam eu să
subliniez și să scot în evidență
este faptul că de multe ori
sărim să dăm sfaturi sau să
ajutăm în necunoștiintă de
cauză, ceea ce subliniază încă
o dată nepăsarea. Culmea,
pentru că atunci când dorești
cu adevărat să ajuți, întâi
asculți…și iar asculți, apoi stai
lângă omul respectiv până el
spune ce anume îl doare sau de
ce ar avea nevoie, apoi te
grupezi în creier și cauți să
vezi cum poți fi de ajutor, când

ai toate datele, căci altfel
degeaba ajtăm cu ceva ce nu
ajută. Știu, pare ciudat ce spun
însă mie mi s-a întâmplat de a
lungul vieții să mi se „scoată
ochii“ că am fost ajutatată și eu
să nici nu fii simțit acel ajutor,
fiindcă eu nu l-am cerut și,
probabil nici nu l-am simțit.
Nu fiindcă a fost inexistent, ci
pentru că situația mea, în acel
moment era gravă sau la limită
și nu era îndreptată către un
parfum sau o carte sau o
felicitare, ci către viață și
moarte. Mă rog, sunt un pic,

probabil confuză pentru unii în
exprimarea mea, dar ce vreau
să spun, este că și eu am oferit
sprijin multor persoane cărora
nu le-am reproșat ci, foarte
frumos le-am spus că am fost
lângă ei atunci când am crezut
că au nevoie și mi au răspuns:
“Dar ți-am cerut eu ajtorul!?“

Pe moment am fost
revoltată, dar într un fel aveau
dreptate, chiar așa, dacă nu ți
se cere ajutorul sau sfatul de ce
să-l oferi…nu știu, sunt încă în
dilema!!!

Beatrice Chirla
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Un ajutor la timp !!!

Ce este, de fapt, o emoție? De unde
vine aceasta?

Vedem, auzim, gustăm, mirosim, atingem miliarde
de lucru în fiecare zi – și toate acestea trezesc emoții în
noi. Pe cele mai multe nici nu le remarcăm. Totul se
întâmplă complet automat și se repetă la nesfârșit. Însă
tot ceea ce simțim (fierbinte! rece! miroase! moale!
lipicios! dulce!) se transmite ca semnal spre creier. Dacă
am fi într-un film științifico-fantastic, ni l-am putea
imagina ca pe un tablou de comandă pentru corpul
uman: semnalul vine – creierul îl sortează și trimite
imediat, țac!, senzații și reacții (Au, ia mâna! Frig,
îmbracă ceva! Uu, dezgustător! Vreau să mă
îmbrățișezi! Ah, spală-te pe mâini! Delicios, vreau mai
mult!) prin corp. Când suntem bucuroși, îndrăgostiți sau
ne simțim ușurați, este ca și când am avea mini rachete
în picioare și putem pluti la câțiva centimetri deasupra
solului. Dacă suntem furioși, ceva nu ne convine. De
exemplu, aflăm că un prieten a fost tratat incorect. Sau
chiar noi. Dorim să schimbăm imediat această emoție.
Doar că uneori nu se poate. De aceea ne împunge în
burtă sau în cap. Iar noi tremurăm. Tremurăm și atunci
când ceva ne este necunoscut sau neobișnuit – uneori
când ceva ni se pare captivant și interesant, alteori ne e
teamă deoarece credem că ceva poate fi periculos.
Teamă, furie, entuziasm, bucurie, dezgust, tristețe –
toate acestea sunt emoții. Uneori sunt greu de separat.
Am prefera să le avem numai pe cele plăcute. Din
păcate una nu există fără cealaltă, deoarece știm când
ceva se simte plăcut numai prin comparație cu ceea ce
știm că este neplăcut. În plus, aceste emoții neplăcute
sunt semnale importante: Teama ne poate preveni de
ceva, furia ne semnalează că cineva a depășit limitele. Îți
amintești desigur că în cazul emoțiilor puternice nu mai
știi cu siguranță de unde au apărut. De aceea este util să
ne gândim ce s-a întâmplat și ce a declanșat emoția
respectivă.

Emoțiile rele sunt ca un câine prea mare: Te apasă

pe suflet – și sunt greu de alungat. Uneori acesta te apasă
într-un mod neplăcut. Poți încerca să-l alungi. Însă este
extenuant. Ar fi mai ușor să-l lași în pace. Doar că te
înghesuie și pute. Este însă spațiu suficient pentru tine și
puturos. Poate uneori reușești să sari peste el și să-l
întrebi pe un copil de pe terenul de joacă dacă vă puteți
juca împreună – chiar dacă la început se simte ciudat.
Teama și nesiguranța în perioada Corona sunt complet
normale. Dar cum ar fi să reacționăm o dată astfel: „Hei,
teamo, nu-mi place că ești aici, însă știu: de fapt dorești
să mă protejezi.” Sau când cineva este furios pentru că
nu și-a văzut prietenii de atâta timp: „Iar ai venit, furie?
Bine atunci. Dar nu vă întindeți așa de mult, de acord?
Sau ajutați-mă să caut o soluție. Însă păstrați distanța, că
puțiți!“ Ce este, de fapt, o emoție? De unde vine
aceasta? Pare greu de crezut, însă deseori emoțiile
neplăcute nu se simt bine dacă sunt permise. Atunci
dispar mai repede decât credeți.

Gândește-te într-un moment bun ce poate ajuta
împotriva furiei – să boxezi cu ceva moale, să sari sau să
alergi – ceva ce să-ți consume energia. Da, ajută și dacă
le spui altora că ești furios. Interlocutorul tău poate fi
surprins, pentru că nu a remarcat acest lucru. Și poate
găsiți o soluție împreună.

Dacă ți se pare că grijile devin prea mari, ajută și
TRUCUL 3-2-1 : Dacă vine și un al 4-lea val de Corona,
lucrarea de control de luni sau bunica e bolnavă și îți faci
griji – toate acestea sunt gânduri îndreptățite. Din păcate.
Însă gândește-te o dată și la ACUM! Pentru că ACUM
nimic nu este necesar – nu trebuie să te gândești la
nimic, nu trebuie să faci nimic, nu trebuie nici să simți
nimic. Așază-te, inspiră și expiră relaxat de două ori și
enumeră TREI lucruri pe care le vezi în acest moment
(da, cel mai bine cu voce tare: „Văd fereastra,
ghiozdanul și camera mea”). Apoi îndreaptă-ți atenția
spre trei lucruri pe care le auzi. Și apoi: trei lucruri pe
care le simți – spune cu voce tare: „Îmi simt pantalonii
la genunchi, îmi simt picioarele pe podea” și așa mai
departe). În continuare continui cu o rundă cu câte două
lucruri pe care le vezi, auzi și simți. Și apoi numai cu
câte un lucru. Ai observat? Că ACUM poate nu e chiar
așa de rău dacă vezi confuzie în jur. Și te întărește și
pentru alte momente.

Poate îți împachetezi o trusă de scule sau o cutie cu
lucruri care te ajută în caz de emoții puternice: plastilină,
sau fotografii, ori o esență care miroase bine, baloane de
săpun sau creioane – pentru a desena omuleți furioși.

ÎNCĂ UN TRUC: respirația piramidală.
Imaginează-ți marile piramide ale egiptenilor. Acum
respiri mergând în sus pe o parte – 1, 2, 3, 4, 5 – până în
vârf. Apoi cobori la fel pe cealaltă parte. De preferat fă-
o de mai multe ori. Face bine și te liniștește rapid.

Sursa: https://www.muckl-mag.de/wp-
content/uploads/2021/09/MucklMAG_RO_digital.pdf

Curtea administrativă
anulează regula 2G
pentru magazinele 
de îmbrăcăminte 
din Bayern

Accesul nu va mai fi permis doar persoanelor
vaccinate și recuperate.

Magazinele de haine, la fel ca florăriile,
supermarketurile sau librăriile, servesc nevoilor zilnice
și, prin urmare, nu sunt supuse regulii 2G.

La începutul lunii decembrie, guvernul landului
bavarez a decretat că numai persoanele vaccinate și
recuperate vor avea acces în sectorul de retail.

Au fost excluse doar magazinele cu amănuntul
“pentru satisfacerea nevoilor zilnice”. Magazinele de
îmbrăcăminte nu sunt enumerate ca o excepție în
ordonanță.

Potrivit hotărârii judecătorești, acestea sunt, de
asemenea, exceptate de la regula 2G “deoarece
importanța lor pentru publicul larg nu este mai mică decât
cea a pantofilor, cărților, florilor tăiate sau a uneltelor de
grădinărit, iar nevoia de îmbrăcăminte poate apărea
zilnic”. Înainte de Crăciun, judecătorii clarificaseră deja
că și magazinele de jucării sunt scutite de regula 2G.

Asociația bavareză de comerț a fost mulțumită, dar ar
fi vrut să se clarifice acest aspect mai devreme.

În timpul importantului sezon de cumpărături de
Crăciun, vânzările în magazinele de îmbrăcăminte din
Bavaria s-au prăbușit cu 30 până la 40% față de 2019,
“deoarece cei nevaccinați nu au fost lăsați să intre, iar
ceilalți au fost descurajați de cozile lungi” în fața
controalelor 2G, a declarat purtătorul de cuvânt Bernd
Ohlmann.

Laura Cozma

De unde vin emoțiile?



În 1973, pe marile ecrane
din România rula filmul
“Veronica se întoarce”, în regia
Elisabetei Bostan. În rolul
principal a fost distribuită mica
domnişoară Lulu Mihăescu
(născută la Iaşi), secondată de
binecunoscuţii Margareta
Pîslaru, Dem Rădulescu,
Florian Pittiş şi nu numai.

Iată că, la acest început de
an 2022, după 49 ani, Veronica
se întoarce din nou, de data
aceasta pe “marele ecran” al
culturii româneşti din dreapta şi
stânga Prutului.

În rolul principasl se află
acum poeta cu dublă cetăţenie
prof. Veronica Rusu-Bucico, cu
domiciliul în Iaşi (România),
dar şi în oraşul Bălţi (Republica
Moldova), care revine în lumea
literară cu strălucite versuri
oferite cititorilor ziarului
“Vocea Ta”. Poezia lui
Veronica alungă disconfortul
legat de “pandemie” şi ne
aduce o speranţă de viaţă şi de
bucurie. Veronica Rusu-Bucico
a mai scris imnuri dedicate
oraşelor Iaşi şi Chişinău,
poeme dedicate lui Lucian

Blaga şi Ion Druţă, dar şi nouă
celor care iubim poezia de bună
calitate, încrustată în versul alb
sau în versul cu ritm şi rimă, cel
clasic.

Pe versurile Veronicăi
Rusu-Bucico, care este şi un
membru marcant al Ligii
Scriitorilor Români - Filiala
Iaşi-Nord Est, s-au remarcat pe
scenele muzicii europene
interpreţi de renume din
Republica Moldova, precum
Valentin Uzun, Irina Kovalsky
şi Serghei, Oleg Herescu şi nu
numai. 

Pentru domnia sa, râul Prut
nu are puterea supremă de a
despărţi două popoare patrona -
te de veacuri de marele dom -
nitor Ştefan cel Mare şi Sfânt . 

Iar despre Moldova din
dreapta şi stânga Prutului,
renăscută din cenuşa eternă a
credinţei, Veronica Rusu-
Bucico o doreşte unită şi cu
toţii fii ei aflaţi din nou la masa
biruinţei de neam. 

Să lecturăm în continuare
versurile profesoarei şi poetei
Veronica Rusu-Bucico...

DAN TEODORESCU
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Veronica Rusu-Bucico, poeta care
uneşte cele două maluri ale Prutului

CUTURĂ FĂRĂ FRONTIERE

ecuaţie
sub tăcerea de plumb un gând se năruie-n suspine.
lumini palide, amorţite de umbrele privirii tale în gri,
se desfac în ploaie cu stropi tulburaţi – de, o fi
monotonia toamnei târzii.

în şoaptele frunzelor rătăcite, 
printre crengile goi, înfipte în iarnă,
adorm şi ultimii greieri cu cântece-n paranteze de ieri...
simpatice iniţieri...

uitat de timpul de afară, 
se chinuie pendulul vechiului orologiu - auzi?!

în fiece dimineaţă arunc trena speranţei 
pe umerii împovăraţi de griji,
silindu-mă să rezolv ecuaţia cuantică a vieţii:

cum se face, că un om, desprins dintr-o proiecţie astrală,
încheagă sfera lunii din două jumătăţi de iubire?!

o fi pe Lună fericire...
Verronica Rusu-Bucico

Copacul
Un copac ca o sferă-n culise
Îşi frământă coroana timid.
Tulburat, în miscări neînvinse,
Mici iluzii mai deapănă-n vânt.

El salvează-n constrângere vie
Rădăcini, decupate din timp,
Semănând în amurgul ce-nvie
Rechemări din al zilelor nimb.

Bucuria şi-o îmbracă în frunze,
Iar, pe tril de frumoase cântări,
Îşi alungă ascetele scuze
În simţiri de cărunte visări.

Şi seminţa din zbor e iubire,
Peste vreme tărâmuri doinind,
El, copacul ce creşte şi-n mine,
Prin amiezi se preface în gând...

Un copac cât o lume în goană,
Anotimpuri ce-l tot dojenesc,
Dezbrăcat e de tron şi coroană,
Lemnul său este darul ceresc.

Deşi unii îi mai neagă menirea,
Dezlipită din vechi paradis – 
La un capăt de crez – mântuirea.
La celalt e un fruct interzis.

Veronica Rusu-Bucico

Sonet
Am răsădit sărutul meu pe cerul din înalt
Şi-am convertit apusul în zarea de

lumină.
C-o lacrimă voi şterge, să fie iar senină,
Privirea mea ce naşte din suflet

zbuciumat.

Agale primăveri în cale-mi se perindă,
Iar mugurii în floare grădina o albesc.
Şi-n razele din zori doi tineri se grăbesc,

Pe strune de chitară, iubirea s-o aprindă.

Prin lanul cu maci roşii adie-un vânt de
doruri.

Eu antrenez cuvinte la margine de gând.
Şi păsări călătoare se-adună acum în

stoluri.

Descumpănite braţe mă trag iar la
pământ.

Cu-n gest de slăbiciune despic refrenul
zilei,

Ca să adun imagini în colţul rupt al filei.
Veronica Rusu-Bucico

Gând în zbucium
Încărunţita iarnă îşi poartă fulgi în zbor.
De vară, ah! de vară îmi este iarăşi dor,
De zumzetul de-albine, de florile din

prag,
De soarele amiezii ce-alintă acest

meleag.

De cerul plin de stele, de ploi cu vise-
arzând,

Ce-şi odihnesc suspinul în şuierul din
vânt.

Un ritm prin farmec cosmic, de gheaţă
decojit,

Alungă rătăcirea din gândul necăjit.

Azi, prin fereastra vremii, în sens
fermecător,

Copilăria vieţii e dorul meu sonor-
Colonizate versuri de dezmorţite stări
În care fericirea e raiul cu averi.

Din galaxii sublime în braţe să îmi cazi.
De plictiseala vremii, prin ochii cei

nomazi,
În spaţiile albastre, edenici fulgi se cern,
Aş vrea s-adorm rapsodic sub crinul din

eden.
Veronica Rusu-Bucico



O părere personală este că
nu e bine să faci credite pentru
că teoretic iei împrumut o suma
și dai mai mult, ceea ce
înseamnă că pierzi bani. Deci,
dacă am gândi ca un
antreprenor, nu prea e bine să
iei bani doar ca să achizițonezi
ceva, exemplu: televizor,
mașină, mobilă etc. E foarte
bine să iei credit dacă ai investi
acei bani ca să faci mai mulți,
deci atunci ar fi în favoarea și în
avantajul tău un credit. Dacă
doar cheltui banii pe care îi
împrumuți faci aceeași greșeală
care te-a adus în situația asta.

Să vedem ce credite putem
accesa.

Credite de nevoie
personale

Cei mai mulți dintre

oameni accesează un credit de
nevoi personale pentru un
concediu, pentru un televizor,
pentru o mașină sau pentru o
nevoie urgentă.

Ce ai nevoie pentru a
putea obtine un

credit ?
Anmeldung (domiciliul

în Germania), ultimii trei
fluturași, ai nevoie de doi ani
la actualul loc de muncă și ce
e foarte important este să fie
contract pe perioadă
nedeterminată. De accea, vă
sfătuiesc ca atunci când vă
angajați, încercați ca după
perioada de probă să
solicitați să vi se facă
contract pe perioadă
nedeterminată.

La ce să fiți atenți
când faceți creditul?

În primul rând ce dobandă
vă oferă banca, în Germania
dobânzile pot să difere destul
de mult de la o bancă la alta.
Dar, pe de altă parte, dobânda
pe care o puteți obține ține
foarte mult de bonitatea pe care
o aveți. După cum știți, în
Germania, toată lumea este în
“Schufa”, dar important este
cum arată ce scor aveți în
“Schufa”.

Acest scor este stabilit de
câteva lucruri cum ar fi: dacă
ați mai avut credite, daca le-ați
plătit la timp, dacă ați avut
întârzieri de plată la diferite
contracte, mai exact toate
mișcările din contul dum -
neavoastră.

Un lucru important la care
să fiți atent este să vedeți ce
asigurări conține și când ați
putea să le închideți sau dacă
sunt obligatorii.

Alte două credite impor -
tante sunt: finanțare mașină și
finanțare  casă, pe care o să le
detaliem în articolul următor.

Eduard Sandu
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E bine sau nu e bine să facem credite?

În decembrie 2021, la Cercul Militar
Iași a avut loc ediția a III-a a Galei
Laureaților Culturii Ieșene. Principalul
organizator a fost Liga Scriitorilor
Români - Filiala Iași - Nord Est, în
parteneriat cu Cenaclul de literatură și
pictură Octav Băncilă al Cercului
Militar Iași, Uniunea Creatorilor
Profesionisti - Sucursala Iași și UZPR -
Filiala Iași. 

S-au acordat premii pe mai multe
secțiuni, iar preotul militar dr. Adrian
Morțun a conferențiat despre
Semnificația Crăciunului. 

În ultima secțiune de premiere s-au
acordat diplome și medalii pentru
“Personalitatea culturală a anului 2021”
domnilor Benone Tiron, Dumitru V.
Marin și Dan Teodorescu (redactor şef
la Agenţia de Presă Aşii Români” şi la
ziarul “Vocea Ta”). Au mai primit
diplome de excelenţă la secţiunea
“Parteneriat cultural” generalul
cosmonaut dr. ing. Dumitru Dorin
Prunariu, managerul general Ionela van
Rees-Zota, jurnaliştii Adriana Tillich
(Germania) şi Ion Marius Tatomir

(Anglia). A avut loc și un bogat program
muzical-artistic cu nume importante pe
afiș precum Silvia Aboaice şi Bogdan
Iordache, Adi Gegiuc, Marinică Botea,
Ovidiu Enea, Silviu Labeș, Yasmina
Cătălina Stoleru, Rodica Murgu, Elena
Baston, Valeriu Rudolf şi Daria Maria
Mocanu, Doru Melnic, Cornelia Livia
Bejan, Ioan Hodaș. Și-au lansat cărțile
în fata publicului Silvia și Ioan Hodaș,
Dumitru V. Marin, Dan Teodorescu.
Moderatori: Corina Matei Gherman și
Dan Teodorescu. Foto-video: Ioan
Vârlan, Calistrat Robu, Maria
Teodorescu, Silviu Teodorescu,
Petronela Cotea Mihai, Silvia Hodaș. 

Printre partenerii media din
România, Germania, Spania, Canada şi
Australia care au promovat evenimentul
din Dealul Copoului ieşean s-au aflat şi
Agenţia de Presă “Aşii Români” şi
ziarul “Vocea Ta”, din Nürnberg
(Germania). 

O nouă manifestare culturală
organizată la Cercul Militar Iaşi va avea
loc pe 30 ianuarie 2022, cu o dublă
lansare de carte oferită de scriitorii

Mariana Cobzaru şi Ilie Serediuc.
Alături de obişnuitul program artistic
vor avea loc şi două conferinţe tematice
oferite publicului de Mariana Bendou,
din Oneşti, despre “15 ianuarie 2022 -
172 ani de la naşterea poetului naţional

Mihai Eminescu”, iar ieşeanul Solo
Rotenstain va prezenta aspecte
importante despre “Semnificaţia zilei de
24 ianuarie 1859 - Ziua Unirii
Principatelor Române”.

DAN TEODORESCU

“Aşii Români” şi “Vocea Ta”
promovează cultura românească în Europa



• Preşedintele
Federaţiei
Internaţionale de
Popice, germanul
Siegfried
Schweikardt, a vizitat
arena de popice a
Clubului Sportiv CFR
Iaşi.

Cea mai importantă vizită
din sportul românesc în ultimul
deceniu s-a consumat aseară la
arena de popice a clubului CFR
Iaşi, din cadrul bazei sportive
cu acelaşi nume. La invitaţia
conducerii grupării feroviare,
germanul Siegfried
Schweikardt, nimeni altul decât
preşedintele Federaţiei
Internaţionale de Popice -
secţiunea clasică NBC (FIQ -
WNBA - NBC), a înmânat
premiile la “Cupa Presei” la
popice şi a asistat la o şedinţă
de pregătire a popicarilor
ieşeni.

Alături de oficialul german
au mai fost prezenţi la arena
CFR, George-Radu Pipa -
preşedintele clubului feroviar,
Eduard Spiţă - vicepreşedinte,
co-preşedinţii secţiei de popice
Vasile Botezatu şi Vasile
Ţidularu, dar şi directorul
Direcţiei pentru Sport a
Judeţului Iasi, Ion Bucu.

Aflat la a patra vizita în
România, dar pentru prima
dată în Iaşi, preşedintele

Federaţiei Internaţionale de
Popice, germanul Siegfried
Schweikardt, a promis sprijin
pentru dezvoltarea acestui sport
în ţara noastră. La sosirea la
arena de popice CFR Iaşi,
preşedintele Siegfried
Schweikardt a declarat: “Sunt
la a patra vizită în România, dar
pentru prima dată la Iaşi. Am
fost la Hunedoara, Braşov,
Târgu Mureş şi am văzut că
oamenii de acolo se preocupă
serios de jocul de popice. Şi la
Iaşi este aceeaşi atmosferă, iar
arena este una modernă, cu
patru piste, ea putând găzdui
competiţii internaţionale la
nivelul juniorilor şi cadeţilor.
Dacă ar fi fost şase piste, arena
de la Iaşi putea organiza şi
turnee pentru seniori, dar eu
sper că nu peste mult timp
arena CFR Iaşi va avea chiar 8
piste”. 

În continuare, preşedintele
Siegfried Schweikardt, nu a
ezitat să laude prestaţiile
internaţionale ale popicarilor
români: “La multe Campionate
Mondiale şi Europene,
România, cu numai 500 de
popicari legitimaţi, a fost în faţa
Germaniei, de exemplu, care

are 95.000 popicari legitimaţi.
Deci

românii sunt talentaţi în
jocul de popice şi de aceea
mulţi sportivi de la
dumneavoastră joacă popice la
echipele din Germania, Austria
sau Franţa. Oficial, în popicele
clasice nu sunt profesionişti,
dar mulţi români trăiesc în
străinatate în urma acestui joc,
unii având contracte de 35.000
Euro pe an. Vrem ca pe viitor,
jocul de popice să fie inclus şi
în programul Jocurilor
Olimpice şi facem eforturi în
acest sens”. 

“Este pentru prima dată
când în Iaşi vine un preşedinte
al unei federaţii internaţionale
sportive. Este o onoare pentru
noi, mai ales că domnul
Siegfried Schweikardt ne-a
promis şi un sprijin logistic
pentru echipa noastră de
popice, care luptă în acest
sezon pentru un loc pe
podiumul Diviziei Naţionale şi
implicit pentru o participare în
cupele europene”, a completat
şi preşedintele CS CFR Iaşi,
George-Radu Pipa.

Interesant este că
municipiul Iaşi şi-a depus deja
candidatura pentru organizarea
turneului final de patru echipe
din anul 2007, o decizie în

acest sens urmând să fie luată
pe data de 12 decembrie, la
Bucureşti, când va fi organizată
o licitaţie pentru desemnarea
locului de disputare al
turneului.

Totuşi, majoritatea
delegaţiilor celorlalte echipe
prezente la

Campionatului Naţional de
Popice, de la Târgu Mureş au
fost împotriva acestei decizii,

anticipând poate un succes al
formaţiei ieşene în propria
arenă. 

DAN TEODORESCU - 8
decembrie 2006 

(NR- Până la urmă,
turneul final a avut loc la Iaşi,
iar CFR Olimpia ACB Iaşi a
devenit campioană naţională,
având apoi o comportare
meritorie la Cupa Mondială de
popice din Polonia)
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CUTIA CU AMINTIRI:

Lansări europene: Oaspete de
seamă la Clubul CFR Iaşi - România

În Spania a avut loc
turneul final al
Campionatului Mondial de
handbal feminin, acolo unde
România a evoluat fără
marea vedetă Cristina Neagu,
retrasă temporar de la echipa
naţională. În aceste condiţii,
după cele şase partide
dispztate în cele două grupe
la care a participat, România
s-a clasat pe locul 13, după
trei victorii şi trei înfrângeri.
România selecţionerului Adi
Vasile a învins echipe
modeste precum Iran,
Kazahstan şi Puerto Rico, dar
a pierdut la Norvegia (care a

devenit ulterior campioană
mondială), Olanda şi Suedia. 

În marea finală a
competiţiei s-au înfruntat
Norvegia şi Franţa. După a
primă repriză mai puţin

reuşită, în care Franţa avea
un avantaj pe patru goluri
(16-12), Norvegia a revenit
incredibil după pauză şi a
terminat învingătoare la
scorul de 29-22. De remarcat

că trupa lui Olivier
Krumbholz a înscris după
pauză doar de şase ori, în
schimb norvegiencele au
înscris din toate poziţiile şi
au cucerit la final medaliile
de aur ale competiţiei. În
acest meci Norvehia a
beneficiat şi de un portar -
Solberg aflat în zi de graţie şi
a cucerit astfel un nou titlu
mondial, după ce în vara lui
2021 a cucerit medaliile de
bronz la Jocurile Olimpice
de la Tokyo. 

În finala mică, cea pentru
locurile 3-4, am consemnat:
Danemarca - Spania 35-28

(16-13). 
De remarcat că, în

semifinalele competiţiei,
Norvegia a învins Spania cu
scorul de 27-21, în timp ce
Franța s-a calificat în marea
finală după o victorie la
limită contra Danemarcei, cu
scorul de 23-22.

De remarcat că fosta
campioană mondială -
Olanda nu a prins sferturile
de finală şi a terminat
competiţia doar pe locul 9,
cu menţiunea că nu s-au mai
jucat turneele de clasament
pentru locurile 9-12 şi 13-16. 

DAN TEODORESCU

Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport

Norvegia este noua campioană mondială la handbal feminin
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Balzac a primit o scrisoare de la unul din numeroșii săi
creditori: ,,Vă rog să-mi restituiți imediat banii pe care vi i-
am împrumutat. Mâine trebuie să plătesc urgent o datorie.’’

Răspunsul lui Balzac: ,,Aceasta e curată nerușinare!
Vreți să vă plătiți datoriile cu banii mei?’’

vvv
Baudelaire a fost întrebat de o doamnă vârstnica și

vanitoasă, căreia toți îi făceau complimente: - Cați ani îmi
dați, maestre?

- De ce v-aș mai da și eu, din moment ce aveți atâția? -
îi replica sarcastic poetul.

Glume • Bancuri

Pe binecunoscutul profesor de
matematică de la Colegiul Naţional
“Costache Negruzzi”  din Iaşi, Vasile
Nechita (astăzi un activ pensionar din
Dealul Copoului) l-am cunoscut prin
intermediul a doi oameni de cultură,
dar şi ei profesori de matematică la
bază, Mihai Haivas şi Cornelia Livia
Bejan, colegi cu mine la diferite
asociaţii literare. Printre alte discuţii în
legătură cu “aplicarea teoremei lui
Pitagora în triunghiul culturii
româneşti contemporane” (un gând
ascuns, deci nu vi-l pot spune acum...),
am aflat că profesorul Nechita editează
cărţi umoristice şi acest lucru cred că îi
ajută şi pe elevii domniei sale, cei care,
atunci când nu prea răspund corect la
orele de matematică şi încasează
(întîmplător, nu?) o notă rea, măcar se
întorc în bănci cu zâmbetul pe buze,
după ce profu’ le spune şi un banc!

În aproape 50 ani de activitate
didactică, prof. Vasile Nechita a primit
multe diplome şi distincţii de excelenţă
şi face parte din multe comisii de
specialitate de la nivel naţional. Numai
că, în 2021, profesorul Nechita
editează şi cartea de umor “Bancuri, nu
glumă ! - 777 de remedii contra
tristeţii”, un volum de 270 pagini
publicat la “Meridiane - Print”

Iar în deschiderea cărţii, prof.
Vasile Nechia ne spune:  “Sub
genericul ars ridendi, cartea pe care o
aveţi în faţă este o culegere de bancuri,
anecdote, întâmplări adevărate, “pilule
magice” de vindecat... tristeţea, poante
cu... final neaşteptat, adunate de�a
lungul a peste jumatate de secol. Se va

aplica aici terapia râsului. Majoritatea
au fost ascultate ocazional sau la
diverse întruniri cu oameni cu haz ori
colegi de şcoală, atât în perioada
regimului de tristă amintire, cât şi a
celei de după ceea ce s-a numit
revoluţie.

Am auzit mult mai multe bancuri
decât cele prezentate în culegere, dar
pe unele le-am uitat, altele n-au mai
fost de actualitate sau au fost
nepotrivite pentru “o carte onorabilă”.
Bancurile sunt clasificate pe diferite
teme şi surse ale comicului. O parte
încep cu o poveste aparent banală şi
culminează cu o poantă neaşteptată.
Mai sunt bancuri cu întrebări şi
răspunsuri pline de suspans. Umorul
conţinut în bancuri este sănătos, uneori
subtil, uneori acid, fără a fi vulgar, însă
întotdeauna creează bună dispoziţie şi
dezvoltă imaginaţia creatoare.
Bancurile apar, de multe ori, spontan în
cadrul vieţii de zi cu zi, în momente
existenţiale variate. Aproape toţi cei
cărora le-am spus bancuri m-au rugat
să le scriu şi să le public.

Pentru ei şi pentru cei care nu le-au
auzit încă, le pun acum la dispoziţie. Ca
să fie cartea mai atrăgătoare şi mai
spontană, am preferat să nu le grupez
după o anumită tematică. Acestei cărţi i
se poate aplica dictonul latin rivendo
mores - râzând, biciuieşti moravuri. Să
ne luăm împreună “porţia de râs”!”. 

Iar pentru cei care iubesc umorul
de bună calitate, porţia de râs urmează,
menţionând primele şapte pasaje
(dintr-un total de 777) din cartea
profesorului ieşean Vasile Nechita. 

1. În cadrul unui experiment
sociologic, unei grupe de 50 adulţi, în
care erau în mod egal femei şi bărbaţi,
i s-a dat ca test o foaie cu o frază:
cerinţa era să se aşeze corect în frază
virgula. 

Fraza: “Dacă bărbatul ar şti
realmente valoarea pe care o are femeia
ar merge în patru labe”. 

Rezultate: 
- toate femeile, fără excepţie, au

pus virgula după cuvântul “femeia”.
- toţi bărbaţii, fără excepţie, au pus

virgula după cuvântul “are”. 
2. O domnişoară vine la examen şi,

privindu-l gingaş pe profesor, îi spune: 
- Domn’ profesor... pentru a lua

examenul sunt gata de orice!
- De orice?

- De orice!
- Bine, atunci duceţi-vă acasă şi

învăţaţi!
3. Câţi oameni lucrează aici?
- Cu şeful, 10.
- Dar fără şef?
- Fără şef, în general, nu lucrează

nimeni.
4.  Dan şi Stan, prieteni buni, stau

de vorbă: 
- Cum a fost BAC-ul în sesiunea

asta?
- S-a scumpit!
5. Un bărbat mai firav se temea

foarte tare de şeful său. Într-o bună zi,
i-a spus colegului de lucru că nu se
simte prea bine, iar acesta l-a întrebat
de ce nu se duce acasă.

- Oh, nu pot face acest lucru!
- De ce nu? Nu fi prost, şeful nu o

să-şi dea seama. 
Şi astăzi nu a venit la serviciu. 
În cele din urmă, bărbatul s-a lăsat

convins şi a plecat acasă. Când a ajuns,
a privit pe geam şi l-a văzut pe şeful
său sărutându-se cu nevastă-sa.
Bărbatul a fugit imediat înapoi la
muncă şi, supărat, i-a spus colegului: 

- Ce fel de prieten îmi eşti? Era
gata-gata să fiu prins!

6. La Poliţie: 
- Deci, hoţul v-a furat cerceii,

brăţara de aur şi lănţişorul de la gât?
- Da, domnule poliţist. 
- Şi de ce nu aţi strigat după ajutor?
- Păi, riscam ca hoţul să-mi vadă şi

dinţii de aur. 
7. Doi tipi se ciocnesc din greşeală

într-un supermarket. 
- Îmi cer mii de scuze, mă uitam

după nevastă-mea!
- Sincer, e şi vina mea! Şi eu am

pierdut-o pe aici pe soţia mea. 
- Cum arată? Poate am văzut-o...
- Înaltă, picioare lungi, 90 - 60 -

90... Dar a ta?
- Nu mai contează, hai să o căutăm

pe a ta!
Pe 1 ianuarie 2022, după ce i-am

urat profesorului Nechita un sincer “La
mulţi ani!” de Sf. Vasile, dascălul
ieşean mi-a povestit: 

“Cică la o şcoală, o profesoară de
română îl întreabă pe elevul Bulă, ce
ştie de Nunta Zamfirei?

- Din cauza pandemiei, nunta
Zamfirei s-a anulat, a răspuns cu
seninătate elevul!

DAN TEODORESCU

“Bancuri, nu glumă” cu profesorul
de matematică Vasile Nechita • Particular vând teren construibil 503 mp situat

central în Tulcea, Str. Gavrilov Corneliu 270A (fosta
23 August). Preț negociabil. Tel. 49602175309

• Căutăm asistentă medicală pentru Cabinetul
medical din Röthenburgerstr în Nürnberg a medicilor
Weber și Buzea. Cerințe: limba germană, minim
nivelul B1, calificare de asistentă. Informații la
telefon: 0152 52861524, 49602175309.

Anunțuri
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Berbec
Berbecii vor avea un început de

lună formidabil și în care își vor seta o
mulțime de obiective, unele dintre ele
destul de îndrăznețe. Dacă ultimii ani
au fost mai grei pentru acești nativi ai
zodiacului, acum, Berbecii vor fi
convinși că 2022 este anul lor norocos.
Dornici de muncă, Berbecii vor începe
anul 2022 în forță și cu foarte multă
energie. Astfel, majoritatea celor
născuți în această zodie vor face o
impresie bună la job și chiar pot să aibă
parte de noi oportunități în carieră.

Taur
Taurii vor fi preocupați de relațiile

cu cei din jur la început de 2022. Acești
nativi ai zodiacului vor încerca să
rezolve toate neînțelgerile cu
persoanele din viața lor și asta pentru a
începe anul într-o notă optimistă. În
ianuarie, Taurii vor acorda foarte multă
atenție comunicării și vor încerca să
caute noi modalități prin care să își
îmbunătățească felul în care se
exprimă.

Acest lucru le va fi de mare folos, în
special în discuțiile pe care le vor purta
cu persoanele noi din viața lor.

Din punct de vedere financiar,
ianuarie va fi o lună destul de dificilă
pentru Tauri. Acești nativi vor simți din
plin cheltuielile pe care le-au făcut în
luna decembrie a anului trecut.

Gemeni
Gemenii își vor propune în ianuarie

2022 să fie ceva mai atenți la felul în
care își gestionează banii, mai ales dacă
știu că vor avea cheltuieli importante în
anul ce vine.

Acești nativi ai zodiacului vor căuta
noi modalități pentru a face economii și
vor încerca să se dezvolte din punct de
vedere financiar. Mulți Gemeni chiar se
vor gândi serios la o strategie care să le
permită să fie liberi din punct de vedere
financiar. 

Luna ianuarie va fi una liniștită
pentru Gemeni în plan personal. În

familie, dar și în relația de cuplu, acești
nativi ai zodiacului vor avea parte de
înțelegere și de dovezi de iubire.

Rac
În ianuarie, Racii vor lua decizii

radicale cu privire la viața lor
profesională. Acești nativi ai zodiacului
își vor da seama că unele alegeri nu au
fost tocmai inspirate, motiv pentru care
se impun schimbări majore. Racii fie își
vor schimba jobul, fie vor alege să
urmeze un alt drum din punct de vedere
profesional, lucru care poate însemna
ca acești nativi ai zodiacului să înceapă
noi cursuri. Indiferent ce vor alege să
facă, Racii vor începe anul 2022 în
forță și vor dori să se transforme în cea
mai bună versiune a lor.

Leu
Leii au șanse mari ca în ianuarie

2022 să își rotunjească veniturile și să
câștige sume importante de bani. Întreg
anul va fi marcat de o evoluție
financiară pentru acești nativi, astfel că,
Leii nu vor avea motive de îngrijorare
din acest punct de vedere. Este
important ca Leii să nu uite de investiții
în luna ianuarie, mai ales că bugetul le
va permite să facă acest lucru.

În dragoste, Leii care sunt singuri
pot să cunoască persoane noi și nu ar fi
exclus să se îndrăgostească la prima
vedere. Nativii care sunt implicați într-
o relație de cuplu vor învăța să lase de
la ei și să fie mai atenți la nevoile
partenerului de viață.

Fecioară
Pentru nativii din zodia Fecioară,

luna ianuarie 2022 vine cu schimbări în
plan personal. Cei născuți în această
zodie și care au o relație de lungă durată
se vor gândi la logodnă, copii și
căsătorie. Fecioarele care sunt singure
își vor da seama că trebuie să schimbe
acest lucru, astfel că vor fi în căutarea
partenerului potrivit.

Fecioarele care sunt destul de
impulsive ar trebui să își controleze
ieșirile nervoase în luna ianuarie. Acești

nativi ai zodiacului ar trebui să fie mai
cumpătați și să nu își mai piardă
răbdarea atât de repede. Fecioarele ar
trebui să se abțină de la comentarii și să
renunțe puțin la ideea de perfecțiune. 

Balanță
Luna ianuarie 2022 aduce

provocări în viața Balanțelor. Acești
nativi ai zodiacului vor fi provocați de
astre să găsească un echilibru între
familie și job. În plus, Balanțele sunt
sfătuite să nu fugă de responsabilități în
luna ianuarie, ci din contră, să facă un
pas în față și să fie ceva mai asumate.
Cu toate acestea, Balanțele nu trebuie
să facă orice pentru a ieși în evidență. O
astfel de atitudine nu va fi privită cu
ochi buni de cei din jurul lor.

La capitolul dragoste, Balanțele ar
putea întâmpina anumite dificultăți în
luna ianuarie. Unele probleme din
trecut se vor reactiva, lucru care nu va
fi deloc ușor de suportat pentru acești
nativi ai zodiacului. 

Scorpion
Scorpionii vor avea nevoie de timp

petrecut alături de cei dragi în ianuarie
2022. Acești nativi ai zodiacului vor
dori să își găsească echilibrul și liniștea
sufletească, astfel că vor face tot ce ține
de ei pentru ca acest lucru să se
întâmple. La început de an, Scorpionii
își vor stabili mai multe obiective și
chiar dacă nu este nimic rău în asta,
acești nativi ar trebui să se gândească
bine dacă aceste obiective sunt
realizabile pentru a nu fi dezamăgiți
ulterior.

La capitolul sănătate, Scorpionii ar
trebui să fie ceva mai atenți și să nu
neglijeze simptomele neplăcute. 

Săgetător
Săgetătorii vor avea un început de

an promițător. Luna ianuarie 2022 le va
aduce acestor nativi ai zodiacului foarte
multe reușite în plan profesional, dar și
personal. Săgetătorii își vor pune ordine
în viață, iar acum le va fi mai clar ca
niciodată pe ce drum ar trebui să

pornească. În ianuarie, Săgetătorii vor
evolua din punct de vedere profesional
și vor reuși să pună bazele unor proiecte
importante și care le vor aduce o
mulțime de satisfacții.

Capricorn
Capricornii preferă să pună răul în

față de fiecare dată, astfel că în luna
ianuarie, acești nativi ai zodiacului nu
își vor face prea multe planuri, ci vor
prefera să lase viața să îi surprindă. La
început de an, cei născuți în zodia
Capricornului pot fi ceva mai reci cu
persoana iubită, fără motiv, lucru care
le poate afecta relația de cuplu.

În ianuarie, Capricornii vor sta bine
cu banii, mai ales dacă au reușit să facă
economii anul trecut.

Vărsător
În luna ianuarie 2022, Vărsătorii

vor avea ocazia de a renegocia
anumite contracte, astfel că acum este
cel mai potrivit moment pentru ca
acești nativi ai zodiacului să facă
lucrurile după bunul lor plac.
Vărsătorii trebuie să fie atenți la
alegerile pe care le fac, în special la
cele care îi pot influența pe termen
lung.

În relațiile cu cei din jur, Vărsătorii
trebuie să fie ceva mai calmi și să nu
reacționeze dur ori de câte ori ceva nu
este pe placul lor. Cei născuți în
această zodie trebuie să fie ceva mai
înțelegători.

Pești
Luna ianuarie le va aduce Peștilor

curajul de a face pași importanți în
relația de cuplu. Acei nativi ai
zodiacului care vor simți că nu sunt în
locul potrivit vor încerca să schimbe
acest lucru, astfel că nu ar fi exclus să
pună punct anumitor relații. 

Deși anul 2022 nu va începe chiar
cu dreptul pentru Pești, luna ianuarie îi
va ajuta pe acești nativi să își pună
ordine în viață și să își rezolve
problemele pentru ca pe viitor să poată
evolua.

Horoscop ianuarie 2022
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Centrul Cultural Româno- German „DUMITRU DORIN PRUNARIU” din
Nürnberg vine în ajutorul dumneavoastră cu următoarele activități:

CENTRUL CULTURAL ROMÂNO-GERMAN DE AJUTOR ȘI INTEGRARE
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Dezvoltarea și promovarea voluntariatului;
Dezvoltarea unor relații de colaborare între Asociații și Insituțiile din

zona metropolitană Nürnberg;
Însușirea unor informații menite să îi ajute pe tineri în viața socială;
Cooptarea de noi membrii în cadrul asociației prin intermediul tinerilor

participanți la activitățile centrului;
Propagarea culturii, tradițiilor și obiceiurilor românești.
Formarea unor tineri capabili și pregătiți informațional privind

colaborarea cu autoritățile și instituțiile statului pentru eventualele situații
în care este nevoie de intervenția lor pentru rezolvarea unor probleme
sociale, culturale etc.;

O bibliotecă românească ce are peste 15.000 de volume sortate;
Consultanțe juridice;
Consultanțe sociale și de integrare;
Cursuri de limba germană și română pentru adulți și copii;
Teatru de păpuși pentru suflete mari și mici;
Consiliere psihologică;
Consultare pentru orientare profesională;
Birou de asistență pentru femei;
Asistență pentru integrare în Germania;
Îndrumări pentru înscriererea la creșă, grădiniță și școală;
Ateliere pentru cei mari și mici;
Consultanță în domeniul sănătății;
Ziar tipărit pentru comunitate;
Agenție de Presă AȘII ROMÂNI;
Cursuri pentru dezvoltare personală;
Dansuri populare românești pentru adulți și copii;
Întâlniri frecvente cu seniorii din zonă;
Magazin second-hand cu produse de îmbrăcăminte, încîțlîminte etc 

Dacă vă place ceea ce facem, vă așteptăm în rândul voluntarilor
noștri. Contactează-ne și vedem ce putem înfăptui împreună.

Pentru informații și programări:
Luni: 10:00- 12:00

Joi: 10:00-12:00
Vineri: 13:00-15:00 

Adresa: Petersauracherstr 47-49, 90449 Nürnberg
Telefon: 0049 160 33 73 128

Echipa Centrului Cultural Româno- German “Dumitru Dorin Prunariu” din Nürnberg dorește
tuturor prietenilor, colaboratorilor, partenerilor, voluntarilor și membrilor fondatori un

Crăciun fericit, plin de bucurii, bunăstare și un An Nou 2022 plin de sănătate.
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