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Bafög va fi majorat
din semestrul de iarnă
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Mistere ale lumii,
încă neelucidate

Levi Strauss –
„Omul care a dat
omenirii blugii”

Motto ,,Să nu uităm niciodată
de unde am plecat. Să faci
bine nu este tot timpul ușor,
dar este satisfăcător”
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Ce este Bafög?
Sprijin financiar oferit de statul

german pentru formarea școlarilor
și studenților din Germania.

Legea mai trebuie să treacă
prin Bundestag și Bundesrat.

În mod concret, reforma
prevede ca rata Bafög pentru

studenți să crească de la 427 la 449
de euro pe lună.

Studenții care nu mai locuiesc
cu părinții vor primi 360 de euro în
loc de 325 de euro pentru chirie iar
studenții care locuiesc într-un
apartament comun ar putea primi
809 euro în loc de 725 de euro, cât
primeau până acum.

Studenții care nu mai au
asigurare de familie prin
intermediul părinților și care
primesc suplimente pentru
asigurarea de sănătate și îngrijire
medicală, ar putea obține în viitor o
sumă maximă Bafög de 931 în loc
de 861 de euro cât era până acum.

Studenții vor putea câștiga 330
de euro dintr-un loc de muncă cu
jumătate de normă, fără ca acest
lucru să afecteze cuantumul Bafög.

În prezent, acesta este încă de
290 de euro.

Pe lângă majorarea reformei
Bafög se intenționează creșterea
alocației de îngrijire a copiilor
pentru studenții cu copii de la 150
la 160 de euro - banii sunt destinați,
de exemplu, pentru babysitter
atunci când cursurile au loc seara.

Se intenționează și creșterea
limitei de vârstă de la 30 de ani la
45 de ani, astfel încât studenții să
poată începe studiile și mai târziu.

Sursa: ZDF
Laura Cozma

iulie 2022 Pagina 2 Ziar distribuit în Zona Metropolitană Nürnberg 

Bafög va fi majorat din
semestrul de iarnă 2022/2023 Vizitați

România
După aproape doi

ani, am fost din
nou în România. De
fiecare dată când
merg, profit de orice oportunitate
pentru a vizita locuri dragi mie, iar aici
pot enumera: Castelul Peleș,
Transfăgărășan, Cheile Bicazului,
litoralul românesc, Cetatea Râșnov,
Bran și alte locuri superbe, care pur și
simplu mă încarcă cu energie pozitivă.

Fiind vară, fiind perioada concediilor,
așa cum bine știți, îmi place să

călătoresc și am norocul să am lângă
mine un om care împarte această
bucurie cu mine, alături de mine.

Stăteam zilele trecute lângă o
doamnă, la Castelul Peleș, venită

din Franța. Povestea cu o altă
persoană că locuiește de peste
douăzeci de ani acolo și că de când
are domiciliul în Franța, vine cam o
dată pe an în România și vizitează
locuri dragi ei, locuri pline de cultură și
încărcătură istorică. A menționat
zâmbind că atunci când era în
România, nici nu și-a dat seama cât de
bogați suntem noi. Ce istorie frumoasă
și interesantă avem! Povestea că
atunci când era copil, nu i-a plăcut
istoria și geografia niciodată, dar acum,
vede cu alți ochi totul. Că acum este
mult mai bogată. Cunoaște aproape
toată istoria românilor și a vizitat
aproape toate locurile importante din
România și nu obosește povestindu-le
francezilor ce țară minunată avem.

M-am apropiat de ea și i-am spus că
are perfectă dreptate, nu sunt

puține momentele când am auzit de la
prieteni apropiați, care îmi spuneau că
atunci când merg în România, vin mai
bogați înapoi. Istoria și cultura noastră
nu este ceva de neglijat și trebuie să
recunosc că nici ospitalitatea românilor.

Așa se face că în ultimul timp, atunci
când merg cetățeni de alte

naționalități în România, investesc,
cumpărându-și case pitorești, care să
le ofere autenticitatea noastră
românească, dar și liniște.

Nu uitați dragii mei, investiți în voi.
Arătați-le copiilor voștri ce țară

minunată avem și poate că vom reuși
astfel să ducem mai departe istoria,
tradițiile și cultura românească!

Să auzim numai de bine!

A voastră, 
Ionela

EDITORIAL

Departamentul pentru Românii
de Pretutindeni promovează
inițiațiva și implicarea românilor în
păstrarea identității românești și
apreciază contribuția acestora la
dezvoltarea imaginii României.

DRP creează o nouă rubrică pe
pagina oficială a instituției
(EVENIMENTE COMUNITATI |
Departamentul pentru Românii de
Pretutindeni (gov.ro)), în vederea
promovării evenimentelor ce
întăresc identitatea etnică,
culturală, lingvistică și religioasă,
conservarea patrimoniului cultural
și păstrarea tradițiilor și

obiceiurilor românești, fiind alături
de comunitățile românești din afara
granițelor.

Astfel, invităm reprezentanții
comunităților românești de
pretutindeni, care desfășoară
activități culturale și educative, să
transmită un e-mail la adresa
comunicare@dprp.gov.ro cu

informații complete oricărui
eveniment organizat (denumirea și
tematica, data, locația,
organizatorii, invitații, website-ul,
afișul/ banner-ul, anunțul/
comunicatul de presă, ș.a.m.d.),
spre o cât mai mare vizibilitate a
evenimentului.

Sursa: http://dprp.gov.ro

Rubrică nouă pe website-ul DRP pentru promovarea
evenimentelor comunităților românești



1. Creșterea pensiilor
De la 1 iulie 2022, pensiile vor

crește semnificativ. În Vest va fi o
creștere de 5,35%, iar în Est pensionarii
se pot aștepta la o creștere de 6,12%.

2. Creșterea salariului
minim

La 3 iunie, Bundestagul a adoptat
proiectul de lege privind creșterea
salariului minim iar Bundesrat l-a
aprobat la 10 iunie.

Salariul minim va crește în etape:
De la 1 iulie, de la 9,82 euro la 10,45
euro iar de la 1 octombrie, acesta va fi
majorat la 12 euro.

3. Ajutor pentru familii
Ca parte a pachetului de ajutor,

prima pentru copii va fi plătită în luna
iulie. Pentru fiecare copil care are
dreptul la alocație pentru copii, există
un bonus unic de 100 de euro.

Din cauza inflației persistente și a
creșterii rapide a prețurilor la alimente,
beneficiarii Hartz-IV vor primi două
plăți de câte 100 de euro fiecare, iar
copiii lor câte 20 de euro.

4. Creșterea prețurilor la
DHL

DHL justifică majorarea prețurilor
online și în sucursale pentru coletele
clienților privați începând cu 1 iulie
2022 prin “creșterea semnificativă a

costurilor de transport și a costurilor
salariale, precum și alte creșteri
generale ale costurilor”.

Prețurile în sucursale pentru
coletele de mărimea S vor crește de la
3,79 euro la 3,99 euro, iar pentru
coletele de mărimea M de la 4,50 euro
la 4,79 euro.

Prețul pentru DHL Paket de până
la 2 kg rămâne stabil. Prețurile pentru
transportul internațional de colete sunt,
de asemenea, în creștere.

5. Schimbarea permiselor
de conducere vechi
Termenul limită pentru

preschimbarea permiselor de
conducere este 19 iulie.

Șoferii născuți între 1953 și 1958
trebuie să își schimbe permisul de
conducere.

Inițial, termenul trebuia să se
încheie în luna ianuarie a acestui an.
Din cauza pandemiei, perioada a fost
prelungită cu încă șase luni.

Schimbul este obligatoriu. Oricine
continuă să conducă cu un permis auto
sau moto vechi și este prins trebuie să
se aștepte la o amendă de 10 euro.

Costul schimbului este de 25,50
euro. Pentru a solicita permisul de
conducere UE, trebuie să prezentați o
carte de identitate valabilă, vechiul
permis de conducere și o fotografie
biometrică de pașaport. Nu va exista un
test de conducere sau de sănătate.

6. Butonul de anulare a
contractelor

În viitor, rezilierea contractelor va
fi simplificată. Orice persoană care
încheie un contract online ar trebui să
poată să îl poată rezilia online.

De la 1 iulie 2022, un buton de
anulare pe site-ul web respectiv va fi
obligatoriu pentru companii. Clienții
vor putea utiliza acest buton pentru a
rezilia direct contractul. În plus, aceștia
vor primi imediat după aceea o
confirmare electronică de primire.

7. Închiriere: Legea
privind indicele chiriei

intră în vigoare
Începând cu luna iulie, chiriașii și

proprietarii sunt obligați să furnizeze
informații privind prețurile de
închiriere. Aceasta pentru a permite o
comparație a chiriilor, în special în
orașele mari. Chiriașii și proprietarii
vor fi selectați aleatoriu. Cei care refuză
să furnizeze informații vor fi
sancționați cu o amendă de până la 5
000 de euro.

8. Testele Corona nu vor
mai fi gratuite

Începând cu 1 iulie 2022, testele
nu vor mai fi gratuite. Până în prezent,
fiecare cetățean avea posibilitatea de a
se testa gratuit cel puțin o dată pe
săptămână la un centru de testare.

În prezent, se pare că guvernul nu
va extinde acest regulament.

O ajustare a regulamentului
privind testarea obligatorie pentru
căminele de bătrâni este încă în

așteptare. Acolo vizitatorii trebuie să
prezinte un rezultat negativ al testului
antigen sau PCR.

Nu s-a clarificat încă dacă cetățenii
vor trebui să suporte costurile.

9. Gata cu sticlele fără
depozit

Din luna iulie, se va percepe o
garanție de 25 de cenți pentru sticlele
de plastic și dozele de băutură care nu
se returnează.

Ca urmare a modificării Legii
privind ambalajele, băuturile din fructe
îmbuteliate, cum ar fi sucul de
portocale precum și băuturile alcoolice
mixte urmează să fie reciclate în viitor.

Numai sticlele de plastic de lapte
sunt excluse de la această măsură.

Tetrapack-urile vor rămâne fără
depozit.

10. Eliminarea taxei EEG
Războiul din Ucraina determină

creșterea prețurilor la energie. Pentru a
contracara acest lucru, guvernul a decis
să elimine taxa EEG. Taxa EEG
finanțează extinderea energiilor
regenerabile.

Eliminarea înseamnă că, cetățenii
nu mai trebuie să plătească taxa EEG,
care ar trebui să facă electricitatea mai
ieftină.

Dacă acest lucru va economisi cu
adevărat bani pentru consumatori,
rămâne o întrebare deschisă pentru
moment.

Laura Cozma
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Modificări/schimbări în iulie 2022 în Germania

Liderii mondiali se angajează să lupte pentru
libertate și valori, cu istoria la un moment de cotitură
(26 mai 2022).

Muncă, salarii și crearea de
locuri de muncă

Consorțiul pentru locuri de muncă, un grup de
lideri din sectorul public și privat concentrați pe
investiții în locurile de muncă de mâine, a ținut
întâlnirea lor inaugurală la Davos pentru a conduce o
agendă globală de redresare și investiții pentru
următorii doi ani. Ele urmăresc să creeze creșterea
locurilor de muncă de mâine, noi standarde la locul de
muncă și salarii mai bune pentru toți, concentrându-
se pe locurile de muncă sociale, ecologice și
tehnologice ca sector cu creștere ridicată și creare de
locuri de muncă al viitorului.

Peste 6 milioane de refugiați au părăsit Ucraina
în alte țări din februarie, adăugându-se celor 31 de
milioane de persoane strămutate forțat din întreaga
lume dincolo de frontiere. A fost lansată Inițiativa
pentru angajarea și angajarea refugiaților, o coaliție de
ofițeri șefi de resurse umane din peste 140 de
organizații care sprijină integrarea refugiaților
ucraineni în Europa. Aceasta își va pilota activitatea
de susținere a oportunităților de învățare și de
angajare pentru refugiații ucraineni din Europa în
prima sa etapă – cu scopul de a se extinde în alte
regiuni ale lumii în viitor.

Educație și abilități
Inițiativa Revoluția Reabilitării, lansată la

reuniunea anuală din 2020, a mobilizat acum o
comunitate de peste 50 de directori executivi, 350 de
organizații și 15 țări, toate care lucrează pentru o
viziune de a oferi a 1 miliard de oameni o educație,
recalificare și perfecționare mai bune. O rețea de
acceleratoare de țară din Bahrain, Bangladesh,
Brazilia, Cambodgia, Georgia, Grecia, India, Oman,
Pakistan, Africa de Sud, Turcia și Emiratele Arabe
Unite, cu sprijin din Danemarca, Finlanda, Singapore
și Elveția și un consorțiu al cele mai mari platforme
de învățare online lucrează împreună.

Inițiativa se va extinde acum dincolo de

învățarea adulților pentru a adăuga un accent pe
educația pentru copii și tineri. Aceste eforturi vor fi
promovate de o nouă Alianță Educație 4.0 , care
reunește 20 de organizații educaționale de top, iar
Bangladesh a devenit prima țară care a adoptat
modelul de accelerare a educației în Davos.

Un nou raport, Catalysing Education 4.0
Investing in the Future of Learning for a Human-
Centric Recovery , se concentrează pe pregătirea
generației actuale de copii de vârstă școlară cu o mai
bună soluționare colaborativă a problemelor care ar
putea adăuga 2,54 trilioane de dolari – peste 3,000 de
dolari per copil de vârstă școlară – numai din această
abilitate.

Diversitate, echitate, incluziune și justiție socială
Gender Parity Accelerators sunt o rețea globală

de platforme naționale de colaborare public-privat
care lucrează pentru a elimina decalajele de gen
existente și pentru a remodela paritatea de gen pentru
viitor. Anul acesta, două țări din G20, Mexic și
Japonia, vor iniția Acceleratoare pentru paritatea de
gen în lunile următoare.

Inițiativa Valuable 500 a anunțat un program
unic de mentorat – Generation Valuable – pentru
persoanele cu dizabilități pentru a construi viitoarea
conducere executivă, stimulând incluziunea
persoanelor cu dizabilități prin revoluționarea sălilor
de consiliu de mâine.

Alianța Edison a lansat un nou program pentru a
accelera incluziunea digitală în sectoarele vitale ale
sănătății, educației și finanțelor. A lansat o nouă rețea
de „țări-far”, inclusiv Bahrain, Bangladesh și
Rwanda, colaborând cu Programul ONU pentru
Dezvoltare pentru a promova viziunea alianței de 1
miliard de vieți de a oferi oamenilor soluții digitale
accesibile până în 2025.

Lanțuri comerciale și de
aprovizionare

Liderii de afaceri și guvernamentali au subliniat
potențialul facilitării comerțului, al finanțării și al
tehnologiei comerciale pentru a aborda barierele
lanțului de aprovizionare. Miniștrii Comerțului s-au
reunit la Davos pentru a auzi de la afaceri și societatea
civilă și să se pregătească pentru Conferința
Ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului de
luna viitoare. Liderii au cerut diversificarea relațiilor
comerciale și de investiții pentru a susține dezvoltarea
și a sprijini valorile comune. Liderii indigeni și
sindicali au cerut rezultate incluzive din comerț.
Securitatea alimentară era pe primul loc pe ordinea de
zi.

Alianța Mondială pentru Investiții pentru
Dezvoltare a fost lansată împreună cu Secretarul
General al OCDE, Matthias Cormann, Banca
Mondială, UNCTAD și alți parteneri, pentru a spori
colaborarea în abordarea politicii și practicii
investiționale.

Platforma pentru Comerț și Investiții a
Forumului, împreună cu Organizația pentru
Cooperare Digitală, a lansat o inițiativă ISD digitale
pentru a sprijini investițiile în economia digitală în
economiile în curs de dezvoltare.

Forumul Economic Mondial a convocat Friends
of the Africa Continental Free Trade Area, un grup de
șefi de stat și lideri de afaceri, care a avansat un cadru
despre modul în care parteneriatele public-private pot
sprijini implementarea AfCFTA.

Întreruperea lanțului global de aprovizionare
îngreunează accesul copiilor cu provizii care salvează
vieți. Săptămâna aceasta, UNICEF a cosemnat o carte
extinsă cu Forumul Economic Mondial și 16 lideri
logistici pentru a acorda prioritate sprijinului pentru
transporturile umanitare.

Sănătate
COVAX, inițiativa multilaterală care vizează

asigurarea accesului echitabil la vaccinuri contra
COVID-19 care salvează vieți a fost concepută la
Davos în urmă cu doi ani. În ultimele șapte zile și-a
livrat doza de 1,5 miliarde.

Pandemia de COVID-19 a provocat perturbări
enorme în asistența medicală – inversări în testarea și
tratamentul bolilor care pun viața în pericol. S-au luat
măsuri esențiale pentru a ajuta la contracararea
acestor eșecuri. Acestea includ:

Fondul Global de Combatere a SIDA,
tuberculozei și malariei și-a anunțat primul
angajament din partea sectorului privat din Davos. A
strâns o treime din cele 18 miliarde de dolari necesare
pentru a inversa eșecurile cauzate de pandemie.

Bazându-se pe recomandările elaborate în
parteneriat cu grupul operativ pentru cancerul
pulmonar COVID-19 din Uniunea Europeană,
Forumul, împreună cu Lung Ambition Alliance, a
lansat Colaborarea globală pentru cancerul pulmonar
pentru a reuni organizații din domeniul asistenței
medicale, cercetare, diagnosticare, biofarma,
susținere a pacienților și organizațiilor
neguvernamentale pentru a facilita o mai mare
colaborare și soluții pentru eliminarea cancerului
pulmonar ca principală cauză de deces.

Un Acord pentru o lume mai sănătoasă a fost
lansat la Davos de către Pfizer săptămâna aceasta,
oferind toate medicamentele și vaccinurile protejate
de brevet actuale și viitoare disponibile în SUA sau
UE pe o bază non-profit către 45 de țări cu venituri
mai mici. Pfizer a cerut liderilor și organizațiilor
globale din domeniul sănătății să se alăture acordului,
aducând expertiza și resursele lor pentru a reduce
decalajul de echitate în sănătate și pentru a contribui
la crearea unei lumi mai sănătoase pentru 1,2 miliarde
de oameni. Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal și
Uganda sunt primele cinci țări care s-au angajat să se
alăture acordului. Oficialii din domeniul sănătății din
aceste țări vor ajuta la identificarea și rezolvarea
obstacolelor dincolo de aprovizionare pentru a

informa lansarea în toate cele 45 de țări cu venituri
mai mici.

Platforma pentru sănătate și asistență medicală a
Forumului Economic Mondial a semnat un
memorandum de înțelegere cu Arabia Saudită în
sprijinul Coaliției globale pentru valoare în asistența
medicală . Acest parteneriat va spori eforturile de
colaborare pentru a construi o mișcare globală de
asistență medicală pe sisteme de sănătate bazate pe
valori și îngrijire centrată pe oameni, alături de
factorii de decizie guvernamentali la nivel mondial,
industrie și mediul academic prin accelerarea
parteneriatelor public-privat.

Frontierele tehnologiei
Forumul Economic Mondial a dezvăluit

conceptul unui sat de colaborare globală, o inițiativă
majoră de valorificare a potențialului metaversului
pentru a crea un loc în care cooperarea internațională
poate fi consolidată.

Inițiativa Definirea și construirea metaversului a
fost lansată reunind părțile interesate cheie pentru a
defini și a construi parametrii unui metavers viabil din
punct de vedere economic, interoperabil, sigur și
incluziv.

Coaliția globală pentru siguranță digitală s-a
angajat să dezvolte protocoale de urgență pentru
protejarea siguranței digitale în timpul războaielor, în
special pentru a combate exploatarea și abuzul online,
conținutul extremist violent și terorist, precum și
dezinformarea și dezinformarea. Acest lucru va
completa activitatea mai amplă a coaliției de a face
internetul mai sigur , abordând conținutul dăunător și
comportamentul online.

Întâlnirea anuală a găzduit primul său panel
public despre Unlocking Quantum, liderii angajându-
se să se concentreze asupra modului în care
tehnologiile și analizele mai profunde ar putea
transforma decarbonizarea și accelera lupta împotriva
schimbărilor climatice. Ei vor colabora cu Qlimate ,
Volkswagen și guvernul olandez la identificarea și
scalarea soluțiilor.

Ministrul de Finanțe al Malaeziei a anunțat că
țara sa va fi prima locație pentru un Centru pentru a
Patra Revoluție Industrială (C4IR) în regiunea
ASEAN. Și, Dubai Future Foundation, cu sprijinul
Guvernului Emiratelor Arabe Unite, a semnat un
acord de colaborare pentru a continua operațiunile
C4IR UAE. Centrul se va concentra pe blockchain,
inteligență artificială și alte tehnologii emergente.

Samantha Cristoforetti a devenit primul
astronaut care s-a alăturat întâlnirii anuale în direct
din spațiu la bordul Stației Spațiale Internaționale,
orbitând planeta la 27.500 de mile pe oră. Sesiunea
Live from Space a analizat modul în care guvernul și
afacerile pot colabora pentru a se asigura că
explorarea spațiului aduce beneficii oamenilor și
planetei.

Public.Affairs@weforum.org

Mass-media - comunicate de presă
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Temeiul juridic al Uniunii Europeane se
bazează pe tratate internaționale și această
bază, are propria putere legislativă și jurisdicție,
precum și propria administrație. Tratatele care
stau la baza acestora sunt drept primar, iar
actele juridice bazate pe acestea sunt drept
secundar.

Dreptul primar privind funcționarea
Uniunii Europene conține, printre altele,
reglementări privind procedura legislativă și
procedurile în fața CJCE. Cu toate acestea
conține, de asemenea drepturi subiective ale
cetățenilor UE, cum ar fi interzicerea
discriminării (articolul 18 din TFUE) și așa-
numitele libertăți fundamentale.

Cetățenii UE pot invoca direct aceste
drepturi subiective fără a fi nevoie de acte
legislative suplimentare la nivel național.

Dreptul secundar este dreptul derivat, cum
ar fi regulamentele sau directivele adoptate de
UE pe baza TFUE (articolul 288 din TFUE).

Printre acestea se numără, printre altele,
așa-numita Directivă privind cetățenia
(Directiva Uniunii) sau Regulamentul privind
coordonarea sistemelor de securitate socială
(Regulamentul 883/2004). Un regulament
european “are o aplicare generală“. Acesta este
obligatoriu în toate elementele sale și direct
aplicabil în toate statele membre” (articolul 288
din TFUE). Directiva este “obligatorie pentru
fiecare stat membru căruia îi este adresată, în
ceea ce privește rezultatul pe care trebuie să-l
obțină, dar lasă la latitudinea autorităților
naționale alegerea formei și a metodelor”
(articolul 288 din TFUE). Astfel, stabilește un
cadru care trebuie completat de către statele
membre. 

Punerea în aplicare a legislației europene
este responsabilitatea Comisiei și a CJCE, pe
lângă administrațiile și instanțele naționale.
Dreptul la servicii de interpretare și traducere îl
au toți cetățenii UE care beneficiază de
libertatea de circulație au acces
nediscriminatoriu la piața muncii și la serviciile
de ocupare a forței de muncă (articolul 45 din
TFUE „Articolul 45 - Libertatea de circulație și
de ședere(1) Orice cetățean al Uniunii are
dreptul de circulație și de ședere liberă pe
teritoriul statelor membre. (2) Libertatea de
circulație și de ședere poate fi acordată, în
conformitate cu tratatele, resortisanților țărilor
terțe stabiliți legal pe teritoriul unui stat
membru.”, articolul 4 din Regulamentul
883/2004 „Articolul 4 Egalitate de tratament
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în
prezentul regulament, persoanele cărora li se
aplică prezentul regulament au aceleași
drepturi și obligații în temeiul legislației
oricărui stat membru ca și resortisanții statului
respectiv.“). Prin urmare, accesul acestora la
serviciile BA nu trebuie să fie împiedicat de
barierele lingvistice.

În cazul în care comunicarea lingvistică nu
poate fi asigurată de angajații agențiilor de
ocupare a forței de muncă sau cu ajutorul
asociațiilor sociale sau al voluntarilor, există
obligația de a face traduceri și de a utiliza
servicii de interpretare. Costurile sunt suportate
din oficiu. Centrele de ocupare a forței de
muncă și municipalitățile opționale susțin
uneori că instrucțiunea relevantă din BA nu
este obligatorie pentru ele.

Întrucât regulamentul 883/2004 este o lege
direct aplicabilă, interdicția de discriminare și,
prin urmare, dreptul la interpreți și/sau
traduceri se aplică nu numai agențiilor de
ocupare a forței de muncă, care fac obiectul
dreptului BA de a emite instrucțiuni, ci și
centrelor de ocupare a forței de muncă și
municipalităților cu opțiuni.

Asigurarea obligatorie de
sănătate în SGB II (ajutor

social)
De la reforma în domeniul sănătății din

2007, nimeni în Germania nu ar trebui să
trăiască fără asigurare de sănătate. Ca și până
acum, asigurarea obligatorie acoperă
persoanele angajate care fac obiectul
asigurărilor sociale, pensionarii și beneficiarii
de prestații de înlocuire a salariului și de
prestații în temeiul cărții ÎI din Codul social.

În plus, începând din 2007, aproape toate
persoanele care își au reședința obișnuită în

Germania și care nu sunt acoperite de o
asigurare de sănătate pe o altă bază sunt supuse
asigurării obligatorii în conformitate cu § 5
alin. 1 nr. 13 SGB V. Întotdeauna trebuie să se
verifice mai întâi dacă există o asigurare de
sănătate și/sau dacă există o creanță în temeiul
SGB ÎI. În caz contrar, se poate verifica dacă se
pune în discuție o ipoteză de cost în
conformitate cu SGB XII.

Asigurarea de sănătate în țara de origine ca
regulă generală:  țara de angajare este
responsabilă în primul rând pentru asigurarea
socială, iar țara de reședință este țara în care
domiciliază cetățeanul mai mult de 3luni/an
(articolul 11 VO 883/2004). Pentru cetățenii
UE care nu au un loc de muncă remunerat sau
reședința în Germania sau reședința în
Germania, este necesar să se verifice dacă
există asigurare în țara de origine sau în altă
țară asigurare există.

Această asigurare nu este obligatorie
pentru cetățenii UE care sunt asigurați într-un
alt stat membru al UE, prestațiile în natură
trebuie să fie acordate în conformitate cu
articolul 19 din Regulamentul 883/2004.
Aceasta include serviciile medicale prestate de
medici și spitale, precum și medicamentele, în
măsura în care serviciile sunt necesare în raport
cu durata preconizată a șederii (articolul 25
alineatul (3) din Regulamentul 987/2009).

Pacienții trebuie să numească o asigurare
de sănătate obligatorie germană (GKV) cu care
furnizorul de servicii își reglează conturile. La
rândul său, SHI contactează Asociația
medicilor de asigurări de sănătate obligatorii
(Kassenärztliche Vereinigung), care
decontează contul cu instituția din țara de
origine prin intermediul Biroului german de
legătură pentru asigurări de sănătate (Deutsche
Verbindungsstelle Krankenversicherung).
Acest lucru se face prin intermediul cardului
european de asigurări de sănătate.

Cu toate acestea, cardul european de
sănătate nu este întotdeauna acceptat de medici
și spitale. Deși acest lucru este ilegal, el ridică
probleme pentru cei afectați în aplicarea legii.
În unele cazuri, cetățenii UE nu au un card de
asigurare de sănătate, deoarece este dificil de
obținut unul în țara de origine. În aceste cazuri,
instituția din Germania (Oficiul de Asistență
Socială) poate solicita un certificat provizoriu
de înlocuire de la instituția din țara de origine
(articolul 25 alineatul (1) pct. 2 din
Regulamentul 987/2009) și apoi poate factura
în consecință.

Asigurarea obligatorie la stabilirea
domiciliului în Uniunea Europeană, asigurarea
din țara de origine încetează de obicei și, dacă
este cazul, începe asigurarea obligatorie în:

- Asigurarea obligatorie acoperă în special
persoanele angajate supuse contribuțiilor de
securitate socială. 

- Studenții și pensionarii pot fi în
continuare asigurați prin intermediul țării lor de
origine.

- Asigurarea obligatorie se aplică, de
asemenea, muncii nedeclarate (§ 5 alin. 1 nr. 1
SGB V). Cu toate acestea, în practică, se pune
problema alegerii unei companii de asigurări
care să își îndeplinească obligația de a accepta
persoana asigurată. În plus, munca nedeclarată
trebuie să fie detectată.

- În conformitate cu § 5 alin. 1 nr. 13 din
SGB V, toate persoanele care își au reședința
obișnuită în Germania, care nu sunt asigurate în
alt mod și care au fost acoperite anterior (în țara
lor de origine) de o asigurare de sănătate legală
sau care, fără a fi asigurate, ar fi fost repartizate
la o casă de sănătate, sunt supuse asigurării
obligatorii în cadrul așanumitei asigurări
“catch-all”. Deoarece ceea ce contează este
misiunea, nu există o perioadă minimă de timp
pentru a deveni membru al unei case de
sănătate.

- În caz de dubiu, mini-angajații sunt
supuși unei asigurări obligatorii în conformitate
cu § 5 alin. 1 nr. 13 SGB V. Cei care sunt supuși
asigurării obligatorii în conformitate cu SGB V
sunt asigurați prin lege în cadrul asigurării
obligatorii de sănătate (legea casei de sănătate):

- În conformitate cu § 174 alin. 5 SGB V,
orice persoană care a fost asigurată anterior în
cadrul GKV devine membru al casei de
asigurări de sănătate la care a existat ultima
asigurare de membru sau de familie.
Asigurarea obligatorie începe în mod regulat în

momentul în care persoană își stabilește
reședința.

- Persoanele asigurate fără asigurare
prealabilă în Germania, dar care, în principiu,
trebuie să fie alocate la SHI, au dreptul (și
obligația) de a alege o casă de asigurări de
sănătate.

- De regulă, contribuțiile trebuie să fie
plătite de către persoană responsabilă cu
asigurarea. În cazul în care nu sunt în măsură să
facă acest lucru, agenția de asistență socială
poate fi obligată să facă acest lucru.

Reședința și șederea legală 
Prestațiile pentru străini sunt legate de

reședința efectivă, în conformitate cu articolul
23 alineatul (1) teza 1 din Cartea XII a Codului
social. Acest lucru este valabil pentru prestațiile
de subzistență, asistență în caz de boală,
asistență în caz de sarcină și maternitate și
asistență în caz de nevoie de îngrijire pe termen
lung. Pentru alte beneficii, este posibil ca
străinii să fie nevoiți să facă dovada reședinței
în Germania, la fel ca germanii. Acest lucru
este valabil, de exemplu, pentru securitatea de
bază la bătrânețe (§ 41 alin. 1 S. 1 ajutorul
social).

Absența unui drept de ședere nu împiedică
reședința obișnuită. În cazul în care nu există o
reședință legală, deoarece dreptul la libera
circulație a fost pierdut și există o obligație
executorie de a părăsi țara, se aplică excluderea
dreptului în temeiul articolului 23 alineatul (2)
din Cartea XII a Codului social, iar persoanele
care solicită asistență sunt direcționate către
AsylbLG (a se vedea p. 26 de mai sus). Atâta
timp cât obligația de a pleca nu este executorie,
poate exista o cerere de ajutor social.

Prestații discreționare
În conformitate cu secțiunea 23 alineatul

(1) teza 3 ajutorului social, asistența socială
poate fi acordată dacă acest lucru este justificat
în cazul individual. Acest lucru înseamnă că,
chiar dacă o excludere a prestațiilor trebuie să
fie confirmată, prestațiile trebuie acordate în
cazuri individuale dacă persoana care are
nevoie de asistență este absolut dependentă de
acestea.

Poate fi vorba de beneficii similare cu cele
prevăzute la articolul 1a din AsylbLG sau chiar
doar de costurile de călătorie pentru drumul de
întoarcere.

Informații privind programele de repa -
triere și de migrație ulterioară (§23 alin. 4 din
legea ajutorului social) Străinii care beneficiază
de asistență socială sunt informați cu privire la
programele de repatriere și de migrație
ulterioară care li se aplică; în cazurile adecvate,
se încurajează utilizarea acestor programe.

Prestații pentru copii
Cetățenii UE primesc prestații pentru copii

dacă au reședința în Germania sau dacă sunt
supuși la plata impozitului pe venit din alte
motive (§62 alin. 1legea privind impozitarea).

De regulă, copiii trebuie să aibă reședința
în Germania. Cu toate acestea, în cazul
alocațiilor pentru copii în temeiul legii
impozitării, copiii care locuiesc în alte țări ale
UE sunt luați în considerare, de asemenea, dacă
unul dintre părinți este obligat să plătească
impozit pe venit în Germania fără restricții
(concluzia inversă din secțiunea 63, alineatul 1,
teza 3 privind impozitarea). 108 Copiii
lucrătorilor transfrontalieri care lucrează în
Germania și sunt supuși impozitului pe venit în
această țară sunt luați în considerare și în cazul
în care locuiesc împreună cu lucrătorul
transfrontalier într-un stat din afara UE
(articolul 63 alineatul 1 teza 3 legea pentru
impozitare).

În conformitate cu articolul 11 alineatul (3)
nr. a VO 883/2004, statul de angajare este
responsabil pentru alocațiile pentru copii ale
lucrătorilor transfrontalieri cu un mini-job, și
anume Germania. În anumite circumstanțe,
cetățenii UE care locuiesc în străinătate pot
primi alocații pentru copiii lor care locuiesc în
Germania. Acest lucru este valabil, de
exemplu, pentru persoanele care lucrează în
străinătate și care sunt supuse asigurării
obligatorii sau pentru pensionari.

Alocația parentală În principiu, în cazul
alocației parentale se aplică același lucru ca și
în cazul alocației pentru copii. Cu toate acestea,
în acest caz, autoritățile competente nu ar trebui
să examineze în mod independent dreptul la
libera circulație în caz de îndoială. Trebuie să se
țină seama de constatările și deciziile autorității
pentru străini. De asemenea, înainte de a acorda
prestația, biroul pentru alocații parentale ar
trebui să întrebe solicitantul dacă autoritatea
pentru străini a emis o decizie de pierdere. În
cazul în care beneficiul este aprobat, trebuie
subliniat faptul că trebuie să se notifice imediat
o determinare a pierderii în conformitate cu
articolul 60 a dreptului la șomaj.

Suplimentul pentru copii (§ 6a din Legea
federală privind alocațiile pentru copii)
Suplimentul pentru copii a fost introdus odată
cu SGB ÎI. Acesta depinde de venit și este
menit să prevină ca familiile să devină
dependente de prestațiile din cadrul SGB ÎI
numai din cauza copiilor lor. Întrucât
suplimentul pentru copii face parte din BKKG
și nu din SGB ÎI sau XII, nu se examinează
capacitatea de câștig a solicitantului sau a
membrilor comunității de nevoie. 

Părinții au dreptul la un supliment pentru
copii pentru copiii necăsătoriți cu vârsta sub 25
de ani cu care locuiesc în gospodărie. Cerințele
sunt: 

- Cerere de alocație pentru copii.
- Limita minimă a venitului de 900 de euro

brut lunar (părinți singuri: 600 de euro) este
atinsă fără ajutorul pentru locuință și alocația
pentru copii.

- Venitul care trebuie luat în considerare nu
poate depăși limita maximă a venitului. Limita
maximă a venitului se compune din valoarea
prestațiilor forfetare în conformitate cu ajutorul
social și din cota-parte din costurile de cazare și
încălzire pentru părinți, precum și din raţă
maximă pentru suplimentul pentru copii.

- Venitul familiei (pensie de întreținere,
pensie, muncă sau bunuri) este suficient pentru
a satisface nevoile adultului (adulților) la
nivelul venitului de bază în conformitate cu
ajutorul social - sau nevoile familiei sunt -
ținând cont de orice ajutor pentru locuință care
urmează să fie solicitat - acoperite de plata
suplimentului pentru copii într-o asemenea
măsură încât nu apare o cerere de prestații în
conformitate cu ajutorul social. 

Cuantumul suplimentului pentru copii se
calculează în funcție de diferența dintre venitul
familiei și limita maximă de venit și se ridică la
maximum 140 de euro/lună pentru fiecare
copil. alocațiile pentru copii și ajutoarele pentru
locuință nu sunt luate în considerare în calcul.

Suplimentul se plătește lunar, împreună cu
alocația pentru copii. Inițial, plata
suplimentului pentru copii era limitată la
maximum 36 de luni. Din octombrie 2008,
suplimentul pentru copii poate fi acordat pe o
perioadă nelimitată, până la atingerea limitei de
vârstă. Venitul plus suplimentul pentru copii și
ajutorul pentru locuință sunt menite să
garanteze că familiile eligibile nu au dreptul la
prestații de ajutor social. 

Familiile care ar avea o astfel de cerere
fără suplimentul pentru copii pot alege între
suplimentul pentru copii și ajutorul pentru
locuință, pe de o parte, și prestațiile de ajutor
social, pe de altă parte.

Alexandra-G. Chiribeş
Consultant în drept european şi coordonator

proiecte europene 
Tel.: 0176 60416253 

Gutjahrstraße 10
44286 Dortmund
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R.G. Cine este Daciana Bayer?
D. B. Sunt un om sincer și direct.

R.G. Care sunt pasiunile tale?
D.B. Îmi place să citesc și sa ascult muzică.

În ultimul timp îmi plac cărțile despre
dezvoltarea personală.

R.G. Pe plan personal cum arată viața ta?
D.B. Am doi băieți care sunt încă la școală

și o pensiune.

R.G. Ce gând te-a făcut sa pleci din
România?
D.B. Aventura.

R.G. Știm că ai activitate cu diferite asociații
de sprijin din România, asociații care vin în
ajutorul oamenilor aflați în diferite nevoi. Ne
povestești, te rugam?
D.B. Am activitate cu 3 asociații din

România, mai bine zis din Timiș și Timișoara,
Școala mamei junior a cărei președinte este
doamna doctor Ioana Vartosu, Iubire prin îngeri
- președinte Ciprian Dogan, Magia Viitorului-
președinte Cosmin Katona.

Pe lângă aceste asociații sprijinim și echipa
de rugby juniori “Rugby Warriors “din
Timișoara. Colaborarea a început acum 4 ani și
ne-am dat seama ca toți rezonam la același nivel
și pentru același scop, sa îi ajutam, cât putem, pe
cei cu mai puține posibilități.

În aceasta ultima perioada am ajutat și
populația ucraineană din România, Cernăuți,
Bistrița, Ucraina. Chiar eu am fost la Cernăuți sa
pot arata celor care au avut încredere în mine,
cum stau lucrurile acolo. Eu, in general, la
fiecare transport sunt prezenta. 

R.G. Care este proiectul de suflet sau cel în
care investești cel mai mult timp și resurse
financiare?
D.B. Proiectul în care investesc cele mai

multe resurse financiare este cel de ajutoare
pentru România. Proiectul meu de suflet este
crearea unei tabere pentru copiii mai puțin
norocoși, care fac parte dintr-un club sportiv, un
loc unde se pot recrea și pot avea parte, măcar
pentru o perioadă de timp, de copilărie.

R.G. Ne povestești despre
Asociația Germano româna Vatra?
D.B. Am pus bazele acestei asociații

împreună cu prietena și colega mea
Carmen Stănoi, împreună având aceleași

țeluri. Promovarea României frumoase și în
același timp ajutarea romanilor din țară. 

R.G. Ce faceți concret pentru a veni în
sprijinul românilor? 
D.B. În sprijinul romanilor din România,

suntem implicați în transporturi și sprijin
umanitar. 

R.G. Cum este colaborarea cu autoritățile
locale? 
D.B. Atât eu cât și Carmen, facem parte

din,, Comitetul de integrare a străinilor,, din
județul Bayreuth, ca voluntari. In același timp eu
sunt și “traducător cultural”, tot voluntar. 

În orașul în care locuiesc de 20 de ani
colaborez foarte bine cu autoritățile. Când a
izbucnit războiul în Ucraina, am primit din
partea primăriei 10.000€,pentru transporturile
umanitare, care au fost, de data aceasta în
amândouă țări. 

Pe data de 7 iunie am fost în România,
împreună cu un coleg, la prefectura din Timiș și
la câteva primarii din Județ. 

R.G. Povestește-ne despre grupul Proiecte și
FApte. 
D.B. Acest grup a fost făcut de doamna

Alexandra Chiribes, o adevărată luptătoare și
DOAMNĂ. Suntem un grup al mai multe
asociații germano-română, toate fete “cool”. 

R.G. Ce planuri de viitor are Daciana Bayer? 
D.B. Ȋn orice caz de a continua activitatea

mea cu transportul către România și de ce nu, de
a creste cât mai mult în acest domeniu cu
VATRA. 

R.G. Care este Motto-ul după care te ghidezi
în viață? 

D.B. “Eu sunt o prioritate, nu o opțiune!” 

R.G. Un gând pentru cititorii ziarului nostru. 
D.B. Să nu uitam niciodată de unde am

plecat. Sa faci bine nu este tot timpul ușor, dar
este satisfăcător.

Oana-Roxana Gherasim
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Motto ,,Să nu uităm niciodată de unde am plecat. Să
faci bine nu este tot timpul ușor, dar este satisfăcător”

Anul acesta am avut ocazia să cunosc multe persoane minunate și
puternice. Însă, doi dintr-o lovitură nu am intervievat până acum.
Tenacitate, putere și dorință de muncă și de mai bine, bunătate
sufletească, pregătiți mereu să învețe ceva ce le vă fi de ajutor și, mai
ales deschiși, la nou, la oameni noi, la a da ajutor, la a găsi locuri și
lucruri noi sunt aceasta pereche: Fam. Bogdan. Foarte greu am găsit un
interval în care cei doi să aibă un moment de respiro, dar ei erau totuși
dornici a împărtăși din experiențele trăite, astfel că, din mers, am reușit
un interviu real și natural.

C.B. Vă mulțumesc ptr. ocazia de a intervieva o Familie de succes!
În primul rând, ptr. cititorii noștri am vrea o scurta prezentare a dvs.!
Cine sunteți? Din ce parte a României veniți? Cum a fost drumul?
Vom aprofunda pe parcurs!
Fam.B. Ne bucuram că ni se dă ocazia să ne spunem povestea. Eu

de loc din Deva, soțul de loc din București, ne-am întâlnit în Timișoara,
eu fiind studentă, el lucrând deja. Am avut o relație frumoasa și strânsă
încă de la început, așa că după 4 luni ne-am căsătorit, iar în anul
următor, după ce mi-am dat licența, am hotărât să emigram, inițial în
Spania. Am ajuns în Spania în august 2010, dar Spania fiind încă foarte
afectată după criza economică din 2008, nu am reușit să ne găsim un
job mulțumitor, așa că pe 13 nov 2010 am ajuns în Pforzheim. Aici în
Germania, neștiind limba germană deloc, neavând prieteni, familie
aproape,  am început de la cea mai de jos treaptă, cu muncile cele mai
grele, dar deloc rușinoase, pentru că a munci nu e o rușine.

C.B. Să înțeleg că nimeni nu v-a îndrumat, nu ați avut informații sau
susținere financiară? Deci, este posibil?
Fam.B. Da, așa este. Informații am primit, dar false. Tot ceea ce

am realizat este 100% pe forte proprii, fără ajutorul nimănui. Nici
măcar de ajutorul social din Germania nu am beneficiat pentru că am
lucrat permanent - eu, până am rămas însărcinată cu primul copil, iar
soțul meu fără întrerupere.

C.B. Ce înseamnă de fapt R.S.Leistungen? Și, mai ales, ce servicii
oferiți?
Fam.B. R- Renovierungen S- Sanierungen 
Oferim renovări de la A la Z, fără partea electrică. Tot ceea ce tine

de renovările interioare     (pereți, podele, tavane, gresie, faianță,
instalații sanitare). Cum spuneam fără partea electrica, gaz sau centrale
de încălzire. Aici voiam să mai adaug Leistungen înseamnă de fapt
realizări. Am pus în mod voit numele firmei așa și nu Dienstleistungen
(servicii) pentru că pentru noi orice contract preluat înseamnă o
realizare. Oferim un lucru de calitate și ne bucurăm de foarte mulți
clienți mulțumiți și până în prezent nu am avut nici o reclamație,
respectiv client nemulțumit.

C.B. Au fost momente când problemele familiei puteau distruge
afacerea ce o construiați sau invers?

Fam.B. Riscul de distrugere a familiei nu a existat niciodată la noi.
Toate greutățile prin care am trecut cu firma, putem spune că ne-au
întărit ca familie. Am avut destule greutăți și probleme, am renunțat la
concedii ca să ne plătim oamenii, am luat credite din bănci să ne
achitam datoriile făcute la începutul activității pentru desfășurarea
activității și chiar putem vorbi de pagube făcute din lipsa de experiență
de la început, care ne-a determinat să avem încredere în clienți ce nu și
au respectat obligațiile financiare din contract și nu ne au plătit lucrările.

C.B. Ați avut momente de renunțare? Regrete? Daca da, cum ați
trecut peste ele?
Fam.B. Nu am avut niciodată regrete și nici gânduri de a renunță

la firma, ci am căutat mereu soluții să ieșim din problemele pe care le-
am avut deseori la începutul activității. Am învățat tot ce înseamnă
management, contractarea de noi lucrări etc.  numai din experiență
proprie și ne am perfecționat activitatea din mers

C.B. Cum descrieți drumul dvs. ca pereche, ținând cont de
experiența pe care o aveți și în Spania? Ce v-a întărit că pereche și
ce v-a întărit că oameni de afacere?
Fam.B. Consideram că experiență pe care am avut-o ne-a fost

foarte necesară pentru că, în primul rând, ne-a ajutat să evoluam
spiritual și să facem totul cu Dumnezeu în suflet și ajutând de multe ori
persoane aflate în nevoie. 

Absolut tot ce  s-a întâmplat pas cu pas, etapă cu etapă considerăm
că a fost necesar să se întâmple pentru că ne-a schimbat enorm
percepția noastră despre viață, modul de a gândi și chiar daca am avut
o etapa foarte grea în viață noastră  pe noi ne-a unit și ne-a stabilizat
foarte mult. 

Pe plan profesional, fiecare lucrare dusă la bun sfârșit ce a avut că
efect mulțumirea fiecărui client a  constituit ptr. noi motivația pentru
lucrarea următoare. 

Ne ocupam în prezent numai cu renovarea de clădiri vechi și foarte
vechi, cea mai veche fiind o clădire cu 13 apartamente din 1700 și
reușim să le transformam dintr-un stadiu deplorabil într-un stadiu
modern și chiar luxos.

C.B. Știu că aveți doi copii! Doriți să vă ducă mai departe afacerea?
Sau sunteți deschiși la toate părerile copiilor?
Fam.B. Nu dorim să ne ducă neapărat mai departe afacerea, ci

dorim să își aleagă singuri drumul oricare ar fi el, avem însă obligația
ca părinți să-i corectam permanent, să-i îndrumam, să-i creștem cu
credință în suflet și să-i sprijinim atât cât putem.

C.B. Ce sfătuiți oamenii Ce doresc să-și deschidă o afacere în
străinătate? Din experiență proprie?
Fam.B. Pe cei care doresc să-și deșchidă o afacere noi îi sfătuim

să și urmeze visul cu consecvență, ambiție și seriozitate. Să nu renunțe
ușor și să țină cont că în Germania sunt 3 mari condiții care trebuie
respectate: profesionalism, seriozitate și punctualitate. Daca una din
cele 3 lipsește, e greu să reușești.

C.B. Cum vă pot găsit oamenii din Germania și împrejurimi pentru a
vă contracta în diverse servicii?
Fam.B. Cel mai ușor ne pot contacta telefonic la numărul

017680870574. Chiar dacă firma este din Pforzheim, noi preluam
lucrări și la distante mai mari . Am avut lucrări în Baden Baden,
Karlsruhe, Heilbronn, Wießloch, Stuttgart, Biberach,
Rheinbischofsheim, Ludwigsburg, Mannheim etc. Am lucrat chiar și în
Bayern unde clientul ne a pus la dispoziție și cazare.

În funcție de mărimea lucrării și condițiile convenite ne deplasam
pe distante mai mari.

Beatrice Chirilă

Ziua Internațională
a Copilului

,,Copilăria este inima tuturor vârstelor”
Lucian Blaga

Ziua Internațională a Copilului este ziua în care revenim cu toții
la momentele tandre și plăcute ale copilăriei, ale inocenței, alături de
generația în creștere. Este ziua în care încercăm încă o dată să
conștientizăm că interesul pentru copil trebuie să fie  unul prioritar și
că toți copiii au nevoie de sprijinul și atenția noastră zi de zi.

Multe localități sărbătoresc în mod regulat Ziua Copilului,
sărbătoare la care participanții sunt așteptați an după an cu programe
din ce în ce mai interesante. Pe 5 iulie 2022, un astfel de eveniment a
avut loc și în orașul Rheda-Wiedenbrück cu această ocazie, parcul de
lângă Biserica Ortodoxă Română, Parohia ortodoxă Sf. Arhangheli a
fost transformat într-o locație unde copii, părinții, familiile au avut
posibilitatea de a se juca împreună în lumea colorată a copiilor. 

Evenimentul organizat de Preotul Parohiei ortodoxe Sf.
Arhangheli - Ichim Iulian, Vîrtos Ludmila și Bogdan-Ștefan Dinu,  a
debutat cu un dans modern al unui grup de copii cu vârste cuprinse
între 5-10 ani și ,,Dansul Rățuștelor” împreună cu toți copii
participanți la sărbătoare.

Programul evenimentului a inclus activități distractive precum:
bule de săpun, jocuri, reprize de face-painting, caravane muzicale,
expoziție de carte, acestea fiind câteva dintre surprizele oferite de Ziua
Copilului.

În intervalul orelor 12:30-13:30, parcul de lângă biserică a fost
repartizat pe zone. Astfel, copiii au avut ocazia să participe la diverse
activități interactive, ateliere de desen, zona de lectură, zona de
gustări, unde fiecare oaspete putea servi un grătar sau ceva dulce
pentru copii, zone de relaxare, dans și joacă.

Printre atracțiile evenimentului a fost ,,Ursul polar gigant”.
Surpriza a venit din partea soților Ion și Oxana Luțev.

La final, organizatorii și partenerii evenimentului au oferit
cadouri, bomboane și baloane copiilor prezenți la festivitate, pentru a
le reda zâmbetul.

Suntem convinși că toți ne aducem aminte cu mare drag de
copilărie. Acea perioadă a vieții în care totul era simplu, frumos și nu
trebuia să faci mai nimic.

Perioada în care părinții îți făceau toate poftele (atunci când
meritai) și tu stăteai cât era ziua de lungă pe-afară cu prietenii, la
joacă.

Mulțumim frumos doamnei Ludmila Vîrtos pentru informații. Îi
dorim mult succes în toate activitățile pe care le va desfășura.

Oana-Roxana Gherasim

De vorba cu …..R.S.Leistungen = Bogdan și
Alexandra Călin
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Recent, în cadrul Festivalului
International al Educației (FIE),
Primăria Municipiului Iași și CS CFR
Iași au organizat un concurs de popice
pentru veterani (+50 ani), în memoria
regretatului campion naţional Aurel
Roiu, care a trecut la cele veşnice nu cu
mult timp în urmă. 

Competiţia găzduită de arena de
popice CFR Iaşi s-a încheiat cu
următoarele rezultate, după 60 bile
lansate la plin de fiecare concurent:

Cat. 50-70 ani pentru jucători
legitimați: 

1. Mihai Iftimie 354 p.d.; 2. Costică
Ciurdea 349; 3. Dumitru Penciuc 339; 4.
Ion Iftimie 329; 5. Constantin Iftimie
326. 

Cat. +70 ani pentru jucători
legitimați: 

1. Mihai Chilaboc 334; 2. Ioan
Herman 331; 3. Sorin Cotlarciuc 322.

Cat. +50 ani pentru sportivii
amatori: 

1. Vasile Botezatu 283; 2. Mihai
Ghenghea 265; 3. Sorin Nistor 209; 4.
Ioan Notingar 152.

Feminin +50 ani: 
1. Carmen Olaru (jurnalistă de radio

și televiziune) 261; 2. Mariana Corneliu
(ex-Zlăvog) 243; 3. Violeta Iftimie 209;
4. Iuliana Iftimie 119; 5. Domnița
Frațian 96.

După o rundă suplimentară,
Mariana Corneliu a urcat pe locul 1.

Sportivi cu dizabilități: 
1. Vasile Croitoru (aflat acum in

scaunul cu rotile) 112 p.d.
În afară de concurs a lansat și

ieşeanul Costel Roiu, fiul regretatului
campion național de popice Aurel Roiu,
care a reuşit o performanţă de 253
popice doborâte.

Au arbitrat popicarii Costică
Ciurdea și Iulian Gabriel Cucu.
Festivitatea de premiere a fost oficiată de
Ionel Popa, de la Primăria Municipiului
Iași și Dr. Sorin Cotlarciuc, din partea
gazdelor ceferiste.

Pentru sportivii veterani de la CFR
Iași urmează finalele Campionatelor
Naționale de popice (în iulie),
programate pe arena internaţională de la
Cluj-Napoca.

Avem un campion
mondial la popice
Să mai menţionăm că, în Estonia s-

au desfăşurat recent Campionatele
Mondiale de popice la individual, acolo
unde românca Luminiţa Dogaru, de la
Rapid Bucureşti, a devenit campioană
mondială, cu un nou record mondial, în
proba combinată. România a mai cucerit
în Estonia şi alte patru medalii de bronz,
la seniori (prin Bogdan Dudaş, la sprint)
şi la categoriile de vcârstă U 18 şi U 23.  

În toamnă, echipele de frunte de
popice din România vor partticipa la
cupele continentale de profil,
programate la München (Germania) şi
Cluj-Napoca (România). 

Dan Teodorescu

Absolvent al Conservatorului
George Enescu din Iasi sectia
instrumentală, clasa de vioară,
Marinică Botea este un nume de
referinţă în folclorul ieşean, apoi la
nivel naţional şi internaţional.

L-am cunoscut pe Marinică
Botea în anii ‘70, atunci când la Stud-
Barul de la Casa Tineretului Iaşi (azi
Casa de Cultură a Studenţilor)
organizam manifestări culturale în
cadrul Cenaclului Gheorghe Asachi
din cadrul Institutului Politehnic cu
acelaşi nume. 

Acolo a debutat grupul Folk 73,
devenit apoi Flacăra Folk 73, când
Adrian Păunescu i-a luat în
spectacolele sale. Erau trei artişti de
mare excepţie, precum regretatul Gil
Ioniţă, apoi Nicu Moraru şi Radu
Ţaga. A fost alături de noi şi de
manifestările noastre studentul

Marinică Botea, care   
a facut apoi o mare pasiune

pentru folclorul autentic, fiind mulţi
ani 

dirijor si violonist la ansamblul
“Doina Carpaţilor”. 

În paralel a fost si dirijorul
orchestrei profesioniste “Doina
Moldovei” precum si a Ansamblul
Folcloric de amatori “Firicelul” din
Iaşi.

Cu mult succes şi cu multe
medalii cucerite, Marinică Botea se
remarcă şi la festivalurile naţionale
şi internaţionale de profil,
promovând Iaşul şi România peste
tot în lume. 

Să mai menţionăm că a
înregistrat zeci de melodii populare
şi  a îndrumat cariera artistică a sute
de elevi şi studenţi, printre ei fiind
acum şi Karla Ursu, care are deja o

carieră muzicală în spate la doar 13
ani. 

Violonist remarcabil, iată că
maestrul Marinică Botea este şi un
partener de bază, în regim de
voluntariat, şi în cadrul
manifestărilor culturale organizate
de Liga Scriitorilor Români - Filiala
Iaşi - Nord Est la Cercul Militar Iaşi
sau la Clubul CFR Iaşi de la Râpa
Galbenă, începând cu anul 2021. 

Pot concluziona că Marinică
Botea mi-a încântat existenţa şi a
fost mereu alături de mine şi colegii
mei “între două secole”, XX şi XXI. 

Nu peste mult timp, prietenul de
suflet Marinică Botea va împlini “7
şi 0” ani de viaţă li “5 şi 0” ani de
carieră artistică. Să-i dorim mult
succes, sănătate şi fericire pe altarul
folclorului românesc. 

Dan Teodorescu

Între două secole cu marele artist Marinică Botea

Bârlădean de origine, Florin Nistor Varlam s-a
născut la 1 septembrie 1940 şi a fost unul dintre
dascălii de nădejde ai Facultăţii de Construcţii din Iaşi,
inclusiv al autorului prezentului articol de presă, în
cadrul secţiei Căi Ferate, Drumuri şi Poduri (CFDP).

A absolvit Facultatea de Construcţii din Iaşi în
1964 şi a devenit doctor inginer în 1984. Este expert
tehnic şi verificator de proiecte atestat MLPAT şi
membru AGIR, AICR, CNCSIS, APDP. Face parte din
corpul profesorilor seniori ai Facultăţii de Construcţii
din Iaşi. Disciplinele predate în cadrul facultăţii ieşene
au fost: Curs general de poduri, Întreţinerea podurilor
şi Bazele proiectării podurilor. Nu-ţi este frică se mergi
cu o maşină de mare tonaj pe un pod proiectat de
profesorul Florin Varlam, poate menţiona orice fost
student al domniei sale.

Pentru merite deosebite, în 1995 primeşte medalia
“100 de ani de la darea în exploatare a podului
Cernavodă”. 

Conform www.tuiasi.ro, profesorul Florin Varlam
are o activitate de cercetare şi ştiinţifică vastă, în
următoarele domenii: Soluţii de reparare şi consolidare
a podurilor; Tehnologii de execuţie şi de montaj a
podurilor; Dispozitive şi aparatură pentru încercarea in
situ a podurilor de şosea şi cale ferată în regim static şi
dinamic de solicitare; Întocmirea de programe de
comportare în timp a podurilor; Utilizarea materialelor
compozite la repararea şi reabilitarea structurilor de
poduri. 

Mulţi ani a condus firma “REXPOD” -
Consulting, Proiectare, Expertizări, Reparaţii şi
Întreţinere Drumuri şi Poduri, din Iaşi. 

Fiul domniei sale, Alin Varlam, salariat la
Sucursala Regională Căi Ferate Iaşi / Regionala CFR
Infrastructură Iaşi, a învăţat multe din tainele nobilei
profesii de inginer constructor, de la tatăl său, distinsul
meu profesor din anii studenţiei, Florin Nistor Varlam. 

2016, o reîntâlnire peste
veacuri

Dialogul cu prof. dr. ing. Florin Nistor Varlam l-
am reluat peste... veacuri, mai precis spre sfârşitul
anului 2016, atunci când, pe o bancă din faţa unui bloc
de pe Şoseaua Arcu din Iaşi, vis-a-vis de fosta sală de
sport “Voinţa”, ne-am reîntâlnit şi ne-am amintit de
cele trecute, am trecut prin “răboj” cele prezente şi am
vorbit şi despre viitorul... luminos al patriei! Vorbele
noastre curg în continuare: 

- Ce a însemnat cariera didactică pentru
dumneavoastră, domnule profesor Florin Varlam, nu
vă mai spun şi Nistor, că nu-mi place?

- Nici o problemă, că nici mie nu-mi place!

Revenind la întrebarea ta, Dane, pot spune că acesta a
fost “drumul” ales de mine, dar mai mult “impus” de
sistem. Era necesară o cunoaştere mai bună a
problemelor reale ale învăţământului superior de
construcţii (execuţie, proiectare, administrare de
drumuri şi poduri). Trebuia să insist mai mult la
completarea pregătirii profesionale (sunt din promoţia
1964 - specializarea drumuri şi poduri). Mi-am
completat pregătirea cu ocazia practicilor făcute cu
studenţii la următoarele lucrări:

- poduri şi lucrări de artă în zona hidrocentralei
Porţile de Fier (1966); 

- podul Giurgeni-Vadul Oii (1970-1971); 
- lucrările din zona Canalului Dunăre - Marea

Neagră (1977-1979). 
- Au fost mulţi studenţi de la “Construcţiile”

ieşene care s-au remarcat apoi în activitatea lor
profesională. Aveţi nişte nominalizări la acest capitol?

- Am exemple de studenţi care au reprezentat cu
cinste Facultatea de Construcţii din Iaşi, precum:

- În învăţământul superior: prof. Radu Văcăreanu,
prof. Macavei Florin - ICB Bucureşti, prof. Köllö
Gavril - Cluj-Napoca, prof. Dosza Adam - Facultatea
Transilvania Braşov.

- În execuţie: ing. Pascu Tudor-Cicero, Marin
Gheorghe Nicolae.

- În proiectare-cercetare: Dr. Ing. Olaru Anastasie
(România-Germania) şi Tutoş Nicolae (România-
SUA).

Pot să mai spun că facultatea noastră a avut
studenţi de calitate şi datorită învăţământului liceal
care a asigurat materie primă de calitate. Fac referinţă
la liceele din Moldova, începând cu Iaşul şi continuând
cu Botoşani, Suceava sau Bacău.

Însă, nu toţi studenţii de nota 10 au rămas în
activitate tot de nota 10. Aici intervine pasiunea pentru
ingineria de construcţii. Meseria de inginer constructor
a fost completată de cunoştinţele şi pasiunea unor
ingineri mai mari, veritabili antrenori!

- Facultatea de Construcţii a fost una de
perspectivă? Mai este ea una de perspectivă?

- Da, deoarece în cadrul facultăţii s-au dezvoltat
laboratoare şi staţii de cercetare, după cum urmează:

- staţia seismică - platformă de încercări în
colaborare cu INCERC Iasi; 

- staţia de încercări rutiere; 
- staţia - laboratorul de încercări la acţiunea

vântului; 
- stand de încercări pentru zidărie şi betoane.
- În România, societatea actuală oferă satisfacţii

profesionale inginerilor constructori?
- Oferă şi va oferi odată cu realizarea unor

construcţii de interes naţional - programul de
autostrăzi, Săli Polivalente de capacitate mai mare de
5.000 de locuri, programul naţional de irigaţii şi
îmbunătăţiri funciare, construcţia de magistrale căi
ferate.

- Domnule profesor Florin Varlam, ce aţi dori să
schimbaţi în România din punct de vedere social şi
academic?

- Din punct de vedere social, lipsesc liderii politici
care să “mişte” România pe o direcţie
corespunzătoare. Din punct de vedere academic, este
necesară o reformă totală în învăţământ, cu asigurarea
stabilităţii în timp.

- Să sperăm că aceste frumoase gânduri, ale
dumneavoastre, vor fi şi transpuse în practică de cei în
cauză, domnule profesor Florin Varlam. 

Dan Teodorescu (Articol publicat în data de 7
noiembrie 2016)

CUFĂRUL CU AMINTIRI

Prof. dr. ing. Florin Nistor Varlam 
face radiografia zilelor noastre! 

SPORT

În memoria campionului
român Aurel Roiu



Ai auzit de aceste mistere ale
lumii? Planeta noastră nu va
înceta niciodată să ne surprindă.
Există multe lucruri și locuri care
nu pot fi analizate sau explicate.

Acestea, încă, sunt un mister
pentru omenire și tocmai de aceea
continuă să ne atragă atenția. Îți
prezentăm 13 locuri, lucruri și
fenomene incredibile, despre care
s-au scris mii de cărți și s-au făcut
sute de filme documentare.

Cu toate acestea, originea lor
continuă să fie o enigmă pentru
întreaga comunitate științifică.

7. Murmurul din Taos
Locuitorii din Taos (New

Mexico, SUA) aud de mulți ani
un murmur de frecvență joasă, cu
origini necunoscute. Sunetul

amintește de zgomotul produs de
vehiculele care se deplasează pe o
șosea, deși lângă acest oraș nu se
află șosele mari.

8. Labirinturile de
piatră de pe insula

Bolșoi Zaiatski
Pe insula BolșoiZaiatski se

află multe construcții de piatră.
Nimeni nu știe care anume este
funcția lor, însă există multe
teorii: labirinturile ar fi putut fi
folosite pentru anumite ritualuri
sau drept model pentru împletirea
unei plase de pescuit.

9. Monumentul
Yonaguni

În 1986, un grup de
scufundători a descoperit o serie
de construcții ciudate, care
semănau cu niște clădiri, lângă
insula Yonaguni, din Japonia.

Numit și „Atlantida din
Japonia”, monumentul
Yonaguniprezintă elemente care
indică faptul că această structură
scufundată a fost făcută de mâna
omului. Cercetătorii încă dezbat
acest subiect.

10. Strălucirea
roșiatică de pe
Oceanul Pacific

Această lumină roșie ciudată
a fost văzută pentru prima oară de
Christiaan van Heijst. El zbura
din Hong Kong spre Alaska cu

Boeing-ul său 747-8 când a
observat o strălucire roșiatică sub
el.

Această strălucire apărea
după ce un fulger strălumina aerul
la mare distanță. Chiar și astăzi,

acesta este un fenomen
inexplicabil. Oamenii de știință
cred că ar putea fi reflexia unei
erupții vulcanice subacvatice, dar
și aceasta este doar o presupunere.
Sursa: Cornelia Ursu (va urma)
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Mistere ale lumii, încă neelucidate

Nouă statui faimoase și
tainele lor bine păzite

„În fiecare bloc de marmură se află o statuie și e treaba
sculptorului să o descopere”, spunea Michelangelo, artistul care a
creat numeroase statui faimoase ce sunt admirate astăzi în muzeele
lumii.

Cu răbdare și viziune, sculptorii reușesc parcă să dea viață
pietrei, realizând capodopere ce rezistă trecerii timpului. Fiecare
operă de artă importantă are o poveste frumoasă, pe care vrem să o
descoperim. De aceea, îți vom prezenta nouă enigme fascinante care
se ascund în spatele unor statui faimoase din întreaga lume.

7. Statui celebre – Arta și moartea
Cea mai misterioasă sculptură din cimitirul Poblenou, din

Barcelona, se numește „Sărutul morții”, iar creatorul ei este încă
necunoscut. Sculptura se află într-unul din colțurile cimitirului și l-a
inspirat pe Ingmar Bergman atunci când a realizat filmul „A Șaptea
Pecete” (o povestea despre un cavaler căzut și întâlnirea lui cu
moartea).

8. Brațele lui Venus din Milo
„Venus din Milo”, de Alexandros din Antiohia, circa 130-100

î.e.n.
Muzeul Luvru este plin de statui faimoase, iar de departe cea

mai căutată este Venus din Milo. A fost descoperită în 1820, pe
insula Milos, de un țăran grec. Când a fost găsită, statuia era spartă
în două bucăți mari.

Aflat în preajmă, un ofițer francez a văzut-o, și-a dat seama de
importanța ei și a ordonat să fie transportată la Paris. Nici până astăzi
nu este clar cum și-a pierdut Venus mâinile. Unii speculează că asta
s-ar fi întâmplat în timpul unei confruntări între marinarii turci și cei
francezi cu privire la proprietatea asupra statuii.

Alții cred că Venus și-a pierdut membrele chiar când a fost
descoperită. Există, de asemenea, multe speculații cu privire la
postura inițială a statuii. Studii recente arată că Venus ținea în mâna
stângă un măr. 

9. Imperfecțiunea frumoasă a „Victoriei din
Samotracia”

„Victoria din Samotracia”, secolul al II-lea î.e.n. 
Iată ultima capodoperă de pe lista cu statui faimoase. Această

sculptură maiestuoasă o reprezintă pe zeița greacă a victoriei, Nike,
și a fost găsită în 1863 în sanctuarul zeilor de pe insula Samothraki
(Samotracia).

A fost realizată din marmură de Paros în secolul al II-lea î.e.n.,
pentru a comemora victoriile flotei grecești. Brațele și capul statuii
s-au pierdut. Toate încercările de a reface brațele au dat greș,
deoarece au avut un impact negativ asupra capodoperei.

Și astfel ne dăm seama de un adevăr: tocmai imperfecțiunea
statuii contribuie la aerul său maiestuos.

Sursa: Mihail Miron

Cum ar fi arătat oare istoria fără trădători și
trădări? De la Burebista la Mihai Viteazul și până la
Tudor Vladimirescu, istoria noastră e presărată cu
evenimente tragice, în care rolul principal a fost jucat
de personaje fără scrupule care, prin josnicele lor
fapte, au schimbat mersul istoriei și soarta românilor.

5. Singur împotriva Imperiului
Otoman: Ioan Vodă Viteazul

Ioan Vodă Viteazul, numit și Armeanul (mama sa
fusese armeancă) sau, mai târziu, Ioan Vodă cel
Cumplit, era strănepot al lui Ștefan cel Mare. Unele
cronici vechi îl prezintă ca pe un tiran, dar istoricii
moderni îi fac un portret mai măgulitor,
recunoscându-i marele merit de a se fi împotrivit
turcilor și afirmând că era foarte îndrăzneț și viteaz,
fiind, de aceea, foarte iubit de soldați și de popor dar,
din păcate, nu și de boierime și cler. Pentru numeroșii
boieri intriganți, un domn cu o fire aprigă nu era un
conducător comod, după cum nici pentru acesta
veșnicele sforării și comploturi ale dregătorilor nu
erau ușor de suportat. Ioan Vodă a ales să fie aspru cu
boierii și mai îndurător și grijuliu cu cei din păturile de
jos, care aveau mult mai multă nevoie de ocrotire.

El obținuse tronul Moldovei în 1572 - unde se
obținea la acea vreme, adică de la turci -, cu ajutorul
averii strânse în tinerețe, când făcuse negoț cu pietre
scumpe. În 1574, însă, turcii i-au cerut să dubleze
suma plătită drept tribut. Ioan Vodă a convocat
Divanul și i-a convins pe boieri să se împotrivească
cererii sultanului. Situația politică era de așa natură,
încât voievodul n-a putut găsi alți aliați decât cazacii
zaporojeni - o populație din zona Nistrului - care i-au
trimis în ajutor o ceată de 1.200 de oameni. Cu ei și cu
armata sa de moldoveni, Ioan Vodă a pornit războiul
împotriva turcilor. După un șir de victorii răsunătoare
ale domnitorului moldovean, care l-au înspăimântat
pe sultanul Selim, acesta a trimis împotriva lui o
armată zdravănă, alcătuita din turci cărora li se
adăugasera tătari și valahi. Aceștia din urmă doreau
să-l înlăture pe Ioan Vodă pentru a-i da tronul unui
pretendent, Petru, frate cu domnitorul valah
Alexandru.

Ioan Vodă se instalase la Huși, de unde putea
veghea mai bine asupra granițelor. Aflând de venirea
turcilor, domnitorul trimise pe pârcălabul Sucevei,
Ieremia, în fruntei unei avangărzi, să-i împiedice pe
turci să treacă Dunărea și să-l țină la curent cu evoluția
situației. Trimisul, însă, despre care se spune că ar fi
fost plătit de dușmani cu 30.000 de galbeni, l-a înșelat
pe domnitor: i-a spus că ajunsese prea târziu pentru a-
i opri pe turci și că aceștia ar avea o armată destul de
mică. A fost prima trădare. Pe baza acestor informații
false, - în lipsa altora mai exacte - Ioan Vodă a pornit
împotriva otomanilor. Bătălia s-a dat la Oblucița,
“lângă iezerul Cahulului”. Poate ar fi avut, totuși,
șanse să învingă, dacă n-ar fi survenit o a doua și apoi
o a treia trădare. În ajunul bătăliei, o parte dintre
boieri, avându-l în frunte pe marii vornici Murgul și
Bilai, au trecut de partea turcilor, iar a doua zi, când se
dădu semnalul atacului, “Boierimea moldoveană, în
frunte cu Ieremia Pârcălabul, plecă steagurile și,
punând cușmele în vârful sulițelor și săbiilor, trecu și
ea de partea dușmanului” (Constantin C. Giurescu,
Istoria românilor).

Lupta a fost cumplită; după trei ciocniri soldate cu
numeroși morți în ambele tabere, Ioan Vodă s-a retras
pe un deal, în satul Roșcani, unde a fost înconjurat de
turci. Nemaiputând rezista asediului, din pricina lipsei
de apă, Ioan a hotărât să se predea. Atât Ahmed Pașa ,
comadantul oștii turcești, cât și Petru, pretendentul la
tronul Moldovei, au jurat solemn că vor cruța viața
tuturor cazacilor și moldovenilor. Dar, odată ajuns în
cortul căpeteniei turcilor, Ioan Vodă a fost înjunghiat,
apoi i s-a tăiat capul, iar trupul lui, legat de doua
cămile, a fost rupt în bucăți. Ostașii care rămăseseră
alături de el au fost măcelariți.

6. Petru Cercel, frumosul
aventurier din Apus

Scurta și palpitanta carieră voievodală a acestui
prinț neobișnuit, apariție insolită în galeria
domnitorilor care s-au perindat pe tronul Munteniei, s-
a sfârșit cu o încercare de fugă. De scăpat a scăpat cu
viață, pentru moment , dar trădarea însoțitorilor săi -
propriile sale gărzi, în care avusese deplină încredere
- i-a retezat șansele de a recăpăta domnia. Instalat pe
tronul Țării Românești în 1583, după ce câștigase
“cursa” pentru domnie învingându-și potrivnicul - pe
Mihnea, zis mai apoi Turcitul - Petru Cercel și-a
început “mandatul” sub auspicii bune. Și-a așezat
curtea la Târgoviște, a investit în îmbunătățiri edilitare
și înfrumusețări arhitecturale ale orașului, a adus cu el
un suflu de Renaștere occidentală și totul părea să
prevestească o epocă de liniște și progres. Dar
datoriile făcute pentru a procura banii cu care își
cumpărase tronul l-au determinat să pună biruri mari,
care au împovărat poporul, iar ciocnirea dintre
concepțiile sale moderne, occidentale și
tradiționalismul boierilor autohtoni   l-au făcut să intre
în conflict cu aceștia.

În 1585 - după mai puțin doi ani de domnie -,
aflând că urma să fie mazilit, Petru Cercel și-a adunat
averea strânsă și a pornit spre Transilvania. Dar a fost
trădat chiar de oamenii din escorta sa: aceștia i-au
furat bogațiile, iar fugarul, lipsit de sprijin, a fost
arestat și închis. Câțiva ani mai târziu, după ce
evadase din închisoare, a “candidat” din nou pentru
domnie dar, lipsit de sprijin, a pierdut competiția în
favoarea fostului sau inamic, Mihnea, care, sprijinit de
ambițioasa lui mamă, a izbutit să domnească, în total,
de trei ori, iar după ultima mazilire, pentru a scapă cu
viață, a trecut la mahomedanism, rămânând în istorie
sub porecla de Mihnea Turcitul.

Sursa: Mihail Miron & Pixabay (va urma...)

Pastila de istorie



Al. Florin Ţene s-a născut la 13 iunie 1942, la
Drăgășani, în județul Vâlcea, (România ), pe
numele adevărat Țene Florinel Sandu şi trăieşte de
mai mulţi ani la Cluj-Napoca, în inima
Transilvaniei. Este preşedintele Ligii Scriitorilor
Români la nivel naţional, asociaţie care numără
peste 1.500 membri şi are 39 de filiale, inclusiv în
străinătate. 

Este poet, prozator, dramaturg, eseist, critic
literar, de artă și promotor cultural.

Este fiul lui Ion Țene - contabil, din
Furculești,  jud. Teleorman și al Ecaterinei
Roșianu din comuna Roșiile, județul Vâlcea.

Școala primară o urmează la Drăgășani. 
Absolvă Liceul Teoretic din Drăgășani în

1960 și urmează cursurile Școlii Tehnice
Tipografice de 3 ani, din București, secția
Tehnoredactare și Tipar înalt. Debutează în
TRIBUNA în anul 1960, luna mai.

Urmează cursurile Facultății de Filologie a
Institutului Pedagogic de 3 ani din Baia Mare
(1963-1966) și de istorie la Târgu Mureș (1966-
1970). La Baia Mare, ca student  înființează
Cenaclul NORD în cadrul Bibliotecii Regionale.

Termină cursurile postuniversitare de
economie aplicată, în 1979 și cursurile de
Integrare Europeană la Bruxelles în anul 1999. 

După absolvirea facultății, lucrează ca
profesor în comuna Tarna Mare din regiunea
Maramureș. 

În 1964 devine redactor al Stației de
Radioficare Drăgășani, în emisiunile căreia
difuzează reportaje și lucrări literare ale scriitorilor
drăgășeneni: prof. Emil Istocescu, Dumitru
Constantin, Dumitru Velea, părintele Bălașa, N.
Cochinescu, Virgil Mazilescu, Titina Nica Țene,
dar și vâlcenii, Doru Moțoc, Traian D. Lungu, Ion
Lazăr, Gh. Diaconu, Costea Marinoiu, George
Țărnea, Lucian Avramescu etc. 

În perioada 1965-2004 ocupă diferite funcții
economice în Drăgășani și Cluj-Napoca. În 1959
înființează, pe lângă Casa de Cultură din
Drăgășani, Cenaclul literar „Gib I. Mihăescu” care
funcționează și astăzi. La ședințele acestui cenaclu
au participat poetul Virgil Mazilescu, pe atunci

elev la liceul din Drăgășani, viitorul prim-ministru
Radu Vasile, Nicolae Cochinescu, procuror pe
atunci în Drăgășani, azi fost membru în Curtea
Supremă de Justiție. Pe când era student la Baia
Mare a înființat împreună cu poetul Vasile Radu
Ghenceanu și pictorul Mihai Oros „Cenaclul
Literar Nord” (1963). A mai înființat Cenaclul
„Vasile Sav” (2004), „Artur Silvestri” (2006),
„Radu Stanca” (2014), ce funcționează în cadrul
Ligii Scriitorilor. 

În perioada 1970-1971 lucrează ca redactor la
ziarul de șantier „Lumina de pe Lotru” ce apărea
pe șantierul hidro-energetic de la Voineasa. A fost
redactor și la „Curierul Primăriei Cluj-Napoca” și
la revista „Cetatea Culturală”, inclusiv la
„Confluențe românești”. 

Debutează cu poezie în 1959 în revista
Tribuna, pe când era elev în clasa XI-a. Debutează
editorial în 1974 cu volumul de versuri „Ochi
deschis”, editura Litera, București. În 1979 îi
apare al doilea volum de versuri „Fuga Statuilor”,
editura Litera, București. Este tradus în limbile
sârbă, engleză, coreeană, rusă, franceză, italiană,
japoneză.

Publică poezie, articole, critică literară și
eseuri în revistele din ţară şi străinătate, printre ele
fiind Luceafărul, România Literară, Scrisul
Bănățean, Iașul Literar, Convorbiri Literare,
Cronica, Agora Literară, Curierul Primăriei Cluj,
Familia, Columna, Climate Literare, Radix
(Belgia), România VIP (Dallas, Texas), Iosif
Vulcan (Australia), Confluențe literare, Steaua,
Tribuna, Lettres Europeennes, Făclia, Cuget
Liber, Candela (Canada), Itaca (Dublin), 

Pagini Românești în Noua Zeelandă,
MIORIȚA (SUA), Clujul Liber, Napoca News,
Basarabia literară, Semănătorul, Observatorul din
Toronto, APOLON, Destine contemporane din
Canada, în publicații din Gabon-Africa, revista
Uniunii Ziariștilor Profesioniști, Porțile
Luceafărul, Feed Back, Unirea(Viena), Parnas
XXI, ASLRQ-Canada, Nord-Est Cultural. 

Jurnalul Israelian. 
În 1964 se căsătorește cu poeta Titina Nica-

Țene, din comuna Șușani, jud. Vâlcea. Are doi

băieți: Florin, specialist în imagine de televiziune
și Ionuț, doctor în istorie și master în drept, istoric,
poet și scriitor, fondatorul ziarului „Napoca
News”, cu 20 cărți publicate. 

Este membru al Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România. 

Este membru al Academiei Americano-
Română de Știință și Artă (A.R.A.), din anul 2011,
iar din anul 2014 este membru plin. 

Este membru al Asociației Scriitorilor
Români din Canada. 

Este membru al Societății Regale a
Scriitorilor Români și Belgieni. 

Este un pasionat filatelist și numismat, având
o bogată colecție din aceste domenii.

În anul 2011 a primit DIPLOMA DE
EXCELENȚĂ din partea Senatului Universității
de Vest „Vasile Goldiș”, din Arad, pentru întreaga
operă și activitatea dusă pentru promovarea
literaturii române. A primit şi premiul OPERA
OMNIA din partea academicianului Gh.Păun la
Festivalul de Literatură de la Domnești.

Liga Scriitorilor Români îi acordă în anul
2012 MEDALIA „VIRTUTEA LITERARĂ”,
pentru strălucita sa creație literară și pentru
promovarea culturii române în țară și străinătate. 

A primit Marele Premiu pentru presă scrisă
din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România. 

A primit Medalii și Trofee de la diferite foruri
culturale din județele Gorj, Hunedoara, Vâlcea,
Bistrița, Cluj, Timișoara și Iași.

În 1997 primește o bursă de studii la
Bruxelles, în structurile Uniunii Europene, unde i
se oferă diploma de „Jurnalist European”. 

În anul 2021 a primit premiul international
CORONA din Italia pentru proză.

În total, Al.Florin Țene a primit 178 de
Diplome, Distincții, Titluri și medalii din partea a
numeroase instituții de cultură, învățământ și
reviste.

A primit Medalia Laureaților Culturii Ieșene
în anul 2019.

În prezent este directorul revistei „Agora
Literară” care apare sub egida Ligii Scriitorilor din

România. 
Publică poezii și critică literară în 102

volume. 
A publicat până în prezent 7690 de articole de

critică literară, anchete sociale, economice etc. 
Pe 15 ianuarie 2021 Revista

OBSERVATORU-Romanian Canadian Group,
secția art, culture&science, din Toronto-Canada, i-
a acordat lui Al.Florin Țene DIPLOMA-
PROMOVAREA LIMBII ȘI CULTURII
NAȚIONALE, pentru studii și poezii închinate
poetului Mihai Eminescu.

Este membru corespondent al Academiei
Americano - Române de Ştiinţă şi Arte. 

Pentru cititorii ziarului Vocea Ta, prezentăm
câteva repere poetice ale clujeanului Al. Florin
Ţene, cel care în iunie 2022 a atins borna de viaţă
“80”, cu un sincer La mulţi ani cu sănăate şi
fericire!

Dan Teodorescu
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CULTURĂ FĂRĂ FRONTIERE

Scriitorul clujean Al. Florin Ţene, la borna “80”

POEZII DE AL. FLORIN ȚENE

Lumină pentru Mama

În fiecare zi îţi aprind din inimă  lumina,
Lumânare, mamă, pentru sufletu-ţi umil,
De am greşit, îmi port şi-acuma vina
furnicilor strivite sub călcâiul de copil.

Îmi port crucea plecării mele din sat,
Alergând după fluturi sub cerul depărtării,
Iar dacă, uneori, am căzut  în  păcat,
Îţi cer iertare, mamă, la ceasul înserării.

Îmi aprinzi zorii luminii ce n-o  vezi,
Eu, lumânării zilei mă închin sfios,
De Sus, ştiu, tu prin lume mă urmezi
Şi mă-ndrepţi cu sfaturi când fac ceva pe dos.

Iubire şi cald era mamă lângă tine
În universul casei în amintire rămas,
Dar o chemare încolţea, pe-atunci, în mine,
Destinul îmi pregătise-un Pegas...

De-atunci colind prin păduri înşelătoare
Tezaur de invidie, ură şi venin.
Am mai venit la casa albastră pe-o cărare
Iar tu în ochi aveai lumină mai puţin

Aşteptai tăcută cu  fruntea de fereastră
Aveai în ochi aşchii de întuneric
Iar gându-ţi trimis spre mine-pasăre măiastră
Doar el mă cuprindea în mieziul sferic.

O iubire de tine îmi intră-n sânge mamă
Cu ghiocei, muşcate şi miros de pelin,
Dojana-ţi blândă aş lua-o acum în seamă
Şi m-aş întoarce acasă pe urme de senin.

Un dor îmi coboară în inimă de casă
De truda tatei, a ta şi de înserate mângâieri,
Însă urma voastră de aer rămasă
Când o ating se preface-n ieri

În fiecare zi îţi aprind din inmă lumina,
Lumânare, mamă, pentru sufletu-ţi umil,
De am greşit, îmi port şi-acuma vina
Furnicilor strivite sub călcâiul de copil.

Mama, fiord al apelor liniştite

Din ochiul apei cu nori de pleoape
Soarele răsare ca un gând mai blând,
Când nări de căprioare se mulează-n ape
Şi-o altă lume  încolţeşte-n gând.

Acolo, memoria mea, închisă,
umple cu durere un alt gol,

Când căprioara a căzut ucisă
Tristă intră mama  în simbol.

Vulnerabile stări de lună şi de soare,
Sub care alunecă fregate de idei,
Le dedic mamei, din păcate tot mai rare,
Când plâng în mine cohortele de miei.

Inima mamei I

Avea băiatul mereu un dor de casă;
Iubirea mamei îl aştepta cu mângâieri:
Însă o clipă din ancestral rămasă
Atingându-i pasul se prefăcea în ieri.

Cum raiul revenirii năştea aşteptarea
Calul sub şa de dor i s-a uscat,
Un gând rebel i-a întunecat cărarea
Când mama îl vedea, de-acum, îmbrăţişat.

O, de-ar fi ştiut  ce fiu se-întorcea!
La poartă  oprise un bărbat schimbat.
Nu mai era cel căruia, seara, când torcea,
Îi depăna poveşti cu fete de-înpărat.

“-De ce m-ai născut în această lume?
M-ai întrebat dacă doresc?
Botezat am fost, fără să ştiu, cu-n nume;
De ce legea voastră s-o împărtăşesc?”

...Şi pentru  toate acestea şi alte multe
Băiatul i-a smuls mamei inima din piept,
Aruncând-o în mărăcini s-asculte
Tânguiala lumii ca ceva nedrept.

Bărbatul se şterge de sânge în grabă
Cu-o aripă de corb în zbor,
Din tufă, îndurerată, inima întreabă:
“Dragul mamei,mâinile te dor?

Dragule, mâinile te dor?
Mâinile te dor
Te dor
Dor...”

Cuvinte din livezi
Soţiei mele, poeta Titina Nica Ţene

Când a trecut atâta amar de vreme?
Iubito, peste noi zăpezi s-aştern,
Cât sunt aici cu tine, nu te teme
Chiar dacă în geam ne bate-un frig etern.

De când ţi-a înflorit pe deget iarbă,
-verigheta legământului pe veci-
Lumina din oglinzi se-mpleteşte salbă
Când prin poezia mea tu treci.

Chiar dacă, tu, acum, nu mai eşti
Fetiţa din livezi, dar eşti bunică,
Porţi cu tine traista cu poveşti
Pentru nepoţica cea mai mică.

A trecut, când, atât amar de vreme?
Iubito, peste noi se-aştern zăpezi,
Eu sunt aici, alături, nu te teme
Şi-ţi mai culeg cuvinte din livezi.

Ca aerul și seva, Eminescu...

Îi aud paşii venind dinspre lumină  
Şi foşnetul stelelor în părul LUI  
Când plopii fără soţ îl aşteaptă să vină  
La fereastra unde dorul s-a aprins în gutui.  

Coborâd dinspre Carpaţi îI aud uneori  
Cu fruntea împodobită de gânduri  
Pe cărări de-argint şi flori  
De tei presărate rânduri, rânduri.  

Îi aud glasul venind dinspre trecut  
Dulce ca mierea cuvintelor străbune  
Când este veacul şoaptă de-nceput  
Şi luna vibrează iubirea pe strune.  

Doinesc tulnice pe poteci de munte  
În balade prelungind chemarea  
Aşternută peste veacuri punte  
Pe care să vină odată cu zarea.  

Din poeme se desprinde, spre el venim,  
Ca aerul şi seva ce-n arbori suie,  
În fiecare dintre noi îl regăsim  
Cioplit în inimi veşnică statuie.  

Eminescu

Eminescu, cetatea limbii române  
cu toate turnurile Carpaţilor  
modelate de balade  
în care îşi au adăpost  
Decebalus per Scorilor, Mircea cel Bătrân,  
toţi bărbaţii înmuguriţi pe acest pământ.  

Eminescu planetă luminoasă  
în jurul căruia gravitează astrele cuvintelor  
laminate de înţelepciunea poporului  
scrise pe hrisovul brazdelor cu plugul.  
Eminescu cetate cu toate punţile lăsate  
să intre armata îndrăgostiţilor  
cu pletele argintate de stele  
şi braţele pline cu roadele cîmpiilor  
întinse în inima noastră.  

Eminescu paşi de aur ce se aud trecând  
din istorie în limba noastră  

şi luând forma cuvintelor  
ce ne leagă  
precum iubirea, precum aerul  
de acest pământ dulce  
ca limba română  
precum Eminescu.  

Eminescu nu a avut viaţă personală  

Eminescu viaţă personală nu a avut  
Sprijinea cerul să nu cadă-n cuvinte  peste noi  

Se făcea nor şi-n tăcere metaforei scut  
Spre turnul de fildeș potopit de ploi.  

Eminescu nu a avut viaţă personală  
Întâmpina zorii alergând prin fum  
Salvând marinarii surprinşi în cală  
S-au fecioarele urmărite pe drum.  

Eminescu viaţă personală nu a avut  
Fântânilor spre seară le aprindea lumină  
Şi cumpenelor le punea în vârf un soare de lut  
Salvând amurgul de rugină.  

Eminescu nu a avut viaţă personală  
El curgea molatic ca un râu sub lună,  
Atunci când vântul coboara cu-o rafală  
Păzea livada cu Poezia împreună  

Eminescu viaţă personală nu a avut  
Târziu se culca învelit de-o zeghe  
Și-atunci mai scria un poem ce l-a durut  
Până când cocoşii îl striga, stând de veghe.  

Eminescu e soldatul ce apără limba română  
Cu pana înmuiată în cerul dragostei țară 
Înconjurat de muzele ce veșnic îl îngână  
Pe când Poetul mai  rupe lumină dintr-un astru.  

Sunt poetul...
Sunt poetul birturilor slinoase
Cu miros de mahoarcă şi votcă
Unde se fac guverne şi se desfac
Şi mă simt plutind într-o lotcă.

Scriu poezii pe faţă de masă,
Pe ziare de scandal din trecut,
Le citesc la cei ce nu mă ascultă
Şi beau pe stinse alcool, şi tăcut...

Sunt poetul birturilor slinoase
Mă visez la braţ cu femei frumoase,
Scriu poezii pe faţă de masă
Şi de trecători beţi nu-mi pasă.

Sunt poetul timpului pierdut şi fără casă...

Al.Florin ŢENE



Istoria Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România începe în 1918, când cincizeci de ziarişti
foarte tineri din Bucureşti au luat iniţiativa
constituirii Uniunii. Întemeietorii UZPR au fost
viitoare nume mari ai presei vremii și viitori
politicieni de marcă, precum Victor Iamandi,
Eugen Filotti (viitori miniştri), Nicolae Batzaria,
Ion Minulescu, Ion Pas, Cezar Petrescu,
Constantin Papacostea, Samson Abramovici,
Brunea Fox, Dinu Dumbravă, Ion Felea, Mircea
Grigorescu, I.G. Peltz, Nicolae Pora, Jean
Vulpescu şi Pamfil Şeicaru.

După 1990, când este ales ca președinte al
UZPR, Doru Dinu Glăvan face tot ce-i stă în
putere ca statutul UZPR să fie schimbat în
„Uniune de creație de utilitate publică”, asta
însemnând că jurnaliștilor, membrii ai uniunii, li
se recunoaște statutul de a fi considerați creatori,
precum scriitorii, actorii, muzicienii, artiștii
plastici, arhitecții, și, în conformitate cu aceasta,
dreptul lor ca după pensionare să beneficieze de o
indemnizație lunară egală cu 50% din pensie. În
toți acești ani de viață și de carieră, timp de 61 de
ani jurnalistul, omul și profesionistul Doru Dinu
Glăvan și-a dedicat întreaga sa viață unei meserii
nobile, fără parti-pri-uri, fără apartenențe politice
și fără a distorsiona adevărul. A fost Președintele
UZPR timp de trei mandate consecutive. 

În 2015, data de 28 Iunie a fost declarată,
pentru Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România (UZPR), Ziua Ziaristului Român.

Încă din 2014, Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România a demarat acțiunea unui
proiect de lege care să consacre această dată (28
iunie) ca zi reprezentativă a întregii bresle
jurnalistice din țară și din toate locurile de pe
pământ unde există ziariști români.

Despre această iniţiativă promovată de
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a
vorbit fostul său preşedinte, omul de presă care şi-
a consacrat întreaga viaţă acestui domeniu de
activitate, Doru Dinu Glăvan:

„…pe 28 iunie 1883, în Ziarul Timpul al
vremii din Bucureşti, Mihai Eminescu, puternicul
redactor şi gazetar al ziarului Timpul publica
ultimul său articol, un material puternic ce vorbea
despre libertatea de exprimare a presei, despre
libertatea presei în general şi în aceeaşi zi după
apariţia acelui articol, dar nu datorită sau din cauza
acelui articol, el a fost încătuşat, i s-a pus cămaşa
de forţă şi de atunci a dispărut din spaţiul
publicistic şi mai târziu după 6 ani şi-a găsit şi
sfârşitul. 28 iunie este o zi canonică pentru noi
gazetarii şi acesta este motivul pentru care în
această zi noi acordăm Premiile ”Eminescu-
Ziaristul” unor mari personalităţi ale culturii
româneşti, ale jurnalismului românesc, scriitorimii
româneşti, persoanelor care şi-au dedicat viaţa lor
cercetării şi promovării operei eminesciene. Mari
eminescologi din ţară vor fi răsplătiţi cu Premiile
Izvorul, o sculptură în lemn foarte interesantă.
Este o zi dedicată gazetarilor, ei să-şi ofere clipe de
reflecţie pentru meseria în care au intrat, pentru
colegii din breaslă, o zi în care breasla noastră a
ziariştilor trebuie să fie recunoscută ca o breaslă
serioasă pentru că jurnaliştii înseamnă o categorie
socială extraordinar de importantă, noi suntem

solii, suntem demnitarii care facem ca tot ce-i
românesc să fie binecunoscut şi să nu piară!”

Doru Dinu Glăvan s-a stins din viață pe 31
octombrie 2021 la vârsta de 75 de ani, în orașul
natal Reșița, dar a deschis drumuri pentru
„jurnalismul vertical”.

Argumente pentru data de 28 iunie
1. Eminescu nu a fost doar poet şi gânditor, ci

şi un mare jurnalist român (cel mai mare) şi, în
această calitate, primul analist economic şi politic
din istoria României. 

2. „Diagnosticele”, avertis mentele, analizele
şi soluţiile exprimate în textele sale apărute în
presa vremii (începând cu „Echilibrul”, „Să facem
un Congres” şi „În Unire e tăria”, publicate în
ziarul FEDERAŢIUNEA de la Pesta, în 1870, şi
terminând cu avalanşa de articole de la TIMPUL)
sunt bazate pe o profundă cunoaştere a realităţilor
româneşti, a istoriei şi a contextului european al
timpului său.

3. Aproape toate analizele sale sociologice,
antropologice, istorice, economice şi politice sunt
valabile şi astăzi. Citindu-le, ai senzaţia
halucinantă că sunt scrise aici şi acum. L-am ales,
aşadar, pe Mihai Eminescu drept reper absolut al

jurnalisticii naţionale, el fiind, aşa cum l-a numit
Constantin Noica, „omul deplin al culturii
române”.

4. Instituirea unei zile nefaste (28 iunie)
pentru acordarea premiilor „Eminescu Ziaristul”
are următoarele raţiuni:

- 28 iunie 1883 are semnificaţia morţii
„civile” a lui Mihai Eminescu, scoaterea lui din
presă. A fost o zi neagră pentru jurnalismul
românesc, dar şi un indiciu al forţei sociale a
presei, de vreme ce Eminescu jurnalistul nu a
putut fi făcut să tacă decât prin cămaşa de forţă.
Este o zi de reflecție, o zi canonică a Ziaristului
Român, nu o zi de petrecere cu mici și bere.

- România actuală nu trece prin cele mai
fericite momente ale sale, dimpotrivă. Am
considerat, de aceea, că e mai potrivită alegerea,
pentru celebrarea profesiei de jurnalist, a unei date
cu semnificaţii grave şi nu o dată a bucuriei
festive. Iar ziua de 15 ianuarie, de pildă (data
naşterii poetului) este deja consacrată ca zi a
Culturii Române.

- Nu în ultimul rând, s-a adoptat „protocolul”
creştin al pomenirii, unde este aleasă, pentru
comemorarea sfinţilor, data trecerii la cele
veşnice, nu data naşterii.

5. Alegerea, ca reper de acţiune şi moralitate

profesională, a jurnalistului Mihai Eminescu,
asociată cu instituirea zilei de 28 iunie ca zi
reprezentativă a Uniunii Ziariştilor Profesionişti
din România, sunt forme explicite şi simbolice de
expresie a angajamentului civic şi moral al presei,
în direcţia recuperării şi reafirmării demnităţii
noastre naţionale de popor european. Numele lui
Mihai Eminescu şi data de 28 iunie 1883 au, cel
puțin pentru UZPR, semnificaţia unui clopot tras
în dungă în momentele de restrişte şi pericol
naţional.

Recursul la modelul jurnalistic Eminescu este
un recurs la moralitatea şi valorile creative ale
jurnalisticii în esenţa ei. Slujindu-l pe el, ne slujim,
de fapt, pe noi. 

În fiecare an, în această zi de 28 iunie, ar tre -
bui să ne cutremurăm cu toţii şi să ne întrebăm:
cum a fost posibil ca în 1883, la numai 33 de ani,
în suşi Mihai Eminescu să fie pus în cămaşă de for -
ţă şi aruncat în spitalul de nebuni printr-un com -
plot pus la cale de cei mai buni „prieteni” ai săi?

Este ziua în care Mihai Eminescu pleca de la
ziarul «Timpul» şi vorbea despre libertatea presei.
Această zi are un tragism incomensurabil în
destinul ziaristicii românești, această zi a însemnat
sfârșitul celui mai mare ziarist român, Mihai
Eminescu, scoaterea sa forțată de la ziarul Timpul,
decredibilizarea prin diagnostice false, contestate
și denunțate ulterior de savanți în medicină.
Declararea acestei zile, Ziua Ziaristului Român….
ar fi reabilitarea civică și morală a Voievodului
Limbii și Culturii Române, Mihai Eminescu.
Cultura ziaristicii românești, modelul eminescian
de ziarist…au nevoie de această zi în Calendarul
laic românesc, avem nevoie de această
aureolă…de această identitate cu virtutea morală a
celui sacrificat pe Golgota ziaristicii…! Mihai
Eminescu este Voievodul Ziaristicii Românești.
Mihai Eminescu a sanctificat modelul ziaristului
absolut, prețul a fost însăși viața sa.

Această zi neagră a presei românești se
suprapune nefericit cu o altă zi funestă a istoriei
noastre: 28 iunie 1940, ziua în care s-a pus în
aplicare Tratatul Ribbentrop-Molotov, iar armata
și administrația română au fost nevoite, sub
amenințarea războiului, să se retragă dincoace de
Prut. De aceea Ziua Ziaristului Român, reprezintă,
pentru Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România, nu o zi triumfală a presei și a
jurnalismului, ci o zi de reculegere și reflecție
asupra propriei meniri profesionale și a propriei
istorii.

Ziaristul român a fost, de-a lungul vremurilor,

conștiința neamului său și s-a aflat în primele
rânduri ale luptei pentru independență, libertate
socială, redeșteptare și reîntregire națională.

De-a lungul timpului, indiferent de regimul
politic, ziaristul român a fost ținta celei mai feroce
agresiuni psihice, dar și fizice, i-au fost
instrumentate procese politice pentru că a
îndrăznit să gândească și să scrie demascând
prostia, fățărnicia, hoția, corupția, minciuna și
trădarea de țară.

Ziaristul român a fost și se află înrolat în
marea Oaste a neamului românesc, Limba
Română, ca oștean credincios în apărarea
Bisericii, Istoriei și Neatârnării naționale.

Ziaristul român a înțeles, din cele mai vechi și
dramatice vremuri, că exercitându-și cu dragoste
și credință profesia se va înălța în aceeași măsură
în care se jertfește pe altarul Adevărului.

Ziariștii români au fost condamnați de
regimul comunist totalitarist la grei și nemeritați
ani de temniță, alții la moarte, pentru delict de
opinie și pentru hotărârea lor neclintită de a se
pune în slujba onoarei și dreptății.

Ziua Ziaristului Român va fi marcată în 2022
şi la Viena prin prezența compozitorului Eugen
Doga, membru de onoare al UZPR și al Iulianei
Gorea Costin, membru al CD al UZPR, care, în
parteneriat cu Fundația „Mihai Eminescu”,
președinte Laura Hanț și vicepreședinte Dan
Toma Dulciu, vor lansa albumele din ciclul
„Eugen Doga – Mergând după soare”, intitulate
„Dimensiunea unui dar providențial” și
„Contemporani cu eternitatea”, eveniment ce va
avea loc la „Maria -Theresien Schlössel“ ,
Gersthoferstrasse 143, 1180 Viena.

Ziua Ziaristului Român este o inițiativă
unicat a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România. Organizația marchează în fiecare an
momentul în care Mihai Eminescu, primul
redactor profesionist al presei românești, a fost
scos silit din viața publică. UZPR dorește astfel,
inclusiv printr-o inițiativă pe care o promovează
de mai mulți ani în Parlamentul României, spre a
fi adoptată oficial de către acesta, să puncteze
importanța libertății de exprimare și a mass-media
în orice societate democratică și să realizeze un
arc simbolic peste timp între strălucitul înaintaș al
gazetăriei autentice din România și jurnalismul
profesionist al zilelor noastre.

”Ziua Națională a Ziaristului Român”- o
reverență sub semnul lui Mihai Eminescu!

La mulţi ani, jurnaliştilor români!
Ing. Solo Rotenstain
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Cartea lunii

Dacă până acum am scris doar pentru adulți,
odată cu volumul „Aventurile lui Andrei” am pășit
în lumea celor mici. Protagonistul cărții este un
șoricel care preferă somnicul, fiind mai leneș
decât frățiorii lui. Din această cauză se pierde în
grădina cu zarzavat, unde parcurge un adevărat
drum inițiatic, plin cu obstacole. Finalul e un
happy-end, pentru că, după multe peripeții, ajunge
acasă la frățiori și în brațele mămicii Andreița, cea
mai bună mămică de șoricei. 

În plus realizează cât de importantă este
ascultarea. De asemenea înțelege că familia este
cel mai valoros lucru din viața oricui. „Aventurile
lui Andrei” este un volum bilingv, român-francez.

Sursa: Em Sava

“Poate o carte în care ultimele
clipe ale unor oameni se derulează
pe fundalul unor boli incurabile, cu
toată încărcătura lor emoțională
aferentă, să lase lumină sau
speranță cititorului? Poate filmul
vieții lor să influențeze firul
gândurilor celor cu care se
intersectează, fie cât clipa
ascultării, fie cât o schimbare
ulterioară de atitudine? Sau
poveștile altora au prețul unei
întâmplări, pe lângă care trecem și
ne vedem de ale noastre mai
departe? 

Prin noua sa apariție editorială,
Ileana Vlădușel nu dă răspunsuri la
asemenea întrebări, ci doar le
fixează mai bine acolo unde erau

incipiente sau, pur și simplu, le
scoate la iveală acolo unde nu
apăruseră încă. Intercalate cu aceste
istorisiri la persoana întâi, dar în
spiritul acelorași dileme despre
soartă și liber arbitru, cartea
„Fragmente de viață” ne mai
propune și câteva destine la
neutralitatea persoanei a treia,
derulate în întregime sau prinse
într-un anume moment al lor, de
răscruce, care duc, însă, la concluzii
identice: ce merită și ce nu, cu ce
plecăm și ce lăsăm în urmă.

O astfel de conștientizare,
departe de tragismul aparent, a
expresiei antice memento mori, ar
putea da trăirii clipei, la o adică,
valoarea cuvenită. Timpul

povestirilor este cel prezent, cât
certitudinea faptului că se poate
desfășura la un pas de noi oricare
dintre ele, iar personajele sunt atât
de viabile, încât ne putem
recunoaște fiecare dintre noi,
inclusiv în cele negative. Însă
autoarea nu judecă nimic – ea doar

consemnează, în stil uneori alert,
alteori pasiv și în minime, dar cu
atât mai pregnante, figuri de stil, iar
cititorul rămâne să ia ce-i convine
din aceste povești de viață.”

Recenzie de Issabela Cotelin
despre cartea ,,Fragmente de viață”,
de Ileana Vlădușel.

Cartea lunii



iulie 2022Pagina 10 Ziar distribuit în Zona Metropolitană Nürnberg 

Născută în 1979, locuiește la
Roma de 22 de ani. E absolventă a
Facultății de Litere, Limbi și Lite raturi
străine, din cadrul Universității “La
Sapienza ” din Roma și a unui Master
în Lingvistică, Literatură și Traducere,
secția italiană-franceză, în cadrul
aceleași universități, cu o bursă în
ultimul an de master la Universitatea
Sorbonne Paris IV, din Franța, cu o
teză de absolvire despre traducere și
problematica traducerii în opera
autorului francez Jean- Christophe
Bailly. Debuteaza în Italia cu volumul”
La mia Quintessenza”, Ed. Aletti,
2019, și in diverse volume colective de
poezie din Italia, precum “Le mie
parole”, 2019 Ed. Aletti, “M’illumino
d’ immenso” 2020, Ed. Pagine,dar și
proză în antologia Lingua Madre 2020
și 2021, după participarea la un
concurs organizat de Regiunea
Piemonte și Ministerul de Cultură) .
Colaboreaza cu reviste de cultură
precum “Orizzonti culturali italo-
romeni”, sau ziarul Abitarearoma.it.
Alian Monica e redactor-șef la revista
de artă și cultură “Marchetti Art

Gallery”. A tradus în limba italiană în
colaborare cu colegul și prietenul
Alessio Colarizi romanele “Ciu -
leandra” și “Amândoi” (L. Re breanu),
editura Rediviva din Milano, apoi
basmele lui Ispirescu cu susținerea
ICR București, programul TPS, im -
preuna cu Silvia Storti, pentru editura
Besa-Muci, precum și “Ucenicul lui
Goya ” de Sara di Furia, pentru editura
Lebăda Neagră, în curs de apariție.

Sub pielea ascunsului
mi-aș fi dorit să eliberez toți îngerii
prin pori
să-mi dovedesc că manevrele

ascunse
de a stoarce
metafore
erau doar îndoieli
ghemuite cu forța
în casa fără ferestre, fără uși ce

sunt
tot aici mi-am respirat și

cicatricele
inima bate disperată în urechea

stângă

Ziua în care ți-am privit pașii
întunecați în zăpadă:

Trupul nu este decât un cerc de
oase. Pământul se umflă de căderi.

Scris pe trup
cuvintele sunt măcinate…
ca și prezentul:
forma aparenței unei voințe
se conjugă la viitor
fluid precum uleiul
într-un moment infinitezimal
ca o alternativă
fără teamă de incertitudine
pasărea neagră sfâșie cu un țipăt

cerul
moartea scrie pe trupurile

nevinovaților
spionând mugurii cireșilor

Albul oaselor
când
mâinile ierboase ale umbrelor
vor celebra o liturghie fără nume
în ulcerele tăcute ale trupului,
simțind pulsul vocii tale

și când
își vor prelungi degetele verzi
cu tot mai puțină forță
atunci
te vei împotrivi prafului și

cenușii
unghiilor lor
lăsând acele gheare vibrând
să rupă firimituri de carne
dezgolindu-ți albul oaselor

Poeme – ALINA MONICA TURLEA

Acest ghid este destinat cu precădere
bucureștenilor, dar nu numai, întorși în țară din
diaspora. 

Ghidul cuprinde informațiile necesare
obținerii/reînnoirii actelor de identitate și de
călătorie,obținerii actelor de proprietate,
repatrierii bunurilor, informații despre
continuarea/ echivalareastudiilor, drepturile la
pensie, asigurările medicale și asistența sau
beneficiile sociale acordate de către stat. 

Prezentul ghid are caracter informativ și
nu se substituie informațiilor furnizate de
ministerele sau instituțiile de resort. Acesta este
elaborat în funcție de informațiile publicate pe
site-urile autorităților publice competente, dar
și de legislația în vigoare. Toate aceste
informații pot suferi modificări/ actualizări.

I. OBȚINEREA ȘI REÎNNOIREA
ACTELOR DE IDENTITATE 

I.1. Cartea de identitate 
Cetățenilor români li se eliberează acte de

identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza
cărora se face dovada identității, a cetățeniei
române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a
adresei de reședință. 

Instituția responsabilă pentru eliberarea
cărții de identitate este Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
(D.E.P.A.B.D.), aflată în subordinea
Ministerului Afacerilor Interne. 

Informații suplimentare privind activitatea
de evidență a persoanelor pot fi obţinute de pe
site-ul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date:
http://depabd.mai.gov.ro. 

I.1.1. Documentele necesare la împlinirea
vârstei de 14 ani: 

- cererea pentru eliberarea actului de
identitate, semnată atât de minor, cât şi de
părinte/reprezentantul legal; 

- certificatul de naştere, original şi copie; 
- actul de identitate al unuia dintre părinţi

sau al reprezentantului legal; 
- documentul cu care

părintele/reprezentantul legal face dovada
adresei de domiciliu, original şi copie; 

- certificatul de căsătorie al părinţilor sau,
după caz, certificatul/hotărârea de divorţîn
cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi
copie; 

- chitanţareprezentând contravaloarea
cărţii de identitate. 

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se
prezintă la ghişeul serviciului public comunitar
de evidență a persoanelor, însoţit de unul dintre
părinţi sau, după caz, de reprezentantul său
legal, de persoana desemnată din cadrul
centrului specializat aflat sub autoritatea
serviciului public de asistenţă socială sau de
persoana căreia i-a fost încredinţat în
plasament, pentru a solicita eliberarea actului
de identitate. 

În situaţia în care părinţii au domicilii
diferite, cererea pentru eliberarea actului de
identitate se semnează de către părintele la care
minorul are domiciliul, în condiţiile legii. 

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat
prin hotărâre judecătorească unuia dintre
părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se

solicită declaraţia de consimţământ a părintelui
căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că
este de acord ca în actul de identitate al
minorului să fie înscrisă adresa la care acesta
locuieşte statornic. 

Declaraţia prevăzută poate fi dată la
ghişeu, în prezenţa personalului serviciului
public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar
în situaţiile în care părintele nu se poate
prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie
autentificată la notarul public sau, după caz, la
misiunea diplomatică a României din statul în
care acesta se află. 

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot
depune cererea pentru eliberarea primului act
de identitate împreună cu documentele
prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României din statele
respective. 

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot
depune cererea pentru eliberarea primului act
de identitate împreună cu documentele
prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României din statele
respective. 

I.1.2. Documentele necesare după
împlinirea vârstei de 18 ani: 

- cererea pentru eliberarea actului de
identitate; 

- certificatul de naştere, original şi copie; 
- documentul cu care se face dovada

adresei de domiciliu, original şi copie; 
- declaraţiaunuia dintre părinţi ori a unei

terţe persoane, din care să rezulte faptul că
identitatea declarată în cererea de eliberare a
actului de identitate, coroborată cu imaginea
preluată ori cu fotografia ataşată cererii,
aparţine solicitantului; 

- chitanţareprezentând contravaloarea
cărţii de identitate. 

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei
terţe persoane se dă în prezenţa personalului
serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor care primeşte cererea pentru
eliberarea actului de identitate. 

I.1.3. Documentele necesare în cazuri
particulare (expirarea termenului de
valabilitate, modificarea datelor de stare civilă,
anularea documentului, schimbarea sexului sau
a fizionomiei): 

- cererea pentru eliberarea actului de
identitate; 

- actul de identitate; 
- certificatul de naştereşicertificatul de

căsătorie, după caz, original şi copie; 
- certificatul/hotărârea de divorţ, după caz,

original şi copie; 
- certificatul de deces al soţului/soţiei

decedat/decedate, în cazul
soţuluisupravieţuitor, original şi copie; 

- certificatele de naştere ale copiilor cu
vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie; 

- documentul cu care se face dovada
adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se
face dovada adresei de reşedinţă, original
şicopie; 

- chitanţareprezentând contravaloarea
cărţii de identitate. 

(continnuare în pagina 11)

A fost odată, în centrul Micului Paris, o lume în care
se întâlneau deopotrivă şoaptele îndrăgostiţilor cu vocile
stridente ale vânzătorilor de ziare ambulanţi şi muzica de
la tarafurile lăutăreşti cu foşnetul apei sub vâslele
liceenilor sau cu hohotele lor de râs, fericiţi că au evadat
dintre zidurile Liceului „Lazăr”.

A fost odată o grădină minunată a cărei poveste a
început demult, acum mai bine de 200 de ani: Grădina
Cişmigiu. Istoria europeană,  Cişmigiului a început de la
o dorinţă practică: Alexandru Ipsilanti, domn al Ţării
Româneşti, voia să construiască cişmele, care să dea apă
proaspătă.  Prima s-a ridicat lângă intrarea de astăzi
dinspre Strada Ştirbei Vodă, iar în spatele ei şi-a construit
o casă Dumitru Suiulgi-basa, şeful lucrărilor, având titlul
de Marele Cişmigiu (şeful cişmelelor).

Până la începutul secolului al XIX-lea, Cişmigiul
era numit balta lui Dura neguţătorul, mult mai întinsă
decât suprafaţa de astăzi a parcului.

Aşadar, balta plină de mâl, cu izvoare subterane
nesecate, şi îmblânzirea locului i-au revenit unui străin.
Vienezul Carl Friederich

Wilhelm Meyer, arhitect peisagist, a fost adus mai
târziu, sub domnia lui Gheorghe Bibescu. Iar balta cea
mâloasă s-a transformat în lac cu arteziană în mijloc.
Grădina a început să se construiască încet, încet, s-au
adăugat straturi peste straturi şi ani peste ani…Au urmat
plantarea a mii de arbori indigeni sau din specii ra re,
proiectarea de grote artificiale şi poduri. Aici a existat
într-o vrem  chiar şi o minigrădină zoologică, unde se
găseau lupi, urşi, vulpi şi castori, iar suprafaţa grădinii a
fost definitiv deli mi tată în 1850, după ce parcului i s-a
adăugat o bucată din grădina familiei Creţulescu.

Inaugurarea oficială a avut loc în 1854, iar grădina
a început să găzduiască tarafuri lăutăreşti şi ritmuri mi li -
tare. În noua şi minunata bijuterie a oraşului, trăsurile şi
că lăreţii nu aveau voie să intre şi nici câinii sau
vânzătorii am bu lan ţi. De atunci şi până în anii dintre cele
două războaie mondiale, când Cişmigiul a devenit parcul
servitorilor, grădina a cu noscut admiraţia unor
personalităţi pitoreşti, a nobililor şi a va ga bonzilor,
căpătându-şi aura simbolică încă devreme, datorită
întâlnirilor de întrajutorare a săracilor. Grădina a acceptat
imediat semnele modernităţii timpurii, găzduind primul
chioşc de ziare din Bucureşti şi un restaurant, Monte
Carlo, proiectat de arhitectul Ion Mincu pe malul lacului,
care însă a fost bombardat în timpul războiului şi n-a

avut deloc o soartă prea lu mi  noasă după aceea. Iar în
zona unde e biserica se spune că ar exista un tunel care
ar duce până la centrul civic…

Cişmigiul e locul unde odată, demult, răsuna
taraful lui Anton Pann şi se amesteca frumos cu valsurile
vieneze ale lui Strauss, Cişmigiu e locul unde se
organizau deopotrivă meciuri de box în aer liber, care
stârneau uimiri şi zâmbete, pentru că oameni serioşi –
nu-i aşa? – se băteau fără pricină, aici aveau loc baluri şi
serbări.

Doar în timpul ocupaţiei germane din vremea
primului război mondial, destinaţia de grădină publică a
Cişmigiului a fost schimbată şi, în locul florilor, pe lângă
alei, au fost plantate zar zavaturi. Tot atunci se pare că şi
Liceul Lazăr a fost transformat pentru o vreme în
Comandatura germană, iar biblioteca, extrem de bogată,
a avut mult de suferit, fiind arse exemplare rare.

Parcul Lăzăriștilor
Dar Cişmigiul, cu farmecul lui de nesurprins în

cuvinte, cu aerul pe jumătate boem, pe jumătate elegant,
cu strălucirea lui discretă, cu aleile pline de adolescenţi,
cu Buturuga cea gălăgioasă, care acum nu mai există, cu
toate culorile care-l traversau în anotimpuri, şi-a trăit
frumoasa istorie până azi… când, în fapt, nimic nu s-a
schimbat de la poveştile pe care cu umor le istorisea
Grigore Băjenaru în „Cişmigiu et Comp.”, romanul
lăzăriştilor şi al tuturor adolescenţilor care a „chiulit”
vreodată de la ore ca să se piardă printre aleile parcului
lor iubit.

„Nu cunosc aşezarea tuturor liceelor din ţara
noastră, dar nu cred să existe vreunul mai pitoresc şi mai
fermecător încadrat ca Liceul Lazăr, care este înconjurat
din trei părţi de Cişmigiu, grădină cu reputaţia de a fi cea
mai frumoasă şi cu cele mai variate specii botanice din
Europa. Când primăvara se hotărăşte să-şi facă popasul
în Bucureşti se opreşte în prima zi în Grădina Cişmigiu.
Vestitorii şi i-au trimis cu câteva zile înainte… (…) Şi
dacă astăzi ai trecut pe aleile discrete ale Cişmigiului,
privind la bobocii de pe crengi… peste noapte,
primăvara înfăptuieşte minunea: în zori, la fiecare pas, te
întâmpină miresme de basm, încremenite de un vrăjitor
poznaş – buchete uriaşe de zăpadă proaspătă îţi dăruiesc
miresme suave şi de un farmec înfiorător de dulce. (…)
Lacul albastru verzui oglindeşte siluetele plopilorînalţi,
ale stejarilor, arţarilor, brazilor şi molizilor, ienuperilor,
castanilor, ulmilor şi platanilor uriaşi ce-l străjuiesc de pe
maluri, întocmai unor sentinele înfipte în pământ pentru
veşnicie.” E una dintre puţinele pagini din „Cişmigiu et
Comp.” în care Băjenaru se lasă furat de nostalgia pe
care o naşte grădina tinereţii lui şi îi povesteşte farmecul
de nepovestit.

În vremea adolescenţei lui, în acea minunată lume
care a fost Bucureştiul interbelic, când liceenii fugeau la
Buturuga celebră ca să bea un pahar cu lapte bătut şi,
uneori, o halbă cu bere, dar ştiau şi să numere frunzele
care cădeau din pomi, îngălbenite, toamna, şi petalele
floricelelor de liliac primăvara, Cişmigiul era însă un fel
de „nimeni’s land școlar”.

Din „Cişmigiu et Comp.” citire: „Marele privilegiu
de a fi adăpostit la marginea unei grădini publice şi, mai
ales, de a avea o intrare prin această grădină nu-i este
hărăzit nici unui alt liceu din Bucureşti… (…) Intri în
clasă cu pieptul săgetat de bucurie, dar şi străbătut de o
justificată mâhnire că nu te poţi bucura din plin de
frumuseţile dăruite acestui pământ din belşug şi aruncate
cu nemiluita în Cişmigiu!”

Sursa: Mihail Miron

Ghidul bucureștenilor 
întorși din Diaspora

Pentru toți “lazariștii” și nu numai...
o poveste frumoasă a Cișmigiului...



Iubirea este una dintre cele mai
profunde emoții cunoscute ființelor
umane. Există multe feluri de iubire,
dar mulți oameni caută exprimarea ei
într-o relație romantică cu un partener
compatibil. Pentru aceste persoane,
relațiile romantice cuprind unul dintre
cele mai semnificative aspecte ale vieții
și sunt o sursă de împlinire profundă.

În opinia cunoscutului psiholog
Laura-Maria Cojocaru, președinte și
fondator al Institutului de Neuro-
Programare Lingvistică Somato-
Integrativă (INLPSI), în timp ce nevoia
de conexiune umană pare a fi
înnăscută, capacitatea de a forma relații
sănătoase și iubitoare este învățată.
Unele dovezi sugerează că această
capacitate de a forma o relație stabilă
începe să se formeze în copilărie, în
primele experiențe ale unui copil cu un
îngrijitor care satisface în mod fiabil
nevoile copilului de hrană, îngrijire,
căldură, protecție, stimulare și contact
social.

“Astfel de relații nu țin neapărat de
destin, dar sunt teoretizate pentru a
stabili modele profund înrădăcinate de
relaționare cu ceilalți. Sfârșitul unei
relații este însă adesea o sursă de mare
angoasă psihologică. Poate una dintre
cele mai misterioase părți ale existenței
umane, dragostea romantică are
aproape toate efectele pozitive asupra
oamenilor. Deși cei mai mulți dintre noi
o experimentăm, cântăreții și poeții s-
au chinuit să o pună în cuvinte, iar dacă
suntem sinceri cu noi înșine, cei mai
mulți dintre noi nu o putem explica.
Psihologii, însă, au multe de spus pe
această temă și le place să explice
frumusețea creierului îndrăgostit”,
consideră psihologul Laura Maria
Cojocaru.

Creierul uman și iubirea
Mai mult, specialistul crede că

prima parte a iubirii romantice, după
cum mulți dintre noi știm, este atracția
inițială. Știm cu toții că este un
moment puternic când întâlnim pe
cineva de care suntem atrași. Inimile
ne bat cu putere, pielea noastră începe
să se înroșească, devenim energici și
entuziasmați de toate posibilitățile. În
timp ce cei mai mulți dintre noi își pot
aminti această experiență, puțini

înțeleg ce se întâmplă cu adevărat în
creierul uman.

“În acest moment,
neurotransmițători specifici, sau
mesageri chimici din creier, sunt
eliberați. Aceste substanțe, oxitocina,
fenetilamina și dopamina grăbesc
creierul, provocând sentimentele pe
care le asociem cu toții cu dragostea și
atracția romantică. Se comportă foarte
mult ca amfetamina, ceea ce ne dă
dorința de a forma relații, de a ne
apropia. Creierul nostru este pregătit
să se îndrăgostească - să simțim
beatitudinea și euforia romantismului,
să nu bucurăm de plăcere, să
relaționăm și să procreăm.
Neurochimicele care ne fac să ne
simțim bine inundă creierul în fiecare
etapă de poftă, atracție și atașament. În
special, dopamina oferă sentimente
naturale de extaz care pot crea un fel
de dependență. Sentimentele mai
profunde sunt asistate de oxitocină,
„hormonul de iubire”, eliberat în
timpul orgasmului. Este direct legată
de relaționare și crește încrederea și
loialitatea în atașamentele romantice”,
explică psihologul Laura Maria
Cojocaru.

Etapa ideală a romantismului
E adevărat că suntem orbiți de

iubire. Idealizarea sănătoasă este
normală și ne ajută să ne îndrăgostim.
Ne admirăm iubitul/a, suntem dispuși
să explorăm interesele partenerului
nostru și să acceptăm idiosincraziile
sale. Dragostea scoate în evidență și
părți ale personalității noastre care
erau latente. Ne-am putea simți mai
masculini sau mai feminini, mai
empatici, generoși, plini de speranță și
mai dispuși să ne asumăm riscuri și să
încercăm lucruri noi. În acest fel, ne
simțim mai vii, pentru că avem acces
la alte aspecte ale personalității
noastre obișnuite sau restrânse. În
plus, la întâlnirile timpurii, suntem de
obicei mai cinstiți decât pe parcurs
atunci când investim în relație și ne
temem că dacă spunem adevărul… ar
putea precipita o despărțire.

“Deși, idealizarea sănătoasă nu ne
orbește la semnele de avertizare
serioase ale problemelor, dacă suntem
deprimați sau avem o stimă de sine

scăzută, avem mai multe șanse să
idealizăm un potențial partener și să
trecem cu vederea semnele de
probleme, cum ar fi lipsa de încredere
sau dependența, sau să acceptăm un
comportament lipsit de respect sau
abuziv. Neurochimicele
romantismului ne pot ridica starea de
spirit depresivă și pot alimenta co-
dependența și dependența de dragoste
atunci când căutăm o relație pentru a
pune capăt singurătății. Când ne
lipsește un sistem de sprijin sau
suntem nefericiți, s-ar putea să ne
grăbim să intrăm într-o relație și să ne
atașăm rapid înainte de a ne cunoaște
cu adevărat partenerul. Aceasta este
denumită și „dragoste de recuperare”
sau „relație de tranziție” în urma unei
despărțiri sau a divorțului. Este mult
mai bine să vă recuperați după o
despărțire – înainte să intrați într-o
relație”, declară psihologul Laura
Maria Cojocaru.

Etapa de „încercare” a iubirii
romantice

După etapa ideală inițială, care
începe de obicei după șase luni, intrăm
în etapa de calvar pe măsură ce aflăm
mai multe lucruri despre partenerul
nostru care ne nemulțumesc.
Descoperim obiceiuri și defecte care ne
plac și atitudini pe care le credem a fi
ignorante sau dezagreabile. De fapt,
unele dintre aceleași trăsături care ne-au
atras, acum ne enervează.

„Ne-a plăcut că partenerul nostru
era cald și prietenos, dar acum ne
simțim ignorați în anumite situații. Am
admirat îndrăzneala și hotărârea, dar
acum aflăm că partenerul este
nepoliticos. Am fost captivați de
expresiile sale neîngrădite de dragoste
și de viitorul promis, dar descoperim că
acesta nu este adevărul. În plus, pe
măsură ce euforia dispare, începem să
revenim la personalitatea noastră
obișnuită, la fel și partenerul nostru. Nu
ne simțim la fel de expansivi, iubitori și
altruişti. La început, poate că am făcut
tot posibilul să ne acceptăm partenerul,
acum ne plângem că nevoile noastre nu
sunt satisfăcute. Ne-am schimbat și nu
ne simțim la fel de minunat, dar ne
dorim să revină acele sentimente
fericite”, este de părere psihologul
Laura Maria Cojocaru.

În continuare se întâmplă două
lucruri care pot deteriora relațiile:

În primul rând, acum că suntem
atașați și ne temem să ne pierdem sau să
ne supărăm partenerul, ne reținem
sentimentele, dorințele și nevoile. Acest
lucru ridică ziduri intimității,
ingredientul secret care menține
dragostea vie. În locul ei ne interiorizăm
și naștem resentimente. Sentimentele
noastre pot derivă în sarcasm sau
agresivitate pasivă.

Pe măsură ce romantismul și
idealizarea se estompează, a doua
greșeală fatală este să ne plângem și să
încercăm să ne transformăm partenerul
în “idealul” la care am visat. 

„Ne simțim înșelați și dezamăgiți
că partenerul nostru se comportă acum
diferit decât la începutul relației. El sau
ea, de asemenea, revine la
personalitatea lor obișnuită, care poate
include mai puțin efort pentru a vă

câștiga și pentru a vă satisface nevoile.
Partenerul nostru se va simți controlat și
plin de resentimente și se poate retrage.

În unele cazuri, am putea descoperi
probleme grave - că partenerul nostru
are o dependență, o boală mintală, este
abuziv sau necinstit. Acestea sunt
probleme care necesită un angajament
serios de schimbare și adesea ani de
terapie pentru a fi depășite. Mulți
codependenți, care se implică rapid din
motivele expuse mai sus, își vor
sacrifica propria fericire și vor continua
o relație ani de zile încercând să-și
schimbe, să ajute și să-și “repare
partenerul”.  Dinamica familială
disfuncțională a copilăriei se repetă
adesea în căsniciile și relațiile lor. Ei pot
contribui inconștient la problemă,
deoarece reacționează la un părinte
abuziv sau obsedat de control.
Schimbarea necesită vindecarea
trecutului nostru și depășirea rușinii și a
stimei de sine scăzute pentru a ne simți
îndreptățit la iubire și apreciere.

Pași pe care îi putem face
pentru a face dragostea să

dureze
Vom atrage pe cineva care ne

tratează așa cum ne așteptăm să fim
tratați. Pe măsură ce ne prețuim mai
mult, cei de care suntem atrași se vor
schimba și, în mod natural, vom evita
pe cineva care nu ne tratează bine sau
nu ne satisface nevoile”, declară
psihologul Laura-Maria Cojocaru,
președinte și fondator al Institutului de
Neuro-Programare Lingvistică Somato-
Integrativă (INLPSI).

De aceea este necesar să urmăm
câteva reguli:

Să ne cunoaștem mai bine, pe noi,
nevoile, dorințele și limitele noastre.

Să ne alocăm timp să cunoaștem
persoana cu care ne întâlnim. Să aflăm
cine este cu adevărat și cum să
rezolvăm eventualele conflicte.

Să ne amintim că sexul eliberează
oxitocină și crește legătura (deși poate
apărea și fără ea).

Să fim sinceri de la început. Să nu
ascundem cine suntem, inclusiv nevoile
noastre. Fii clar și vorbește când nu-ți
place ceva.

Să vorbim sincer despre ceea ce
vrem și despre așteptările noastre într-o
relație. Dacă cealaltă persoană nu vrea

aceleași lucruri, este impetuos să
încheiem relația. Acest lucru poate să nu
fie ușor, dar relația oricum nu ar fi
funcționat.

Cercetările arată că rezultatele
relației sunt previzibile pe baza stimei
de sine a partenerilor. Valoarea de sine
este esențială pentru relații sănătoase.
De asemenea, ne permite să primim
dragoste și să respingem abuzurile.

Granițele și intimitatea sunt
esențiale pentru relații. Este necesar să
învățăm să fim asertivi pentru a ne
exprima sentimentele, nevoile și
dorințele și să stabilim limite. Poate că
cel mai bun mod de a menține dragostea
vie este să facem tot ce putem pentru ca
partenerul să știe că îl/o iubim. Distrați-
vă și nu uitați niciodată că o relație este
ceea ce facem noi din ea! Mai mult efort
vă va duce aproape întotdeauna la o
existență plină de pasiune și bucurie.

Laura-Maria Cojocaru, președinte
și fondator al Institutului de Neuro-
Programare Lingvistică Somato-
Integrativă (INLPSI) și președinte și
fondator al Asociației ”Generația
Iubire” este Psihoterapeut şi Trainer în
Programare Neuro-Lingvistică. A
studiat natura minţii umane urmând 9
formări profesionale cu abordări diferite
- psihoterapie integrativă, hipnoză
clinică, relaxare și psihoterapie
ericksoniană, psihoterapie de cuplu și
familie, psihologie clinică, neuro-
programare lingvistică, terapii florale
Bach, consultant Panorama Socială,
instructor internațional yoga, formator
acreditat CNFPA. De peste 13 ani
ghidează oamenii atât în ședințe
individuale cât și de grup și organizează
cursuri şi traininguri în România, cu
scopul de a-i face pe oameni să-și
acceseze și utilizeze la potențial maxim
resursele interioare.

Persoane de contact
Laura-Maria Cojocaru

Psihoterapeut & Trainer NLP si INLPSI
Tel. 0725161169
e-mail:
psih_lauramaria@yahoo.com
h t t p : / / w w w . c o n s i l i e r e -

psihoterapie.info/
http://inlpsi.ro/
https://www.lauramariacojocaru.ro 

Transmite,
Dr. Tănase Tasenţe

Director General
Plus Communication
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Psihologia din spatele iubirii

(urmare din pagina 10)
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui

titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de
naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se
prezintă şihotărârea judecătorească sau, după caz, actul
administrativ în baza căruia s-au modificat datele de
stare civilă. 

I.1.4. Taxe 
Cartea de identitate: 7 lei. 
Cartea de identitate provizorie: 1 leu. 
Contravaloarea se achită în numerar la sediul

D.E.P.A.B.D. (pe bază de chitanță). 
I.1.5. Unde se face 
Direcția pentru Evidența Persoanelor și

Administrarea Bazelor de Date 
Adresa instituției: Str. Obcina Mare, nr. 2, sector 6,

București 
E-mail: depabd@mai.gov.ro 
Web: http://depabd.mai.gov.ro 
E-mail pentru primirea cărții de identitate în format

electronic: documente.depabd@mai.gov.ro 
Centrala telefonică: 021.440.27.70; 021.440.24.40;

021.413.54.42 

Ghidul bucureștenilor întorși din Diaspora
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“E un fel de dragoste și aceasta, aici și
acum, tu cu mâna pe umărul meu, eu
plângând, eu crezând că sunt singur, aici cu
tine, tu, fără să-mi ceri nimic, dăruindu-mi
mie, un necunoscut, din forța ta, deși nici ție
nu îți e de ajuns.  Puține lucruri în lumea asta
sunt la fel de frumoase ca bunătatea. Până
acum nu m-am gândit la asta, nu a fost
nevoie, dar azi, aici cu tine, nu am de ales.
M-a izbit în piept, adânc, atât de tare că
aproape am rămas fără aer, forța bunătății.
Vorbele tale, atingerea ta, prezența ta lângă
mine…parcă abia acum înțeleg viața și parcă
abia acum încep s-o trăiesc cu adevărat.
Acum, când trebui să renunț la ea.

E o dragoste și aceasta, poate singura
adevărată, când un necunoscut se dăruiește
altuia, fără cuvinte, fără dorințe, fără
gânduri, doar dăruindu-se!…”

fragment din manuscrisul  „Dans
printre stele”

De unde sunt eu?
De unde sunt eu? Aș putea să vă spun că

vin din țara legendelor. Dar haideți să
recunoaștem, pentru fiecare dintre noi, țara
legendelor e locul acela pe care la- văzut
când a deschis ochii și în care a crescut și pe
care și după ani și ani de viață în numește
încă acasă! Indiferent că e un sat rupt din rai
sau un mic orășel, fiecare îl păstrează în
suflet, cetate, la care se gândește când îi vine
dor sau când îi e greu.

Și atunci, de unde sunt eu?
Aș putea să spun că vin din țara

copilăriei mele dar ce s-ar întâmpla atunci cu
micul prinț și locul căruia îi spune el acasă?

Așa că m-am gândit și cred că eu sunt
din inima bunicii mele. De ce spun asta?
Pentru că tot ce sunt eu ca om, felul în care
simt și gândesc, toate le am de acolo, din
adâncul inimii ei. Ce țară mai frumoasă și
mai caldă, ce alt cuib mai primitor?!

Mi-a strecurat bunica, cu lingurița,
amestecat în laptele proaspăt de capră, aroma
câmpului, dragostea pentru doine și pentru
povești, iubirea pentru pământul ce mi-a
încălzit trupul micuț și pentru frumusețea
albastrului neasemuit din cer, albastru ce se
strecurase și în ochii ei atât de iubiți…

Acolo, pe câmpul unde bunica își
odihnea oasele obosite de munca câmpului,
îmi legăna ea visele și îmi strecura în mintea
de copil, gândul, că dacă vreau, pot…

Bunico, bunico!…cum ai știut tu, femeie
de la țară, să-mi îndrepți visele spre frumos și
să-mi deschizi ochii inimii să văd frumusețea
din tot?

M-am gândit la ceva… raiul, trebuie să
fie exact așa, ca inima mamelor și a

bunicilor, ce-și leagănă pruncii la piept și le
strecoară vise și doruri, astfel ca ei să devină
curioși de tot și de toate și cât e viața, să
caute mereu și  să tot afle…

Așa trebuie să fie raiul, ca inima lor fără
asemănare!

Bunica mea și când sângera, stătea tot în
picioare! Nicicând n-am întâlnit om mai
drept. Este că și voi simțiți la fel? Toți avem
eroii noștri întâlniți în viață, binecuvântare
de la Maica Preacurată, de la Dumnezeu, de
la Duhul Sfânt…de unde , de ne-unde,
oamenii aceștia ai noștri, sunt sfinți…

Când plângea bunica, că avea dureri
nemăsurate, îmi spunea, plângi copile dacă te
doare și apoi mergi mai departe! Mergi
înainte că nimeni nu vine să-ți șteargă
lacrimile, nu-ți dă nimeni de mâncare, nici
ție, nici la vite, nici apă…vrei să moară
bietele de sete și foame?? Cu ce sunt bietele
ființe vinovate că nu e pe lume adevăr și
dreptate?

Și uite așa m-a învățat bunica despre
milă și despre credință, despre puterea de a
înainta și despre tot ce-i cuprinde omului
ființa…

De acolo trebuie să fiu eu, din adâncul
binecuvântat al sufletului său!

Voi de unde sunteți, din ce suflet
binecuvântat? Îi mai aveți alături pe cei
dragi? Dacă da, duceți-le câte o floare, chipul
vostru în prag, pentru i va fi sărbătoare!

Dacă nu, spuneți-le rugăciuni, lor să știe
că nu i-ați uitat, Lui Dumnezeu să-i ierte de
amărăciuni și aprindeți-le câte-o lumânare,
pentru lumină și spre neuitare!

Fetița și visul
Lumina avea formă de pară. Ieșea,

subțiată și palidă, seară de seară și se oprea în
ochii curioși de copil. Atunci ochii, usturau
puțin, doar puțin, cât să lăcrimeze și să se
închidă, somnoroși, așteptând visul să-i
pătrundă în tâmplă. Iar visul nu întârzia
niciodată, lua copilul de mână și plecau să
străbată lumi miraculoase, departe, pe aripa
albastră a cerului, poposeau pe pajiști de
Marte, înotau pe dune de Lună și se jucau cu
stelele împreună.

Miraculoase lumi și curios copil! Iar
timpul, fascinată de acest joc se odihnea și el,
prea bătrân să mai alerge la joacă. Dar îi
plăcea să privească și atunci clipa se mai
lungea cât să-și odihnească lumina din zorii,
strălucirea, de ochii cei muritori.

Prin crăpături de ziduri, ca prin ceață,
înmugureau în umbre, forme nemaivăzute,
cu viață ce începeau să danseze în apusul
fumuriu  fitilului de la lampă. Se îmbrățișau
și începeau să șoptească, într-un limbaj al

tăcerii, întâmplări, amintiri, toate ascultate
de copil cu atenție uimire.

Noaptea mirosea a plită încinsă. Perna se
răzvrătea de atâtea vise. Dintr-un perete, o
icoană îi zâmbea luminos și cald, pavăză
împotriva păianjenului întunecat ce mă urca
din când în când, tremurând, peste tavanul
îmbrăcat în cenușiul nopții.

Noapte și bine. Sub genele închise în
semn de întrebare, privirile copilului căutau
calea spre vise. Mâini micuțe începeau să
cioplească forme pe pereți și să le dea apoi
nume de fete sau de băieți. Formele, se
refugiau apoi în cetatea cu ziduri de chirpici
în timp ce pe puntea dintre vis și realitate,
începeau să calce îngeri mici. Era noapte și
toate viețuitoarele ei erau puse pe fapte.
Frunze albastre cu forme de stele băteau în
fereastră ora de joacă cu ele. Copilul bălăior
și micuț, privea zâmbind umbrele mute ce
încercau să comunice prin tot felul de litere
și cifre.

Desculț, să nu trezească bunica obosită,
visul se apropia tiptil iar fetița, că fetiță era
forma aceea micuță ascunsă în penumbră de
pătură, lampă și lună, cu mâinile pline de
joacă, îl ascundea în sân, să-l apere de vântul
ce bătea rece și hain.

Așteptau împreună să treacă dragonul ce
ieșise din lampă, cu coadă fumurie și spartă
din loc în loc sau poate doar arsă de foc. Oare
cine a lăsat fereastra deschisă din cer și-a
gonit stelele după nori? Călători prin lumea
nopții, visul și fetița, mână în mână, colindau
poienița albastră a cerului și adunau ierburi
ca să descânte zorii.

Lasă, i-a șoptit fetița visului, o să treacă
și dragonul și norii și vântul! Așteaptă la
colțul nopții următoare, o să vin să ne
întâlnim, de acum sunt fetiță mare. Am
învățat drumul spre vise iar tu ești prieten de

băieți și fetițe, o să-ți aduc o bucată de
mămăliguță și o căniță cu lapte cald și o să
mergem să ne dăm în leagănul acela ce
coboară tocmai din rai.

Fericirea
Fericirea a rămas acolo, lângă gura

sobei, încălzește amintirea. Stă ascunsă în
urmele  lăsate de tălpile desculțe de
prejudecăți. Fericirea mi-a rămas în nopți, în
patul cu saltea de paie și învelit în pledul ce
cu mâna ta bătătorită a fost tivit. Și în
poveștile din umbrele lăsate de lampa cu
petrol. Fitilul arde iar fumul se ridică și se
duce, dintr-o copilărie fericită până în raiul
unde azi păzești din viața mea ce-a mai
rămas.

Ești greu de egalat! Greu de urmat! Ai
fost prea bună pentru această lume, prea
demnă pentru acest prezent. Tot anotimpul
nostru, al fericirii, astăzi e absent. S-a
destrămat, s-a rupt, s-a ofilit, tot ce ne-a
înconjurat atunci, tot ce-ai atins, de jalea
despărțirii s-a ascuns în umbra adierilor de
vânt. Atâta fericire! Cum s-a dus…a luat-o în
urma pașilor în sus, spre raiul unde știu că
locuiești, în raiul nesfârșitelor povești, al
mângâierilor și-al duioșiei, al jocurilor…al
copilăriei…

S-au dus în umbra frunzelor de dud,
iubirea ta, copilăria…în zborul fluturilor
rătăciți peste bujorii abia îmbobociți!

Iubiți! Iubiți căsuțele cu uși deschise și
cu pridvoare largi! Iubiți colinde, potecile
înveșmântate în cânt de glasul gâzelor purtat
de vânt! Iubiți-le! Eternitatea lor se va muta
în rai cu cei ce-n zbor se vor muta ca dar,
purtându-ne și visurile odată, iubiți-le, iubiți-
le pe toate!….

Sursa: Ileana Vlădușel

De unde sunt eu?!

Pe 2 iulie, în întreaga lume se
sărbătorește Ziua Internațională a
Jurnalistului Sportiv. Au trecut, iată,
28 de ani de la momentul în care
Asociația Internațională a Presei
Sportive (AIPS) a reușit să impună
această festivitate la nivel mondial,
în 1994, ca o recunoaștere a unei
meserii pe cât de frumoasă, pe atât
de hulită de câte unii și chiar peri -
culoasă, dacă ne luăm după eve -
nimentele petrecute în ultimii ani.

„Este adevărat că în ultimii ani
putem vorbi despre o anumită criză
de identitate a presei sportive,
accentuată de prezența tot mai
importantă a mediului online, acolo
unde oricine poate pretinde că este
jurnalist sportiv, de vreme ce poate
posta știri sau comentarii care sunt
citite de sute sau mii de persoane.
Dar în acest fel presa sportivă a
intrat și pe mâna hackerilor și a
știrilor false, așa numitele fake-
news, fenomen cu care devine tot
mai dificil să te lupți. Pe de altă
parte, o recunosc cu părere de rău,
calificarea profesională a unor tineri

ziariști a scăzut sensibil de la o
vreme, motiv care îi încurajează pe
amatori să scrie la rândul lor. Acest
adevăr trebuie să ne pună pe
gânduri, pentru creșterea exigenței
la selecția redacțională”, spune
Dumitru Graur, președintele
Asociației Presei Sportive din
România.

Reales pe 13 aprilie 2019 pentru
al treilea mandat consecutiv în
fruntea APSR, Dumitru Graur
consideră că meseria de jurnalist

trebuie apărată:
„Aici rolul principal revine

asociației noastre. Așa cum știm,
există tot mai multe agresiuni la
libertatea presei și a cuvântului.
Ziariștii se văd îngrădiți în accesul
lor pe stadioane, dacă respectivul
club nu este mulțumit de cronica
anterioară a unui gazetar, sunt
pedepsiți pur și simplu din capriciul
nu știu cărui «mare» investitor în
sport, ba chiar pot fi dați afară din
serviciu pentru opiniile lor.

Asemenea lucruri n-ar trebui să
poată fi posibile, acest imperativ
fiind stabilit de asociația noastră
încă de la înființarea sa. Înaintașii
noștri au creat de asemenea, încă din
1927, un adevărat cod de conduită
pentru gazetarii sportivi, după cum
urmează: „Să dovedim prin
ponderaţie, seriozitate şi onestitate
profesională că instituţiunea ce am
creiat este viabilă şi sortită unui
rodnic viitor. Dacă ziariştii sportivi
voesc să fie consideraţi şi respectaţi
de celelalte bresle, trebue în primul
rând să se respecte şi considere între
ei”. Din păcate, zilele în care trăim
n-au confirmat întrutotul aceste
deziderate.

Președintele Asociației Presei
Sportive din România, Dumitru
Graur, își dorește ca jurnaliștii
sportivi să strângă și mai mult
rândurile, să fie uniți și să vină
alături de APS, organizație care le
poate confirma statutul în meseria
pe care o desfășoară.

„În 2017, am sărbătorit nouă
decenii de la înființare, iar spre

finalul lui 2022 vom marca
împlinirea a 95 de ani de la punerea
bazelor Asociației Presei Sportive
din România, al cărei prim
președinte a fost Grigore
Caracostea. Asociația noastră este
recunoscută ca fiind de utilitate
publică începând din 2015, în urma
unei ordonanțe guvernamentale, și
se află sub Înaltul Patronaj al MS
Margareta, custodele coroanei
regale. În prezent, sunt peste 250 de
gazetari sportivi din țară care au ales
să fie membri ai APSR, iar circa 100
dintre aceștia au și calitatea de
membri AIPS.”

„Cu prilejul Zilei Jurnalistului
Sportiv le urez tuturor colegilor
noștri un sincer și călduros LA
MULȚI ANI! Multă putere de
muncă, inspirație și să slujească cu
credință meseria pe care și-au ales-o,
să promoveze un jurnalism onest, de
calitate, în beneficiul sportului și al
consumatorilor de presă sportivă”, a
spus președintele APSR, Dumitru
Graur.

Sursa: apsmedia.ro

2 iulie – Ziua Internațională a Jurnalistului Sportiv
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Fermecată licoare mai este aceea!
Se zice că o țărișoară cu multe dealuri
a fost atacată de o mulțime de
dușmani veniți de peste mări și țări.
Când conducătorul acestora i-a
întrebat pe băștinași unde le sunt
comorile, oamenii i-au adus un butoi
cu vin. 

– Vreți să spuneți că asta e
comoara voastră? 

– Exact! 
– Dar ce este înăuntru? 
– Vin, Măria Ta! Desigur, cel mai

gustos. 
– Și ce însemna pentru voi acest

vin? 
– E o licoare fermecată – răspunse

conducătorul țării, un bătrân înțelept și
ghiduș. 

– Vreau să-l gust, dar prima oară
să bei tu! – răspunse celălalt, temându-
se să nu fie otrăvit. 

– Cu tot dragul – răspunse Moș
Ghiduș trăgând cu sete prima cupă de
vin și ștergându-și cu mâna mustățile
albe. 

De aici a început distracția.
Conducătorul celor nou veniți prinse
imediat gust de vinul sângeriu, iar Moș
Ghiduși nu se lăsa nici el mai prejos. 

Numai că bătrânul nostru era
obișnuit să bea, iar celălalt nu. Cum era
de așteptat, căpetenia și soldații s-au
îmbătat criță. Și, ca să fie siguri de
izbândă, oamenii locului au scos din
pivnițele lor butoaie cu vin, în timp ce
oastea atacatorilor nu făcea decât să
laude la fiecare înghițitură licoarea
fermecată ce se numea vin. 

...................................................
– Să-ți mai spun, dragă nepoată,

ce s-a întâmplat? Cred că poți să-ți
închipui și singură. 

– Bunică, habar nu am – răspunse

Ana nemulțumită. 
– Las că-ți spun eu. 
...................................................
Luptătorii s-au împrietenit la

cataramă cu oamenii din Țara Vinului
și împreună au sporit hărnicia pe acele
meleaguri. Dealuri erau destule, așa că
luptătorii au lăsat deoparte spada și-au
luat în mână sapa.

– Vinul e băutura zeilor. El nu se
bea ca apa la fântână, ci se savurează
încetul cu încetul, cu o friptură la
proțap – le spunea Moș Ghiduș stând
la taifas cu ei. – Dar atenție! Dacă nu-l
bei cu măsură, el întâi te înveselește,
iar pe urmă te prostește. 

...................................................
– Și uite așa au ajuns niște

luptători fără căpâtâi, să devină
cultivatori de viță de vie – adăugă
bătrânica. 

– Ca să vezi ce putere a avut

băutura asupra lor, nu degeaba au
numit-o licoare fermecată – îi
completă nepoata spusele. 

– Nu vinul i-a transformat, de au

devenit oameni de omenie, ci munca,
prietenia și dorința de-a lăsa ceva bun
în urma lor – încheie bunica povestea.

Sursa foto: pixabay

Încep acest modest articol printr-o
întrebare retorică: Oare există persoană care să
nu fi purtat măcar o dată în viață faimoșii
blugi?! Eu cred că NU! 

Ei bine, în urmă cu ceva timp, căutam
„locuri de vizitat” din zona noastră pentru
excursii de o zi. Tot uzitându-mă pe hartă,
întâmplarea a făcut să dau peste o localitate
interesantă, Buttenheim. Ce o deosebea pe
aceasta de toate celelalte?! Aceasta reprezenta
satul în care s-a născut Levi Strauss,
organizându-se un muzeu fix în casa în care a
copilărit. Cu siguranță numele nu vă este
necunoscut deoarece acesta este asociat cu
jeansii noștri cei de toate zilele. Tadaaaa! Blue
Jeans by Levi Strauss!

Buttenheim este o localitate din Franconia
Superioară și aparține de Bamberg. Despre sat
se spune că ar exista de prin jurul anului 550,
dar a fost menționat pentru prima dată într-un
document undeva pe la 1017. Se zvonește
faptul că aici au fost construite multe biserici
(vreo 14) pentru convertirea slavilor, la ordinul
dat de Carol cel Mare în anul 793. Buttenheim
a fost un loc foarte important pentru comerț,
care era și este așezat între Bamberg și
Forchheim (o notă personală: mie îmi place
foarte mult Forchheim; aici am mers la cel mai
fain festival de bere, unde m-am simțit ca într-
o frăție americană, cu mult dans și voie bună).
Locul a ajuns să aparțină de Bavaria în 1806,
când s-a dat Legea Confederației Rinului. 

Cine a fost de fapt Levi
Strauss?!

Cronicile spun că numele lui a fost inițial
Lӧb Strauss, dar mutându-se în America și
fiind greu de pronunțat, l-a schimbat în Levi. 

Zice-se 26 februarie 1829 – perioadă în
care Balzac se lupta cu creditorii, dar și cu
gândurile frumos așternute pe pagini
îngălbenite, pagini care au născut adevărate
comori literare (vezi Femeia la 30 de ani –
recomandare de carte). Astfel, în friguroasa zi
de 26 a lunii lupilor, orăcăia în familia Strauss
noul născut Lӧb Strauss, adică Levi Strauss,
fiul lui Hirsch Strauss cu cea de-a doua soție,
Rebecca! Prima soție murise, așa că domnul
Strauss s-a recăsătorit. Interesant este faptul că

acesta s-a născut într-un sat din Germania
(Buttenheim), într-o familie de evrei. Iudei
fiind, aceștia „beneficiau” de toate relele
tratamente ale vremurilor apuse și răsărite, de-
a lungul istoriei.  De exemplu, conform legilor,
nu avea voie să se căsătorească decât primul
născut dintr-o familie în care tatăl se
recăsătorise. Practic, Levi Strauss ar fi fost
condamnat la concubinaj, în cazul în care și-ar
fi găsit iubită. Interesant, nu?! 

Casa în care a locuit până la momentul în
care s-a văzut nevoit a părăsi Germania
împreună cu mama sa era cea mai veche din sat
(a fost construită în anul 1640). După decesului
tatălui, singurul care aducea un venit în casă (se
ocupa cu comerțul de diverse bunuri/mărfuri),
s-a văzut nevoit a lua calea Americii (aici
locuiau frații mai mari, cei din prima
căsătorie), care, de altfel, s-a dovedit a fi destul
de anevoioasă. Statul german nu își lăsa
cetățenii să părăsească teritoriul cu una – cu
două. Trebuia publicat un anunț în ziar de două
ori, anunț prin care „făptașii” își anunțau
intenția de a pleca în SUA, pentru a-i vedea
creditorii, cu scopul de a-și recupera datoriile
de la aceștia. Au așteptat ca cele două anunțuri
să se „consume” și abia apoi au luat calea
Hanovrei (10 zile pe drum), pentru a pleca
ulterior cu vaporul spre Statele Unite. Drumul
a fost unul anevoios și a durat 4 săptămâni.
Mult, nu?! 

Ajuns la New York, la frații lui, începe să
se implice în comerțul cu diferite mărfuri;
practic, se „anexează” activității fraților mai
mari. Treburile le merg foarte bine, „afacerea”
devine înfloritoare, iar banii nu întârzie să
apară. Se pune la punct cu limba engleză, își
schimbă prenumele din Lӧb în Levi, pentru a
putea fi mai ușor de pronunțat. Devine om de
afaceri în toată regula. 

Ȋntr-una din zile, pe când medita în biroul
lui, își face apariția un om mai in vârstă, falit –
John W. Davis, pe numele inițial Jacob (tot
evreu cu „aptitudini afaceri cești”; de altfel, se
știe faptul că evrei au simțul afacerilor foarte
bine dezvoltat). John îi propune o afacere: să îl
ajute cu banii în confecționarea unor pantaloni,
care să reziste foarte bine muncii în mină.
Practic, blugii au fost creați inițial pentru
minerii care căutau diverse comori prin

tunelurile subterane. Lui Levi Strauss i s-a
părut o idee foarte bună, așa că a investit. Deci,
se poate observa faptul că tăticul Blugilor
noștri nu a fost nicidecum Levi Strauss, ci John
(Jacob) W. Davis. Strauss a fost doar cu banii. 

Cum au apărut faimoșii
butonii pe blugi?! Dar culoarea

indigo?!
Mi se par foarte interesante de punctat atât

povestea butonilor, cât și a culorii pantalonilor! 
Pe vremea când Strauss urmărea

desfășurarea acțiunii din atelierul său de
croitorie, a fost vizitat de o femeie, soția unuia
din mineri. Aceasta se plângea de faptul că
soțul ei nu are cum să care comorile găsite în
subteran deoarece pantalonii nu au niciun
orificiu de depozitare. Așa s-a născut ideea de
a coase buzunare din material, buzunare pe
care să le puncteze cu butoane. Culoarea indigo
a fost dată de planta tropicală indigo. Practic,
se extrăgea culoarea de la aceasta prin
fermentație, iar fermentația se făcea inițial în
urină. Ulterior, s-a trecut la procesul chimic de
punere în apă cu glucoză, adăugându-se apoi
amoniac pentru alcalinizare. Prin ventilare, se
obținea pulberea de indigo.

În loc de încheiere...
Mi se pare fascinant faptul că, deși

Compania Mamă unde și locuia Levi Strauss a
ars în întregime, casa muzeu din Buttenheim
prezintă întreaga sa viață într-un mod
excepțional și foarte detaliat. Pe baza
înregistrărilor vocale destinate fiecărei poze
proiectate în încăperile din muzeu, puteți afla
foarte multe informații importante despre viața
marelui om de afaceri. Noi am ascultat
versiunea din limba engleză, dar Tibi a ales
limba germană (spre rușinea noastră, el s-a
acomodat foarte rapid cu limba; noi mai avem
de exersat). 

Tot fascinant mi se pare faptul că Lynn
Downey, scriitoare din SUA, și-a dedicat 25 de
ani din viață pentru a pune informațiile despre
Levi Strauss cap la cap, sintetizând totul într-o
carte „Levi Strauss: The man who gave Blue

Jeans to the world”. Practic, a fost angajată de
unul din nepoții acestuia, pentru a scrie lumii
despre marea realizare a omenirii: Blue Jeansii.
De la scriitoare am aflat despre faptul că Levi
Strauss a ajutat foarte multe familii de evrei, a
ajutat orfani evrei, a creat bursa de studii
Strauss, dar și faptul că acesta nu a purtat
niciodată blugi, ci doar pantaloni de stofă
deoarece se considera om de afaceri, nu miner!
Controversată idee, nu?!

Despre viața privată nu se știe nimic. Nu se
știe nici dacă a avut iubită, nici dacă a avut
copii deoarece toate documentele personale
(jurnale, scrisori etc.) au ars în groaznicul
incendiu care a acaparat Levi Strauss & Co,
incendiu despre care am scris puțin mai sus. 

Dacă v-a plăcut articolul, vă invit să dați
distribuire! 

Adresa muzeului: Marktstr. 31-33, D-
96155 Buttenheim

Preț: 10 eur/familie
Păun Theoodra-Raluca

Buttenheim – „punctul cheie” al creatorului de blugi

PERIPEȚII DIN ȚARA VINULUI ,de Elena Cesar von Sachse
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Suntem pe locul 5 în lume la consumul de
alcool. Dacă se măreau alocațiile, urcam pe 2!

vvv
Discuție între doi pescari:
– Îți place locul meu secret de pescuit?
– Da, nici măcar peștii nu știu de el.

vvv
– Vă rog, un trandafir roșu cu petale abia

deschise, trei frunze de 30 cm…
– Doriți să aibă și-o albină?

vvv
– No, dragă nepoate, o să-mi fac testamentul. Ia

spune: tu ești credincios?
– Da, unchiule!
– Atunci, bucură-te, las toată averea bisericii!

vvv
Aceasta este prima epidemie din istorie în care

omenirea se teme mai mult de vaccin decât de
virus.

vvv
Alcoolul nu te ajută să găsești răspunsul, ci să

uiți întrebarea!

Glume • Bancuri
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Berbec
Atâta timp cât Marte va sta în continuare în

semnul propriu, nu veți avea liniște. Este posibilă o
luptă pentru o poziție puternică, mai ales în carieră
și afaceri, confruntare în care vă puteți dovedi
personalități neobișnuit de dure și chiar nemiloase.

În același timp concurența poate împinge către
acțiuni impulsive sau metode nu dintre cele mai
corecte, ci neortodoxe. Ar trebui să vă evaluați
propriile resurse și capacități, în special planul
financiar, iar evaluarea să fie cât mai obiectivă
posibil. Asta înainte să comiteți gafe care să coste
mult. Logica de fier și calculul strict vor fi cheia
succesului.

N-aș putea spune că veți duce lipsă de bani,
mai ales când Marte va activa Taurul-semn
financiar și casă de salarii pentru voi, cu atât mai
mult dacă lucrați în comerț. Veți acționa inteligent
și veți câștiga. Dar câștigul poate fi pe termen
lung numai dacă îl veți economisi. Altfel, pleacă
și golește rapid buzunarele. Nu se pune problema
nici măcar să acordați împrumuturi altora, oricât
de prieteni v-ar fi ei.

Taur
Cu planeta acțiunii în semnul vostru, veți fi cu

siguranță din al doilea decan de iulie încolo
adevărați combatanți, adevărați pionieri plini de
energie și ambiție.

Abilitățile creative și intelectuale vor fi
activate, dorința de comunicare prietenoasă și
fructuoasă va crește și deschiderea necesară pentru
o discuție constructivă a ideilor noi și interesante
trebuie să fie prioritară.

Calmul, stabilitatea și ordinea proceselor vor fi
cheia pentru o muncă eficientă pentru că riscurile
inutile vor da naștere la griji, pentru noile strategii și
reforme va crește probabilitatea erorilor de calcul.

Medical, veți fi vulnerabili la umezeală, vânt,
curent ori schimbări bruște de temperatură.

A doua jumătate a lunii, va fi propice stabilirii
de noi conexiuni, învățării și autoeducării,
satisfacerii maxime a curiozității crescute, precum și
pentrui tot felul de aventuri intelectuale sau la drum.

Pe la sfârșitul lunii este puțin probabil ca
acțiunile voastre să fie consistente. Mă aștept la
acțiuni spontane din partea voastră, care să provoace
confuzie în domeniul relațiilor interpersonale.

Gemeni
Sectorul financiar va face parte din

preocupările voastre. Pentru aceasta, veți fi deschiși
acțiunilor îndrăznețe, proiectelor noi și chiar
aventurilor destul de riscante. Iar în prima jumătate
a lunii chiar veți avea un succes neobișnuit. Pe
fondul succesului, veți stârni invidii și răutăți, așa
că, încercați să fiți mai reținuți în comunicare, mai
secretoși cu propriile planuri financiare.

A doua jumătate a lunii sunt de așteptat
întorsături imprevizibile ale situațiilor, precum și
apariția unor adversari puternici. Este posibil ca în
această perioadă dificilă,unii dintre voi să necesite
sacrificii și schimbări serioase. De asemenea,
amenzi neachitate, rate, obligații de împrumut,
precum și probleme nerezolvate cu autoritățile
fiscale pot veni în prim-plan.

Luna Nouă va activa sectorul de sănătate și de
aceea vă recomand atenție la aceasta, mai mult timp
de odihnă și relaxare, grijă la foc sau intoxicații!
Revizuiți dietele, renunțând la alimente picante și
alcool, dar fiți atenți și la utilizarea medicamentelor
fără prescripție medicală!

În ultima săptămână vă puteți confrunta cu
dezamăgiri și pierderi. Din cauza stresului, există
riscul apariției de erupții cutanate și acțiuni
nesăbuite. Acesta nu va fi momentul potrivit pentru
activități individuale.

Rac
Rând pe rând planete personale activează exact

zodia voastră, aducând multă dinamică astrală
acolo. Da, vor exista și aspecte suport care să vă
propulseze, dar asta numai dacă doriți să vă părăsiți
zona de confort. Probabil că aceia care au afaceri o
vor face. Ceilalți, depinde de ei cât sunt de comozi
și de mulțumiți cu ce au.

În calea unora pot apărea oameni noi și aceste
persoane să provoace transformările mult așteptate.

Alții își vor schimba locul de muncă sau sfera
de durată profesională, vor începe tot felul de
angajamente sau se vor muta. Creativitatea
neobosită se poate manifesta printr-o schimbare
radicală de imagine, o reorganizare completă a
cuibului de acasă, precum și prin pasiunea pentru
sporturile extreme sau jocurile de noroc.

Totuși, încăpățânarea excesivă și lipsa de
diplomație pot afecta serios calitatea relațiilor cu
ceilalți, mai ales în a treia săptămână de iulie.

Sfârșitul lunii va fi propice pentru planificarea
pe termen lung, pentru discuții deschise cu
perspective bune, precum și colectarea de informații
actualizate și evenimente organizaționale.

Zona de sănătate nu va pune probleme mari, ba
din contră, cine-și dorește copii iar ei întârzie să
apară, acum e momentul să luați măsuri și să faceți
niște investigații la specialist.

Leu
Veți intra în luna iulie cu o energie redusă, așa

încât aceasta va fi o perioadă nefavorabilă pentru
evenimente importante și întâlniri decisive.
Recomand prudență, cel puțin pentru primele două
săptămâni ale lunii. De fapt abia după 25 vă veți
putea scutura de stagnarea temporară, permițându-
vă să acționați cu succes și să vă atingeți obiectivele.

Poziția lui Uranus în cea mai înaltă casă a
horoscopului vostru poate propulsa în mod
neașteptat pe aceia cu gândire progresivă și cu
dorință de schimbare. Schimbul de idei și
descoperiri intelectuale va duce la formarea celor
mai productive alianțe creative și de afaceri. În
afaceri însă, ar trebui să evitați riscurile, investițiile
dubioase și investițiile pe termen lung.

O anumită situație va provoca anxietate și
îngrijorare, dar identificarea și eliminarea în timp
util a erorilor vă va permite să traversați momentul
fără pierderi financiare.

Medical, pe parcursul lunii anumite proceduri
devin favorabile pentru îmbunătățirea aptitudinii
fizice și a aspectului fizic, pentru diagnosticarea
bolilor, pentru utilizarea de metode clasice și
netradiționale de promovare a sănătății.

Tendințele de Lună Nouă de la final de iulie
atrag atenția asupra relațiilor cu cei dragi. Va fi
nevoie de confruntare cu problemele familiei sau să
vă asumați responsabilitatea pentru ceilalți.

Fecioară
Urmează o lună în care schimbările sunt

evidente odată cu accelerarea mult așteptată a
proceselor și apariția de noi perspective. Însă pentru
aceia mulțumiți de propria poziție, lucrurile nu vor
fi calme. Pentru ei se instalează o perioadă de
instabilitate în care este necesar să se adapteze la
schimbările actuale. Va trebui să dea dovadă de
competență într-o problemă importantă. Îndoiala de
sine, pasivitatea, timiditatea, refuzul de a participa la
discuții despre probleme, negocieri și evenimente,
toate pot împiedica succesul.

La începutul lunii, activitățile științifice sau
educaționale se vor desfășura cu spor, iar nativele
active și intenționate vor primi o motivație puternică
care va promova căutările spirituale și creativitatea.

De asemenea, nu dintre cele mai plăcute
transformări pot avea loc în relațiile cu copiii sau cu
iubiții pe la mijloc de iulie. Tensiunile vor atinge
profund latura psiho-emoțională, veți deveni și mai
vulnerabili și mai sensibili. Transformările interne
bruște îi pot împinge pe unii la o schimbare bruscă
de direcție de activitate, poate chiar cu abandonarea
a ceva deja pornit, cum ar fi școala. Încercați să
țineți emoțiile sub control!

Balanță
Urmează o lună care va avea suficiente soluții

pentru realizarea ambițiilor profesionale, cu condiția
să fiți la curent cu problemele importante. Deținerea
informațiilor va deveni principalul atu pentru lideri,
manageri și antreprenori. În afaceri, documentarea
financiară și juridică va fi utilă.

Puteți primi o serie de apeluri și scrisori
interesante și invitații pe care nu ar trebui să le
ignorați. Întâlnirile, negocierile și discuțiile vă vor fi
favorabile, activitatea intelectuală și munca în
domenii în care vorbirea și scrisul sunt de mare
importanță vor fi fructuoase. În funcție de
amploarea succesului în carieră, cei aflați la început
de drum pot alege să devină lideri, profesori, tutori,
traducători, consultanți, jurnaliști, bloggeri,
psihologi.

Evenimente cheie vin la mijlocul lunii, iar ele
pot fi legate de chestiuni financiare sau de viața
personală. Sunt foarte probabile tot felul de surprize.

Între 20-25, ar trebui să fiți mai prudenți cu
finanțele proprii sau ale altora, precum și să
răspundeți la ceea ce se întâmplă cu maximă
reținere. Această perioadă poate fi plină cu cheltuieli
neplanificate sau transformări complicate în relațiile
cu cei dragi.

Scorpion
Veți avea multe de făcut, din multe domenii și

sectoare de viață, pentru că ele vin avalanșă și urgent
de rezolvat, încât aproape că veți intra în criză de
timp. Pentru a economisi timp și energie, merită să
ascultați recomandarea unui coleg sau partener de
afaceri.

Nimic nu va fi simplu, totul va veni la pachet
cu asumarea de responsabilități în plus, dar poate fi
o perioadă dinamică și incredibil de reușită. Mulți
dintre voi se vor strădui să-și extindă orizonturile,
fie că este vorba despre carieră, studii, proiecte
creative sau viața personală. Un nivel ridicat de
energie va susține motivația de afaceri, ajutând la
menținerea unei atitudini pozitive și a unui interes
puternic pentru tot ceea ce se întâmplă.

Atenție la jumătatea lunii la relații! O serie de
situații neplăcute se pot ivi în interacțiunea cu
ceilalți. Din cauza inflexibilității voastre, va fi foarte
dificil să evaluați obiectiv deciziile și opiniile altora.
Cel mai probabil, numărul susținătorilor și adepților
va scădea semnificativ, reputația vă va fi pusă la
îndoială.

Finalul de iulie însă va fi pozitiv profesional,
pot apărea șanse bune de care însă trebuie să
profitați imediat.

Săgetător
Intrați într-o lună în care vor trebui depuse mult

mai multe eforturi pentru a înțelege tot ceea ce
vedeți și auziți și pentru a trage concluziile corecte.
Mercur tensionat cu Jupiter este un factor stresant
pentru personalitatea voastră, iar el simbolizează
confruntarea dintre opinia personală și cea publică.

Vin situații transformatoare, va trebui să vă
străduiți din greu să revizuiți sau radical ceva, să vă
adaptați într-un fel la noile condiții ale realității
înconjurătoare.

Devine foarte important să finalizați toate
afacerile sau relațiile vechi pentru a începe să vă
implementați propriile idei. Veți trece printr-o
reînnoire spirituală și energetică, așa că obiceiurile
proaste și legăturile emoționale toxice ar trebui
abandonate.

Luna Nouă formată spre final de iulie vă
avantajează și activează axa educației superioare și
a drumurilor pe distanțe lungi. Problema e
retrogradarea guvernatorului vostru Jupiter, care
poate aduce încurcături de acte, documente sau
pierderi de lucruri.

Și finanțele pot isca discuții în familie, cu
partenerii, căci va trebui să justificați cheltuieli
făcute aiurea.

Capricorn
Primele două săptămâni din iulie vă

avantajează cu energiile lor ,mai ales dacă aveți
afaceri. Pentru antreprenori, acesta este cel mai bun
moment pentru a începe să închirieze spații, să
cumpere echipamente de producție, echipamente
informatice sau mașini. Articolele achiziționate vă
vor servi pentru o lungă perioadă de timp și vor ajuta
la creșterea profiturilor. Sunt posibile oferte
neașteptate dar promițătoare, noi contacte de afaceri
și cunoștințe cu persoane autorizate.

Pe lângă noile relații de afaceri, unii vor intra în
noi relații romantice care, la rândul lor, pot înlocui
complet fostele atașamente amoroase.

A doua jumătate a lunii va necesita
transformare din partea voastră, căci nu sunt excluse
evenimente negative care vor aduce energii
distructive și haotice în relațiile cu partenerii. Ar fi
mai bine să amânați orice angajamente profesionale
și investiții pe scară largă, precum și întâlniri și
negocieri importante sau semnarea de contracte.

Ca stare de spirit, vulnerabilitatea vine din
punct de vedere psihologic. Munca grea, tensiunea
în relații, amenință cu stres, insomnie și niveluri
crescute de anxietate.

Vărsător
Vine o lună activă și dinamică, în care succesul

în muncă va depinde în mare măsură de calitățile
personale și de viziunea asupra lumii. Nu ar trebui
să aveți o conotație egoistă de consumator, trebuie
să fiți amabili, să salutați cu prietenie, cordialitate și
disponibilitate de a coopera. Merită să arătați
loialitate față de opiniile celorlalți, evitând
presiunea, controlul sau constrângerea la orice.
Chiar nu este perioada cea mai potrivită pentru
manipulare și concurență acerbă. Evenimentele care
au loc în această perioadă vă pot demonta unele
iluzii, pot extrage câteva schelete din dulapul
personal, așa că unii vor trebui să suporte
circumstanțele predominante și schimbările asociate
cu mediul lor.

Mijlocul lunii e armonios, veți fi înconjurați de
oameni buni, distracție și atmosferă festivă. Totuși,
o confruntare deschisă cu partenerul poate deveni
un obstacol în chestiuni importante, poate interfera
cu implementarea planurilor și sarcinilor
curente,poate expune probleme vechi și nerezolvate
în domeniul relațiilor.

Finalul de iulie poate aduce riscul de bârfă și
critici nemeritate din partea persoanelor cu gândire
conservatoare și inertă.

Pești
Încă de la început vouă vă spun că, dacă vă

lăsați ghidați de intuiție, toate problemele care pot
apărea vor fi rezolvate în viitorul apropiat. Spun asta
deoarece aranjamentul astral îmi spune că veți reuși
mai ales în zonele în care este necesară nu numai
capacitatea de a vă adapta la schimbările rapide, ci
și de a le anticipa. Aveți această capacitate.

Primele 10 zile vă sfătuiesc să interacționați
activ cu ceilalți, să împărtășiți planuri personale și
perspective creative, atrăgând noi oameni cu
gânduri asemănătoare către ideile și proiectele
voastre. Atenție că, succesul, popularitatea crescută
și ambiția vă pot împinge la supraestimarea
oportunităților reale!

În a doua jumătate a lunii, se petrec
transformări interne serioase, se activează
sentimente profunde din cauza multiplelor conflicte
și confruntări deschise. Este posibil ca unii dintre
voi să-și piardă sprijinul echipei și al aliaților, să
piardă încrederea colegilor și partenerilor. Tot un
potențial intuitiv puternic vă va ajuta să evaluați
corect situația și dispozițiile celorlalți, încât să puteți
lua poziția optimă.

Finalul de iulie aduce energii pozitive acelora
creativi, talentați, care pot vorbi în public sau care
lucrează în domenii mediatoare.
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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

Căutăm în domeniul de construcții personal care deține cunoștințe în facturare,
măsurători și oferte. De preferință tehnicieni, subingineri, ingineri, arhitecți, zugravi
calificați, tencuitori calificați, operatori calculator cu cunoștințe Microsoft Office. Se
oferă contract de muncă nedeterminat și o ambiență plăcută la locul de muncă.


	Pagina 01
	Pagina 02
	Pagina 03
	Pagina 04
	Pagina 05
	Pagina 06
	Pagina 07
	Pagina 08
	Pagina 09
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16

