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Ghidul pentru
emigranți

,,Îmi doresc să reușim să ne
atingem obiectivele din cadrul
asociației V.A.T.R.A. și să fac în
continuare lucruri bune și frumoase

pentru
comunitatea
noastră.” -
Carmen Mihaela
Stănoi

Mistere ale lumii,
încă neelucidate

29 MAI - ZIUA
ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI

,,Fotografii creative am învățat să fac la
școala unde mai fac cursurile și în
prezent, deseori fotografiile sunt
inspirate de un tablou sau o carte
poștală veche. Ador aceste ședințe, aici
creativitatea mea nu are limite, fiindcă
mereu îmi dezvolt ideile, nu reproduc.” -
Cristina Andronache Tătaru
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Această zi este marcată, din
2015, în ultima duminică a lunii mai
și oferă prilejul sărbătoririi și
împărtășirii identității românești pe
întreg mapamondul, acolo unde se
află români.

Anterior, până în anul 2014, Ziua
Românilor de Pretutindeni a fost
marcată la data de 30 noiembrie,
concomitent cu sărbătoarea
Sfântului Apostol Andrei, potrivit
Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007,
privind sprijinul acordat românilor
de pretutindeni, publicată în
Monitorul Oficial din 21 noiembrie
2007. Articolul 10 din Legea
299/2007 a fost modificat prin Legea
101/2015, astfel modificându-se
data la care se sărbătorește această
zi.

Potrivit expunerilor de motive
din lege, se precizează că această
modificare a fost adusă ca urmare a
solicitărilor comunităților de români
din afara granițelor naționale.

Totodată, deputatul Aurelian
Mihai a explicat opțiunea pentru
alegerea acestei noi date, prin faptul
că în luna mai sunt marcate
numeroase sărbători ale familiei,
precum Ziua Mamei (prima
duminică din mai), Ziua Tatălui (a
doua duminică din mai), dar și Ziua
Europei sau Ziua Independenței de
Stat, ambele celebrate la 9 mai.
Astfel, luna mai este o perioadă
propice activităților culturale
specifice acestei zile.

În anul 2016, Institutul Cultural
Român, Institutul ‘Eudoxiu
Hurmuzachi’ și Departamentul
Politici pentru Relația cu Românii de
Pretutindeni din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe au organizat un

program comun pentru a marca Ziua
Românilor de Pretutindeni.

În anul 2017, Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni a dedicat
această zi educației, pentru a pune în
lumină contribuția voluntarilor
implicați în programele de predare în
limba română, precum și importanța
limbii materne ca element identitar
pentru generațiile tinere din afara
granițelor. În acest sens, au fost
derulate proiecte precum: seminarul
“Limba română mai aproape de
casă”, maratonul media de
cunoaștere de către opinia publică a
inițiativelor din domeniul educației
sau programul intitulat “Limba
română - Educație și Comunicare”,
prin care cadrele didactice, pentru
început din Spania, Italia și Marea
Britanie, sunt sprijinite cu suporturi
de curs și sesiuni de pregătire.

Pentru marcarea acestei zile în
2018, Institutul Cultural Român,
împreună cu Asociația Cadrelor
Didactice de Etnie Română din
Ucraina, a organizat la Cernăuți,
două evenimente dedicate românilor
din regiunea Cernăuți, fiind vorba de
conferința ‘’De la iubire la dragostea
creștină’, susținută de Dan Puric la
Palatul Academic din Cernăuți, la 31
mai 2018, și de un concert de muzică
susținut de tineri muzicieni din
ansamblul basarabean Moldo
Crescendo, la 1 iunie 2018.

Institutul Eudoxiu Hurmuzachi
pentru românii de pretutindeni,
împreună cu partenerii săi
organizează conferințe și dezbateri
în comunitățile istorice românești.
Astfel, Ziua Românilor de
Pretutindeni este sărbătorită la acest
sfârșit de săptămână la Comrat în

Republica Moldova, în Serbia la
Voivodina și pe Valea Timocului în
Ucraina la Ismail și Cernăuți, dar și
în comunitățile de români din
Albania și Bulgaria (sursa
www.rador.ro).

Ministrul delegat pentru relațiile
cu românii de pretutindeni, Dan
Stoenescu, afirmă că diaspora
trebuie să înțeleagă faptul că
reprezintă “o forță pentru România”.

“Ca român, care a trăit timp
îndelungat în diaspora, știu cât de
important este ca românii de
pretutindeni să se implice în
dezvoltarea țării ca parteneri
strategici și, mai presus de toate, ei
trebuie să fie mereu conectați, să fie
uniți și să înțeleagă faptul că sunt o
forță pentru România”.

De asemenea, “Sărbătoarea Zilei
Românilor de Pretutindeni este un
bun prilej de a le ura ‘La mulți ani’
tuturor românilor care trăiesc în
afara granițelor. Este important să
menținem puternică legătura între
cei care au rămas acasă și aceia
dintre noi care au trecut granițele sau
peste care granițele au trecut. Îmi
doresc ca acest mesaj să ajungă în
comunitățile noastre de peste hotare,
în același mod în care îmi doresc ca
inițiativele noastre, care vin în
sprijinul românilor din străinătate, să
fie cunoscute în comunitățile
românești din lumea întreagă” a
transmis ministrul Stoenescu.

,Glasul dulce ce ne însoțește
Niciodată nu va fi uitat
Căci în el răsună și trăiește
Tot ce-i mai frumos și mai curat
Pe câmpie și în munți răsună
Glasul vitejesc clocotitor
Care toate inimile-adună
Pentru un destin nemuritor ..
Căci ce e românesc nu piere
Și nici nu va pieri.
Românul știe să înfrunte ceasul

greu
El crede în dreptatea lui și-n D-

zeu.
(Versuri scrise și cântate de

Jean Moscopol în lungii ani de
pribegie în străinătate)

La mulți ani, români de
pretutindeni, oriunde v-ați afla!

Solo Rotenstain
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29 MAI - ZIUA ROMÂNILOR 
DE PRETUTINDENI Anunț

informativ
Anunț privind
organi zarea unui
consulat itine -
rant/mobil la
Nürnberg
În perioada 02-03 iulie 2022, Consulatul
General al României la München
organizează Consulat itinerant/mobil
la Nürnberg, în sediul Centrului româno-
german de ajutor și integrare „Dumitru
Dorin Prunariu”, din Petersauracher Straße
47, 90449 Nürnberg, în vederea oferirii de
asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor
români din această zonă.
PROGRAMUL este:
Sâmbătă, 02 iulie 2022 – intervalul orar
9.00–17.00
Duminică, 03 iulie 2022 – intervalul orar
9.00-17.00
Vor fi efectuate următoarele SERVICII
CONSULARE:
• pașapoarte simple electronice, 
• înscriere certificate de naștere, 
• procuri și declarații.
Cetățenii interesați pot solicita programare
până vineri, 17 iunie 2022, la adresa de e-
mail: munchen.itinerant@mae.ro, comu -
nicând codul cererii/cererilor din SIMISC
(format PE xxxxxxx) validate în portalul
www.econsulat.ro, pentru verificare și
programare.
Mesajul prin care solicitați programare
trebuie să conțină:
• nume și prenume, titular serviciu consular, 
• serviciul consular solicitat,
• număr de telefon de contact, 
• documentele justificative scanate, aferente
serviciului consular solicitat.
Cererile complete, cu toate documentele
necesare, vor primi confirmarea și invitația
de a se prezenta fizic într-una din zile la o
oră stabilită, cu  prezentarea tuturor
DOCUMENTELOR în ORIGINAL.
Vă rugăm să respectați data și ora
programării primite. Plata serviciilor
consulare se va face, pe loc, în numerar
(cash), respectiv 59 € pentru pașaport și 3 €
pentru procuri/declarații cu publicitate
INFONOT. 
Precizăm că numărul de servicii este limitat
și doar cererile cu documentație completă
vor fi programate, în ordinea acceptării
acestora.
Fiecare persoană care solicită un serviciu
consular urmează să primească pe e-mail
confirmarea datei și orei la care are
programarea. Precizăm că NU se vor face
programări telefonice și nu este posibilă
preluarea de cereri fără programare.

Consulatul General al României la
München

INFORMAȚIE



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

Acțiune
Într-un discurs de

încheiere, Olaf Scholz,
cancelarul Germaniei, a cerut
„o globalizare durabilă,
rezistentă, care folosește
resursele naturale cu
moderație și, mai presus de
toate, ține cont de nevoile
generațiilor viitoare”,
adăugând că o nouă abordare
a globalizării ar fi „bazată pe
solidaritate de care
beneficiază toți cetățenii – din
toate părțile lumii. ”Liderii
mondiali se angajează să
lupte pentru libertate și valori,
cu istoria la un moment de
cotitură”.

Președintele Zelensky al
Ucrainei s-a adresat reuniunii
anuale, spunând că aceste
cuvinte „punct de cotitură” au
devenit mai mult decât o
simplă figură de stil retorică”,
îndemnând că: „valorile
trebuie să conteze”.

Războiul adâncește
hotărârea de angajament
pentru acțiune, în timp ce
liderii mondiali abordează noi
realități într-un moment fără
precedent în istorie.

Eșecul sistemelor globale
de alimentație, energie și
sănătate necesită noi
parteneriate și colaborări.

Reprezentantul american
pentru climă, John Kerry, a
dezvăluit un semnal puternic
de piață de 8,5 trilioane de
dolari pentru comercializarea
tehnologiei cu emisii zero, în
timp ce peste 50 de companii
s-au alăturat Coaliției First
Mover, care își propune să
„decarbonizeze” industria
grea și transportul.

Trimisul special al Chinei
pentru schimbări climatice,
Xie Zhenhua, a anunțat
angajamentul țării sale de a
planta și conserva 70 de
miliarde de copaci până în
2030.

Davos-Klosters, Elveția,
26 mai 2022 – Liderii
mondiali s-au reunit la
Reuniunea Anuală a
Forumului Economic
Mondial din 2022, pe fondul
aprofundării fricțiunilor și
fracturilor globale și a unei
pandemii o dată într-un secol.

Războiul din Ucraina a
creat o imensă suferință
umană. Iar impactul mai larg
al conflictului se simte în
întreaga lume.

Forumul Economic
Mondial a cerut un „Plan
Marshall” pentru
reconstrucția Ucrainei. „În

Davos, solidaritatea noastră
este în primul rând cu
oamenii care suferă de
atrocitățile acestui război”, a
declarat Klaus Schwab,
fondatorul Forumului și
președintele executiv.

Sesiunea Dialog special
privind Ucraina a reunit 70 de
directori generali globali
alături de prim-ministrul
Ucrainei (care s-a alăturat
virtual), cu președintele
Comisiei Europene, ministrul
de externe al Ucrainei și
prim-viceprim-ministrul
Ucrainei la Davos în
persoană, alături de alți
demnitari. Directorii
executivi au oferit modalități
concrete despre cum
companiile lor pot sprijini
guvernul ucrainean și sectorul
său privat în reconstrucția
Ucrainei acum, în loc să
aștepte încheierea războiului.

Forumul Economic
Mondial și-a oferit sprijinul în
acest demers, promovând
discuțiile cu privire la noi
parteneriate și soluții bazate
pe piață pentru a permite un
răspuns extins la situația
umanitară din Ucraina și alte
crize globale.

Întâlnindu-se personal
după o pauză de doi ani, la
întrevedere au avut loc peste
450 de sesiuni, care au reunit
2.500 de lideri și experți din
întreaga lume, inclusiv 300 de
lideri de guvern și 50 de șefi
de stat. A fost o oportunitate
critică de a promova o
cooperare globală și regională
mai puternică pentru a
restabili stabilitatea și a crea
un impact real.

Natura și clima
Criza energetică

exacerbată de războiul din
Ucraina nu trebuie să
adâncească dependența lumii
de combustibilii fosili care
încălzesc climatul. În timpul
săptămânii, s-a concentrat pe
accelerarea soluțiilor de
energie curată și climatice.

Peste 50 de companii s-au
alăturat acum Coaliției First
Movers, care a fost lansată de
președintele SUA Biden și
Forumul Economic Mondial
la COP26 pentru a
„decarboniza” industria grea
și sectoarele transportului pe
distanțe lungi – sectoarele
responsabile pentru 30% din
emisiile globale.

Săptămâna aceasta, la
Davos, John Kerry, trimisul
prezidențial special al Statelor
Unite pentru climă, s-a
alăturat acestor companii
pentru a transmite un semnal
puternic de piață pentru a
comercializa tehnologia cu
zero carbon. Capitalizarea lor

de piață reprezintă
aproximativ 8,5 trilioane de
dolari pe cinci continente și
își asumă angajamente de
cumpărare în avans fără
precedent până în 2030.

Opt țări noi s-au alăturat
Coaliției First Movers ca
parteneri guvernamentali –
Danemarca, India, Italia,
Japonia, Norvegia,
Singapore, Suedia și Regatul
Unit. Toți s-au angajat să
creeze piețe timpurii pentru
tehnologii curate. Alături de
Statele Unite, există nouă
parteneri guvernamentali
angajați.

Peste 70 de directori
executivi ai CEO Climate
Leaders Alliance – cel mai
mare grup de acțiune
climatică condus de CEO la
nivel mondial – au convenit
să ia măsuri îndrăznețe pentru
a traduce angajamentele în
reduceri tangibile ale
emisiilor în conformitate cu
1,5C. Acoperind 26 de țări și
12 industrii și reprezentând
120 de companii în total,
alianța are o amprentă anuală
combinată de emisii mai mare
decât India sau UE.

Directorii executivi au
convenit să facă eforturi
pentru progrese în ceea ce
privește obiectivele climatice
globale critice pentru 2030 și
2050, mobilizând dialogul
între guverne și sectorul
privat pentru a obține un
rezultat de succes la COP27
de la Sharm el-Sheikh.

Trimisul special al Chinei
pentru schimbări climatice,
Xie Zhenhua, a anunțat
contribuția țării sale la
plantarea și conservarea a 70
de miliarde de copaci până în
2030. Forumul Economic
Mondial și China Green
Foundation vor întreprinde
măsuri concrete împreună
prin 1t.org China Action
pentru a sprijini îndeplinirea
contribuției Chinei.

O nouă investiție de 15
milioane USD pe cinci ani a
fost anunțată pentru a sprijini
antreprenorii care pot stimula
inovația în managementul
resurselor de apă dulce –
inițiativa va fi găzduită de
platforma noastră UpLink.

Directorii generali au
purtat, de asemenea, dialoguri
cu reprezentanții regionali
pentru climă, conducerea
COP26, COP27 și COP28
pentru a face progrese în ceea
ce privește politicile climatice
globale, inclusiv importanța
stabilirii unui preț global
pentru carbon și alte măsuri
politice cheie pentru a
accelera tranziția.

Activista de tineret
Elizabeth Watuthi a vorbit
despre Protejarea oamenilor

și a planetei noastre,
împărtășind perspectiva
locală și impactul direct al
schimbărilor climatice în
comunitățile vulnerabile, iar
activistul de tineret Vanessa
Nakate, vorbind la sesiunea
Staying on Course for
Climate Action, a spus:
„Când vorbim despre
schimbările climatice vorbim
și despre securitatea
alimentară. Este foarte
important să înțelegem
intersecțiile acestei crize.”

Coaliția Globală pentru
Noua Mobilitate a Forumului
lansează inițiativa Urban
Mobility Scorecards. Peste 30
de companii, precum Visa,
Hyundai, Uber, Volta Trucks
și TIER, vor lucra cu factorii
de decizie din orașe și regiuni
pentru a înțelege mai bine
provocările și soluțiile pentru
a crea un ecosistem de
mobilitate comun, conectat și
„decarbonizat”.

O nouă Comisie globală
pentru economia apei a fost
lansată pentru a redefini
modul în care prețuim și
încorporăm apa în luarea
deciziilor economice. Este
condus de Ngozi Okonjo-
Iweala, directorul general al
Organizației Mondiale a
Comerțului; Mariana
Mazzucato, director fondator
al Institutului UCL pentru
Inovare și Scop Public;
Tharman Shanmugaratnam,
ministru înalt al Guvernului
din Singapore; și Johan
Rockström, director al
Institutului Potsdam pentru
Cercetarea Impactului
Climatic.

Transformare
economică

Raportul Chief
Economists Outlook al
Forumului a avertizat cu
privire la „consecințele
umane grave” ale
fragmentării economiei
globale. Acesta a spus că
economiile în curs de
dezvoltare se confruntă cu
compromisuri între riscurile
crizei datoriilor și asigurarea
alimentelor și

combustibilului. Creșterea
costului vieții afectează cel
mai puternic cele mai sărace
comunități din lume.
Conflictul din Ucraina a
exacerbat sistemele
energetice și alimentare deja
fragile. Co-investiția din
partea sectorului public și
privat este esențială pentru
repornirea unei noi ere a
creșterii economice, una care
integrează incluziunea și
sustenabilitatea în nucleul
său, mai degrabă decât o
gândire ulterioară, și este cea
mai bună cale de progres
pentru prosperitatea comună.

Un grup lider de directori
generali, miniștri și experți
academicieni au convenit
asupra foii de parcurs pentru
Alianța Creatorilor de Piață
pentru a dezvolta principii
mai echitabile pentru
guverne, întreprinderi și
parteneriate public-privat în
domeniul inovației și
dezvoltării industriale. Acesta
va fi lansat mai târziu în acest
an.

Viitorul globalizării
economice: scenarii și
implicațiile lor subliniază
modul în care natura
globalizării se poate schimba
pe măsură ce puterile
economice aleg între
fragmentare sau integrare atât
în   dimensiunea fizică, cât și
în cea virtuală a economiei
mondiale.

Guvernul Rwandei și
Emiratele Arabe Unite au
anunțat că se alătură Alianței
pentru acțiunea alimentară
pentru a stimula
transformarea sistemelor
alimentare. Ei fac parte dintr-
un grup în creștere de țări care
se deplasează în primul rând.
Noul parteneriat va valorifica
inovația pentru a accelera
obiectivele țării privind
securitatea alimentară și
nutriția, creșterea favorabilă
incluziunii, durabilitatea și
rezistența la schimbările
climatice, în conformitate cu
Obiectivele de dezvoltare
durabilă ale ONU.

Sursa:
Public.Affairs@weforum.org
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În acest număr o să vă facem cunoscut ghidul
pentru emigranții din România în Kreis Gütersloh
şi primul pas recomandat în district, iar revista
poate fi găsită în format online dar şi tipărită. 

Vă urează un călduros bun venit:
• Manuel Erdmeier (Șeful Kommunales

Integrationszentrum Kreis Gütersloh (Centrul
Municipal de Integrare)

• Peter Köching (Șeful departamentului de
specialitate responsabil cu cercetarea și integrarea
din cadrul Caritas verband für den Kreis Gütersloh
e. V. (Asociația Caritas pentru Districtul
Gütersloh)

• André Mannke (Directorul Fortbildungs-
Akademie Reckenberg-Ems (Academia de
formare profesională  Reckenberg-Ems)

• Teresa Pinheiro (Șefa departamentului
municipal pentru tineri și familie din cadrul AWO
Bezirksverband Ostwest-falen-Lippe e.V.
(Asociația districtuală pentru asistența socială a
muncitorilor) 

PRIMUL PAS (21. Juni 2021)
Înregistrarea la serviciul public comunitar de

evidență a persoanelor (Meldebehörde)
Dacă o persoană se mută în Germania, într-o

comună sau într-un oraș, trebuie să se înregistreze
în decurs de două săptămâni la serviciul public
comunitar de evidență a populației.

Dacă o persoană majoră se mută din

străinătate, trebuie să se înregistreze personal la
serviciul de evidență a populației
(Einwohnermeldeamt). 

TREBUIE SĂ AVEȚI LA
DUMNEAVOASTRĂ:

• documentele, respectiv pașapoartele, certi -
ficatele de naștere ale tuturor persoanelor care se
vor înregistra.

• certificatele de căsătorie, dacă este cazul
• adeverință de la proprietarul locuinței
În cazuri excepționale, municipalitatea poate

solicita și alte documente. 

Reînregistrarea
În cazul în care aveți o nouă adresă în

Germania, aveți două săptămâni la dispoziție
pentru a vă înregistra din nou la noul serviciu de
evidență a populației. Această prevedere se aplică
și dacă vă schimbați locuința în cadrul aceleiași
municipalități sau în cadrul aceluiași oraș. Dacă vă
mutați, trebuie să informați următoarele instituții
despre noua dvs. adresă:

• Serviciul de evidență a populației
• Serviciul de înmatriculări auto (Zulassun g -

sstelle) dacă aveți mașină
• Serviciile de asistență socială responsabile

cu alocațiile copiilor, cu ajutorul de șomaj
(Arbeitslosengeld) de tip I și II și cu burse
conform legii federale privind promovarea
educației și formării (BAföG)

• Școala și grădinița
• Societatea de asigurări, în special casa de

asigurări de sănătate, băncile
• Medicii
• Angajatorul dumneavoastră
• Furnizorii de televiziune, telefonie, Internet

și energie
• Instituții unde aveți calitate de membru
Poșta oferă un serviciu contra cost de

redirecționare a corespondenței. 

Ștergerea înregistrării
Ștergerea înregistrării este necesară numai

dacă doriți să vă mutați în străinătate. Este foarte
important să nu omiteți acest pas. Vă rugăm să
trimiteți o copie a confirmării de ștergere a
înregistrării tuturor instituțiilor importante (de
exemplu, agenția de ocupare a forței de muncă,
casa de asigurare familială, casa de asigurări de
sănătate, oficiul poștal, banca).

Aceasta este singura modalitate de a informa
oficial birourile administrative că nu veți mai
locui în Germania de la o anumită dată.

Astfel, veți evita continuarea achitării
contribuțiilor pentru asigurările de sănătate.

Vă rugăm să prezentați cartea de identitate în
momentul ștergerii înregistrării.

Puteți obține informații și asistență de la
biroul de înregistrare a rezidenților
(Einwohnermeldeamt) sau de la biroul pentru

cetățeni (Bürgerbüro) din municipalitatea sau
orașul dvs. Acestea au sediul în primărie.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen den
Wegweiser für Auswanderer aus Rumänien im
Kreis Gütersloh und den empfohlenen ersten
Schritt im Kreisgebiet vor. Das Magazin ist
sowohl online als auch in gedruckter Form zu
finden. 
Sursa: https://www.wi-gt.de/infor mationen-fuer-

suedosteuropaeer/ratgeber-fuer-
neuzugewanderte-menschen-aus-rumaenien-

polen-und-bulgarien-im-kreis-guetersloh/ghid-
pentru-noii-imigranti-din-romania-polonia-si-

bulgaria-in-districtul-guetersloh/inhalt/1-primii-
pasi/

Alexandra-G. Chiribes
Gutjahrstr. 10, 44287 Dortmund

Mobil 017660416253

Ghidul pentru emigranți

Astăzi o să vă vorbesc, pentru că
este ca temă de mare interes, despre
Berufsgenossenschaft!

Germania este un stat social,  fiind
bine știut că oferă sprijin cetățenilor.

De exemplu, o femeie însărcinată
poate lua concediu de maternitate cu șase
săptămâni înainte de naștere și poate
primi salariul integral în acest timp.

Dacă ați avut un accident de muncă,
asigurarea legală de accident vă va
asigura că vă veți restabili și că veți fi
îndrumat treptat înapoi în viața
profesională. În plus, sunt plătite atât
beneficii de reabilitare medicală, cât și
de reabilitare profesională, precum și de
înlocuire a salariului și beneficii
de compensare, cum ar fi indemnizații de
accidentare.

Ce este o asociație comercială?
Asociația de asigurări de răspundere

civilă a angajatorilor este organismul
responsabil cu asigurarea legală împotriva
accidentelor și asigură prestații în caz de
accidente de muncă sau boli profesionale.

Acoperirea asigurării se aplică
consecințelor unui accident de muncă,
unei boli profesionale precum durerile de
spate în anumite domenii profesionale și
pentru accidentele care au loc pe drumul
direct spre serviciu sau de la locul de
muncă. Temeiul legal pentru asigurarea
legală împotriva accidentelor este al 7-lea
Cod al asigurărilor sociale (SGB VII).

Asociația profesională (BG):
Asigurarea este voluntară sau obligatorie?

În principiu, companiile cu cel puțin
un angajat trebuie să își asigure angajații
la o asociație profesională . Acest lucru
este pentru a se asigura că angajații sunt în
siguranță financiar în cazul unei boli
profesionale sau al unui accident de
muncă. Următoarele grupuri de persoane
sunt asigurate obligatoriu în asigurarea
legală de accidente conform § 2 SGB VII:

• Angajații (de asemenea, într-un
atelier pentru persoane cu dizabilități sau
deținuți în închisoare)

• Ucenici, formare avansată și
educație ulterioară

• Fermierii, precum și soții, membrii
familiei care lucrează și voluntari în
agricultură

• Negustori de case și intermediari,
precum și soții

• Copii care frecventează un centru
de zi sau îngrijitoare

• Elevii și studenții de la școlile
generale și profesionale

• Lucrători independenți sau
voluntari în domeniul sănătății sau al
asistenței sociale care nu sunt scutiți de
asigurare

• Voluntari în organizații de stat sau
bisericești

• Persoane cu atribuții civice (de
exemplu, lucrători electorali)

• Martori la citarea unui tribunal
german donatori de organe și sânge

• Beneficiari de ajutor de șomaj
(ALG) I și II îngrijitorii

Antreprenorii și persoanele
asemănătoare întreprinzătorilor nu sunt
asigurați în mod obligatoriu la asociația
comercială, dar pot fi asigurați
voluntar. Aceste grupuri de persoane sunt
asigurate și în caz de boli profesionale
sau accidente de muncă :

• Lucrători independenți și soții
colaboratori

• Voluntari din organizații non-profit,
asociații patronale, sindicate și partide
politice

Anumite grupuri sunt scutite de
asigurarea obligatorie la asociația de
asigurări de răspundere civilă a
angajatorilor . Acestea includ
următoarele:

• Ofițer
• Recruții și cei care fac serviciul în

folosul comunității
• Membrii ai societăților spirituale și

diaconițe
• Oaspeții de vânătoare și pescuit
• Pescari interioare necomerciale,

apicultori și ferme de îngrășare
• Medici, stomatologi, medici

veterinari, psihoterapeuți, medici naturiști

și farmaciști
Cadrul asociației profesionale și

asigurărilor de accidente se extinde numai
asupra activităților persoanelor în
cauză. Prin urmare, aceștia nu sunt
asigurați în niciun alt context și nu
primesc nicio prestație. Asigurarea legală
împotriva accidentelor nu se aplică nici în
cazul accidentelor din sfera privată.

În funcție de industria în care lucrați,
o asociație comercială se va ocupa
de prestațiile la care aveți dreptul în cazul
unui accident de muncă. Există
următoarele asociații profesionale:

• Asociația comercială pentru materii
prime și industria chimică (BG RCI)

• Asociația comercială a ingineriei
mecanice și a metalelor (MM BG)

• Asociația comercială Metal North
South (BG Metal)

• Asociația Comercială pentru
Produse Energetice, Textile, Electrice,
Media (BG ETEM)

• Asociația comercială a
lemnului (Holz BG)

• Asociație profesională pentru
alimentație și restaurante (BGN)

• Asociația comercială a
măcelarilor (Fleischerei BG)

• Asociația comercială pentru
industria construcțiilor (BG Bau)

• Asociația Profesională pentru
Comerț și Distribuție de Mărfuri (BGHW)

• Asociația comercială
administrativă (VBG)

• Asociația profesională pentru
transport și managementul traficului (BG
Verkehr)

• Asociația Profesională pentru
Servicii de Sănătate și Asistență
Socială (BGW)

Dacă nu sunteți sigur la ce asociație
comercială (BG) și societatea de asigurări
de accidente sunteți înregistrat, puteți, fie
să vă întrebați angajatorul, fie să sunați la
linia telefonică legală pentru asigurări de
accidente (0800 60 50 404).

Sarcinile asociației comerciale
Una dintre cele mai importante

sarcini ale asociației comerciale este de a
educa companiile în tema siguranței.

Potrivit § 14 SGB VII , asociația
profesională are sarcina principală de a
informa angajații cu privire la accidentele
de muncă și de navetă, bolile profesionale
și pericolele pentru sănătate legate de
muncă și de a le despăgubi în caz de
urgență. Ca parte a mandatului lor de
prevenire conform Secțiunii 17 SGB VII,
ei consiliază companiile cu privire la toate
aspectele legate de sănătatea și securitatea
în muncă .

O asociație comercială emite
reglementări de prevenire a accidentelor și
monitorizează conformitatea și
implementarea în companie. Acest lucru
este monitorizat de supraveghetori care au
puteri suverane. În caz de urgență,
măsurile dispuse pot fi executate cu

măsuri coercitive .
Conform § 23 SGB VII, o asociație

comercială formează persoane care
trebuie să mențină siguranța muncii în
companie. Aceștia includ în
special directori , precum și ofițeri de
siguranță și specialiști în securitatea
muncii. În acest scop, asociațiile
profesionale operează propriile facilități
de formare .

Dacă dumneavoastră, în calitate de
angajat, sunteți afectat de un accident de
muncă sau dacă ați suferit o boală
profesională, asociația dumneavoastră
profesională trebuie să se asigure că
prejudiciul sănătății este eliminat în
conformitate cu articolul 26 alin. (1) nr. 1
SGB VII. O îmbunătățire a sănătății este
de asemenea de imaginat.

În acest scop, asociația comercială
poate dispune reabilitare medicală și poate
lucra împreună cu medicii și spitalele în
consecință. Pe lângă reabilitarea medicală,
se realizează și reabilitarea profesională și
socială. În consecință, angajatului ar
trebui să i se asigure un loc de muncă care
să corespundă înclinațiilor și
abilităților sale .

În funcție de gravitatea accidentului
de muncă sau a bolii profesionale,
asiguratului i se asigură și asistență de
către asociația profesională, care are
scopul de a ușura viața de zi cu zi
. Acestea includ, de exemplu, scaune cu
rotile și bastoane. În cazul în care este
nevoie de îngrijire din cauza accidentului,
asociația profesională va plăti aceleași
prestații ca și asigurarea de îngrijire .

În timp ce salariatul nu poate lucra
din cauza unui accident de muncă sau a
unei boli profesionale, asociația
comercială plătește o indemnizație de
accidentare . Aceasta se ridică la
aproximativ 80% din taxa standard . În
cazul în care incapacitatea temporară de
muncă se transformă în una permanentă,
iar sănătatea este afectată semnificativ,
asociația comercială plătește o pensie
aferentă veniturilor .

În cazul în care asiguratul decedează
în urma accidentului de muncă , asociația
de asigurări de răspundere civilă a
angajatorului plătește pensie, indemnizații
de deces și, dacă este cazul, chiar și
costuri de repatriere persoanelor aflate în
întreținerea victimei.

Cum procedează asociația
profesională în cazul unui

accident de muncă?
Un accident de muncă trebuie

raportat la asociația comercială.
Dacă ați suferit un accident de

muncă și nu puteți lucra mai mult de trei
zile, trebuie să vă înregistrați la asociația
dvs. comercială. Decesul unei persoane
asigurate trebuie , de asemenea, raportat
imediat cooperativei. În cazul unui
accident de muncă, acest lucru poate fi
raportat online. Pentru a face acest lucru,

pur și simplu accesați site-ul web al
asociației dvs. profesionale și apelați
documentul privind accidentul de
muncă. Pentru a face acest lucru,
conectați-vă la pagina cu datele dvs. de
acces sau înregistrați- vă pentru una nouă.

Avantajul sistemului este că puteți
prelua date despre accidente din
rapoartele anterioare de accident și veți fi
sprijinit să le completați deoarece
sistemul verifică înregistrările . Un raport
de accident finalizat poate fi salvat
și editat din nou. De asemenea, le puteți
vizualiza oricând.

Dacă aveți o boală profesională,
trebuie să consultați de urgență un medic
de asigurări de accidente . Acest lucru
asigură un tratament medical
rapid. Boala  poate fi fie oprită în mare
măsură, fie poate duce la recuperare.

La ce beneficii aveți dreptul de la
BG în caz de accident de muncă?

Asociația comercială trebuie să
despăgubească asigurații în mod
corespunzător dacă există un accident de
muncă sau o boală profesională. În acest
context, se asigură o reabilitare holistică a
angajatului. Aceasta include măsuri
medicale, sociale și ocupaționale, precum
și securitate financiară pentru familie.

În plus, companiile sunt instruite în
funcție de siguranță și pericole . În acest
fel, accidentele de muncă și bolile
profesionale precum durerile de
spate trebuie evitate pe cât posibil.

Cu toate acestea, în cazul în care se
produce un accident, asociația de asigurări
de răspundere civilă a angajatorilor se
asigură că asiguratul este reintegrat în
companie și are o legătură socială după
procesul de vindecare. Aceste beneficii
sunt beneficii pentru participarea la viața
profesională și la viața în comunitate.

Asociația profesională ar dori să
restabilească capacitatea de a lucra cât
mai repede posibil, cu beneficii precum
beneficii de reabilitare și vătămare.

Daca se desfășoară o activitate
asigurata , salariatul beneficiază de
aceasta protecție asigurată. Pe lângă
prestațiile în natură deja menționate,
precum  îngrijirea medicală și
profesională după o boală, asiguratul are
dreptul la următoarele beneficii
financiare de la asociația comercială:

• indemnizație de vătămare
• indemnizație tranzitorie
• indemnizație de îngrijire
• ajutor de deces
• Pensie (pensie de urmaș și de orfan)

Sursa, text și poze:
https://www.arbeitsrechte.de/berufsgeno
ssenschaft/#Aufgaben_der_Berufsgenos

senschaft
Alexandra-G. Chiribes

Gutjahrstr. 10, 44287 Dortmund
Mobil 017660416253

Email:
alexandracoroianu80@gmail.com

BERUFSGENOSSENSCHAFT: 
Asociație profesională: sarcini și servicii ale transportatorului



Oana Roxana Gherasim: Să
facem cunoștință cu
persoana din spatele
obiectivului de filmat.
Cristina Andronache

Tătaru: În primul rând, îți
mulțumesc Roxana pentru
oportunitatea acestui interviu.
Mă numesc Cristina,
psihopedagog de profesie și
fotograf din pasiune. De aproape
5 ani am emigrat din Moldova în
Germania, unde am început o
viață nouă plină de provocări,
dar și realizări frumoase. 

O.R.G. Ce amintiri din
copilărie îți trec acum prin
minte?
C.A.T. Deseori îmi revin în

minte amintiri, momente din
copilărie și anume locul unde
mi-am petrecut verile, e vorba de
câmpia din proximitatea casei
părintești, acolo unde mă jucam
cu prietenii. E un sentiment de
fericire aparte, foarte diferit de
sentimentul de fericire trăit acum
la maturitate.

O.R.G. Dacă ar fi să schimbi
ceva în viața ta, ce  ai aduce
nou sau le ce ai renunța?
C.A.T. Cred că aș face multe

schimbări, aș face în așa fel încât
copiii mei să locuiască alături de
bunei, fiindcă dragostea
bunicilor nu poate fi înlocuită cu
nimic și când ea este la distanță,
copii cresc cu un mare gol. 

Aș face astfel încât să pot
vorbi limba engleză la un nivel
avansat, asta e una din marile
mele păreri de rău. Totuși nu mă
dau bătută, sunt sigură că va veni
momentul când voi vorbi fluent
și limba engleză. 

O.R.G. Ești mamă a doi copii
frumoși. Cum e să-i crești
într-o societate puțin mai
altfel decât cea care ne-a
format pe noi? Ce observi
pozitiv în dezvoltarea lor, dar
care sunt și minusurile la
care lucrezi?
C.A.T. Viața în Germania e

mult mai coloră, mai interesantă
comparativ cu cea de acasă..
Copiii mei învăță să tolereze și
să lege prietenii cu toți colegii,
partenerii de joacă indiferent din
ce țară vin ei, indiferent ce limbă
vorbesc sau ce religie au. Cred
eu că ei cresc cu mai puține
stereotipuri decât noi, generația
părinților lor. 

Îmi place aici faptul că,
copiii sunt cumva în centru
atenției în societatea germană,

spre exemplu toate concediile
maturilor se învârt în jurul
vacanțelor lor, sunt create locuri
și spații de joacă peste tot,
începând cu instituțiile de stat și
finisând cu periferiile orașelor.
Cu toate acestea, copii nu sunt
atât de sociabili și dezinvolți
precum sunt în Moldova sau
România, cu părere de rău.

O.R.G. Prezintă în câteva
cuvinte diferențele dintre
viața de-acasă și cea de aici,
diferențe care te ajută să fii
ceea ce ești astăzi.
C.A.T. Germania mi-a dat

posibilitatea să-mi realizez
visele și pasiunile, o libertate
financiară, astfel încât să îi pot
ajuta și pe alții. Eu vin dintr-un
orășel mic, situat pe malul stâng
al Prutului, am crescut într-o
familie modestă, aproape 4 ani
am lucrat ca psihopedagog într-
un serviciu de stat, deci am avut
un salariu modest. Viața a fost
destul de complicată acasă, în
schimb Germania mi-a oferit
multe posibilități de dezvoltare,
fapt pentru care îi sunt
extraordinar de recunoscătoare. 

O.R.G. Cum simți
războiul din Ucraina, reușești
să te aduni pentru viața de zi
cu zi? Ai rude, prieteni acolo?
Cum sunt ei? 
C.A.T. E complicat, sunt

zile și zile, periodic mai am câte
un episod de plâns, astfel simt că
îmi eliberez sufletul de frică și
durere. Acum că situația din
Transnistria escaladează, nivelul
de stres e tot mai înalt. Mi-am
rugat mama să își pregătească o
valiză cu acte și alte lucruri

necesare și să plece în România
la soră mea, în cazul în care
războiul trece peste hotarele țării
noastre. Dar părinții nu prea
acceptă ideea aceasta, toată viața
lor e acolo.

Prieteni nu am în Ucraina, în
schimb am prieteni ce au rude
acolo și majoritatea au reușit să
plece, mulți din ei acum locuiesc
în Moldova și așteaptă să revină
înapoi în Ucraina.

O.R.G. Ca și psihopedagog
de formație profesională, ce
sfat ai avea pentru mămicile
care citesc ziarul nostru și
care încă își mai caută locul
în țara de împrumut, să o
numim așa, și din această
cauză poate nu reușesc
mereu să-și gestioneze
timpul pentru sine, timpul
pentru copii și familie/
prieteni eficient?
C.A.T. Înainte de a emigra

în Germania, o prietenă mă
sfătuise ca, de la bun început să
caut evenimente publice și să
particip, exact asta am și făcut.
Îmi aduc aminte de primul
eveniment, o serbarea organizată
de pompierii voluntari la stația
de pompieri din zona unde
locuiam, erau multe activități
pentru copii. Îmi aduc aminte cu
drag de acel moment, a fost
foarte frumos și curios pentru
noi. 

Sfatul meu este să participe,
la fel, la cât mai multe
evenimente publice și cât mai
curând să se înregistreze la un
curs de învățare al limbii
germane, este atât de important
să cunoaștem limba și să avem
prieteni cu care să comunicăm în

germană. Fiindcă mulți din noi
la început suferim de  ,,Depresia
emigrantului``, e bine ca de la
bun început să ne facem  prieteni
aici cu care să ne vedem cât mai
des, să socializăm, să
descoperim împrejurimile și să
ne bucurăm de viață împreună și
nu în ultimul rând să fiecare își
croiască drumul pe care și-l
dorește aici în Germania, fiindcă
posibilități sunt, rămâne doar să
avem încredere în noi.

O.R.G. În zona în care
locuiești, Bielefeld, ești
printre cele mai apreciate
artiste în arta fotografiei. Cum
și când a început acest
drum?
C.A.T. Mulțumesc, Roxana

pentru această apreciere. Drumul
spre lumea fotografiei a pornit
imediat după nașterea fiicei
mele, în luna Mai 2019. Atunci
am cumpărat prima cameră cu
care am creat o mini ședință de
nou-născut fetiței. Apoi tot anul
am exersat astfel încât peste un
an am avut prima propunere de a
fotografia un botez. Apoi au
început primele ședințe de
familie în lanul rapiță, apoi într-
un lan de margarete, în luna Iulie
în lanul de levănțică - o poveste. 

O.R.G. Ai urmat cursuri de
artă fotografică sau ești
autodidact?
C.A.T. Da, am făcut mai

multe cursuri în tot acest timp,
unele încă sunt în desfășurare.
Fotografia este domeniu în care
se învață continuu. Un fapt
curios e că primele fotografele la
care am făcut și unde mai fac
cursuri, ambele se numesc Elena

- exact ca pe fiica mea.
Totodată, pe parcurs am

înțeles că nu este destul să
cunoști doar fotografie, având o
afacere în domeniul acesta,
trebuie să înveți a face un plan
de marketing, un bussines plan,
trebuie să cunoști administrare,
contabilitate, cum să găsești noi
potențiali clienți. Încă  învăț… 

O.R.G.Îți place să fotografiezi,
mai ales oameni în natură,
copii sau frumoși părinți în
devenire. Cum îți alegi
locurile, te preocupi pentru
un anume decor? Nu pot
trece neobservate fotografiile
tale cu iz de altădată:
geamantane vechi, dar atât
de frumoase, haine
tradiționale, pălării și băscuțe
școlărești. Povestește-ne
despre aceste detalii, dar și
despre altele pe care le
folosești.
C.A.T. Fotografii creative am

învățat să fac la școala unde mai
fac cursurile și în prezent, deseori
fotografiile sunt inspirate de un
tablou sau o carte poștală veche.
Ador aceste ședințe, aici
creativitatea mea nu are limite,
fiindcă mereu îmi dezvolt ideile,
nu reproduc.

O ședință o gândesc cu mult
timp înainte, mai întâi vine ideea,
apoi adun recuzita:  hainele,
piesele de mobilier și restul
accesoriilor. Ce ține de locații, ele
trebuie să se încadreze în planul
ideii, de obicei ședința are loc
undeva într-un parc unde sunt
cărărușe, case din piatră, locuri
unde nu există elemente de decor,
moderne. 

(continuare în pagina 6)
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,,Fotografii creative am învățat să fac la școala unde
mai fac cursurile și în prezent, deseori fotografiile
sunt inspirate de un tablou sau o carte poștală
veche. Ador aceste ședințe, aici creativitatea mea 
nu are limite, fiindcă mereu îmi dezvolt ideile, 
nu reproduc.” - Cristina Andronache Tătaru



În 1. Bundesliga la fotbal,
ultima etapă din Germania, cea
cu numărul 34 din sezonul 2021-
2022, a consemnat următoarele
rezultate: Augsburg - Furth 2-1,
Bielefeld - RB Leipzig 1-1,
Dortmund - Hertha 2-1,
Leverkusen - Freiburg 2-1,
Mainz - Frankfurt 2-2,
Monchengladbach - Hoffenheim
5-1, Stuttgart - Köln 2-1,  Union
Berlin - Bochum 3-2,  Wolfsburg
- Bayern München 2-2. 

Primul loc în clasamentul
final a fost ocupat de echipa
Bayern München, cu 77 puncte,
care a devenit din nou
campioana Germaniei la fotbal.
Pe locurile următoare s-au clasat
Borusia Dortmund - 69 pct,
Bayer Leverkusen - 64 pct şi RB
Leipzig - 58 pct. 

Aceste patru echipe din
fruntea clasamentului au reuşit

să se califice în Liga
Campionilor.

La Berlin, în finala Cupei
Germaniei la fotbal, într-un meci
extrem de atractiv, RB Leipzig a
învins cu 1-1 şi 4-2 la executarea
loviturilor de departajare de la
11 metri pe SC Freiburg şi a
cucerit primul trofeu din istorie.
La partida de pe Stadiounl
Olimpic din capitala Germaniei
au asistat 77.745 spectatori! 

În altă ordine de idei, în
România, în prima ligă de fotbal,
cu o etapă înainte de final, CFR
Cluj a devenit campioană
naţională, după ce, pe teren
propriu, s-a impus cu 2-1 în faţa
formaţiei CSU Craiova, în
turneul play-off. Echipa
antrenată de Dan Petrescu
cucereşte astfel al optulea titlu
de campioană naţională din
istoria clubului de pe Someş. Tot

în etapa a IX-a din play-off, am
consemnat FC Voluntari - FCSB
2-2 şi după acest scor FCSB-ul
lui Gigi Becali nu a mai avut nici
o şansă în câştigarea
campionatului.

În runda finală a sezonului,
într-un meci al orgoliilor, FCSB
- CFR Cluj 3-1 (1-1) meciul
fiind disputat pe stadionul
Municipal din Buzău, acolo
unde Dan Petrescu, antrenorul
principal al clujenilor a absentat!
Celelalte rezultate din etapa a X-
a din play-off, ultima a
sezonului, au fost: CS
Universitatea Craiova - Farul
Constanţa 4-1 şi FC Argeş Piteşti
- FC Voluntari 0-1.

Pe podiumul clasamentului
final s-au clasat: 1. CFR Cluj -
57 pct; 2. FCSB - 56 pct; 3. CSU
Craiova - 48 pct. 

Campioana CFR Cluj va

evolua în Liga Campionilor. 
Finala Cupei României la

fotbal s-a disputat pe stadionul
din Giuleşti, din Bucureşti, unde
Sepsi Sf. Gheorghe a învins cu
2-1 (2-0) pe FC Voluntari,
cucerind primul trofeu din istoria
clubului. Pentru echipa lui
Cristiano Bergodi a înscris

Marius Ştefănescu, ambele
goluri, care a devenit astfel eroul
partidei! 

În principalele campionate
de fotbal din Europa s-au impus
AC Milan (Italia), Manchester
City (Anglia), Real Madrid
(Spania).

DAN TEODORESCU
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Bayern München şi CFR Cluj, campioane în Germania
şi România

“Vocea Ta” a ajuns
în Bucovina

Pe 26 mai, a avut loc o lansare de carte la Colegiul
National Ștefan cel Mare din Suceava, cu inginerul și
scriitorul ieșean Ilie Serediuc in prim plan, el fiind fost
elev al liceului. Aula liceului a fost plină cu elevi și
profesori, care au apreciat cărțile lansate de Ilie Serediuc,
care este și vicepreședintele Filialei Iași- Nord-Est din
cadrul Ligii Scriitorilor Români (LSR) și membru al
Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni (AJRP),
cu sediul central la Montreal - Canada. A fost apreciat și
ziarul Vocea Ta, venit de la Nurnberg și prezentat acum și
în Bucovina, la Suceava.  La manifestarea de la Suceava
au fost prezenți și reprezentanții mass-mediei din
localitate, din presa scrisa și audio-vizual. La eveniment a
participat și  Mihaela Viziteu, din Botoșani, membră LSR-
FINE, dar și  David Diaconița, fostul coleg de bancă al lui
Ilie Serediuc, pe timpul liceului. 

DAN TEODORESCU

Chiar dacă Liverpool a avut marile
ocazii ale meciului, Real Madrid a
izbutit să marcheze singurul gol al
finalei.

Real Madrid se impune în finala de
la Paris cu 1-0 și își adjudecă al 14-lea
trofeu din istoria UEFA Champions
League.   În timp ce Liverpool pierde

din nou contra spaniolilor în ultimul
act, după eșecul din 2018.         

Faze importante din meciul de la
Paris:

În min. 44: Gol anulat în contul lui
Real Madrid! Karim Benzema profită
de eroarea din apărarea lui Liverpool,
deschide scorul, dar VAR-ul decide că

a fost offside. 
În min. 59: GOL Real Madrid!

Vinicius fructifică centrarea lui
Valverde și deschide scorul în finala
Champions League.

De menționat că Finala UEFA
Champions League a fost amânată 30
minute din cauza traficului infernal de
la Paris. Fanii nu au apucat să-și ocupe
locurile în stadion.

În meciul Liverpool - Real Madrid,
din 28 mai,: echipele de start au fost:

- Liverpool: Alissson - Alexander-
Arnold, Konate. van Dijk, Robertson -
Fabinho, Thiago, Henderson - Diaz,
Mane, Salah

- Real Madrid: Courtois - Carvajal,
Militao, Alaba, Mendy - Kroos,
Casemiro, Modric - Valverde,
Benzema, Vinicius

În celelalte cupe continnetale s-au
impus: Eintracht Frankfurt (Europa
League) şi AS Roma (Conference
League).

Sursa: Dan Teodorescu și
SPORT.RO

În finala UEFA Champions League la fotbal

Liverpool (Anglia) - Real Madrid (Spania)
0-1 (0-0). Madrilenii o înving pe Liverpool
și își adjudecă al 14-lea trofeu din istorie

(urmare din pagina 5)
O.R.G. Cum e legătura cu modelele tale
fotografice? Se lasă influențați sau ei vin
cu idei?
C.A.T. Uneori clienții mei vin singuri

cu diverse idei, alte ori pregătesc eu totul.
Pentru mine e important să înțeleg cum văd

ei ședința foto, cum ar trebui să arate
fotografiile la final, pentru că să pot să le
împlinesc cât mai clar așteptările. De cele
mai deseori ei au toată încrederea în mine și
se lasă fotografiați exact cum le sugerez.

Ce ține de fotografiile creative, deseori
sunt copiii mei, în mod deosebit Elena.
Pentru ca ședința să aibă succes, ea trebuie
să se petreacă în formă de joc.

O.R.G. Ne povestești o întâmplare
veselă din timpul unei ședințe foto?
C.A.T. Nu știu dacă e haioasă, dar în

luna August anul trecut am avut o ședință
cu Elena și un băiețel de aceeași vârstă cu
ea. Ședința fusese din timp programată și în
anume acea săptămână ambii copii aveau
răni ușoare pe față, zdrelituri. Unul avea
nasul rănit, iar celălalt frunte. Totuși asta nu
m-a împiedicat să drag cadrele care mi le
doream, iar problema s-a rezolvat retușând
fotografiile. 

O.R.G. Ce gând se îndreaptă acum către
clienții tăi vechi, dar și către cei noi? Ce

ar trebui să știe cei care vor să te
găsească, unde te pot căuta, cu cât timp
înainte trebuie să te solicite, cum îți este
agenda de lucru?
C.AT. Aș vrea să le transmit tuturor

clienților mei gânduri de recunoștință și
mulțumiri pentru toată încrederea, le sunt
recunoscătoare pentru că mă susțin și mă
ajută să mă dezvolt.

Mă pot găsi pe Instagram (
@cristina__andronache) și pe pagina de
facebook (Cristina Andronache
photography), acolo pot găsi portofoliul
meu, sau îmi pot scrie  pe email:
androtata@gmail.com .

Ar trebuie să îmi scrie cu 2-4 săptămâni
înainte de eveniment sau ședința foto,
împreună vom o dată potrivită. Ședințe în
aer liber, în perioada caldă a anului au loc
cu o oră înainte de apusul soarelui.

O.R.G. Îți mulțumesc că ai răspuns
afirmativ, atât pentru a-mi acorda acest
interviu, cât și pentru concursul lunii

iunie: o ședință gratuită în zona
B i e l e f e l d - G ü t e r s l o h - R h e d a
Wiedenbrück pentru mămica și copilul
care va participa la întâlnirile lunare din
Rheda, întâlniri ce au scopul de
socializare, dar și de informare pentru o
bună integrare.
C.A.T. Și eu îți mulțumesc și îți doresc

succes cu aceste activități frumoase pe care
le desfășori, Roxana.

O.R.G. Și eu mă bucur că am avut ocazia
să te cunoaștem. Un gând îndreptat
către cititorii ziarului ,,Vocea ta´´, acum
la final de interviu.
C.A.T. Aș vrea să vă mulțumesc pentru

că ați citit gândurile înșiruite de mine,
mulțumesc celor ce stau în spatele ziarului
și depun o muncă enormă pentru ca el să fie
publicat lunar, pentru noi toți românii și
moldovenii din Germania și nu doar. Vă
urez tuturor o vară liniștită, plină de pace și
liniște. Domnul să ne păzească pe toți.

Oana Roxana Gherasim



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.

4. Piramida neterminată
de la Zawiyet el-Aryan,

Egipt
De zeci de ani, Piramida de

la Zawiyet el-Aryan nu poate fi
vizitată de turiști. Holul, cu o
adâncime de 22 de metri, a fost
tăiat în stânca de calcar.

Oamenii de știință încă se
întreabă cum au reușit egiptenii
antici să realizeze niște pereți
atât de netezi fără ajutorul
tehnologiei moderne. Se crede
că aici se află baza unei
piramide, însă mărime holului
depășește mărimea oricărei
piramide cunoscute și în Egipt
nu există morminte ovale.

În plus, greutatea
blocurilor de pământ așezate
pe podeaua acestei templu este
imensă. Piramida nu seamănă
cu nicio altă piramidă din
Egipt și încă ne întrebăm cum
și de ce a fost construită.

5. Licuricii sincronizați
În loc să lumineze

aleatoriu, acești licurici se
aprind în același moment (la
fiecare secundă sau la două
secunde) – sunt foarte bine
sincronizați. Jonathan Cope -
land, un specialist în licurici de
la Universitatea din Georgia de
Sud, susține că ar putea fi
vorba despre un anumit ritual.

Însă nimeni nu știe cu
exactitate despre ce este vorba.

6. Piatra Meredith
Iată un alt exemplu

inexplicabil de pe lista noastră
cu mistere ale lumii. Această
piatră a fost descoperită în
1872, în timpul lucrărilor din
orașul Meredith de pe
bancurile lacului Winnie -
pesaukee (New Hampshire,
SUA).

Piatra Meredith este o
bucată de cuarț lucrată
migălos. În New Hampshire n-
a existat niciodată cuarț, așa că
piatra trebuie să provină de
altundeva. Datele legate de
această piatră și funcția ei sunt
încă necunoscute.

Sursa: Cornelia Ursu (va
urma...)
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Mistere ale lumii, încă neelucidate

„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.

4. Sărutul fără sărut
„Sărutul”, de Auguste Rodin,

1882
„Sărutul” se numea inițial

„Francesca da Rimini”, după o nobilă
italiană din secolul al XIII-lea, al cărei
nume a fost imortalizat de Dante în
„Infernul”. Potrivit poveștii, femeia s-
a îndrăgostit de fratele mai tânăr al
soțului ei.

Iubirea dintre cei doi s-a înfiripat
în timp ce citeau împreună povestea
lui Lancelot și a lui Guinevere. Aflând
de relație și cuprins de gelozie, soțul
Francescăi îi ucide pe amândoi.

În sculptură, amantul Francescăi
ține în mână o carte. Cei doi sunt
îmbrățișați ca într-un sărut, dar nu își
ating buzele. Prin asta, Auguste Rodin
(maestrul lui Constantin Brâncuși
pentru câteva luni) sugerează că
amanții au fost uciși fără să comită
vreun păcat.

5. Secretul vălului de marmură
Când privești aceste statui, ale

căror fețe sunt acoperite cu un văl
semitransparent, te întrebi cum a fost
creată o asemenea capodoperă din
piatră. Se pare că secretul stă în
marmura folosită. Blocul folosit de
Raffaele Monti avea două straturi –
unul translucid, situat la suprafață, și
unul opac.

Când a lucrat marmura, Monti a
păstrat în mare parte textura de la
suprafață și a cioplit pe alocuri, pentru
a ajunge la stratul opac. Astfel, s-a
creat efectul vălului transparent.

6. Un David aproape perfect
Când vine vorba de statui

faimoase, David este în topul tuturor
criticilor de artă. Dar puțini cunosc
unul dintre secretele acestei
capodopere.

Deși David a fost considerat
idealul frumuseții masculine, el nu
este chiar perfect, fiindcă se uită
cruciș. Descoperirea a fost făcută când
statuia a fost scanată cu tehnologie
laser.

Defectul nu poate fi văzut cu
ochiul liber, deoarece sculptura se află
pe un piedestal înalt. Experții cred că
Michelangelo a creat intenționat
această imperfecțiune, astfel încât
David să arate impecabil, indiferent
din ce parte este privit.

O altă imperfecțiune intenționată
este mâna dreaptă a lui David,
disproporționat de mare în raport cu
corpul.

Sursa: Mihail Miron (va urma…)

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.

3. Asasinat de cei care ar fi trebuit
să-l apere: Radu de la Afumați
Radu de la Afumați a domnit în Țara

Româneasca între 1522 și 1529, cu mai
multe întreruperi de câteva luni, care arată că
țara trecea atunci printr-o perioadă de mari
tulburări: numeroși pretendenți își disputau
tronul și, după cum balanța norocului înclina
de partea unuia sau a altuia, ei stăpâneau
pentru puțină vreme Valahia, pentru ca apoi
să fie răsturnați și înlocuiți. Timp de câțiva
ani, Radu de la Afumați a reușit, de fiecare
data, să-și doboare rivalii, astfel că, în
această perioadă, stăpânirea asupra Țării
Românești i-a aparținut în cea mai mare
parte a timpului. După ce, inițial, se opusese
turcilor, el a înțeles, în cele din urmă, că
pentru a domni trebuia să aibă sprijinul
Înaltei Porți otomane (așa erau vremurile!).
Susținut de turci și de neamul Craioveștilor,
o puternică familie de boieri din Oltenia, el a
ocupat, în cele din urmă, tronul Valahiei, pe
care l-a păstrat până în 1529.

Și aici i se încheie povestea - și totodată
viața. Tragicul său sfârșit e descris în chip
impresionant de istoricul Constantin C.
Giurescu; să-l cităm, așadar: “Recunoscut de
turci și sprijinit de Craiovești, Radu ar fi
putut domni vreme îndelungată dacă nu
cădea victimă unui complot ticălos. Spre
sfârșitul anului 1528, o sumă de boieri […]
nemulțumiți probabil de influența puternicei
familii de peste Olt, se ridică împotriva
domnului. Acesta, surprins, neavând la
îndemână oastea spre a li se opune, e nevoit
să fugă. […] pe drum, însă, boierii îl ajung la
Râmnicu Vâlcea și, nerespectând nici lăcașul
dumnezeiesc în care Radu se refugiase, îl
ucid în bisericuța de pe dealul Cetățuii, sub
ochii îngroziți ai preotului [….] S-a
întâmplat această mizerabilă crimă - unică
prin împrejurările ei în istoria noastră - în
ziua de 2 ianuarie 1529; ea pune în lumină
cea mai urâtă, boierimea munteană din acea
vreme.”

4. Trădat de boieri: Petru Rareș
Domn al Moldovei în două rânduri,

1527-1538 și 1541-1546, Petru Rareș, fiu
nelegitim al lui Ștefan cel Mare, a pierdut
tronul celei dintâi domnii din pricina unui
complot al boierilor. Pentru a fi drepți,
trebuie să recunoaștem că Petru Rareș însuși,

extrem de ambițios, măcinat de dorința de a
cuceri posesiuni cât mai întinse (printre
altele, a încercat să cucerească Ardealul), a
trecut de mai multe ori dintr-o tabără în alta,
în chipul cel mai nestatornic, aliindu-se cu
cine i se părea lui mai prielnic în acel
moment. În 1538, Petru Rareș a văzut
Moldova atacată simultan de turci, tătari și
poloni. Inițial, soarta i-a fost favorabilă
domnitorului. I-a înfrânt pe tătari la
Ștefănești și a încheiat un armistițiu cu
polonii, cărora le-a înapoiat regiunea Pocuția
(care făcea obiectul unor neînțelegeri rămase
nesoluționate de multă vreme, între
moldoveni și poloni; Petru Rareș o ocupase
în 1530).

Dar invazia turcească, sub conducerea
lui Soliman Magnificul și care luase aspectul
unei expediții de pedepsire, nu a putut fi
oprită. Iar domnitorul nu s-a putut bizui pe
loialitatea boierilor și asta l-a făcut să piardă
domnia. Boierii, poate nemulțumiți de firea
dificilă a voievodului, poate temându-se de
represaliile care s-ar fi abătut asupra lor în
cazul unei victorii a turcilor (victorie foarte
probabilă, dată fiind superioritatea lor
numerică) l-au părăsit pe domnitor, au
refuzat să lupte și s-au închinat lui Soliman.
Acesta a numit un alt domn (Ștefan Lăcustă)
și a smuls Moldovei două bucăți zdravene
din teritoriu - Țighina și Bugeacul. Petru
Rareș a fost nevoit să fugă și, după multe
peripeții, a reușit, cu ajutorul unor pescari, să
ajungă în Ardeal. În 1541, după ce ceruse
iertare lui Soliman, mersese personal la
Constantinopol să-și pledeze cauza și
împărțise daruri imense, și-a recăpătat
tronul. După încă vreo câțiva ani de încercări
războinice (încercase să cucerească iarăși
Ardealul), soldate însă cu eșecuri, ambițiosul
voievod s-a stins, de boală, în 1546.
Sursa info&Foto: Mihail Miron&piaxabay

(va urma...)

Nouă statui faimoase și
tainele lor bine păzite

Pastila de istorie



O.R.G: Cine este Carmen-
Mihaela Stănoi?
C.M.S: Sunt o persoană

obișnuită, sunt mamă, soție și încerc
să fiu cât de mult posibil un sprijin
constant atât pentru familia mea cât
și pentru cei din comunitatea extinsă
în care trăiesc. M-am născut într-un
orășel de munte, în județul Alba,
unde revin cât pot de des cu drag și
dor. 

O.R.G. Care sunt pasiunile tale?
C.M.S. Îmi place foarte mult să

fac sport. Asta îmi oferă doza mea de
relaxare și timp cu mine, aproape in
fiecare zi. Îmi place de asemenea să
citesc. În general, citesc cărți
psihologice, după care încerc să mă
ghidez in viață. Iar nu în ultimul
rând, îmi place foarte mult să
călătoresc. 

O.R.G.  Ești mămică a doi băieți
extraordinari. Cum îți împărți
timpul între familie și profesie?
C.M.S. Sunt extrem de fericită

și mă simt foarte împlinită alături de
familia mea. În ultimii ani, profesia a
devenit secundară pentru mine,
întrucât am ales sa fiu cât mai
aproape de copii, mai ales în anii
aceștia când au mare nevoie de mine.
Mi se pare foarte importantă
educația copiilor mei și am
prioritizat-o. Din fericire, rezultatele
nu întârzie să apară. Sunt foarte
mândră de ei. Băiatul cel mare,
George, are 10 ani și a intrat la
gimnaziu cu nota 1,0. Iar cel mic,
Ștefan, tocmai a împlinit 8 ani și este
în clasa 1. Se descurcă și el foarte
bine la școală. Sunt copii
responsabili, pasionați de citit și
cunoaștere. Sunt și sportivi, au multă
energie de consumat. Joacă amândoi
baskeball la echipa de juniori a
orașului, joacă tenis și explorăm și
abilitățile artistice prin lecții de pian
o dată pe săptămână. 

Din fericire, programul meu la
muncă este flexibil, lucrez cu norma
redusă și astfel ne putem organiza
încât să fie timp pentru toate
activitățile pe care ne dorim să le
desfășurăm. Au fost și momente mai
grele, când eu eram la școală în
Germania. Am făcut un master in
resurse umane și adăugam
programului încărcat și orele mele de
studiu, practică, proiecte. Dar ne
susținem unii pe alții în familie și
reușim să ne împlinim dorințele. 

O.R.G. De cât timp locuiești în
Germania?
C.M.S. Ne-am mutat aici in

2012, deja s-au făcut 10 ani. 
O.R.G. Ce gând te-a făcut sa
pleci din România?
C.M.S. Este o întrebare dificilă

pentru mine, deoarece noi iubim
Romania și nu ne-am dorit să trăim
în altă țară. Decizia de a pleca a fost
una spontană și mai degrabă
influențată de circumstanțe, decât
una motivată de dorința noastră de a
ne muta. Când soțul meu a terminat
rezidențiatul de urologie la Cluj
Napoca, speranțele noastre erau că
va continua să practice această
meserie pe care o iubește enorm la
Institutul de Urologie din Cluj, dar
din păcate nu a fost posibil. 

Dezamăgit, dar și motivat să își
practice meseria, să se dezvolte în
continuare și să devină un chirurg
urolog excepțional, Alin a făcut
eforturi să învețe limba germană într-

un timp foarte scurt și a aplicat la un
post aici. A primit unul cu jumătate
de normă inițial, pentru a studia și
limba în paralel și din acel moment
cariera lui a crescut constant și
familia noastră s-a conturat frumos
aici, in Germania. Eu eram in
concediu de maternitate cu primul
băiat când ne-am mutat aici și Stefan
s-a născut in Germania. 

O.R.G. Știm că încă ai activitate
cu diferite asociații de sprijin din
România, asociații care vin în
ajutorul oamenilor aflați în
diferite nevoi. Ne povestești, te
rugăm?
C.M.S. Sunt o persoană plină de

empatie, sunt de acțiune și îmi place
să mă implic, să ajut, să contribui. A
venit totul natural și prin intermediul
oamenilor din jurul meu și al
prietenilor pe care ni i-am făcut în
Germania, a părut firesc să mă
implic în acțiuni caritabile. 

Recent am înființat o asociație
non-guvernamentală împreună cu
prietena și colega mea Daciana 

Bayer, care este implicată de
mai mulți ani în astfel de acțiuni și
care vă va povesti cu siguranță mai
multe. Asociația noastră se numește
V.A.T.R.A si are la baza principiile
noastre, valorile după care ne
ghidăm, promovează tradițiile
românești cu autenticitate și respect
și mai ales își propune să ofere ajutor
și susținere prin campaniile noastre
umanitare. Momentan funcționăm ca
o comunitate, până reușim să
finalizăm partea juridică. V.A.T.R.A.
este a doua asociație din care fac
parte de când sunt in Germania, atât
Daciana cât și eu am contribuit la
înființarea unei alte asociații din care
am decis să ne retragem deoarece
viziunile erau diferite și nu simțeam
că ne atingem obiectivele in acel
context.

Împreună cu Daciana, ne-am
împărțit responsabilitățile în cadrul
asociației și fiecare reușim să ne
punem în valoare abilitățile și cel
mai important, facem exact ce ne
place, ce ne definește si ne
îmbogățește la nivel personal. Eu
dezvolt partea de promovare a
culturii și tradițiilor românești și
partea de comunicare și promovare a
asociației. Îmi lipsește mult în
Germania sentimentul de acasă, așa
cum îl ai în țara în care te-ai născut și
ai crescut. Și voi încerca să îl
reconstruiesc aici, în comunitatea
noastră de români din Bayreuth și
împrejurimi printr-o serie de
întâlniri, evenimente, și activități
care să ne mențină aproape de
România și să ne hrănească sufletul
de român autentic, care nu se
atenuează în intensitate și simțire,
chiar dacă viața l-a dus în altă țară. 

O.R.G. Care este proiectul de
suflet sau cel în care investești
cel mai mult timp și resurse
financiare?
C.M.S. Proiectul în care

investesc în momentul de față cel
mai mut timp și pun suflet este
Asociația Germană Română
V.A.T.R.A. Bayreuth, despre care am
pomenit. Atât eu, cât și prietena mea
Daciana, ne dorim să facem lucruri
frumoase pentru comunitatea de
români din Germania și pentru
comunitățile de români din diferite
zone ale României, care au nevoie de
susținere. Visul nostru cel mai mare
este să reușim să accesăm fonduri

pentru a sprijini proiectele asociației
Școala mamei Junior din Timișoara. 

Avem o colaborare foarte
frumoasă cu doamna Ioana Vartosu,
președinta asociației. Ea deține un
centru de recuperare medicală pentru
copiii cu handicap și încă îi lipsesc
multe lucruri de care ar avea nevoie
pentru a ajuta acești copii. Acesta
este primul proiect de suflet al
asociației noastre și ne dorim mult să
îl ducem la bun sfârșit. 

O.R.G.  Ești absolventa Facultății
de Științe Economice din Cluj. În
ce măsură  își pune amprenta
profesia aceasta cu modul de a
acționa și a exista de acum?
C.M.S. În 2007 am absolvit

Facultatea de Științe Economice în
cadrul Universității Babes-Bolyai,
Cluj-Napoca, specializarea
Managementul și gestiunea
afacerilor. Este greu de confirmat că
această profesie și-a pus amprenta pe
modul de acționa și de a exista de
acum. A mai durat puțin până să-mi
găsesc vocația. ☺ Imediat după
terminarea facultății am făcut un
master pe audit si convergență
contabilă, în timp ce eram deja
angajată a Băncii Românești din Cluj
Napoca. Nici una dintre aceste noi
experiențe, care nu aveau neapărat
de a face cu managmentul și
gestiunea afacerilor, nu mi-a plăcut
în mod deosebit, deși am fost tot
timpul foarte implicată și doritoare
de a face și de a învăța cât mai multe
lucruri noi. După ce am plecat din
bancă, m-am angajat în
departamentul de resurse umane a
unui concern multinaționale din
Cluj. Interacțiunea de aici cu
angajații firmei mi-a plăcut foarte
mult, și mi-am dorit să avansez în
această direcție. Am fost nevoită să
mai aștept puțin pentru că am rămas
însărcinată. Iar de aici, cum deja am
specificat mai sus, începe practic
viața noastră în Germania. 

Imediat după nașterea lui
George am plecat din România. Nu
aveam să mă mai întorc niciodată de
unde plecasem. O viață nouă, o țară
nouă, o limbă nouă,….totul nou. In
2013 am început primul curs intensiv
de limba germană, B1. În timpul
acestui curs am rămas însărcinată cu
al doilea copil și în anul 2016, după
ce am terminat al doilea curs intensiv
de germană, B2, am început un
master la Hochschule Hof pe resurse
umane (Personalmanagement). În
sfârșit, simțeam că învăț ceea ce îmi
doresc, ceea ce-mi place și că acesta
este direcția corectă în viața mea,
deși mi-a fost foarte greu să studiez
în germană. Am absolvit acest
master in anul 2019 și simt că aceste
studii și-au pus foarte mult amprenta
asupra mea și asupra profesiei pe
care o practic azi, care presupune
multă empatie, intuiție și interacțiune
de cea mai buna calitate cu cei din
jurul meu.

O.R.G. Cum e comunitatea
românească din zona ta?
C.M.S. Comunitate românească

din Oberfranken nu este foarte mare.
Conform ultimelor statistici, în anul
2020 erau înregistrați aproximativ
7.400 de români. Aceștia sunt doar
cei cu act de identitate de 

România. Din păcate o statistică
totală a românilor, a celor cu origini
românești sau dublă cetățenie, cum
este și situația noastră, nu există, dar
numărul total este cu siguranță mult

mai mare. Daciana și cu mine
suntem foarte implicate în
comunitatea românească de la
Biserica Ortodoxa Romana
Bayreuth, unde eu sunt
Vicepreședinte al Consiliului
Parohial, iar Daciana casier. Avem o
relație foarte bună cu preotul
parohiei Radu Taut, susținându-ne
reciproc atât în activitățile Parohiei,
cât și în activitățile asociației. Aici
avem cea mai mare interacțiune cu
românii, aici ajutăm de fiecare dată
când ni se solicită ajutorul. 

O.R.G. Ce faceți concret pentru a
veni în sprijinul românilor?
C.M.S. Pentru românii din

România, se organizează în mod
constant transporturi cu ajutoare
umanitare. Cum ziceam, aici este
implicată direct Daciana si mi-ar
plăcea să vină ea cu mai multe
detalii. Pe plan local, fiind
implicate amândouă în proiecte
sociale, ajutăm acolo unde este
nevoie și ni se cere. Cele mai mari
probleme pe care le întâmpină
comunitatea de români sunt din
cauza limbii, așa încât încercăm în
măsura timpului disponibil să-i
însoțim la instituțiile statului, să-i
ajutăm să completeze formulare, să
scriem email-uri către autorități etc.

O.R.G. Cum e colaborarea cu
autoritățile locale?
C.M.S. Colaborarea cu

autoritățile locale este una foarte
bună. Fiind membru în Consiliul de
integrare a Landkreis Bayreuth, am
foarte multă susținere și acces la
informații. Orice solicitare primesc
din partea comunității de români, o
dau mai departe la prefectură și
primesc cele mai bune contacte cu
autoritățile statului, pentru
soluționarea rapidă a problemelor.

Un mare avantaj, în ceea ce mă
privește este locul meu de munca
de la Paritätische
Wohlfahrtsverband Bayreuth. Aici
sunt responsabilă de toate
proiectele care au de-a face cu
migranții și beneficiez în mod
constant de informații actuale,
acces și interacțiune ușoară cu
autoritățile și celelalte instituții
importante din oraș. Tot aici am
învățat că a aplica pentru fonduri

nerambursabile nu este chiar atât de
greu pe cât credeam. De aici si
motivația și încrederea noastră,
pentru proiectul nostru de suflet cu
Școala mamei Junior.

O.R.G.  Povestește-ne despre
Grupul PROiecte și FApte, te
rugăm. 
C.M.S. Acest grup frumos

exista de câteva luni la inițiativa
Alexandrei Chiribes, președinta
Asociației,, Fii Responsabil,,, Kreis
Gütersloh. Ne-am cunoscut inițial,
tot în mediul online, într-un alt grup
al asociațiilor din toată Germania și
ne-am dat seama că avem foarte
multe lucruri in comun. De aici și
dorința de a încerca să facem
lucruri împreună, de a împărtăși
experiențe, idei și chiar de a face
proiecte comune. Un prim proiect a
avut deja loc, și anume un transport
organizat de Alexandra cu lucruri
necesare primite de la Daciana,
pentru un centru de copii din
Ploiești care găzduiește și copii
instituționalizați din Ucraina.

O.R.G. Ce planuri de viitor are
Carmen Mihaela Stanoi?
C.M.S. Îmi place să trăiesc

prezentul, am învățat să-l iau așa
cum vine și să văd întotdeauna
partea plină a paharului. ☺
Parcursul nostru, cel puțin până la
pensie, o să fie cu siguranță în
Germania. Avem multe planuri, dar
le las să se concretizeze în ritmul
lor și ne propunem să ne bucurăm
de fiecare etapă. Bineînțeles, îmi
doresc să reușim să ne atingem
obiectivele din cadrul asociației
V.A.T.R.A. și să fac în continuare
lucruri bune și frumoase pentru
comunitatea noastră. 

O.R.G. Care este Motto-ul după
care te ghidezi în viață?
C.M.S. „Bine faci, bine

primești!“ 
O.R.G. Un gând pentru cititorii
ziarului nostru.
C.M.S. Adresez tuturor

cititorilor urările mele de succes,
integrare ușoară, sănătate şi
îndeplinirea tuturor aspirațiilor.

În numărul următor, Interviu cu
Daciana Bayer

Oana-Roxana Gherasim
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,,Îmi doresc să reușim să ne atingem obiectivele
din cadrul asociației V.A.T.R.A. și să fac în
continuare lucruri bune și frumoase pentru
comunitatea noastră.” - Carmen Mihaela Stănoi



Astăzi voi intervieva o
persoană dragă sufletului meu,
fiindcă știe mereu să fie ca
ieșită din cutie, cum zice
românul și are mereu cuvintele
la ea. Orice face, își
argumentează temeinic și orice
dorește să întreprindă,
calculează și gândește că un
medic chirurg. Poate și de
aceea este o femeie de succes,
care pare intangibilă, dar este
sensibilă și delicată. Uneori
pare că taie în carne vie, dar ea
desăvârșește un business cu
minuțiozitate și cu
responsabilitate. Este totuși și
ea, un om , că toți oamenii, cald
, înțelegător, suferă și plânge la
greu, râde și petrece la bucurie.
Este acea femeie fantastică,
elegantă, și delicată în
exprimare, prietenă , mamă și
colega deosebită, care te
sprijină și e acolo când tu ai
nevoie fără că tu să o chemi.

Beatrice Chirilă:  Ați plecat
din România demult! Știați
ce vreți de atunci ? Știați că
vă fi greu? Ați luat totul de la
0? Povestiți-ne, vă rugăm
puțin!
Lucica Barbu: Mulțumesc

foarte mult pentru invitație și
pentru oportunitatea de a
susține acest interviu, este o
onoare pentru mine.

Da, am plecat de mult. În
1999. Aveam 30 de ani pe
atunci. A fost foarte greu la
început, e foarte greu să ajungi
într-o lume cum ajungeam noi
pe vremurile respective, acum
e cu totul altfel, poți să pleci
respectiv să vii când vrei, cum
vrei, cu ce vrei, să
experimentezi, să te întorci.
Atunci plecarea era una mai
mult sau mai puțin definitivă,
fără întoarcere. S-a întâmplat
pur și simplu să înceapă un nou
capitol în viață mea, a noastră,
o nouă poveste, o poveste
despre iubire, ambiție, energie,
reinventare, evoluție. Am
plecat, dar am rămas patriotă
până la șireturile de la bocanci!
Nu pot spune că am luat-o de la
zero. Mi-am luat în bagaj
visele, cei șapte ani de acasă,
educația, multa răbdare și

respect. Întotdeauna am știut ce
vreau. A fost greu. A fost foarte
greu. Însă am reușit. Trebuie să
visezi că să ajungi să faci ceea
ce-ți dorești. Trebuie să ai o
imaginație care să te duca peste
tot. Imaginația și realizarea
presupun și un risc, dar daca ai
reușit, atunci a meritat. Sunt un
om liber atât în gând, cât și în
faptă. Aceasta este structura
mea. Dacă ar fi să mă numesc
altfel m-aș numi Freiheit
(Libertate). Vorbesc germana
mai mult decât româna, mă
simt însă cel mai bine când
scriu și vorbesc românește.
Când scriu, întorc timpul. Sunt
din nou eu, cea de treizeci de
ani, cu bagajul plin de vise…

B.C. Ați găsit persoane care
v-au susținut în drumul
dumneavoastră spre o
afacere de succes, a fost
greu, a fost ușor?
L.B. Am început singură.

Da, se poate și de una singură.
Dacă vrei cu adevărat. Și sunt
mândră de mine, de noi. Pe
drumul meu am avut însă
oameni care au crezut în mine
și în proiectele mele și mi-au
fost alături în tot ceea ce a
însemnat activitatea mea, dar
nu numai. Le mulțumesc și pe
aceasta cale. Mulțumesc
familiei mele. Am o dragoste
desprinsă din cer pentru fiica
mea, Sonia. Tot ce am și ce am
realizat îi datorez în primul
rând ei. Este omul care a crezut
și crede în mine zilnic, care m-
a sprijinit și mă sprijină cel mai
mult. Lucram împreună.
Construim împreună. 

B.C. Ce nu ați mai face
niciodată pe drumul spre
succes!? Și, mai ales, de ce
?
L.B. Experiențele de viață

din trecut, “greșelile” făcute și
lecțiile însușite în urma lor, sunt
cele care m-au făcut să devin
ceea ce sunt astăzi. Nu regret
nimic și nu aș schimba nimic
dacă ar fi să dau timpul înapoi. 

B.C. E greu lucrul cu
oamenii? Daca ar fi să o
luați de la capăt , același
lucru ați face?

L.B. Este greu, poate chiar
foarte greu, dar în același timp
provocator și extrem de
frumos. Pentru a avea succes la
direcționarea navei, un
timonier trebuie să
persevereze, chiar și atunci
când mersul devine greu. La
fel, în viață și în activitatea
profesionala, trebuie să ramai
fidel ideilor, principiilor și
valorilor tale, indiferent de
obstacolele care pot apărea în
calea ta. Iubesc oamenii.
Lucrăm cu oameni, dar mai
ales pentru oameni. Aceasta
este filozofia noastră. Dacă cel
puțin unei persoane am reușit
să-i schimbam viață în mai
bine, atunci ne-am îndeplinit
misiunea. 

B.C . E greu să fii Lucica
Barbu? E diferită femeia de
afaceri de cea de familie,
mama și prietena? 
L.B. În spatele femeii

Lucica Barbu se afla un om
sensibil, care se gândește mult
la cei din jur. Pe scurt, un om
intre oameni, pentru oameni.

B.C. Prezentați-ne un pic
firma dvs! Cu ce se ocupa,
cui se adresează? Povestiți-
ne totul.
L.B. Suntem o firmă

specializată, autorizată și
licențiată în domeniul
resurselor umane, care oferă
servicii de leasing de personal,
pe lângă cele obișnuite de
recrutare, selecție, administrare
de personal, payroll și
consultanță. Lucrăm nu numai
cu, ci și pentru oameni. În
calitate de furnizor modern de
servicii de personal, Barbu
Personaldienstleistungen
GmbH® este activ, inovator și
cu o gândire laterala un pas
înainte. Prin urmare, nu
așteptam viitorul. Daca locuiți
în Germania (Pforzheim și
împrejurimi) și căutați un loc
de munca, atunci nu ezitați să
ne contactați. Vă ajutam să vă
găsiți drumul în viață
profesionala și să vă dezvoltați
mai departe. Vă însoțim către
locul de munca potrivit. 

B.C. Am remarcat la

întrebările anterioare faptul
că lucrați împreună cu fiica
dvs! Cum se îmbină statutul
de mama cu cel de “șef”?
L.B. Cred cu tărie că,

calitatea vieții fiecăruia
depinde, printre altele, de
oamenii pe care-i întâlnim în
viață. Fiica mea îmi amintește
încontinuu de bunătatea din
lume și mă motivează să fiu cea
mai buna versiune a mea.
Curaj, sacrificiu, determinare,
dedicare, talent, seriozitate și
profesionalism, din toate
acestea este făcută ea. Suntem
mama și fiica, colege, prietene,
partenere de afaceri. Suntem
aripa și zbor, vânt și val. 

B.C. La sfârșitul zilei, când
se trage cortina pe scena
afacerilor, ce faceți? Cum vă
reîncărcați bateriile? Aveți
vreun ritual?
L.B. Ador plimbările în aer

liber, ador natura. Practic
regulat yoga și, când îmi
permite timpul, kangoo jumps. 

B.C. Cum vă vedeți în viitor?
Ca firmă? Ca om de afaceri?
Ca familie ?
L.B. Drumul este scopul,

este filozofia noastră și o
invitație să-l parcurgem

împreună și să descoperim tot
ce-i mai bun! 

Azi. Acum. Aici. Acestea
sunt devizele noastre.

B.C. Pe final, aș vrea să
specificați dvs, poate am
uitat să subliniez eu ceva
sau să scot în evidenta!
L.B. Am fost

binecuvântată să găsesc
oameni care cred în mine și
care mă ajuta să execut
viziunea pe care o dețin. Cred
în autenticitate, comunicare,
sprijin și respect pentru
oameni. Împlinirea personala și
profesionala înseamnă mai
mult decât stabilirea unei
destinații. Nu oricine este
dispus să renunțe la zona de
confort și să pornească într-o
călătorie. Doar acela care
merge pe drumul lui, nu poate
fi depășit de nimeni. Drumul
este scopul, este filozofia
noastră și o invitație să-l
parcurgem împreună și să
descoperim tot ce-i mai bun.
Gemeinsam mit uns: Neue
Wege gehen, nie stehen
bleiben, Veränderung leben!
Celor care au pornit deja cu
noi, care ne-au acordat
încredere, le mulțumim.

Beatrice Chirilă
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”Împlinirea personală și profesională înseamnă mai mult decât stabilirea unei destinații.
Nu oricine este dispus să renunțe la zona de confort și să pornească într-o călătorie.

Doar acela care merge pe drumul lui, nu poate fi depășit de nimeni.”

De vorbă cu Lucica Barbu - Barbu
Personaldienstleistungen GmbH Pforzheim
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Născut pe 4 iunie 1952, în
localitatea Pufeşti - judeţul
Vrancea, Calistrat Robu a
schimbat “prefixul” în
această lună calendaristică,
iar pasiunea pentru cultura de
bună calitate continuă. În
prezent locuieşte în Iaşi şi
este ancorat pe coordonatele
lumii artistice ale cetății
moldave, el fiind recunoscut
ca un valoros pictor naiv,
poet şi romancier. 

Face parte din conducerea
unor entități  din lumea artei
picturale şi scrisului:
UNIUNEA CREATORILOR
P R O F E S I O N I Ș T I
(președinte al Sucursalei
Iaşi), LIGA SCRIITORILOR
ROMÂNI - FILIALA IAȘI-
NORD EST (vicepreședinte),
CENACLUL DE LITERA -
TURĂ ŞI PICTURĂ
„OCTAV BĂNCILĂ” AL
CERCULUI MILITAR IAȘI
(vicepreședinte).  

A debutat artistic în anul
1976, devenind și membru  al
Cenaclului „România
Pitorească”, fiind ulterior
înscris pe lista
personalităților FUNDAȚIEI
CULTURALE „ETHNOS”
(București, 1995), apoi în
Clubul de elită al

ASOCIAȚIEI  „iART”  din
Iaşi. S-a distins ca prezență
semnificativă în numeroase
expoziții colective,
afirmându-și realul și
originalul talent și pe
simezele unor apreciate
expoziții personale. A expus
la nivel naţional la Piteşti,
Botoşani, Iaşi, Bucureşti,
Bacău, Reşiţa, Oradea, Arad,
Vaslui. La nivel internaţional
lucrările sale au ajuns pe
simezele din Franţa, Israel,
Chişinău - Republica
Moldova, New York - SUA,
Veneţia şi Varenna,- Italia,
Viena - Austria, Thailanda,
Brazilia. Mangog - Canada,
Bratislava - Slovacia. 

A cucerit numeroase
premii la nivel naţional şi
internaţional, pentru pictura
de artă naivă, pictură pe sticlă
şi literatură la Botoşani,
Bucureşti, Piteşti, Bacău,
Iași, respectiv Concorso -
Uniti Per La Legalità -
poezie, Italia,

Premiul cartea anului -
poezie, Cluj, pentru poezie la
Fundația Culturală Apollon,
București, Premiul
Personalitatea anului 2019, la
Iași. 

A publicat numeroase

cărţi, reprezentative fiind
următoarele: 

„Omul Finţă trecătoare”,
„Frumosul şi Urâtul în Arta
Naivă Românească”, „Ecouri
plastice”,„Între două lumi”,
(în colaborare cu poeta
Corina Matei- Gherman),
„Diluviul durerii”, „Misterul
Lupului Alb”, „Drumul spre
lumină”, „Caut drumul
steleiˮ, „La marginea
timpului mortalˮ, „Prins în
sensuri neştiuteˮ, „Însetat de
lumina iubirii”, „Prins între
lumi”, „Curg prin timpˮ, ,,
Călător în timp” (roman),
,,Cugetări pe sensul trăirii”.

Televiziunea Română, în
colaborare cu Centrul
Naţional de Conservare şi
Valorificare a Tradiţiei şi
Creaţiei Populare Bucureşti,
a realizat în 1997 un film
documentar despre pictura
naivă, film ce poartă
semnătura lui Calistrat Robu. 

De-a lungul timpului au
scris şi au vorbit despre
activitatea artistică a
maestrului Calistrat Robu:
Daniela Gaftea, Cosmin
Bloju, Aurel Leon, Viorel
Rău, Sivia Cibotaru, Aurel
Istrati, Victor Parhon, Cornel
Galben, Nicolae Dabija,

Vasile Savonea, Augustin
Lucici, Radu Negru, Steliana
Băluţă, Ioan Traian Mârza,
Valentin Ciucă, Geo Popa,
Ernest Maşek, Victor
Munteanu,Oana Petrică, Ion
Caramitru, Dan Teodorescu,
Andrei Hrib, Anastasia
Gîrneaţă, Corina Matei-
Gherman, Benone Tiron,
Romeo Romila, Mihai
Păstrăguş, Margareta
Mihalache, Antoniu Marian,
Laurenţiu Chiriac,  Felicia
Acsinte, Cornelia Ciobanu,

Doina Guriţă, Teodor
Pracsiu, Ana Ardelean,
Mariana Bendou,Vasile
Ruşeţi, Ana Opran, George
Stoian, Horia Zilieru, Aurica
Ichim, Mihai Batog-Bujeniţă,
Vasile Larco, Marius
Chelaru, Nicolae Suciu,
Constantin Mănuță, Vasile
Diacon, Ionel Pintilii, George
Călin, Silvia Hodaș, Preot
Profesor Ioan Mera, Ioan
Hodaș, Mirela Gabriela
Cioclu etc.

DAN TEODORESCU
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Calistrat Robu - pictor, poet şi romancier,
cu premii la nivel internaţional

În cele ce urmează vă
prezentăm o mică parte din
creaţiile literare ale omului
de cultură Calistrat Robu: 

ZBOR
Mă privea un câine cu ochii

rotunzi 
Privea cu interes prin ochii mei 
Privea cerul și zborul unei păsări 
Care se rotea pe cerul senin 
Săruta cu mirosul cerul prins în

aripă 
Eu mă pierdeam undeva în norul

alb 
Nimeni nu mă vedea nici măcar

pasărea 
Priveam câinele rămas în ochiul

meu 
Mă lătra într-un semn de foame 
De sete de marele zbor 
Al păsării pierdută în Soare!

POD DE CUVINTE
Am făcut un pod de cuvinte 
Între cele două coarne ale Lunii 
Iar curcubeul ploii de Mai 

L-am călcat în boltă înaltă 
Iar Universul e prins în cuvinte
Care cuprind în ele lumile toate ... 
lumi neumblate 
Până și visele sunt cuvinte nescrise. 
Ele ne învață marea lume 
De necuprins a poeziei!

ERAU CAII VERZI
Am prins roua dimineții
În iarba fragedă în verde crud 
Cu tălpile prinse în vârfuri 
Calc fără să ating orizontul
Era o zi minunată cu un Soare 
Ieșit din dealul din zare 
O pasăre cânta în tril minunat 
Eu așezat pe o coastă priveam 
Priveam caii ce pășteau prin vale 
Erau atât de mulți încât nu se

vedeau 
Erau perfect camuflați în verdele

ierbi 
Erau cai verzi...
Verzi ca o luncă!

PAȘI ÎN ASFALT
Sub liliacul înflorit și parfumat 
Pașii ți-i văd prinși în asfalt 

Se zbat razele luminii în amurg 
Tu nu mai vii pe același drum 
Și vocea… râsul tău zglobiu 
Sunt prinse în zidul cenușiu 
Acum privesc drumul sterp 
Din pleoape lacrimi reci se pierd
În deal un clopot vechi și spart 
Îmi frânge dorul prins în piept 
Te caut în cerul stins de stele 
Acolo ești zâmbind cu ele.

ALUNECARE
Am alunecat cu talpa în verdele

ierbii 
Am rupt între degete firul plăpând 
Văd în el ochiul tău verde 
Cât un câmp de iarbă plângând 
Am alunecat gândul în fire 
Prins acum în colțuri de Lună 
Acum strălucesc lacrimi ca stele 
Doruri lipsite de inimă ...!

ARD OCHII
Ard ochi în nopțile pline 
De întunericul universului 
Eu caut chipul tău albastru 
Mai aproape de flacăra inimii 
Flămând caut căldura 

Frigul întunericului îngheață 
Tu o încălzești cu zâmbetul tău 
Mereu fierbinte!

TE STRIG
Dacă te strig răspunde luna 
E dorul prins cu săptămâna 
Prin timpul scurs zăresc doar ochii 
Ce au plecat pe drumul sorți 
Te strig în inima topită 
Te caut printr-un cer de stele 
Iar tu… te-ai ascuns prin ele 
Cad orele din luni tăcute 
Iar visele se sting în ele 
Te caut … Te srtig …Te caut!

LA MARGINEA TIMPULUI
Îmi făcusem altar sub coasta ta 
Acolo mă spovedeam zilnic 
Iar ochi tăi mă curățau de păcate 
Toate visele mele erau în inima ta 
Acum caut prin umbra vieții 
Caut liniștea păcii în tine 
Dar tu mai lăsat în arșița lumii 
Mai lăsat căzut în marginea

timpului 
Doar zâmbetul tău mai poate aduce 
O mângâiere înaintea plecării!



Ion Ţiriac este iniţiatorul
acestor turnee “futures”

în România
Turneele de tenis “futures” din

calendarul mondial ITF se organizează
în toată lumea şi reprezintă pistele de
lansare în circuitele de seniori pentru
tenismenii ce se apropie de finalul
junioratului sau au trecut de puţin timp
la “grupa mare”.

Ele nu ar putea fi însă organizate
fără sprijinul autorităţilor
guvernamentale şi locale sau fără
sprijinul televiziunilor publice, a
radiourilor şi mass-mediei scrise. 

“Aceste turnee nu sunt
Wimbledon, nici Roland Garros, dar
trebuie organizate decent, în nişte limite
normale. La nivelul acesta, unde tinerii
au resurse materiale limitate, trebuie să
îi ajutăm cât se poate de mult. Nu
suntem nici Germania, nici Franţa şi
nici Spania din punct de vedere
economic, dar suntem o ţară cu
posibilităţi enorme”, a spus la un
moment dat Ion Ţiriac, iniţiatorul
circuitelor futures în România.

La arenele CFR Iaşi, în parteneriat
cu Federaţia Română de Tenis şi
Primăria Municipiului Iaşi, Clubul
Sportiv CFR Iaşi a început organizarea
turneelor denumite “Trofeul
Municipiului Iaşi”, încă din 2009,
atunci când, în intervalul de timp 4-12
iulie, a avut loc ediţia a 7-a a competiţiei
ieşene, după ce primele şase “runde” au
fost găzduite de arenele ANGERO, sub
conducerea directorului de concurs
Ghiţă Grancea, dar sub altă denumire.

De fapt, în 2009, prima ediţie a
turneului masculin denumit “Trofeul
Municipiului Iaşi” a însemnat şi un
parteneriat solid şi de lungă durată
dintre CS CFR Iaşi, Federaţia Română
de Tenis şi Primăria Municipiului Iaşi,
competiţia derulându-se fără
întrerupere până în 2016, atunci când
turneul a avut premii totale mărite la
25.000 dolari.

Arenele CFR Iaşi au la dispoziţie
patru terenuri de tenis pe zgură
denumite Ilie Năstase (nr. 1), Ion Ţiriac
(2), Virginia Ruzici (3) şi regretata

Florenţa Mihai (4).
În 2009, primul director de turneu

a fost George-Radu Pipa, una şi aceeaşi
persoană cu preşedintele clubului
sportiv CFR Iaşi, iar supervisorul ITF al
turneului a fost bucureşteanca Mihaela
Testiban, un om cu mare experienţă în
domeniul circuitelor internaţionale de
tenis.

Foarte multe personalităţi politice
şi sportive au trimis pe adresa clubului
sportiv CFR Iaşi mesaje de salut
referitoare la organizarea primului
turneu denumit “Trofeul Municipiului
Iaşi”. Am remarcat la acest capitol pe
secretarul de stat în MTS Octavian
Bellu, preşedintele FR Tenis Ruxandra
Dragomir, vicepreşedintele FR Tenis
Liviu Ursuleanu, tenismenii Andrei
Pavel şi Victor Hănescu, supervisorul
ITF Mihaela Testiban, primarul
Gheorghe Nichita, viceprimarul şi
directorul executiv al Fundaţiei
Sportului Ieşean Romeo Olteanu,
prefectul Victorel Lupu, preşedintele
Consiliului Judeţean Constantin
Simirad, vicepreşedintele CJ
Constantin Adăscăliţei, directorul DJST
Iaşi Ciprian Paraschiv.

Am spicuit următoarele declaraţii
din urmă cu 8 ani:

- Octavian Bellu: “Tenisul
românesc, de la Ilie Năstase încoace şi
nu numai, a dispus de jucători valoroşi,
mulţi dintre aceştia afirmându-şi
valenţele încă de pe vremea

junioratului, iar, în prezent, Turneele de
tenis futures oferă o astfel de platformă
pentru tinerii jucători. Pornit din
iniţiativa lui Ion Ţiriac acest gen de
concursuri a prins legături trainice în
tenisul românesc, Trofeul Municipiului
Iaşi înscriindu-se ca punct principal în
Circuitul Internaţional de Tenis al
României alături de celelalte oraşe
gazdă. Eforturile organizatorice ale
autorităţilor locale sunt demne de
relevat, ieşenii dovedindu-se, ca de
fiecare dată, gazde de cinci stele pentru
acţiunile sportului, ceea ce înseamnă că
participanţii la întrecerile de la noua
arenă a Clubului Sportiv C.F.R. dispun
de toate condiţiile pentru a-şi pune în
valoare talentul şi pregătirea. Tuturor,
mult succes!”.

- Ruxandra Dragomir: “Municipiul
Iaşi se numără printre cele mai
importante centre de tenis din România
care a dezvoltat în ultimii ani tenisul de
performanţă – şi nu numai –
încununându-şi activitatea din sezonul
de vară 2009 prin organizarea turneului
apartenent Circuitului Internaţional de
Tenis al Romaniei, Trofeul
Municipiului Iaşi. Acest turneu poate fi
considerat o rampă de lansare a
tinerelor speranţe ale tenisului ieşean şi
în general ale tenisului românesc,
oferind deschiderea internaţională atât
de necesară sportivilor noştri. Apreciez
foarte mult eforturile depuse de
Primăria Iaşi, de Fundaţia Sportul
Ieşean şi de Clubul Sportiv CFR Iaşi
care prin acest gen de activităţi sprijină
şi promovează tenisul în România şi
sunt foarte convinsă de succesul
cooperării dintre organizatori şi
Federaţia Română de Tenis. Vă invit
aşadar la o saptămână de tenis de
performanţă de nivel internaţional într-o
atmosferă de prietenie caracteristică
oraşului dumneavoastră şi sper ca acest
eveniment să vă depăşescă aşteptările
din toate punctele de vedere”.

Victor Ioniţă şi fraţii
gemeni Gleb şi Vadim

Alekseenko, primii
câştigători ai Trofeului

Municipiului Iaşi la tenis
masculin

La turneul masculin din 2009 de la
arenele CFR Iaşi (unele meciuri s-au
disputat şi la baza CORECO) au
evoluat şi ieşenii Alexandru Tudurache,
Emanuel Brighiu, Ştefan Carja,
respectiv Ştefan Leonte, Silviu
Mistreanu.  

Primii opt capi de serie ai
competiţiei au fost: 1. Victor Ioniţă
(România, locul 328 ATP în 2009), 2.
Andrei 

Mlendea (România, 459 ATP);  3.
Gerard Granollers-Pujol (Spania, 581
ATP), 4. Marius Copil (România, 584
ATP), 5. Răzvan Sabău (România, 623
ATP), 6. Pirmin Haenle (Germania, 651
ATP), 7. Vadim Alekseenko (Ucraina,
687 ATP), 8. Alexandre Folie (Belgia,
779 ATP).

În marea finală a probei de dublu,
am consemnat victoria fraţilor gemeni
din Ucraina, Gleb şi Vadim Alekseenko,
cei care s-au impus cu scorul de 6-3, 2-
6 [10-7] în faţa românilor Marius Copil
şi Victor Ioniţă.

În finala probei de simplu, după o
întrecere extrem de echilibrată, românul
Victor Ioniţă l-a învins cu 4-6, 6-2, 6-1
pe ibericul Gerard Granolers-Pujol,
nimeni altul decât fratele mai mic al
renumitului Marcel Granolers-Pujol.

Mari emoţii în glasul lui
Victor Ioniţă

La festivitatea de premiere care a
urmat finalei probei de simplu din 2009,
cu glasul tremurând, câştigătorul
turneului de la arenele CFR Iaşi,
românul Victor Ioniţă, a declarat: “Nu
ştiu ce se întâmplă, dar pentru prima
dată sunt emoţionat la un final de
turneu, asta probabil că Iaşul este oraşul
meu favorit. Mulţumesc din inimă
antrenorului meu, lui tăicuţu’ aflat în
tribunele arenei şi care a venit să mă
susţină şi tuturor celor care cred în
mine, în primul rând spectatorilor
prezenţi la această partidă! Îmi doresc
pe viitor să ajung în primii 100 din lume
şi să joc cât mai bine”.

Originar din Barcelona, Gerard
Granollers-Pujol a menţionat că este
pentru prima data la Iaşi, el fiind un
participant de bază în turneele futures
din Spania. “Mi-a plăcut foarte mult
turneul de la Iaşi, unde sunt pentru
prima dată. Mă pregătesc pentru a urca
cât mai sus în clasamentul mondial şi
vreau să acumulez, pe viitor, cât mai
multe puncte ATP”.

De menţionat faptul că Direcţia
pentru Sport a Judeţului Iaşi, prin
directorul coordonator de atunci,
Ciprian Paraschiv, a oferit în 2009 mai
multe diplome de excelenţă pentru
organizatorii turneului ieşean, care au
rezolvat cu mult profesionalism toate
probleme ivite pe durata competiţiei.
Diplomele menţionate au fost primite
de vicepreşedintele FRT Liviu
Ursuleanu, supervisorul ITF Mihaela
Testiban, medicului turneului dr. Puşa
Ispas, de “echipa” de conducere a
Clubului Sportiv CFR Iaşi alcătuită din
Sorin Flutur, George-Radu Pipa, Dan
Teodorescu, Eduard Spiţă, Lucian
Mihalache, Vasile Botezatu, Daniel
Cristian Teodorescu, Claudiu Paiu, dar
şi de antrenorii de tenis ieşeni Oana
Hâncu şi Vergil Aghion. 

Turneele feminine de la
Trofeul Municipiului Iaşi

au debutat în 2010, tot la
arenele de tenis CFR Iaşi

Cu premii totale de 10.000 dolari,
cu un parteneriat la fel de solid dintre
CS CFR Iaşi, FR Tenis şi Primăria
Municipiului Iaşi, competiţia feminină
din cadrul Trofeului Municipiului Iaşi a
debutat în 2010 şi a continuat apoi an de
an, până în 2016. În intervalul de timp

2010-2016, deci în primele şapte ediţii,
câştigătoarele de la Trofeul
Municipiului Iaşi la tenis feminin au
fost:

- 2010: Mădălina Gojnea
(România) - la simplu, respectiv
Mădălina Gojnea / Ionela Andreea Iova
(România) - la dublu feminin; 

- 2011: Diana Buzean (ex-Enache,
România), respectiv Diana Buzean
(România) / Danielle Harmsen
(Olanda);

- 2012: Patricia Maria Ţig
(România), respectiv Patricia Maria Ţig
/ Alexandra Damaschin (România);

- 2013: Marie Benoit (Belgia),
respectiv Irina Maria Bara / Diana
Buzean (România);

- 2014: Oana Georgeta Simion
(România), respectiv Raluca Elena
Platon / Cristina Mădălina Stancu
(România);

- 2015: Anastasia Vdovenco
(Republica Moldova), respectiv Ioana
Loredana Roşca / Oana Georgeta
Simion (România).

- 2016: Alexandra Perper
(Republica Moldova), respectiv Elena-
Teodora Cadar (România) / Giorgia
Marchetti (Italia).

În turneele ITF de la Iaşi:
De la Monica Niculescu şi
Sorana Cîrstea (în 2004)
la Andreea Prisacariu şi

Michele Alexandra Zmău
(în 2016)

În 2004, arenele de tenis ANGERO
Iaşi au găzduit şi ele un turneu
internaţional feminin, din calendarul
mondial ITF. La turneul din perioada
16-22 august 2004, cele două finale au
fost următoarele: Monica Niculescu
(România, doar 16 ani în 2004) - Raluca
Olaru (România) 7-6 (5), 6-0, la simplu
şi Gabriela Niculescu / Monica
Niculescu (România) - Nadine
Schlotterer (Austria) / Eva Valkova
(Cehia) 7-5, 6-1, la dublu. În concurs s-
au mai aflat româncele Mădălina
Gojnea, Sorana Cîrstea, Mihaela
Buzărnescu, Simona Iulia Matei
(favorita nr. 1 a turneului ieşean în
2004), Laura Ioana Andrei, dar şi
ieşeanca Carmen Raluca Ţîbuleac,
devenită apoi antrenoare la CS Coreco
Iaşi. De remarcat că peste 12 ani, mai
precis la Trofeul Municipiului Iaşi la
tenis feminin, din perioada 2-10 iulie
2016, de la arenele CFR Iaşi, am putut
admira talentele actualei generaţii de
tenismene din România, precum Irina
Fetecău, Cristina Adamescu, Camelia-
Elena Hristea, Elena-Teodora Cadar,
Karola Patricia Bejenaru, Andreea
Ghiţescu, Simona Ionescu, Gabriela
Talabă, dar şi pe ieşencele Michele-
Alexandra Zmău, Andreea Prisacariu şi
Diana Iacob - în calificări. Au mai jucat
la arenele CFR, la ediţiile anterioare,
ieşencele Laura Enea şi Ştefania
Hristov (ajunsă ulterior în SUA). 
DAN TEODORESCU - 8 august 2017
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Sportivi şi sportive de top mondial la “Trofeul
Municipiului Iaşi” la tenis, de-a lungul timpului!
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A fost odată ca niciodată,
într-o lume plină de magie, un
rege foarte cunoscut, care avea o
împărăție de care orice altă
maiestate se temea.

Împărăția Empireshire
condusă de către Regele Campus
al II-lea era pe departe cel mai
maiestuos loc din toată lumea.
Aceasta, aflându-se în Scoția,
avea și o localizare bună. Țara
britanică era sub stăpânirea lui
Campus, iar acesta avea de gând
să cucerească toată Marea
Britanie, apoi cucerind Olanda,
Spania, Franța și tot restul
vestului.

Vrăjitori, balauri, dragoni,
corăbii, tunuri, cavaleri, bombe,
arcași se pregăteau de luni bune
pentru atac. Iar, într-o zi de iarnă,
împărăția a atacat Irlanda de
Nord. Au plecat cu dragoni și
corăbii înspre ținut ca să îl
cucerească. Păreau de neoprit.
Dar, când te crezi de neînvins,
așteptăriile înșeală. Irlandezii
știau că un pericol îi pot ataca
oricând, așadar, noapte de noapte,
zi de zi, gărzi păzeau tărâmul. Iar
Campus a fost dezamăgit și tot ce
a obținut din luptă au fost niște
dragoni și cavaleri morți.

Au atacat nord-estul. Când
gărziile au observat corăbii
apropiindu-se de țărm, au început
să atace cu tunuri în aceleași
locuri consecutiv pentru
dezstabilizarea corăbiile. Corabia
lui Campus, cea din frunte, era
totuși cea mai puternică și nu a
fost doborâtă. Dar restul, ce să le
mai faci, s-au scufundat.

Totuși, nord-irlandezii nu au
scăpat fără pagube. Dragonii au
scuipat foc unde au putut și totul
era în flăcări. Un magician al
celor atacați a aruncat din bagetă
zeci și zeci de flăcări înspre
dragoni. Aceștia, nemaiputând
rezista mingilor de foc ale
magicianului, au căzut la pământ
și au fost capturați de către nord-
irlandezi pentru a fi sigur că nu
vor mai avea viață. Numai
căpitanul dragonilor, Febrius, a
rămas viu, plecând cât mai repede
de bilele de foc ale magicianului,
pentru a nu fi omorât și el.

După o săptămână, toată
Europa știa de atac. Nimeni nu
era de acord cu ce voia să facă
Campus, înafară de el și de
împărăție. Regele Campus al II-
lea a vrut mereu totul. Încă de mic
copil a visat la stăpânirea lumii.
Se imagina pe el având sclavi pe
lângă el care să îi facă totul. Iar,
deși avea 48 de ani, încă era
visitor și voia ca stăpânirea lumii
de către el să se întâmple.
Campus nu se înțelegea prea bine
cu oricine, uneori nici cu oamenii
din împărăție. Deși toată Scoția
era a lui, nu doare să îi schimbe
numele în Empireshire, deoarece
Scoția o chema pe sora lui. Era o
lipsă mare de respect, iar el,
oricât de egoist era, nu putea face
una ca asta. Arăta faptul că nu își
iubea sora. Toți s-ar fi întors
împotriva lui.

Europa nu a fost niciodată
liniștită, dar părea că atunci cu
toții erau de acord cu un lucru:

Imperiul Empireshire trebuia
distrus. Trebuia ca Scoția să fie o
țară normală, pașnică, și fără
planuri diabolice. Iar cel mai
bună acțiune pe care o puteau
face era să îl omoare pe Campus,
capul viitoarelor răutăți. Se vedea
cu ochiul că regele împărăției nu
era un om bun, de încredere, cu
care să te înțelegi.

Campus nu mai putea aștepta.
A atacat absolut toată Marea
Britanie cu fiecare forță pe care o
avea. Dragoni, cavaleri, balauri,
orice. Campus nu putea vedea tot
ce se întâmplă. El era în Anglia.
Făcea tactici noi oră de oră,
pentru a îi cucerii pe englezi. În
Irlanda de Nord era ca şi
conducătorul atacului Febrius,
care dădea coordonate de sus la
luptătorii scoțieni . Deși ambele
tabere îl auzeau, tot scoțienii erau
mult mai puternici. În Țara
Galilor Campus a considerat că
nu era nevoie de un conducător.
Era o țară mult prea mică pentru a
nu fi cucerită. Strategia principală
era cea pe care în curând o vor
încerca și restul Europei, mai
exact să omoare regele.

− Atacați odată castelul!
Găsiți-l! Ucideți-l! Haideți!
spunea Campus.

Londra era sub asediu.
Nimeni nu putea scăpa din
mâinile reci ale Împărăției
Empireshire. Totul era în flăcări.
Pe cer puteai vedea numai negru
și dragoni care te omoară. Era
oare acesta sfârșitul lumii? Era
cineva oare care putea să
oprească o împărăție atât de
crudă? Era cineva oare care putea
readuce Marea Britanie la
normal? Era cineva oare care
putea să îl oprească pe nemilosul
Campus? Și dacă da, cine? Când?
Cum?

− Maiestate, e mort! a spus cu
fericire un cavaler.

− Cât mai dăm noi foc la
scrumul acesta, Maiestate? a spus
un dragon.

− Vă puteți oprii - a spus
Campus – regele este mort.
Trebuie să mergem în Țara
Galilor ca să fim siguri că mâine
toată Marea Britanie este a
noastră!

− Dar, maiestate, ce facem cu
Irlanda?

− Irlanda? Haha! Se vor
preda singuri după ce vor vedea
ce le-am făcut la nord-irlandezi.
Nu cred că vor să devină ca cum
este Anglia acum. Distrusă!

Irlanda de Nord era chiar și

mai distrusă chiar decât Anglia.
Febrius a făcut o treabă excelentă
. Tot era negru. Tot era scrum.
Aproape toți erau morți.

− Băieți, cred că am făcut
destule pe aici. Niciunul nu a
putut face nimic. Am fost pur și
simplu mult prea puternici pentru
ei, a spus Febrius.

De Țara Galilor cred că nici
nu mai trenuie să vorbesc. Pot să
spun câteva cuvinte. Nu a fost un
final fericit.

Europa se temea din ce în ce
mai mult. Așadar și-au unit
forțele și au început antrenamente
nonstop la Paris pentru a combate
Imperiul Empireshire.

Conducătorul operațiunii era
regele Franței, Regele Jaclouis
Lemanon. Toți bărbații, toți
balaurii, toate armamentele erau
adunate pentru bătălie.

Febrius începea a crede că
planul de a cucerii tot vestul
Europei nu era atât de bun. Era
prea crud, prea ambițios, prea
periculos. Puteau murii cu toții
versus tot vestul Europei. Dar știa
ce s-ar întâmpla în cazul în care îi
va spune. Și el vrea să trăiască.
Iubește să fie viu. Acesta a
început să vorbească în secret cu
ceilalți dragoni despre opinia lui.
Dragonii erau de acord cu el. Ei
le-au spus balaurilor opinia. Și
balaurii au agreat-o de asemenea.
Se crea o ură pentru Regele
Campus al II-lea în toată
împărăția. Conducerea se
transforma în dictatură. Bucuria
în tristețe. Puțini supraviețuiseră
atacului de noapte al Imperiului
Empireshire. Drumurile erau
negre. Marea Britanie nu mai
exista. Era toată Scoția!

Campus începea să se creadă
cea mai importantă persoană din
lume, astfel încât ceea ce are
sigur că nu o va face a făcut. În
scurt timp a anunțat că Scoția nu
mai există și că acum țara se
cheamă Imperiul Empireshire.
Era cea mai dezgustătoare
perioadă de domnie a lui. Tot ce
făcea era potrivit. Era Campus
bun? Cred că răspunsul era deja
dat. Nu. Era un escroc care nu se
maturiza niciodată și care voia să
aibe totul. În curând va vrea toată
Europa, după care toată lumea!

După multe săptămâni,
Campus a crezut că este pregătit
pentru a ataca Olanda. Se baza
cel mai mult pe magie. Febrius cu
gașca lui au venit și ei.

Nu puteau rămâne în imperiu.
Dar, nu știau ce îi așteaptă. Toată

Europa era la graniță. Era o
priveliște îngrozitoare. Părea
ceva din picturi. Din imaginație.
Nu ceva pe care-l vedeai cu ochii
în carne și oase. După cum am
spus, Campus se baza pe vrăjitori.
Dar, ceea ce empireshire-eanul nu
știa era că Lemanon avea cei mai
buni vrăjitori. Erau extrem de
pricepuți. Erau cap de afiș în
puterile Franței.

− Febrius, de ce văd ceva
înfricoșător în față?

− Maiestate, sunt mai mulți
ca noi! E o abominațiune!

− Febrius, nu îmi pasă!
Cumva o să-i învingem!

Pentru Febrius părea
momentul perfect pentru a
acționa. Putea să îl omoare acum
pe Campus. Odată pentru
totdeauna! Dar cavalerii și
magicienii sunt de partea lui... Va
fi greu.

Mai întâi, un vrăjitor al lui
Lemanon a creat un scut de foc în
jurul lor. Un magician al
imperiului a început o furtună
nemiloasă asupra scutului. Focul
începea deja a se duce.

− Edgar, invocă-l pe
monstru! i-a zis Campus
vrăjitorului Edgar.

− Maiestate, asta poate fi
letal! Dacă va distruge tot,
inclusiv echipajul nostru?

− Nu îmi pasă! Invocă-l!
Dar, când să-l invoce Edgar

pe monstru, dragonii și balaurii
au acționat.

Dragonii l-au pârlit pe Edgar
iar balaurii au încercat să-l
omoare pe Campus. Era ușor, nu?
Doar era defapt doar un om de
rând... Balaurii l-au călcat și l-au
omorât. Era prea târziu când
ceilalți magicieni au ridicat
balaurii cu magia lor. Campus
zăcea pe pământ terminat.
Europenii au încremenit. De ce ar
face aliații lui Campus așa ceva?

Atunci, Campus și-a arătat
adevărata față. În spatele
conducătorului se afla de fapt... O
bestie! S-a ridicat, a luat bageta și
a făcut ceea ce nu a putut să o
facă Edgar.

− Te invoc, Monstru din Loch
Ness! a zis Campus.

− Europeni, trebuie să
acționăm împreună împotriva
acestei bestii! a zis Febrius.

Toți încercau să omoare
bestia. Era prea puternică. Mai
omora un om doar când clipeai.
Dar stai, ce se întâmplă cu apa?
Monstrul din Loch Ness chiar

apărea! O gaură mare și neagră a
apărut în apă!

− Hai, monstrule! Să fim
împreună regi în toată lumea!
Arată-te!

Și monstrul a început să
apară. O chestie lungă, groasă și
verde ieșea din apă. Se putea
vedea dimensiunea de
neimaginat, dinții mai ascuțiți
decât orice, era cel mai crunt
moment posibil! Trebuiau să
lupte. Vrăjitorii, dragonii, balaurii
nu erau acolo degeaba. Cavalerii
cu arcașii în schimb, da.

Vrăjitorii creeau mai multe
bestii, mai mulți monștrii, mai
mulți dragoni, orice, doar ca să
distrugă monstrul din Loch Ness.

Monstrul maritim distrugea
ce vedea. Ba chiar la un moment
dat, acesta a făcut ceva bun. L-a
mâncat pe Campus! Cu toții
voiau să sărbătorească, dar nu
puteau, deoarece lor li se
întâmplau cel mai greu moment
din viața lor!

Dragonii scuipau foc,
Balaurii la fel, magicienii își
consumau toată puterea, doar
pentru ca monstrul maritim să
dispară.

Bestia începea să își piardă
din puteri. Totul în flăcări,
distrus, era un tablou
înfricoșător! Cu toate astea, după
zeci de mii de morți, monstrul
din Loch Ness nu mai avea
putere. Era copleșit. Iar, când
Febrius a văzut asta, a rugat un
vrăjitor să îi creeze o sabie
potrivită pentru mărimea lui ca să
pună capăt vieții Monstrului din
Loch Ness. I-a dat o sabie numai
bună.

− Ia de aici, bestie escroacă!
Monstrul din Loch Ness a

căzut la pământ. Era o victorie!
Binele a câștigat! Și nici Campus
nu mai era!

După eveniment, Marea
Britanie a redevenit Marea
Britanie, iar Imperiul
Empireshire nu a mai existat.
Totul s-a întors la normal,
Febrius rămânând în istorie ca un
adevărat erou care a salvat lumea
de la sfârșitul ei. Tot el a devenit
și noul rege al Scoției.

Și iată așa s-a terminat și
povestea, eu la acțiune n-am
participat, dar din popor s-a auzit
și un basm bun s-a primit.

GABRIEL TEODORESCU
(13 ani, elev în clasa a VI-a la

Şcoala Gimnazială “Ştefan
Bârsănescu” din Iaşi)

Împărăția Empireshire
COLŢUL COPIILOR
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Pe data de 21 mai 2022, pe raza
zonei Nürnberg – Fürth – Erlangen,
792 de locații foarte interesante
(aproximativ 300 de instituții) și-au
deschis porțile larg pentru ochii
curioșilor. Au putut fi vizitate
laboratoare de cercetare –
dezvoltare, companii, brutării,
muzee, instituții, spitale cu ale lor
laboratoare, Universitatea din
Erlangen și multe alte locații
fascinante. Oameni de știință,
cercetători, personal calificat au
prezentat cu plăcere serviciile și
produsele care sunt explorate,
exploatate și dezvoltate, pentru a fi
scoase pe piață. 

A fost un mod inedit de a privi
de aproape activitatea care este, de
fel, confidențială. Din păcate, nu am
putut face poze în anumite
laboratoare, tocmai pentru a proteja
această confidențialitate a datelor și
informațiilor și trebuie să mă credeți
pe cuvânt că a fost impresionant. Mi
se pare un mod excelent de a stârni
curiozitatea copiilor și tinerilor
privind anumite ramuri, care, la
prima vedere, par a fi neinteresante. 

Spre dezamăgirea mea, aceste
porți au fost deschise mult prea puțin
timp. Activitățile au început la ora
18:00 și au ținut până la ora 24:00.
Pentru copii de peste 6 ani au
organizat în schimb câteva activități
interesante, începând cu ora 14:00.
Puteau experimenta cultura asiatică,
scrierea chineză, puteau învăța
lucruri interesante despre plante la
Grădina Botanică. Au fost organizate
diverse programe la Institutul de
Arheologie, la Muzeul Orașului
Erlangen, dar și foarte multe cursuri
la Universitatea Tehnică: chimia
pentru toți copii, de la baterii la bani,
au putut construi o lanternă mică, au
putut cunoaște diverși roboti etc. 

Sper ca, până anul viitor, când

vor fi mult mai multe porți deschise,
să se inventeze clonarea, iar durata
de vizită să fie prelungită...

Ce am vizitat noi în noaptea
lungă a științei 

1 . Grădina botanică din
Erlangen 

Se mai numește Botanischer
Garten der Universität Erlangen-
Nürnberg deoarece aparține
Universității din Erlangen și este
întreținută de aceasta. Aceasta
datează din 1626 și conține foarte
multe specii de plante aduse din
diferite zone climatice și păstrate
inclusiv în sere. 

2. Orangeria (Castelul
Erlangen) 

Aceasta se află în vecinătatea
Grădinii Botanice. Este un
monument arhitectural și istoric
impresionant și a găzduit cuplul
Elisabeth Sophie și Christian Ernst
von Brandenburg-Bayruth și,
bineînțeles, balurile acestuia. Mie
mi-a plăcut foarte mult fântâna
arteziană, care datează din 1706.
Grădinile Castelului formează în
prezent un frumos parc, unde
relaxarea atinge cote maxime. 

3. Brutăria Der Beck 
Este unul dintre cele mai mari

lanțuri de panificație, având printre
cele mai mari venituri din Germania.
A fost înființată în 1895, iar sediul
central este în Erlangen. Pentru
noaptea lungă a științei, porțiile și
le-a deschis o filială din Tennenlohe.
Am rămas plăcut impresionată de
modul lor de organizare pentru acest
eveniment. 

Au avut  organizate două tururi
în fabrică: 

1. Unul ghidat – în brutărie -
aici am aflat de la ghidul alocat
grupului nostru că pentru pâine
folosesc atât maia naturală, ținută în
prealabil pentru 12 ore într-o cameră
specială, cât și drojdie; am rămas
impresionată de cuptoarele imense,
care coc undeva la 800 de chifle
deodată, iar de miros nici nu trebuie
să mai discut. A avut loc și o
degustare de pâine unsă cu unt,
untură și marmeladă. Un deliciu!

2. Unul neghidat – în
laboratorul cofetăriei, unde am
văzut cum se ornează manual
torturile, cum se umplu cu ciocolată
cornurile, cum se prepară gogoșile,
iar la final am și gustat o gogoașă
delicioasă.

PS: s-a putut intra doar în
condiții de igienă maximă, fiind
echipați cu o pelerină, având pe cap
o bonetă, iar mâinile ni le-am
dezinfectat la fiecare pas.

4. Universitatea din
Erlangen 

Din păcate, nu am putut
participa la toate laboratoarele și
seminariile organizate de ei
deoarece aveau câteva sute bune, pe
diverse teme, iar ora la care am
ajuns a fost destul de târzie pentru
cel mic. Dar, am bifat roboții,
realizați de studenți, roboți care se
asemănau cu niște căței și împărțeau
dulciuri celor mici; am trecut pe la
un prieten foarte bun de-ai
băiețelului de la grădiniță, al cărui
tată lucrează în cercetarea ADN-ului
(erau amȃndoi acolo); am vizitat
ramura Schaeffler, iar aici am văzut
modul de funcționare al diverselor
dispozitive pentru electricitate. 

5. Compania Valeo –
Siemens

Aici am stat destul de mult
deoarece este locul de muncă al lui
Alex, soțul meu, iar el ne-a prezentat
întreaga activitate, modul de testare a
motoarelor electrice, diferitele
camere utilizate în procesul de
validare pentru vibrațiile și zgomotele
făcute de un autovehicul. Am văzut și
modul de rulare a unui autovehicul la
15 km/h, acesta fiind staționar totuși
(se scot roțile și se simulează mersul
pe o bandă special amenajată). Am
văzut noul model EQS Mercedes la
care a lucrat soțul meu foarte mult
timp și am făcut test drive pe o mașină
electrică. 

Totul a fost foarte bine organizat,
bine documentat pentru a fi ușor de
înțeles de oamenii, care nu au
cunoștințe în domeniul autove -
hiculelor rutiere. 

Dacă doriți să aflați mai multe
despre procesul de dezvoltare al unei
mașini, puteți accesa link-ul
acesta: https://r-confessions.com/f/
dezvoltarea-unei-ma%C8%99ini—-
proces?blogcategory=%C8%98tia%

C8%9Bi+c%C4%83..%3F. Am po-
vestit pe larg despre acest lucru!

Mie mi s-a părut impresionantă
organizarea; totul a fost foarte bine
pus la punct, iar termenii folosiți de
către ghizi erau atent aleși pentru a fi
înțeleși de toți. Pentru tineri s-au
organizat foarte multe activități care
să le stârnească interesul pentru un
anumit domeniu. Este un mod
ingenios de a-i atrage spre un anumit
domeniu, care poate părea anost la
prima vedere, dar care aprofundat,
poate naște adevărate pasiuni.

Pentru anul următor ne-am decis
să ne orientam doar spre
Universitatea din Erlangen deoarece
acolo se țin seminarii ce au legătură
cu informațiile actuale ce țin de
domeniul tehnic și economic. Dacă ne
mai ajunge timpul, am mai vrea să
vedem și laboratoarele Spitalului din
Nürnberg. 

Preț: aproximativ 15 eur/per -
soană și se putea intra în toate
locațiile, iar în acest preț au fost
incluse și biletele la toate mijloacele
de transport în comun, având linii
speciale. 

Theodora-Raluca Păun

Din culisele fascinantei lumi a științei, se primesc
răspunsuri inovative

Mariette - Muza
și Inspirația lui
Jules Verne

Dacă în Mouelle Roucher Iubirea ni se înfățișează a fi una
matură, misterioasă și responsabilă deopotrivă, în Lucette –
Viața dincolo de imunitatea zero Cosmisian ne prezintă o Iubire
cu chip de copilă, care a dăruit cândva Speranța oamenilor. Ca
mai târziu, în cel de-al treilea roman, Mariette – Muza și
Inspirația lui Jules Verne, autorul să ne dezvăluie o altă
dimensiune a Iubirii, și anume una în care fragilitatea într-o
lume scorțoasă și gri poate conferi un plus evoluției umane. 

N Marianne & foto: Cristina Apostol

Oare de unde să încep?
Trăiesc acele momente în care îmi

doresc să te refac în mintea mea, să îți
creionez zâmbetul stingher, nesigur, pe
care buzele tale îl formau de fiecare dată
când te priveam, mărginit de albul perfect
al dinților tăi. Am crezut că îmi zâmbești
ştrengăreşte, dar tu îmi doreai respirația
aproape de zâmbetul tău. Roșești. Mă
cucerește puritatea cu care îmi întâmpini
apropierea. Ai chipul fin ca aerul rece de
dimineață în munți, când roua alunecă
încă pe firele odihnite de iarbă, iar
florilor le îmbujorează dansul cu picături
neprețuite de sinceritate. Te ating aproape
de tâmplă, iar degetele mele s-au topit pe
chipul tău, schimbând atingerea în dor,
dorul în pasiune, iar pasiunea într-o
avalanșă de idei. Chipul tău îmi
adăpostește mângâierea la umbra
pleoapelor tale. Ai ochii căprui ca apariția
unor planete gemene la căderea nopții.

Oare mă pot opri acum?
Când părul tău se spiralează în

pântecul dimineții, acolo unde își
colorează tinerețea puterea de a străluci
ca o pădure de mesteacăn la lumina lunii,
eu doar privesc. Îmi place părul tău
parfumat cu prospețimea aerului ce și-a
făcut loc în cuiburile viselor tale. Mi-a
luat puțin timp să îmi trec degetele prin
părul tău cât să mi le parfumez cu vise ce
colorau momentul în care m-am oprit să
te privesc intens. Mă ardea în inima

pieptului să mă nemișc, să nevorbesc și
să nefac. Ne-am privit preț de o uitare,
apoi palmele mi-au alunecat spre gâtul
tău subțire, la fel de sidefat ca un nou
început după o viață ce părea a se afunda
în deznădejde, doar că acum speranța
încolțea din trunchiul lemnos al
nesiguranței că te-aș putea iubi.

Oare mă vei opri?
Când ți-ai deschis prima dată gura,

mi-ai șoptit un magic hâm.
Complimentele mele nu te dezarmează,

dar mie îmi spui doar un șoptit hâm, cât
să repet aprecierea pentru parfumul pe
care îl poartă cuvintele tale. Mi-e sortit să
mă iubești fără prea multe cuvinte, dar îți
inspir intonația cu care mă pătrunzi,
sperând că îți voi înțelege iubirea ce mi-o
porți acolo unde sentimentele abia dacă
se desprind din pieptul tău pentru a
deveni cuvinte.

Tu rescrii definiția iubirii, iar eu nu
mă voi opri!

Sursa: Comisian

Chipul tău îmi adăpostește
mângâierea la umbra pleoapelor tale
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Femeile capabile să schimbe bărbații există. Se
numesc infirmiere.

vvv
– Dom’ doctor, mi-ați dat pastilele astea ca să

nu mai sforăi. Dar cum le iau?
– Din cinci în cinci minute.

vvv
– Mătușă, tu de ce nu ai copii?
– Pentru că nu mi-a adus barza.
– Și cu altă pasăre nu ai încercat? Spre exemplu

cucu.
vvv

N-ai copilărit în România dacă nu ți-a zis mă-ta
niciodată: ”Să nu înghiți guma, că se lipește de
mațe și mori!”

vvv
A apărut tulpina BOSS.
Ai gust, ai miros, ai și BMW, dar nu ai decât 30

de lei pentru benzină.
vvv

Vreau să știu!
De ce NOE nu a omorât țânțarii, când erau doar

doi?!

Glume • Bancuri
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Berbec
Luna aceasta ai șanse foarte mari să-

ți consolidezi relația de cuplu și să-ți
surprinzi partenerul cu gesturi tandre,
impresionante și cadouri. Dacă ești
singur, ai șanse să începi o nouă relație cu
o persoană cu care împărtășești aceleași
valori morale și materiale.

În continuare te bucuri de tranzitul
lui Marte și Jupiter prin zodia ta, context
astrologic care îți aduce curaj, energie și
o mare nevoie de afirmare. Orice îți pui
în minte, vei reuși să duci la bun sfârșit.
Mercur revine în mers direct în sectorul
tău financiar și te ajută să-ți pui în
practică niște idei de creștere a
veniturilor.

Încearcă să-ți canalizezi în mod
constructiv excesul de energie pe care îl
ai și ai grijă la acțiunile tale pentru că
există riscul să te accidentezi. Este o
perioadă bună să începi să faci sport.

Taur
Luna aceasta te poate ancora destul

de mult în trecut și îți poate stimula
tendința de victimizare. Încearcă să lași
în spate tot ceea ce a fost și nu da o altă
șansă unui partener toxic care revine în
viața ta. Dacă ești singur, ai grijă la
tendința de a te iluziona și de a intra în
relații cu parteneri indisponibil
emoțional.

S-ar putea ca în următoarea perioadă
să ai senzația că nu evoluezi profesional
sau că ți se pun piedici în calea afirmării.
Este o perioadă în care trebuie să-ți
organizezi sectorul profesional și să-ți
reevaluezi obiectivele pe care le ai.

Iunie este destul de delicată în planul
sănătății și s-ar putea să ai nevoie de mai
multă odihnă decât de obicei. Venus îți
tranzitează zodia și te ajută să îți
îmbunătățești stilul de viață și să te
preocupi de felul în care arăți.

Gemeni
Contextul astrologic al lunii îți

reactivează viața socială și vei fi mai
dornic să ieși cu prietenii. Dacă ești
singur, nu este exclus să te atragă cineva
din anturaj. Pe de altă parte, Luna Plină
din 14 iunie poate aduce încheierea unei
relații nefuncționale.

Este o perioada foarte bună pentru a
intra în noi proiecte de grup și pentru a te
asocia cu persoane importante, de
exemplu pentru a obține o sponsorizare.
Mercur va reveni în mers direct în zodia
ta și te va susține cu idei și soluții
ingenioase.

Soarele îți tranzitează zodia până pe
21 iunie, prin urmare te bucuri de
energie, vitalitate și poftă de viață.

Rac
S-ar putea ca luna aceasta să ai parte

de unele conflicte cu partenerul de viață
care pleacă de la bugetul comun sau de la
viața intimă. S-ar putea să nu vă
înțelegeți în privința unor investiții și
credite, în privința cheltuielilor. Pe de
altă parte, posibil să dezvolți sentimente
de neîncredere în acesta.

Te bucuri de o perioadă energică în
plan profesional și ai toate șansele să-ți
atingi obiectivele avute. Este o perioadă
foarte bună pentru afirmare, iar dacă ești
nemulțumit de cariera ta acum vei avea
curajul să-ți schimbi direcția sau, cel
puțin, să faci pași în acest sens.

Până pe 21 iunie este posibil să te
confrunți cu oboseală, stări anxioase și
neliniști. Ulterior, Soarele va intra în
zodia ta și îți va aduce energie, vitalitate
și poftă de viață.

Leu
Saturn va retrograda în sectorul

relațiilor tale, prin urmare te poți aștepta
la o perioadă de neînțelegeri și
nemulțumiri în cuplu. Poți avea senzația
că partenerul este mai indiferent și rece,
iar în relațiile nefuncționale poate
interveni inclusiv o ruptură.

Venus trece prin sectorul carierei tale
și te susține să te afirmi și să lucrezi cu
mai multă plăcere. Este o perioadă în
care te poți bucura de beneficii de pe
urma imaginii tale. Unii nativi se pot
înscrie la un curs de perfecționare
profesională.

Nu se întrevăd probleme de sănătate,
însă este posibil ca după data de 21 iunie
să te simți mai obosit și să ai nevoie de o
vacanță. Tot atunci se pot activa niște
stări anxioase și neliniști.

Fecioară
Luna iunie îți aduce foarte multă

pasiune în cuplu, iar acest aspect te ajută
să-ți consolidezi relația cu partenerul.
Este o perioadă bună să alungi
monotonia și chiar să te reîndrăgostești
de perechea ta. Ai grijă la tendința de
infidelitate, iar dacă ești singur nu te
aventura în relații ascunse.

După jumătatea lunii, s-ar putea să ai
curajul necesar să iei niște decizii
importante în plan profesional. Dacă nu
ești mulțumit de salarizare, vei renegocia
cu hotărâre. Pe de altă parte, sunt nativi
care se luptă pentru obținerea unor
drepturi materiale, ale lor sau ale celor
dragi.

Evită să faci excese luna aceasta
pentru că ai tendința de a te aventura în
tot soiul de acțiuni riscante. Nevoia de
adrenalină este mare, însă nu-ți asuma
riscuri inutile.

Balanță
Cu Marte și Jupiter în sectorul

relațiilor tale, se întrevede o lună agitată
în plan sentimental. Poți fi mai conflictual
cu partenerul de viață și certurile pot fi la
ordinea zilei, însă tot acest context poate
aduce progrese un cuplu. Dacă ești singur,
ai toate șansele să începi o nouă relație,
chiar cu o persoană din afara tiparului tău
obișnuit.

Din punct de vedere financiar, ai
susținerea lui Venus să faci investiții
profitabile și chiar să obții un credit. Pe de
altă parte, este o perioadă foarte bună
pentru negocieri și poți semna noi
contracte și colaborări.

Nu se întrevăd probleme de sănătate.
Dat fiind că acest sector a rămas liber de
planete și starea ta generală se va
îmbunătăți.

Scorpion
Ai parte de tranzitul lui Venus prin

sectorul relațiilor, aspect care te ajută să-
ți armonizezi viața de cuplu. Și Mercur va
reveni în mers direct aici, deci șansele de
îmbunătățire a comunicării cu partenerul
sunt foarte mari. De asemenea, ai
susținerea astrelor să începi noi relații.

Ai grijă la tendința de a prelua mai
multe sarcini decât poți duce și astfel de a
te epuiza. Randamentul la locul de muncă
este crescut, ai energie, însă și tendința de
a munci în exces este pe măsură. Luna
Plină îți poate aduce ocazia să culegi niște
roade financiare.

Faptul că muncești prea mult îți poate
afecta starea de sănătate, chiar dacă pe
moment nu-ți dai seama. Încearcă să te
odihnești corespunzător cu efortul depus
și să te relaxezi mai mult.

Săgetător
Este o lună în care simți nevoia să te

bucuri mai mult de viață și ai tendința de
a flirta, de a te distra peste măsură și de a
te juca cu sentimentele altora. Poți fi mai
tentat să calci strâmb, iar dacă ești singur
ai toate șansele să te îndrăgostești și să
începi o poveste de dragoste romantică.
După jumătatea lunii poți lua niște decizii
importante legate de viata de cuplu.

Mercur revine în mers direct în
sectorul muncii tale și te ajută să iei niște
decizii importante legate de program și de
modul în care îți desfășori activitățile.
Poți avea idei bune despre cum să-ți
eficientizezi munca. În plus, Venus te
ajută să muncești cu mai multă plăcere
sau să-ți schimbi locul de muncă și să faci
ceva ce îți place.

Dacă te-ai confruntat cu probleme de
sănătate, vei observa că starea ta generală
se îmbunătățește. Este o perioadă foarte
bună pentru a te recupera și pentru a
aduce îmbunătățiri stilului de viață.

Capricorn
Mare parte din luna iunie, Venus îți va

tranzita sectorul iubirii și îți va aduce
ocazia să-ți îmbunătății relația cu
persoana iubită. Activitățile în doi vor
deveni un liant și, în plus, te vei lămuri cu
privire la sentimentele tale sau ale
partenerului.

Este o perioadă foarte creativă și poți
face face progrese cu un proiect artistic.
Pe de altă parte, poți ajunge la concluzia
că este nevoie să-ți schimbi programul de
muncă și modul în care îți desfășori
sarcinile. Vei căuta să fii mai eficient și să
ai mai mult timp liber.

Mercur revine în sectorul sănătății
tale și îți cere să îți îmbunătățești stilul de
viață și să încerci să te relaxezi mai mult.
Dacă te-ai confruntat cu probleme de
sănătate, acum vei avea ocazia să le
rezolvi.

Vărsător
Încearcă să reduci atitudinea prea

sobră și prea serioasă pe care o manifești
în relațiile cu ceilalți, inclusiv în relația de
cuplu. În prima parte a lunii, ai susținerea
astrelor să te apropii de partener și să vă
redescoperiți grație unor activități în doi.
Și o vacanță vă poate ajuta să vă
îmbunătățiți relația.

Luna aceasta vei avea curajul de a
spune lucrurilor pe nume și de a lămuri
toate neînțelegerile avute. Este o perioadă
bună pentru negocieri și pentru rezolvarea
unor situații ce țin de acte. Unii nativi pot
obține niște aprobări importante sau pot
da un examen.

Saturn va începe să retrogradeze în
zodia ta, așa că va trebui să-ți
reorganizezi stilul de viață și să dai
dovadă de mai multă maturitate cu privire
la sănătatea ta.

Pești
Mercur iese din retrogradare și acest

aspect te ajută să-ți îmbunătățești relația
cu cei dragi. Vei observa o mai bună
comunicare, atât în cuplu, cât și în
relațiile de familie. După 21 iunie vei fi
mai dornic să flirtezi și dacă ești singur
poți fi atras de o aventură sentimentală.

În prima parte a lunii ai șanse să
rezolvi niște situații care țin de acte,
avize, aprobări. De asemenea, poți face o
negociere avantajoasă. Ulterior, Luna
Plină se va petrece în sectorul carierei
tale, și poate aduce încheierea unei etape
și culegerea roadelor.

Saturn va retrograda în sectorul
sănătății și îți va cere mai multă
responsabilitate față de problemele
cronice. De asemenea, nu este exclus să
iasă la suprafață niște afecțiuni ascunse
sau ignorate pentru a fi rezolvate.
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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.
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