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Nord Coreea  vs. USA sau Puricele și Cămila
Se spune că un purice se lăuda cum a vrut el să violeze o cămilă. Ce s-a întâmplat

în final cu săracu` purice și cum și-a justificat acesta nereușita nu se cade să
relatăm aici...
...E un banc românesc, am zice potrivit cu amenințările descreieratului conducător
al Coreii de Nord.

Amenințările umflatului Kim Jong Un  s-au stins de îndată ce președintele Donald
Trump a declarat concis ce s-ar putea întâmpla dacă coreeanul ar face un pas
nesăbuit. Mi-am adus aminte de o vorbă românească: ”Nu te pune cu nebunu`!”
Totuși, până la urmă, n-ai încotro și trebuie să-l legi și să-l predai unui spital...

Vasile Bădăluță
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Profil
româno-american:
Tamara Moraru
"Creația culturală
este încercarea de a releva
misterele divinității Omului."
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ACTUALITATE

AGENDA GUVERNULUI 
este încărcată: 

Rectificare bugetară, legile
justiţiei, majorarea accizelor

şi codul administrativ

Agenda Executivului în această perioadă este una încărcată,
printre proiecte aflându-se, printre altele, rectificarea
bugetară, noile legi ale Justiţiei, Codul Administrativ,
precum şi modificarea Codului Fiscal, potrivit căreia se
propune majorarea accizelor la carburanţi.
Guvernul a luat în vizor rectificarea bugetară în mare
pozitivă, dar şi accizele majorate la benzină. "În septembrie,
deocamdată stăm bine", a declarat Mihai Tudose, întrebat
când se va face rectificarea bugetară.
În iulie, premierul spunea că, în majoritate, rectificarea va
fi una pozitivă.
"Sper că majoritatea ei va fi una pozitivă din câte am
vorbit cu Ministrul de Finanţe, sunt proiecte care au fost
întârziate foarte mult, de exemplu am găsit la Ministerul
Tehnologiei informaţiei o execuţie de 2%, practic nu a
început nici un proiect, nu s-au plătit decât lefurile acolo.
Am vorbit cu actualul ministru, cu colegii, anumite lucruri
chiar nu se mai pot face anul acesta. Şi atunci la rectificare,
la unele ministere care nu mai au efectiv cum să-şi
cheltuie banii, cele cinci luni de inactivitate, vor fi duşi
acolo unde se face treabă. Rectificarea va avea loc în
august. Bani de pensii sunt, există bani pentru sistemul
de sănătate, învăţământ, şi pentru investiţii", declara Mihai
Tudose. 
Liderii sindicatelor din Cercetare şi din sistemul penitenciar
i-au cerut premierului să nu ia bani de la aceste domenii.
"La rectificarea bugetară vom pierde bani şi vom pierde
bani mulţi, pentru că ştim care este problema din punct de
vedere bugetar a ţării. Ministerul Finanţelor Publice încearcă
să recupereze bani de peste tot. În ce ne priveşte, avem
57 de milioane (de lei - n.r.) care trebuie tăiaţi din buget.
Am cerut premierului să-i lase acolo unde sunt, să încercăm
să facem încadrări, să îmbunătăţim condiţiile de muncă",
a declarat liderul SNLP, Ştefan Teoroc, după întrevederea
pe care a avut-o cu premierul Mihai Tudose.
O altă prioritate a guvernului o reprezintă adoptarea
Codului Administrativ.
"Codul Administrativ a fost adoptat într-o primă lectură în
Guvernul României şi, de asemenea, este cuprins în lista
priorităţilor legislative pentru sesiunea din toamnă. Acest
Cod Administrativ a fost gândit ca o prelungire a actului
guvernamental în teritoriu. Atâta timp cât prefecţii sunt
numiţi de către premier, în şedinţă de guvern, la propunerea
ministrului Afacerilor Interne şi atâta timp cât ei sunt
reprezentanţii Guvernului în teritoriu, un guvern politic,
mie personal să pare logic să ne mai fardăm şi să nu ne
mai dăm apolitici, când majoritatea prefecţilor provin din
structurile partidelor politice", a declarat în urmă cu două
săptămâni ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel
Ilie.
El a explicat şi că noul Cod se va referi şi la o parte dintre
directorii instituţiilor descentralizate din judeţe, care vor fi
de asemenea numiţi pe criterii politice pentru a pune în
practică politica guvernamentală la nivelul judeţului.

"Prin acest Cod Administrativ se va delimita palierul până
la care se va coborî actul guvernamental şi este normal
ca un director de direcţie a judeţului, care este de
asemenea reprezentantul ministerului, să facă politica
guvernamentală, să pună în aplicare programul de
guvernare fără abatere. Aici suntem foarte fermi. Sunt
câteva posturi la nivel de judeţ care vor fi cuprinse în
acest program administrativ", a mai spus ministrul Viorel
Ilie. De asemenea, Executivul urmează să aprobe un
proiect de lege pentru modificarea Legilor justiţiei. Ministrul
Justiţiei, Tudorel Toader a precizat că acest pro iect "va fi
prezentat public, pe data de 23 august 2017, la sediul
Ministerului Justiţiei, începând cu orele 11.00!".
"Sunt propuse modificări de fond şi nu de formă!", a
adăugat Tudorel Toader.
Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a mers în iulie la
Bruxelles pentru a discuta cu vicepreşedintele Comieisi
Europene, Frans Timmermans, despre legile privind
Justiţia. El a afirmat că pachetul va fi adoptat de Guvern
pe 1 septembrie, urmând a fi transmis Parlamentului.
În următoarea perioadă Cabinetul Tudose intenţionează
să adopte un proiect de ordonanţă de modificare a Codului
Fiscal, se propune revenirea din 2016 la nivelul accizelor
la carburanţi. Documentul susţine că nivelurile actuale ale
accizelor practicate în România sunt foarte aproape de
limita minimă prevăzută de legislaţia Uniunii Europene.
"În 2016 acciza a fost scoasă şi nu a scăzut preţul.
Companiile au demonstrat că nu prea au avut nici profit. Ia
să vedem, dacă o punem la loc (acciza - n.r.) cresc? Eu
cred că nu vor creşte. Totuşi perioada aia de romantism
când făceau ce voiau pe aici s-a cam închis", a declarat
Mihai Tudose la România TV, referindu-se la companiile
petroliere. El a mai spus că există "posibilitatea de a
umbla la redevenţe".
"Bineînţeles. Nu înseamnă şantaj, înseamnă că în sfârşit
nu mai avem alt tip de dialog cu ei, ci dialog oficial. (...)
Dorim un stat puternic şi prietenos cu cei corecţi. Şi doar
un stat puternic cu ceilalţi", a adăugat Tudose.
Printre proiectele aflate pe agenda Executivului se mai
regăsesc şi Legea pensiilor, dar şi Fondul Suveran de
Investiţii.

Amenzi de până la 3.000 de lei
pentru românii care şi-au 
modificat apartamentele

Persoanele care locuiesc la bloc şi deţin un apartament
trebuie să îndeplinească mai multe obligaţii prevăzute în
legislaţia în vigoare. Cei care nu se conformează pot fi
sancţionaţi cu amenzi de maximum 3.000 de lei.  Potrivit
legii, proprietarii pot modifica un apartament  doar dacă
se asigură că schimbările nu afectează structura blocului,
potrivit Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
Acelaşi act normativ prevede că pentru unele modificări
proprietarul are nevoie de acordul asociaţiei de proprietari.
Mai exact, el nu poate schimbă aspectul sau destinaţia
proprietăţiicomune fără a obţine mai întâi acceptul din
partea asociaţiei de proprietari.
În plus, anumite lucrări de modificare a apartamentelor
trebuie efectuate în mod obligatoriu de către proprietari,
după cum se arată în Legea nr. 230/2007.
Tot pe lista obligaţiilor proprietarilor de apartamente se
înscriu şi cele privind efectuarea lunară a plăţilor şi cele
care intervin la vânzarea apartamentelor.

Poliţia Rutieră supraveghează
traficul rutier cu 340 de aparate

radar şi un elicopter pe A2

Poliția Rutieră acționează cu 340 de aparate radar pentru de-
pistarea celor care conduc cu viteză neregulamentară, iar
circulația pe A2 este supravegheată de un elicopter din cadrul
Inspectoratului General al Aviației Române, a declarat marți
purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan.
"Un polițist rutier se află la bordul acestui elicopter, supraveghează,
monitorizează traficul rutier și îndrumă echipele de la sol,
echipele de Poliție Rutieră în zonele unde există probleme de
fluență a traficului (...) Poliția Rutieră acționează și cu 340 de
aparate radar pentru depistarea tuturor celor care conduc cu
viteză nere gulamentară", a spus Georgian Drăgan, potrivit Ager-
pres.
El a menționat că DN1 s-a aglomerat, astfel că polițiștii acționează
pentru siguranța cetățenilor și fluența traficului rutier.
"Pe autostrada A2 acum începe să se aglomereze traficul, s-au
terminat evenimentele din Constanța prilejuite de Ziua Marinei,
oamenii încep să plece către casă, turiștii care au terminat
minivacanța se deplasează către domiciliu, încep să se
aglomereze atât podurile de peste Dunăre, cât și podul de la
Fetești (...) Polițiștii sunt la datorie, acționează pentru fluența
traficului rutier, pentru siguranța tuturor, de asemenea, pe DN1
s-a aglomerat pe drumul către Capitală și către celelalte
aglomerări urbane", a afirmat purtătorul de cuvânt al Poliției
Române.
El a precizat că în această minivacanță aproximativ 10.000 de
polițiști s-au aflat zilnic la datorie.
"Dintre cele 30.000 de sancțiuni aplicate în această perioadă
de către polițiști, aproximativ 23.000 au fost numai la Ordonanța
195 din 2002 privind regimul circulației pe drumurile publice.
Dintre cele 23.000 de sancțiuni, cele mai multe au fost aplicate
pentru nerespectarea regimului legal de viteză, au fost aproximativ
300 și pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.
Tragem un semnal pe această cale ca șoferii să nu conducă
atunci când au consumat băuturi alcoolice", a adăugat Drăgan.

Legea răspunderii magistraților
zace în Senatul domnului

Tăriceanu de doi ani
Din 2015 inițiativa mea legislativă zace la Senat. Acolo
unde este președinte domnul Tăriceanu. Care nu contenește
să ne spună cât și cum luptă dumnealui pentru a reforma
justiția. Putea fi amendată și votată, dacă exista voință
politică... Dar nu a existat și nici nu există. Toate guvernele
din 2015 și până în prezent au emis AVIZ NEGATIV
invocând faptul că există legislație în acest sens... Un
amănunt picant: la discutarea legii în Comisia Juridică de
la Camera Deputaților, fiindu-le ”frică” membrilor de ce s-
ar putea întâmpla dacă ne întâlneam față în față Livia
Stanciu și subsemnata, ne-au invitat la ore diferite. Pe
mine la o oră după... Ca doamna să aibă timp să-și verse
veninul și să facă și cuvenita declarație de presă... Aceeași
tactică s-a aplicat și la Comisia Juridică din Senat.
23-11-2015  -  trimis pentru raport suplimentar la Comisia
pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a
executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
(TERMEN: 07/12/2015)
La Cameră, PSD, PNL și minorități au votat împotriva
legii.
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CLUB VIP CREAT pentru
Deviaţiile sexuale ale

bogătanilor
Acest club este numit Sanctum şi se află într-o
perioadă de continuă ascensiune. Din ce în ce mai
multe vedete sunt atrase de jocurile ce au loc în
spatele porţilor închise.
Peste 1000 de persoane au aderat deja la acest club
pentru a se bucura de tot ceea ce oferă. Petrecerile
au loc într-o reşedinţă privată şi ferită de ochii lumii.
Proprietarul clubului Sanctum, Damon, a spus că
membrii sunt alcătuiți din vedete, directori, bancheri
și avocați.

Damon a declarat pentru Page Six că „oaspeții trebuie
să fie mascați când intră în petrecere; bărbații poartă
tocuri și femeile poartă rochii elegante sau lenjerie,
dar după miezul nopții, măștile și alte articole de
îmbrăcăminte se dau jos.
„Primele câteva ore sunt misterioase şi intrigante.
Aceasta nu este o petrecere sexuală - este un teatru
erotic. Avem interpretări. Unii doar urmăresc, în timp
ce alții vor să se implice”.

Godină, salvat de iubita sa
Marian Godină a spus că, ajutat de iubita sa, a putut
trece peste rezultatul de la Academia de Poliție.
"După examen am plecat direct în concediu cu lo-
godnica mea. Se presupunea a fi un concediu de re-
laxare și de sărbătorire, dar nu a fost să fie, așa că
eram destul de posomorât și nu aveam chef de
vorbă.
La un moment dat, iubita mea îmi spune că trebuie
să facem dreapta, deși ea îmi indica cu mâna spre
stânga. I-am zis pe un ton morocănos că poate vrea
să spună stânga. S-a uitat la mine și, râzând copios,
mi-a dat replica, vădită aluzie la examenul pe care
abia îl distrusesem.
-Bine că ești tu deștept!
Și uite așa a reușit să mă facă să râd și să uit de
toata supărarea. De asta o iubesc", a scris polițistul
pe Facebook, loc unde a postat și o fotografie cu
iubita lui.

Harvard şi Stanford, 
cele mai bune universităţi din

lume potrivit topului academic
de la Shanghai

Harvard este cea mai bună universitate din lume,
potrivit topului de anul acesta realizat de universitatea
Jiaotong din Shanghai, unul din clasamentele acad-
emice cele mai recunoscute la nivel mondial şi care
plasează universitatea Stanford pe locul al doilea,
relatează marţi EFE. Prestigiosul centru de învăţâmânt
american ocupă primul loc în Topul Academic 2017
al Universităţilor Mondiale (ARWU), un clasament
realizat din 2003 şi care evaluează primele 500 de
universităţi cele mai bune din lume şi elaborat de
facultatea de comunicaţii Jiaotong.
Universitatea americană Stanford ocupă ca întotdeauna
locul doi pe listă, în timp ce Cambridge obţine locul
trei, depăşind Massachusetts Institute of Technology
(MIT) şi Berkeley, clasate anul acesta pe locul patru
şi respectiv cinci. În topul primelor 100 de universităţi
din lume, 48 sunt din SUA, 57 din China, iar 38 din
Marea Britanie.
Clasamentul are în vedere parametri precum calitatea
sau numărul de publicaţii în reviste internaţionale
prestigioase. Sunt luate de asemenea în calcul
numărul de premii Nobel atribuite foştilor elevi sau
cercetătorilor, numărul de medalii Fields (echivalentul
Nobelului în Matematici) precum şi numărul de articole
publicate în revistele Nature şi Science. La actuala
ediţie, Universitatea Washington din Saint Louis
(SUA) a intrat în top 20, pentru prima dată, în timp ce
ETH Zurich din Elveţia rămâne universitatea cel mai
bine clasată din Europa, ocupând locul 19.

Este urmată pe Bătrânul Continent de Universitatea
din Copenhaga (locul 30), din Danemarca, şi de Uni-
versitatea Pierre şi Marie Curie (locul 40), din Franţa,
conform Agerpres. Universitatea din Tokyo (24) ocupă
cel mai bun loc pentru o universitate din Asia, în timp
ce Universitatea din Melbourne (39) se clasează cel
mai bine printre centrele de învăţâmânt superior din
Oceania.
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Ieri, în România, de marea sărbătoare Sfânta Maria,
și-au serbat numele 2,2 milioane de persoane.

*  În țara noastră sunt 7 milioane autoturisme din care
350.000 second hand, aduse doar anul acesta. În
București, peste un milion de mașini uzate așteaptă
să fie vândute.

* Luni, 14 august, în Capitală, un microbuz care cir-
cula pe Splaiul Independenței  a plonjat în
Dâmbovița. Urmarea: 3 morți și 6 răniți.

* Legislația privind salariile și pensiile este anapoda
în România. Există pensionari cu 400 lei pe lună,
chiar și cu 39 lei pe lună; iar alții cu pensii speciale
au 30.000 și chiar  144.000 lei pe lună. Pensia
medie e de 200 euro pe lună.

* În fiecare zi, în medie, pleacă din țara noastră la
lucru în alte țări 265 de români.

* La 1.000 de nașteri în România, mor, în medie, 7,5
copii. Media europeană este de 3,5 copii.

* Pe vară, la un hotel românesc cu 4 stele se plătește
aproximativ 1.400 lei pe noapte. În București – 430
lei pe noapte; la Brașov – 900 lei; în Elveția, în
Munții Alpi se plătește doar 705 lei pe noapte.

* Luni, 14 august, în Sierra Leone, peste 300 per-
soane au fost înghițite de pietriș și noroi, deversate
de pe dealuri în urma unei ploi torențiale.

* Românii din diaspora europeană vor să depună
plângere împotriva lui Carmen Dan, ministrul de In-
terne, pentru că - spun ei -  în fiecare vară stau la
cozi interminabile la ghișeele pentru eliberarea
pașapoartelor. FARE (Federația Asociațiilor de
Români din Europa) a amenințat cu o plângere
penală.

* Cel mai scump divorț din lume este al patronului lui
Chelsea, miliardarul Roman Abramovici (50 ani)
care îi va plăti fostei soții, la divorț, 170 milioane
euro.

* Mare cutremur în lumea de vârf a tenisului: multi-
campionul Novac Djokovic este acuzat de dopaj.
Dacă se dovedește adevărată acuzația, conse cin -
țele vor fi dureroase pentru campion.

* Maiorul Daniel Preoteasa, care ocupă a treia poziție
în ierarhia Jandarmeriei Române, a fost arestat de
pe Aeroportul Otopeni, în momentul în care se în-
torcea din vacanță. El este acuzat de cămătărie și
delapidare.

* După 40 de ani de la decesul lui Elvis Presley, doc-
torul lui, George Nichopoulous, și-a recunoscut vina
înainte de a muri. El a declarat că, deși știa că e
foarte riscant, i-a administrat prea multe pastile lui
Elvis și a știut că doza prea mare l-a ucis. 

* România are peste 10.000 de kilometri de drumuri
din pământ, adică nepavate. Un polițist englez  a
spus că România este ”ușor drumuită”…

*  În primul semestru din 2017, țara noastră a importat
produse în valoare totală de 36,7 miliarde euro, din
care 8,8% au fost importuri de alimente, adică 3,2
miliarde euro. 

* Tudor Postelnicu, fostul general al Securității de pe
vremea lui Ceaușescu, a decedat la vârsta de 86
de ani. Și a trăit bine și după 1989…

* Prin ”mărinimia” tuturor guvernelor României  de
după 1989, numărul de zile libere într-un an a ajuns
la 30….

* Potrivit specialiștilor și înregistrărilor, anul 2016 a
fost cel mai călduros an din istorie.

* Un polițist din Valea Vișeului (Maramureș) a venit la
doctor și a spus că a fost mușcat de o căpușă. În
realitate, doctorul a scos 27 de căpușe de pe corpul
lui. Se pare că există o epidemie de mușcături de
căpușe în acea zonă.

* Conform unui sondaj recent, 1 din 2 români preferă
mașinile electrice datorită costurilor mici de
întreținere. 7 din 10 români cred că motorul electric
reprezintă viitorul industriei auto.

* Donald Trump a inaugurat cel de-al doilea portavion
american cu propulsie nucleară și a declarat că va
fi ”foc” dacă cineva va încerca să atace Statele
Unite.

* BAT, producătorul țigărilor Kent, deschide în Româ-
nia o parte din producția ce urma să fie realizată în
alte țări. Investiția va fi de 60 milioane euro în 2017.

* Cristian Pomohaci, preotul cântăreț, a fost exclus
din BOR (Biserica Ortodoxă Română) și e cercetat
de Parchetul General pentru racolare de minori în
scopuri sexuale. Însă oamenii cred cu tărie că omul
e nevinovat.

* Când s-a întors, după o lună, din vacanță, un cuplu
norvegian a găsit casa foarte curată, vase cu flori,
ordine peste tot. Acestea le făcuse un român (Ioan
Bandac, 51 ani) care trăia din ceea ce obținea din
cerșitul pe stradă și căruia norvegienii îi dăduseră
cheia casei în absența lor. Întâmplarea a devenit
celebră în Norvegia.

* Un bărbat din Rusia susține că s-a bătut cu mâinile
goale cu un urs și că, după aceea, în timp ce
sângera, a mers 6 kilometri pe jos ca să caute aju-
tor.

* Mihai Neamțu este autorul singurei biografii eu-
ropene a președintelui Statelor Unite. El consideră
că  ”americanii l-au ales pe Trump într-o încercare
de a restaura firescul lucrurilor”. Așa credem și noi.

* Scandalul ouălor contaminate continuă. Peste o
tonă de gălbenușuri stricate și contaminate au fost
descoperite la Timișoara. Oamenilor le este teamă
să mai mănânce ouă.

* Iată o propunere legislativă controversată privind
circulația pe drumurile publice din România: ”În ved-
erea obținerii permisului de conducere, candidații
au obligația de a efectua și promova, pe parcursul
activităților de pregătire teoretică, un curs de prim
ajutor în trafic”.

* La solicitarea procurorilor din cadrul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Ploiești, un bărbat (Sorin
Lana) din Prahova a fost arestat sub acuzația de
viol în formă continuă asupra fiicelor lui, (9 și, re-
spectiv, 6 ani). El neagă aceste acuzații.

* Din închisoarea din Arad unde se află, hackerul
român Guccifer (Marcel Lazăr, 45 ani) a sunat la
televiziunea americană FoxNews dorind să
transmită public că el nu vrea să fie dus în America,
ci vrea să execute și sentința americană în Româ-
nia.

* În Marea Britanie, o tânără în vârstă de 26 de ani
(Chelsea Blackwell), gardian la închisoare, a fost
reținută de poliție după ce s-a aflat că trimisese 850
de SMS-uri (mesaje scrise) unui deținut de care se
îndrăgostise.

* Un pitic dezbrăcat, încadrat de două tinere sexy, a
apărut într-un spot publicitar la KFC din Germania.
Scandalul a izbucnit în România pentru că reclama
a fost filmată în Turnul lui Vlad Țepeș.

* În zilele trecute, pe la ora 10 dimineața, în timp ce
erau prezentate știri sportive pe canalul de televiz-
iune CNN, în spatele prezentatoarei au putut fi
văzute scene obscene. Imaginile au devenit virale
pe internet.

* Brigide, actuala soție a lui Ilie Năstase, a fost în Tur-
cia și și-a implantat silicoane în posterior. Se vede
că avea fundul ca două mingi de tenis, iar acum îl
are ca două mingi de fotbal. Asta ca să-i facă în
ciudă lui Ilie, cu care s-a certat.

LA ORA DE UMOR
Într-un magazin de confecții intră o doamnă foarte

grasă și zice:  - Aș dori să văd un costum de baie
care să mi se potrivească.

Vânzătorul: - Și eu aș vrea...             
***

Femeile se împart în două categorii: 
Doamne și... Doamne ferește!    

***  
Adam și Eva se plimbă prin Paradis.
Eva: Adam, mă iubești?
Adam: Am vreo alternativă?                     

VORBE ÎNȚELEPTE
Există doar două modalități de a-ți trăi viața: prima,

ca și când nimic nu ar fi un miracol; cealaltă, ca și
când totul este un miracol.

***
Să nu cauți niciodată fericirea cu prețul nefericirii

altcuiva. Aceea nu este fericire.
***

Nu promite când ești fericit, nu răspunde când ești
nervos, nu decide când ești trist. (J. Osvald)
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Daniela Travel
Tarife surprinzător de ieftine

Bilete de avion, croaziere, 
pachet de vacanță oriunde doriți.

Verificați și cumpărați.  Tel. (818) 726-5151,  (818) 403-6515
e-mail: danielaionescu@gmail.com

Râzi cu lacrimi! Mail intern: 
ce cuvinte au fost interzise

românilor de o companie
străină cu sediul în țara noastră
O postare a devenit virală pe rețelele de socializare
după ce a fost răspândită în mediul online de mai
mulți internauți. Este vorba despre o circulară dată de
o companie străină dată angajaților români, circulară
care a stârnit amuzamentul tuturor celor care au citit-
o. Deși are un ton serios, mailul intern este unul care
te face să râzi cu lacrimi. Asocierea tonului serios en-
glezesc cu o serie de cuvinte vulgare românești sunt
parcă scoase dintr-o comedie americană.

Citiți și vă amuzați, mai ales că astăzi suntem toți
liberi.
„CIRCULARA data de o companie straina din Roma-
nia angajatilor lor romani Asocierea limbii engleze
(stilul formal) cu limbajul neaos de mahala e crimi-
nala…. Ce se intampla cand si staff-ul de natie straina
din firma invata cateva cuvinte romanesti! 

Apare Circulara ! .. prin e-mail: Acesta este un e-mail
intern (pentru angajatii romani) de la o reprezentanta
din Romania a unei mari corporatii (faza e ade-
varata!):
To: All Romanian Speaking Staff Subject: Improper
Language Usage It has been brought to our attention
by several officials visiting our office in Romania that
offensive language is commonly used by our Roman-
ian speaking staff. Such behavior, in addition to vio-
lating our policy, is highly unprofessional and offensive
to both visitors and staff. All personnel will immedi-
ately adhere to the following rules:

1. Words like futui, în pula mea, pula and other such
expressions will not be tolerated or used for empha-
sis or dramatic effect, no matter how heated a dis-
cussion may become.

2. You will not say si-a bagat pula when someone
makes a mistake, or s-a cacat pe el if you see
someone being reprehended, or baga-mi-as, when
a major mistake has been made. All forms and der-
ivations of the verb a se caca and a se fute are ut-
terly inappropriate and unacceptable in our
environment.

3. No project manager, section head or administrator
under any circumstances will be referred to as pula
de om, cacanaru’ or boul.

4. Lack of determination will not be referred to as pu-
lalau nor will persons who lack initiative be referred
to as muiangiu.

5. Unusual or creative ideas offered by management
are not to be referred to as porcarii.

6. Do not say futu-ti mata if somebody is persistent;
do not add pula mea, if a colleague is going through
a difficult situation. Furthermore, you must not say
am pus-o (refer to item 2) or o sa ne-o traga when
a matter becomes excessively complicated.

7. When asking someone to leave you alone, you
must not say du-te-n pula mea or should you ever
substitute „May I help you?” with, ce pula mea vrei?.

8. Under no circumstances should you ever call your
elderly industrial partners bosorogi împutiti.

9. Do not say ia mai mereti-n pula cu cacatu’ asta
when a relevant project is presented to you, nor
should you ever answer futu-te-n cur when your as-
sistance is required.

10. You should never call partner representatives as
boul dracului or tâmpitu’ ala.

11. The sexual behavior of our staff is not to be dis-
cussed in terms such as pizdulica buna, futaciosu’
or homalau’ lu’ peste.

12. Last but not least, after reading this note, please
do not say ma sterg la cur cu textul asta. Just keep
it clean and dispose of it properly.”

Textul pare o glumă bună, dar se pare că ar fi un mail
intern real. Numele companiei nu a fost însă divulgat,
însă trebuie să recunoaștem că oamenii de acolo sunt
foarte creativi.
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Serviciul secret DNA
Sorin Rosca Stanescu

DNA a interceptat oameni aflați în detenție. În faza de cercetare
penală. Sau de executare a unor pedepse. A făcut-o inclusiv în
toalete. Și mai grav, au fost interceptate discuțiile acestora cu
apărătorii. Unele interceptări au fost puse în mod oficial la
dispoziția SRI. Deși nu aveau de-a face nici cu spionajul, nici cu
terorismul. Este controlat de cineva acest serviciu secret al
Direcției Naționale Anticorupție?

Protocoalele în baza cărora a funcționat binomul creau, iată,
obligații reciproce. Nu numai SRI culegea informații în beneficiul
DNA ci și invers. Cu alte cuvinte, o componentă a actului de
justiție, activitatea procurorilor, respectiv a avocaților statului, a
fost pusă, fie și parțial, în slujba unui serviciu de informații. S-a
întâmplat cel puțin atâta timp cât a funcționat binomul. Un binom
care să sperăm că este de tristă amintire. Nu și de actualitate.
Antena 3 a dezvăluit un fapt incredibil. Procurorii DNA au
solicitat sub semnătura Laurei Codruța Kovesi și au obținut de
la judecători cu mare ușurință un mandat de interceptare în
arest și la penitenciar. Ținta era Sorin Strutinsky, din grupul
Mazăre de la Constanța. La acea dată, Strutinsky era cercetat
penal. Fiind cercetat penal și fiind în arest, în mod inevitabil
acesta purta discuții cu gardienii și cu ceilalți colegi din celulă.
Cu acest prilej, toată lumea era interceptată, nu doar Strutinsky.
Supravegherea ambientală, audio, poate și video, s-a extins în
întreg spațiul de încarcerare. Deci și în toaletă. Mai mult decât
atât. Strutinsky era nevoit de împrejurări să poarte frecvente
discuții cu apărătorii săi. La vorbitor. Și aceste discuții au făcut
obiectul supravegherii. Și interceptării. Ceea ce este cu desăvârșire
interzis de lege. La fel cum sub interdicție se află și interceptările
celoralți colegi de detenție. După care, Direcția Națională
Anticorupție a pus la dispoziția SRI, în baza protocolului încheiat
cu această instituție, respectivele interceptări. Ce semnificație
prezintă această informație în starea ei brută?
Serviciul Român de Informații se ocupă de contraspionaj și de
combaterea terorismului. Nu are nicun fel de atribuții legale
privind combaterea corupției. Și cu atât mai mult sunt ilegale,
așa cum s-a demonstrat, orice fel de protocoale de natură a in-
terfera activitatea SRI în actvitatea Parchetelor și invers. Această
afirmație este fără echivoc. Este făcută chiar de Curtea
Constituțională a României. Cât timp a existat binomul, Legea
Fundamentală a fost încălcată. Dar și alte acte normative, care
organizează activitatea celor două instituții.
Dincolo de acest aspect, în sine deosebit de grav, apare din
documentele prezentate de Antena 3 și informația stupefiantă
că tocmai cei care trebuie să apere legea și legalitate, respectiv
procurorii, au încălcat flagrant normele în vigoare, premeditând
organizând și finalizând nu numai interceptarea neautorizată
de judecători a unor persoane – mai puțin Strutinsky – dar și vi-
olarea intimității apărate de lege, a discuțiilor dintre o persoană
anchetată și apărătorul său. Și asta s-a petrecut chiar în timp
ce respectiva persoană anchetată se afla în custodia statului.
Un stat care este obligat să garanteze respectarea cu strictețe
a drepturilor sale.
Cazul respectiv este doar un exemplu. E clar că a existat, dacă
nu cumva mai și exstă, o practică de zi cu zi a DNA, prin care
serviciul său secret încalcă drepturi și libertăți fundamentale ale
omului. Este o situație, care ne obligă să ne punem o întrebare
elementară. Există vreo formă, prin care serviciul secret DNA
să fie controlat de o terță instituție?
Răspunsul la întrebarea de mai sus este negativ. Serviciul
secret DNA este singurul serviciu secret care nu este supus
vreunei forme de control. Fie și formal. Dacă așa stau lucrurile
– și e clar că așa stau – atunci Ministrul Justiției, în colaborare
cu CSM dar și cu Consiliul Suprem de Apărare a Țării trebuie
să găsească de urgență o soluție.
Și acest lucru este necesar chiar dacă, după toate aparențele,
protocoalele ilegale nu mai sunt în vigoare. Chiar dacă, du,pă
toate aparențele binomul SRI-DNA nu mai există. Și, pentru a
susține fraza de mai sus, voi adăuga faptul că, de luni de zile,
nu mai există absolut nicio dovadă, vreun indiciu că binomul
continuă să existe. În schimb, există acest serviciu secret DNA,
care acționează ca un electron liber. Și care trebuie și el supus
unui control.
Cât despre interceptarea ilegală a lui Strutinsky, în mod cert
atunci când acesta discuta, încarcerat fiind, cu apărătorul său,
aceasta este o faptă penală care reclamă o cercetare penală și
un prces penal. Prin care cei care au încălcat legea să răspundă.

Dan Diaconu: ”Hotărăşte-te: eşti
român sau te-ai rupt de ţară?”

Să ne menţinem la nivelul bunului simţ: dac-ai plecat
din România, ai făcut-o pentru că aşa ai simţit că e
mai bine pentru tine. Aşadar, nu pentru mine ai
emigrat, ci pentru tine. Asta înseamnă că eu, cel
care-am preferat să rămân aici pentru mine, am tot
atâtea îndatoriri faţă de tine câte ai şi tu faţă de mine.
Adică niciuna!
Eşti emigrant, ai renunţat la România? Să fii sănătos,
să-ţi meargă din plin! Îţi urez asta din tot sufletul
meu, însă te rog să înţelegi că nu am nicio datorie
faţă de tine. Nu-i vina mea că tu munceşti pe brânci,
nu-i vina mea că te umilesc ăia pe la care te-ai aciuat
şi, cu siguranţă, nu-i vina mea că nu ţi-e bine! E
drumul pe care singur ţi l-ai ales în viaţă. Fii sănătos!
Dacă eşti frustrat e treaba ta, dacă nu-ţi mai place
acolo, eşti liber să te întorci. Dar nu-mi reproşa mie
nerealizările tale şi nu te considera un erou pentru că
trimiţi bani mamei sau tatălui tău. Le trimiţi lor, nu
mie! Şi, mai mult, nouă aici ni se pare normal să ne
ajutăm părinţii fără să ne batem cu cărămida în piept,
fără să considerăm că ăsta e un act eroic, fără să le
cerem altora socoteală pentru efortul pe care-l facem.
Înţelege că eşti egalul nostru şi, de-aceea, te rog să
ai mai mult bun simţ atunci când ceri eforturi supli-
mentare ţării tale. Nu te mai înghesui la vot ca să
decizi tu de-acolo cum trebuie să trăiesc eu aici.
Crede-mă, nu e moral! Sunt atâtea ţări în care nu
poţi vota decât în interiorul teritoriului. Fă acest gest
igienic şi demonstrează-mi că mă respecţi lăsându-
mă să-mi aleg singur calea. Nu uita: eu sunt aici, eu
sunt cel care sufăr, astfel încât n-ai dreptul să-mi
impui tu pe cine trebuie să accept. Vrei să votezi,
foarte bine: asumă-ţi votul! Vino în ţară şi munceşte
cot la cot cu mine şi-abia atunci poţi emite pretenţii.
Vrei paşapoarte? E OK. Mişcă-ţi fundul tot timpul
anului şi fă-ţi paşaportul. Ambasadele şi consulatele
sunt goale, nu trebuie să stai la coadă! Nu ţi se pare
ciudat că urli ca apucatul că n-ai paşaport fix înainte
cu două zile de a te întoarce în ţară? De ce trebuie
să suport eu suplimentarea personalului doar pentru
că, în fiecare an, ţi se scoală fix în august să-ţi iei
paşaportul? Mai sunt cel puţin 10 luni moarte în care
poţi să ţi-l iei fără coadă! De ce nu mergi atunci?
Înţelege că suntem şi-aşa destul de amărâţi. Băşinile
tale ne exasperează! Hotărăşte-te: eşti român sau
te-ai rupt de ţară? Dacă eşti român demonstreaz-o:
vino în ţară, munceşte cot la cot cu mine, plăteşte
impozitele aici şi ai tot dreptul să înjuri. Dacă te-ai
hotărât să te rupi, ai bunul simţ şi rupe-te total! Nu
mai vota, nu mai urla după paşapoarte când e
aglomeraţie, nu te mai plânge. Renunţă la cetăţenie
dacă te deranjează, dar nu-mi mai cere mie nimic!
Încearcă să ai bun simţ! Nu-ţi sunt dator cu nimic.
Scuteşte-mă!

Ioan Mircea Pașcu: Din păcate,
văd ca am devenit

”criminalii de serviciu” ai UE!

România e adusă în situația de a plăti oalele sparte de
alții, în Europa, doar pentru că nu știe să-și apere cauza,
susține europarlamentarul Ioan Mircea Pașcu într-o postare
pe Facebook, cu referire la recentul scandal european al
ouălor infestate,
”Din păcate, văd ca am devenit “criminalii de serviciu” ai
UE: pentru ca substanța incriminata in cazul ouălor ar fi
fost, chipurile, importata din România, de doi olandezi,
printr-o firma belgiana, România este acuzata si ia pumni
in cap!?
Domnilor, in primul rând, substanța respectiva nu este
interzisă! Este interzisa utilizarea ei la animale destinate
consumului (in cazul acesta, găini), dar nu producerea ei,
ca dovada ca olandezii au putut sa o achiziționeze fără
probleme prin firma belgiana menționata!
Al doilea, exportatorul nu este vinovat de faptul ca impor-
tatorul utilizează substanța in mod nepermis! Nu romanii
au dat găinile cu substanța respectiva, ci olandezii si,
posibil, firma belgiana!
Ca atare, in loc sa facem pe noi de frica si sa începem
controale peste controale, lucru care nu face decât sa
întărească suspiciunile la adresa noastră, întărind acuzațiile
false ce ni se aduc, ar trebui sa începem sa punem noi
întrebări si sa direcționăm acuzațiile acolo unde trebuie:
spre Olanda si Belgia!
Va mai aduceți aminte de scandalul cărnii de cal, in care,
tot așa, am fost acuzați pe degeaba, ca sa se concluzioneze
pana la urma ca nu am avut nimic de-a face cu povestea
acea împuțită?
La fel si acum, dar sa nu așteptăm ca Dumnezeu sa ne
facă dreptate, cu speranța ca vom fi primiți in rai mai ușor,
ca murim cu dreptatea in mâna!
Sa fim, din contra, verticali si sa punem si noi întrebările
noastre!
Sper ca Guvernul sa înțeleagă bine acest lucru!”

Țară sub eclipsă
Cristian Bodea

Starea Națiunii, sub clar de Lună și ardere de Soare...
Trump și Macron se bat care să ne bage elicopterele pe gât.
Generalii cei căliți au dezertat la pensie, că salariul îi înfricoșa.
Băncile se smiorcăie că nu pot face profit nici picurate cu ceară.
DNA face icter de la putoarea de sub preșul Inchizitoarei-Șef.
SRI își reface himenul schimbând oamenii de la microfoane.
Iohannis e în căutarea timpului pierdut și a lucrului bine făcut.
Dragnea exersează la pescuit oceanic povestea ursului păcălit
de vulpe.
Olguța caută bani de pomeni prin străfundurile economiei gri.
Tudose joacă alba-neagra cu Biblia PSD și poker cu nervii pen-
sionarilor.
Ludovic freacă chitara liberală, fredonând balada generaluluuu-
uui.
Poporul se încaieră pe Facebook pentru vaccinuri, manuale,
Denisa și Pomohaci...
În condițiile astea, cine să ne mai apere de caniculă și furtuni?
Rachetele Patriot!
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Statistică europeană
la adresa României.

(Rezultatul ultimilor 25 de ani.)
1. Cea  mai bisericoasă tară din Uniunea  Europeană

(locul 1 la numarul de biserici pe cap de  locuitor).

2. Cea mai înapoiată ţară europeană (45% dintre
români n-au WC in casă, fată de 2% in Europa).  

3. Românii au doar jumătate din puterea de cumpărare
a europeanului mediu, dar Işi petrec timpul  liber
in mall-uri si hypermarket-uri şi contruiesc noi
mall-uri si hypermarket-uri, in ciuda crizei.    

4. România este tara cu cea mai dură lege anti-
arme din lume, singura care işi tine poporul complet
dezarmat (motivând prin siguranta populatiei), dar
este tara cu cea mai mare coruptie din Europa -
40% (Curtea de Conturi: din 15 miliarde de euro
pe an achizitii publice, 6.2 miliarde se fură ).

5. România este printre putinele tări care interzic
complet prostitutia (pe motive de  moralitate), dar
este cel mai mare exportator de prostituate din
Uniunea Europeană (peste Rusia si Ucraina), con-
form EU Observer.

6. România este tara cu cel mai mic somaj oficial
din ultimii 25 de ani, in medie, dar este singura
tară unde 50% din familii declară că nu au niciun
membru angajat; iar 25% din familii au doar un
membru angajat. 

7. România este printre tările cu cei mai multi
absolventi de universitate din lume, dar este tara
fără nici o universitate in top 500 (sub tarile
africane) si ale carei diplome nu sunt luate in
seama la angajare, nicăieri in Europa.

8. România este tara unde  scoala este obligatorie
pană la sfârşitul liceului (?, în sensul că liceul e
gratuit), dar este pe locul 1 in Europa la şcolari
analfabeti (30%), iar 42% dintre români cred ca
Soarele se invarteşte in jurul Pământului.

9. România este tara cu cel  mai mare procent de in-
satisfactie la adresa clasei politice; românii se
plâng in mod constant de coruptia si incompetenta
politicienilor lor. Dar este singura tară unde nu a
avut loc nici un miting anti-coruptie in ultimii 25 de
ani şi unde participarea publicului la actiuni anti-
coruptie este minima.

10. România este tara cu cea mai mică absorbtie a
banilor europeni, dar este tara cu cel mai mare
procent de bani europeni furati (din putinul folosit)
motiv pentru care Uniunea  Europeana a tăiat fon-
durile pentru infrastructură.

Anunțul Olguței Vasilescu! 
„O altă promisiune ÎNDEPLINITĂ”

Ministrul Muncii, Lia Olguța
Vasilescu, a făcut, marți, un
anunț de senzație, care
bucură sute de mii de români.
Potrivit șefei Muncii, este cea
mai mare astfel de construcție
de la Revoluție încoace.
Prin intermediul rețelel0r de
socializare, Vasilescu anunță
că noul Spital Municipal din
Craiova se va inaugura în
curând și că va avea o
suprafață de peste 10.000

mp.

„Noul Spital Municipal Craiova se va inaugura in curând.
Cu o suprafața de peste 10000 mp este cel mai mare
spital construit in România, după revoluție. O alta
promisiune îndeplinită pentru craioveni de administrația
PSD!”, a dezvăluit Vasilescu.
Noul spital municipal din Craiova, care a necesitat investiție
de peste 30 de milioane de lei, a fost construit pe vechiul
schelet din vecinătatea Spitalului de Boli Infecţioase aici
urmând să fie mutate patru dintre secţiile Spitalului „Fi-
lantropia“. Este vorba despre Secţiile Medicală I, Medicală
II, Medicală III şi Secţia Fizioterapie şi Urgenţă, scria in-
discret.ro, în luna mai.

Nicuşor Dan vorbește
despre HAOSUL din USR: 

Omul care a creat partidul 
face declarații usturătoare

Fostul preşedinte al USR,
deputatul Nicuşor Dan, a de-
clarat, marţi, că nu s-a mai
regăsit în majoritatea din USR.
"Nu pot să stau într-un or-
ganism care în campanie a
spus una, în sensul că partidul
ăsta se adresează şi
progresiştilor şi tradiţionaliştilor,
că ambele teme sunt legitime

(...), după aceea venim să spunem 'Noi ne adresăm
ăstora, că am devenit un partid progresist', cam asta e
ceea ce a decis majoritatea din USR. Eu nu m-am mai
regăsit în ea", a spus Nicuşor Dan la Realitatea TV.
El a afirmat că, atunci când a iniţiat formarea acestei
formaţiuni politice, a spus că, dacă vrea să devină al
doilea partid din ţară, să guverneze la un moment dat,
acesta trebuie să adune din societate oameni aflaţi pe
ambele poziţii ideologice.
Nicuşor Dan a subliniat că a luat decizia de a părasi
partidul dintr-un principiu. "Când am luat această decizie
m-am gândit la colegi, membrii din partidul ăsta şi la
publicul care ne-a votat (...), am avut criterii de respectare
a ceea ce am spus (...) Când am fondat partidul, în el au
intrat şi progresişti şi conservatori, convinşi că-şi vor
avea locul aici. 
În momentul în care partidul se defineşte progresist, con-
servatorii nu prea-şi mai găsesc locul (...) am plecat din
partid pentru că am spus că nu e corect ca un partid care
a spus în campania electorală un lucru să facă alt lucru
după aceea", a menţionat Nicusor Dan.
Întrebat dacă e de acord cu căsătoria între doi bărbaţi
sau două femei, el s-a pronunţat privind parteneriatul civ-
il.

"Sunt de acord cu un parteneriat civil între oricare dintre
ei (...) pe chestiunea căsătoriei nu m-am pronunţat (...)
Am spus că pe parteneriat civil şi eu şi toată lumea din
USR e de acord şi că diferenţa între cele două opinii e pe
căsătorie, unde oamenii au opinii diverse şi foarte
puternice, eu nu mi-am exprimat-o public, consider că şi
o opţiune şi cealaltă sunt legitime. Nu aş vrea să nu
câştig Primăria Bucureştiului în 2020 pentru că nu mă
vor vota unii sau alţii", a adăugat Nicuşor Dan.
Deputatul Nicuşor Dan a declarat, pe 1 iunie, la Parlament,
că a demisionat din funcţia de preşedinte al USR, dar şi
din calitatea de membru de partid, având în vedere,
printre altele, decizia Biroului Naţional al formaţiunii, care
s-a pronunţat împotriva redefinirii familiei în Constituţie.

RCS & RDS au probleme?
Ce țară a devenit codebitor și garant

pentru datoriile companie mamă
Decizia de a deveni codebitor și garant al firmei a venit
pe fondul unor datorii de 1,2 miliarde de euro, din care
740,5 milioane euro datorii pe termen lung, respectiv
459,3 milioane de euro datorii curente. Firma este prezentă
în România, Ungaria, Spania și Italia. România se pare
că este principala piață a grupului. Digi Communications
NV a înregistrat în primul trimestru al acestui an venituri
totale de 226,7, dintre care 164,9 milioane de euro au
fost câştigate în România, 37,5 milioane de euro în
Ungaria, respectiv 20,8 milioane de euro în Spania şi
alte 3,5 milioane euro pe alte pieţe.
Potrivit Economica, Ungaria este codebitor și garant
pentru datoriile companiei Cable Communications Systems
NV, actuala Digi Communications NV, compania mamă a
RCS & RDS.
Aceasta a finalizat o emisiune de obligaţiuni pe pieţele
externe în valoare totală de 350 de milioane de euro și a
contractat un credit de 1,7 miliarde de lei de la un sindicat
de bănci. Banii au fost folosiți pentru achitarea datoriilor
mai vechi ale grupului Digi – RCS & RDS.
Digi Communications NV s-a listat și la Bursa de valori
București. Compania anunța printr-un anunț pe BVB că a
admis tranzacţionarea obligaţiunilor emise în octombrie
2016 pe piaţa principală a Bursei de Valori din Irlanda.
Astfel, titlurile au fost mutate de pe piaţa globală de valori
pe piaţa principală a bursei irlandeze.
„În legătură cu această listare, DIGI Távközlési és Szol-
gáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (filiala deținută în
Ungaria de RCS & RDS S.A., filiala Societății) a aderat în
calitate de debitor garant suplimentar la contractul de
emisiune a Obligațiunilor (Indenture) și la contractul cu
creditorii denumit Intercreditor agreement din 26 octombrie
2016 cu privire la Obligațiuni, cât și la contractul de
Facilitate de Credit Senior (Senior Facility Agreement)
din 7 octombrie 2016”, se arată în continuarea anunţului,
semnat de Serghei Bulgac, CEO al Digi.
Digi a înregistrat un profit net de 15,8 milioane, în creștere
față de anul trecut când a avut un profit de 13 milioane
de euro.
Pe piața din România, comapania are 2,75 milioane de
clienţi ai serviciilor de televiziune prin cablu, 1,9 milioane
de clienţi la serviciile de internet fix, 2,8 milioane de
clienţi pe piaţa de telefonie mobilă, 1,27 milioane de
abonamente active la serviciile de telefonie fixă, respectiv
666.000 de abonaţi la serviciile de televiziune prin satelit
(DTH). Datele sunt valabile la data de 31 martie 2017.
În Ungaria, Digi avea, 452.000 de clienţi la televiunea
prin cablu, aproape 400.000 la internet fix, şi mai mult de
300.000 la telefonia fixă şi telveiziunea prin satelit.
Marea mutare s-a produs când firma a cumpărat într-o
tranzacţie de 140 milioane de euro, compania Invitel, al
doilea mare operator fix de pe piaţa ungară, consolidân-
du-şi astfel poziţia de lider pe piaţa din ţara vecină.
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TAROM e la pământ! 
Lovitură de proporții încasată

de principala companie
aeriană din România

Lovitură de proporții încasată, în acest an, de
principala companie aeriană din România. Chiar
dacă ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, făcea o
declarație încrezătoare în luna mai, susținând că
TAROM va termina anul pe zero, fără nicio pierdere,
primul semestru din 2017 arată contrariul.

În prima jumătate a anului, compania aeriană a în-
registrat pierderi de aproape patru ori mai mari, față
de perioada similară din 2016.
Mai exact, TAROM avea la sfârşitul lunii iunie pierderi
de peste 104 milioane de lei, faţă de 28,6 milioane
de lei la sfârşitul primelor şase luni din 2016,
informează economica.net.
„Din punct de vedere economic, Tarom se relansează,
astfel încât prognoza economică pentru Tarom este
practic ca la sfârştiul anului să închidă pe zero, nicio
pierdere”, spunea Răzvan Cuc, în luna mai.
Rezultatele oficiale contrazic, deocamdată, și estimările
companiei. Oficialii TAROM au anunțat că transportorul
aerian va înregistra pierderi în valoare de 41,2
milioane lei, în scădere cu 12,3% faţă de nivelul de
anul trecut, la venituri totale de 1,32 miliarde lei,
potrivit proiectului privind bugetul de venituri şi
cheltuieli pus în dezbatare de acţionarul majoritar,
Ministerul Transporturilor.

Alertă de la Guvern! 
O nouă ordonanță cu impact

asupra tuturor românilor
Proiectul unei noi ordonanțe a Guvernului Tudose a
tulburat apele în mediul agențiilor de turism, însă
reprezină o veste foarte bună pentru „consumatorii”
de vacanțe. Este vorba despre pachetul legislativ
pregătit de Ministerul Turismului, prin care se dorește
garantarea pachetelor turistice.
În ultimii ani, foarte mulți turiști s-au trezit că și-au
investit toate economiile, strânse cu greu de-a lungul
anului, într-o vacanță mult visată, care s-a dovedit
până la urmă a fi un coșmar. Mai exact agențiile de
turism de unde și-au achiziționat pachetele turistice
au dat faliment, iar ei s-au trezit și cu banii dați și
fără concediul mult așteptat. Un caz care a creat
multe valuri a fost cel al cunoscutei agenții Mareea,
care și-a lăsat peste 1.000 de turiști fără vacanțe și
fără bani, după ce a intrat în insolvență. A urmat la
scurt timp și Genius Travel, iar acum Paravion.
Din acest motiv, foarte mulți români decid să-și
construiască singuri pachetele turistice și să apeleze
la site-urile de profil. 

În acest context, industria agențiilor de turism este
profund lovită pentru că vând mult mai puțin decât s-
ar aștepta.
Ei bine, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre a
venit cu o propunere legislativă prin care pe de o
parte să ofere garanții turiștilor, iar pe de alta să
ajute agențiile de turism de bună credință să recâștige
încrederea consumatorilor, care se gândesc de două
ori înainte să achiziționeze un pachet de la o agenție.
Mai exact, ministrul vrea ca în cazul în care o agenție
de turism dă faliment, turiștii să-și primească oricum
banii înapoi.
Momentan, însă nu se știe exact cum anume se va
proceda cu garantarea pachetelor turistice. Va fi un
fond de garantare (la care să contribuie toate agențiile
și când una dă faliment, turiștii să fie despăgubiți din
acești bani puși la comun) sau agențiile vor fi obligate
să încheie asigurări pe sume mult mai mari ca acum
(10.000 sau 50.000 agențiile tour operatoare) din
care să-i despăgubească pe turiștii afectați.
Contactat de bugetul.ro, ministrul Mircea Titus Dobre
ne-a spus că încă se lucrează la ultimele detalii ale
acestui proiect atât de necesar.
„Suntem in discutii. Momentan nu este decis. Dar in
principiu nu se va merge pe fond de garantare. Daca
ne uitam la istoricul nostru observam ca acolo unde
se strang bani multi la un loc cineva face ceva urat.
Primul pas este sa aprobam proiectul de modificare
a ordonantei 107 si apoi in termen de 45 zile scoatem
ordinul de ministru impreuna cu cei de la ASF. Sper
si cred ca am mai gasit solutii si cu cei de la
FNGCIMM”, ne-a spus ministrul.
Întrebat de bugetul.ro cum crede să va procedea
ministerul cu garantarea pachetelor turistice,
președintele ANAT, Alin Burcea ne-a spus: „Pai cred
ca se vor folosi toate 4: asigurari, fond, scrisoare de
garantie, cash colateral”.
Ce norme se vor aplica în cele din urmă, rămâne de
văzut, însă important este ca în viitor să nu mai
avem sute de turiști cu vacanțele multi visate plătite
unor agenții neserioase, care le-au transformat con-
cediile în adevărate coșmaruri.

PREMIERĂ MONDIALĂ! 
Ce agenție s-a deschis în

România, în urma unei
investiții de proporții

În țara noastră, în acest an, a fost deschisă prima
agenție cu acest profil, fiind o premieră mondială,
după cum afirmă oficialii companiei.
Reprezentanții acesteia anunță că s-au investit
350.000 de euro doar în sediul de peste 800 de
metri pătrați. Mai exact, după 12 ani de experienţă
în domeniu, managerii unuia dintre cele mai de
succes studiouri din ţară, AVC Studio, au deschis în
primăvara acestui an prima agenţie de videochat
din lume, Gloria Agency.
Conducerea așteaptă ca investiția să fie amortizată
chiar în acest an.

„Este o investiţie care garantează site-ului partener,
Jasmin, un anumit nivel de calitate iar modelelor,
condiţii de top. Sediul are 18 camere de lucru, dotate
cu echipamente de peste 40.000 de Euro, pentru că
am înţeles necesitatea unei investiţii substanţiale şi
legalitatea totală a afacerii. Vrem ca modelele cu
care colaborăm să îşi poată cumpăra o casă, să
poată face un credit, să fie asigurate medical şi să
aibă taxele plătite la stat”, spune Liviu Berbece,
Director Financiar Gloria Agency, într-un comunicat
de presă.
Berbece dezvăluie că, în prezent, compania sa are o
cifră de afaceri de peste 1 milion de euro – 5 milioane
de lei, iar în 2018 speră ca afacerile să ajungă la
peste 3 milioane de euro – 15 milioane de lei.
„Dacă în prezent plătim peste 100.000 de lei lunar
către bugetul de stat și avem o cifră de afaceri până
acum de 5.000.000 de lei, în 2018 estimăm că vom
avea o cifră de afaceri de peste 15.000.000 de lei și
vom ajunge să plătim peste 250.000 de lei în fiecare
lună statului. E explicabil, având în vedere că în
doar 3 luni am reuşit să ducem 2 dintre modelele cu
care colaborăm în top 3 Jasmin.” – Liviu Berbece,
Director Financiar Gloria Agency
Managerii estimează că vor avea peste 100 de co-
laboratori până la finalul anului. Iar modelele, deşi
stabilesc singure cât timp dedică muncii, ca să poată
ajunge la câştiguri de 5.000 de euro trebuie să aibă
ca toată lumea, un program de 8 ore pe zi, 5 zile pe
săptămână.
„Job-ul de model glamour, adult sau non-adult, nu
este la îndemâna oricui. Trebuie să ştii un minim de
engleză şi să dedici suficient timp muncii. Nu poţi
veni 2 ore pe săptămână în Agenţie şi să te aştepţi
să te îmbogăţeşti. În plus, încă există idei preconcepute
legate de această meserie. Noi avem însă modele
non-adult care câştigă mii de euro lunar, mai mult
decât modele adult, doar pentru că au înţeles foarte
bine factorii psihologici care îi aduc pe clienţi la ele”
– Andreea Iordache, Director Operaţional Gloria
Agency.

Drumul de la studio la prima agenţie de videochat
din lume nu a fost unul simplu. A plecat de la o idee,
au urmat studii de piaţă, elaborarea conceptului şi
abia apoi s-a început lucrul la sediul din Piaţa Unirii.
Noul sediu este situat în centrul Capitalei, într-o
clădire de birouri. În acest fel, conducerea agenţiei
se asigură că poate oferi modelelor colaboratoare
confidenţialitate şi siguranţă 100%. Iar până la finalul
anului, managerii intenționează să deschidă încă
două agenţii. Unul dintre proiecte este deja finalizat
şi va fi inaugurat la finalul lunii septembrie.
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ACTUALITATE

Cine este Puiu Popoviciu, 
unul dintre cei mai discreţi
oameni de afaceri români, 

şi cum a ajuns
un jucator de top in imobiliare

Gabriel Puiu Popoviciu este considerat unul dintre cei mai bogati
romani, afacerile sale derulandu-se in sectoare precum imobiliar,
hotelier, mobila sau restaurante, insa este extrem de discret, evi-
tand aparitiile publice. Nu da interviuri, iar singurele poze sunt
din revistele mondene. 

Fiul profesorului veterinar Bogdan Popoviciu din cadrul Univer-
sitatii de Agronomie, Puiu Popoviciu este si unul dintre cei mai
controversati oameni de afaceri locali, asocierile sale cu mediul
politic si de business fiind multiple. Este vazut drept un apropiat
al lui Adriean Videanu, ministrul economiei, este nasul de cu-
nunie al lui Ionut Costea (presedinte al Eximbank) si partener
de afaceri cu Radu Dimofte si Nicolae Badea (presedintele
clubului de fotbal Dinamo), potrivit revistei Business Magazin.
De altfel, intre Popoviciu si Badea au existat si relatii de rudenie
prin alianta, fiind ginerii fostului demnitar comunist Ion Dinca,
supranumit Dinca "Te-Leaga", decedat anul trecut. Cele doua
fete ale lui Dinca, Doina (sotia lui Popoviciu) si Liliana (fosta sotie
a lui Badea), erau ofiteri de contraspionaj, activand la Academia
din Baneasa, la sectia dialecte arabe, potrivit ProSport.
Imediat dupa Revolutie, cei doi impreuna cu sotiile au emigrat
in America, stabilindu-se la New Jersey, insa au revenit in tara,
unde au inceput sa dezvolte afaceri impreuna, conform
ProSport. Printre afacerile de inceput ale lui Popoviciu se nu-
mara o companie de birotica si tehnica de calcul, infiintata la in-
ceputul anilor '90.
Potrivit revistei Business Magazin, Popoviciu impreuna cu cei
doi parteneri Dimofte si Badea si-au cladit imperiul prin extin-
derea permanenta a ariei de activitate in domeniul comertului,
al serviciilor sau in imobiliare.
O alta afacere de inceput a lui Popoviciu a fost franciza Pizza
Hut, retea de restaurante cu afaceri de 10 mil. euro anul trecut,
lansata in 1994. Prima unitate a fost cea din Dorobanti, iar in
prezent sunt 13 astfel restaurante. Tot in regim de franciza aduce
in 1997 pe piata locala si lantul de restaurante Kentucky Fried
Chicken (KFC), care in 2008 a avut afaceri de peste 40 mil. euro.
La nivel mondial, cele doua retele sunt considerate a fi cele mai
profitabile. Potrivit datelor de la Ministerul Finantelor, cele doua
companii prin care sunt operate retelele de restaurante, Ameri-
can Restaurant System si US Food Network, au avut in 2007 un
profit cumulat de circa 6,5 mil. euro.
Profitabila este si franciza IKEA, care inca din 2007, primul an
de activitate din Romania, a avut un castig net de 4,6 mil. euro.
Si pentru 2008, reprezentantii companiei estimau ca va ramane
pe profit. Cu afaceri de peste 100 mil. euro in 2008, IKEA a de-
venit cel mai mare retailer local de mobila.
Popoviciu si partenerii sai au mai investit si in domeniul hotelier.
Hotelurile omului de afaceri nu sunt investitii de la zero, ci unitati
din perioada comunista care au fost cumparate de la stat dupa
'90.
Prin cele trei hoteluri pe care le controleaza, Howard Johnson,
Ramada Plaza si Ramada Parc, se apropie de veniturile uni-
tatilor detinute de George Copos pe piata din Capitala, Hilton si
Crowne Plaza.

Astfel, cele trei hoteluri detinute de Popoviciu ruleaza impreuna
28-29 de milioane de euro, in timp ce Crowne Plaza si Hilton au
inregistrat anul trecut afaceri 31-32 de milioane de euro, potrivit
calculelor ZF. Diferenta de venituri ar putea fi recuperata in acest
an, avand in vedere ca Ramada Plaza a fost deschis in luna
martie a anului trecut si nu si-a atins deocamdata potentialul
maxim de incasari. De asemenea, Popoviciu urmeaza sa isi
adauge in portofoliu in perioada urmatoare un Ramada Encore
in proiectul Baneasa.
In provincie, Popoviciu a castigat in 2007, licitatia organizata de
AVAS pentru hotelul Neptun din statiunea cu acelasi nume pen-
tru 7 milioane de euro.
Cu toate acestea, cea mai importanta componenta a imperiului
lui Popoviciu este cea imobiliara, numele sau fiind legat de
proiectul imobiliar Baneasa.
Separat de acesta, potrivit estimarilor facute anul trecut de re-
vista Business Magazin, Popoviciu controleaza alaturi de
partenerii sai peste 50.000 de metri patrati de spatii comerciale,
adica o mare parte din fostele Alimentara prin companii precum
Comaliment, Meteor, Universal sau Practic. Dintre spatiile det-
inute de acestea, cele mai cunoscute sunt magazinul Big
Berceni din sudul orasului sau Pavilionul H din parcul Herastrau.
Un alt activ important al lui Popoviciu este cladirea de birouri
Dorobanti 239, actualul sediu al Petrom, cea mai mare companie
locala. Aceasta cadire a facut obiectul unei posibile tranzactii in
2005 cu germanii de la GLL Partners, afacerea nu a fost insa fi-
nalizata, iar intre cele doua parti exista si in prezent un proces
pe rol.
Un alt proiect in care Popoviciu este implicat prin intermediul
uneia dintre firmele pe care le controleaza este un mall in Piata
Obor. Firma a castigat in 2006 licitatia organizata de Primaria
Sectorului 2, pentru atribuirea terenului de sub Piata Obor, in-
vestitiile care nu au fost incepute inca urmand sa ajunga la 120
mil. euro.
Potrivit revistei Business Magazin, un alt activ important al
grupului de firme Alltrom, controlat de Gabriel Popoviciu si Radu
Dimofte este parcul industrial Metav, situat tot in zona de nord a
Capitalei, in apropierea aeroportului Baneasa, avand o suprafata
construita de aproape 61.000 de metri patrati.
In pofida imperiului sau, Popoviciu nu apare actionar direct la
nicio firma din portofoliu, majoritatea afacerilor sale fiind derulate
prin intermediul uneui vehicul investitional inregistrat in Cipru,
Tatika Investments, entitate la care mai detine actiuni si Nicolae
Badea, conform informatiilor din piata. Printre firmele la care
Tatika detine actiuni se numara Alltrom, US Food Network, Parc
Hotels, American Restaurant System, Grand Plaza Hotel, Orange
Romania, Trend Hospitality. Insa unele dintre afacerile lui Popovi-
ciu sunt inregistrate pe numele mamei sale, Ligia Popoviciu.
Potrivit datelor de la Registrul Comertului, Ligia Popoviciu este
proprietar al Farview Investments SRL, care are ca obiect de
activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii
sau inchiriate.
De asemenea, ea detine actiuni la Alltrom SRL, care se ocupa
cu comertul cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocas-
nice, in magazine specializate. Si la Casa Doina SRL, jumatate
din afacere este detinuta tot de mama lui Popoviciu, in parteneriat
cu Zerlin Dimofte, tatal lui Radu Dimofte. Ligia Popoviciu este de
asemenea actionar la mai multe firme cu sediul in Indiile de Vest.
La conducerea fiecarui business, Popoviciu a recrutat cate un
manager de top. Astfel, operatiunile de retail din cadrul proiec-
tului Baneasa sunt coordonate de catre Ali Ergun Ergen, care a
facut parte anterior din echipa dezvoltatorului imobiliar Anchor
Grup, proprietarul centrelor comerciale Bucuresti Mall si Plaza
Romania.
Pana in vara anului trecut, britanicul Michael Lloyd, unul dintre
cel mai bine cotati manageri de pe piata locala de real estate, a
ocupat pozitia de managing director in cadrul proiectului Ba nea -
sa, dupa care a decis sa inceapa un business propriu, ramanand
totusi ca membru al Consiliului de Administratie al companiei.
La conducerea IKEA se afla inginerul Cornel Oprisan, care an-
terior a lucrat in cadrul JVC Romania (importator de produse
electro IT), prin intermediul careia Puiu Popoviciu aducea pro-
dusele JVC.
Tinu Sebesanu, cel care coordoneaza activitatea din domeniul
hotelier a grupului de firme al lui Popoviciu, a lucrat cu Popoviciu
inca din 2001, participand la lansarea pe piata a hotelului
Howard Johnson. Anterior, el a lucrat cu Popoviciu pentru restau-
rantele Casa Doina, dar si retelele Pizza Hut si KFC. In prezent,
Sebesanu investeste si intr-o afacere proprie, fiind actionarul
companiei Midi Development, care detine master franchise-ul
pentru Hard Rock Cafe.

Principalele firme pe care Puiu Popoviciu le controleaza

Baneasa Investments
Cel mai valoros activ al grupului de firme controlate de Popovi-
ciu este proiectul imobiliar Baneasa, care se estimeaza ca va
fi gata in 2015 in urma unor investitii de aproximativ 2 mld.
euro. Inca din 2000, anul demararii, proiectul a fost contro-
versat, in jurul sau purtandu-se mai multe discutii legate de
terenul de peste 220 ha detinut de Universitatea de Stiinte

Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti (USAMVB) si care
insumeaza aproximativ 1% din suprafata Bucurestiului. Piesa
de rezistenta a proiectului in momentul de fata este mallul
Baneasa Shopping City, pe care administratorii il evaluau in
aprilie 2008, la momentul deschiderii, la 500 mil. euro. In
cadrul proiectului se mai gasesc unitati ale retailerilor Car-
refour, Bricostore, IKEA sau Mobexpert, prima etapa a zonei
de birouri precum si prima faza a zonei rezidentiale cu cateva
sute de locuinte.

IKEA
In martie 2007 Popoviciu a lansat franciza IKEA pe piata lo-
cala, dupa ce retailerul suedez primise sute de cereri de fran-
cizare pentru piata locala. Inca din primul an, IKEA a raportat
un profit, aducand in conturile discretului om de afaceri un
castig net de 4,6 mil. euro. In 2008, IKEA a avut cu un singur
magazin o cifra de afaceri de 104,7 mil. euro, comparativ cu
70 mil. euro, cat a inregistrat in cele noua luni de functionare
din 2007. Cu aceste rezultate, IKEA a devenit cel mai mare
retailer pe piata locala de mobila, prima schimbare in piata de
profil dupa o perioada mai lunga. Compania si-a bugetat pen-
tru anul financiar septembrie 2008 - august 2009 vanzari de
110 mil. euro.

Pizza Hut
Lansat pe piata locala in 1994, lantul de restaurante Pizza Hut
a rulat anul trecut afaceri de 10 mil. euro, pe o piata estimata
la 2 mld. euro. Pizza Hut a incheiat anul cu 13 restaurante in
care s-au realizat un milion de tranzactii, cea mai mare uni-
tate, cea din Dorobanti care a fost si prima deschisa, inregis-
trand 200.000 de tranzactii anuale. Cele mai multe
restaurante, aproape jumatate din numarul total al unitatilor
Pizza Hut, sunt plasate in Bucuresti, restul fiind deschise in
marile orase (doua restaurante in Constanta, doua in Cluj-
Napoca si cate un spatiu in Timisoara, Iasi si Bacau). Reteaua
de restaurante este controlata de catre cinci firme cipriote,
prin intermediul companiei American Restaurant System care
detine franciza pentru Romania si Republica Moldova.

Howard Johnson
Popoviciu este si al doilea proprietar de hoteluri din Capitala,
cele trei unitati pe care le controleaza, Howard Johnson, Ra-
mada Plaza si Ramada Parc, inregistrand anul trecut venituri
de aproximativ 28-29 mil. euro.
In prezent cel mai important proprietar de hoteluri din Capitala
este George Copos, in conditiile in care Crowne Plaza si
Hilton, controlate de el, au inregistrat anul trecut afaceri 31-
32 de milioane de euro, potrivit calculelor ZF. Hotelurile det-
inute de Popoviciu nu sunt investitii de la zero, ci hoteluri din
perioada comunista care au fost cumparate de la stat dupa
'90.

Kentucky Fried Chicken (KFC)
Pe segmentul restaurantelor de tip fast-food, Popoviciu con-
troleaza indirect franciza Kentucky Fried Chicken (KFC),
adusa in Romania de US Food Network, aflata in portofoliul
grupului Altrom. Lantul de restaurante a raportat la nivel local
o cifra de afaceri neta de peste 40 mil. euro pentru 2008, in
crestere cu 25% fata de anul anterior, cand a realizat venituri
de 31,5 mil. euro. KFC cuprinde in Romania 32 de unitati, in
cadrul carora lucreaza 1.200 de angajati, conform ultimelor
date disponibile.

Cladirea de birouri Dorobanti 239 - sediul Petrom
Cladirea de birouri Dorobanti 239 este unul dintre cele mai
importante active pe care omul de afaceri le are in portofoliu,
aici fiind sediul central al celei mai mari companii locale,
Petrom. Aceasta cadire a facut obiectul unei posibile tranzactii
in 2005 cu germanii de la GLL Partners, afacerea nu a fost
insa finalizata, iar intre cele doua parti exista si in prezent un
proces pe rol.

Alte afaceri:
Popoviciu controleaza impreuna cu partenerii sai, prin inter-
mediul unor companii precum Comaliment, Meteor, Universal
sau Practic, peste 50.000 de metri patrati de spatii comerciale,
cele mai cunoscute fiind Big Berceni din sudul orasului sau Pavil-
ionul H din parcul Herastrau, potrivit revistei Business Magazin.
Una dintre subsidiarele grupului controlat de Popoviciu a castigat
in 2006 licitatia organizata de Primaria Sectorului 2, pentru
atribuirea terenului de sub Piata Obor, cu intentia de a construi
un mall in urma unei investitii estimate le vremea respectiva la
120 mil. euro. Proiectul nu a fost inceput pana in prezent.
Puiu Popoviciu (desen) a fost pentru o perioada ruda prin alianta
cu Nicolae Badea (foto), presedintele clubului de fotbal Dinamo,
ambii fiind ginerii fostului demnitar comunist Ion Dinca, supran-
umit "Te-Leaga". Cele doua fete ale lui Dinca, Doina (sotia lui
Popoviciu) si Liliana (fosta sotie a lui Badea), erau ofiteri de con-
traspionaj, activand la Academia din Baneasa, la sectia dialecte
arabe, potrivit ProSport.
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JUSTIŢIE

Politica de teroare: Haita DNA
are dosare cu toţi adversarii

Politica de teroare a DNA a iesit la lumina odata cu inregistrarile
si mailurile sefei DNA, furnizate presei de procurorii din interiorul
acestui parchet, care nu mai suporta stilul dictatorial si abuziv
al sefei lor Laura Kovesi. O inventie a lui Traian Basescu,
“brutala” vorba acestuia, si scapata de sub control, care comanda 
cu maxima nerusinare fata de lege sa i se aduca cat mai multe
rechizitorii, cat mai multe capete de ministri ori vreun premier,
ca sa supravietuiasca si sa imparateasca spre gloria ei personala.
Ca sa dea bine la bilanturi, sa-i prosteasca pe ambasadori ca
cine se ia de ea loveste in anticoruptie, ca sa-si atinga visul de
a ajunge procuror general european dupa ce i se va termina si
cel de-al doilea mandat la sefia DNA.
Asa cum vorbeste sefa DNA cand crede ca lumea nu o aude, e
clar ca asa s-au facut dosarele la DNA. La norma.
Fara probe. Prin distrugeri de destine, de demnitari, magistrati,
patroni de presa, oameni de afaceri. Sutele de achitari pe lipsa
de probe vorbesc de la sine despre dementa acuzarilor operate
de un grup de procurori care au distrus nu doar imaginea DNA,
dar au produs haos in societatea romana. DNA a reusit sa ac-
tioneze ca un “stat mafiot”, cu ajutorul SRI din timpul generalului
Florian Coldea, iar din dragostea cu acesta s-a nascut Binomul
- un grup de crima organizata care a inceput sa decida el, prin
arma dosarelor penale, cine sa vina la guvernare, cine sa
conduca partidele politice, cine sa intre la racoare. Azi SRI s-a
retras in mare masura din “campul tactic”, dar efectele politicii
de teroare a binomului inca sunt prezente. Au ramas dosarele
compromitatoare tinute la sertare, culoarele dintre DNA si
anumiti judecatori care dau condamnari la ordin, nu pe probe. A
ramas frica factorilor de decizie ca daca ar incerca sa indrepte
lucrurile murdare din DNA, ar putea fi distrusi cu dosare penale
pe care procurori de rea-credinta din DNA le pot fabrica oricand,
la adapostul lipsei de raspundere.
CSM si Inspectia Judiciara sunt paralizate de frica DNA.
Sunt informatii clare ca insusi inspectorul sef judecatorul Lucian
Netejoru are dosar la DNA. La fel ca si alti membri din CSM.
Sa ne amintim ca doi membri ai CSM – procurorul George
Balan (achitat definitiv) si judecatorul Adrian Toni Neacsu – au
fost maziliti din institutie cu dosare fabricate. Nimeni nu a
raspuns intrucat celor din CSM le-a fost frica sa nu li se intample
si lor la fel. 

HELLVIG NU POATE ACOPERI
PARTENERIATUL KOVESI-COLDEA

Directorul Serviciul Roman de
Informatii Eduard Hellvig (foto)
si reprezentantii SRI vor trebui
sa dea socoteala pentru ac-
tiunile Binomului. Comisia par-
lamentara de control a SRI a
anuntat ca va cere conducerii
Serviciului Roman de Informatii
toate documentele pe care le
detine cu privire la corespon-
dentele sefei DNA Laura Co-

druta Kovesi cu fostul sef operativ al SRI Florian Coldea, despre
care Romania TV si Lumeajustitiei.ro au dezvaluit ca erau
continute din adrese prin care Kovesi permitea SRI accesul la
informatiile din dosarele penale aflate in instrumentare. 
Anuntul a fost facut de vicepresedintele Comisiei parlamentare
de control a SRI Marian Cucsa. Potrivit declaratiilor deputatului
ALDE Marian Cucsa, cel mai probabil dupa vacanta parlamentara,
Comisia de control a SRI va declansa pocedurile de control, va
dispune audierea unor persoane si va cere informari de la SRI
despre modul in care Laura Codruta Kovesi trimitea automat in-
formarile obtinute in cadrul dosarelor penale catre SRI: "Nu
avea de ce cineva din cadrul DNA sa informeze Serviciul
Roman de Informatii. SRI nu are atributii in acest sens pentru
ca nu tine nici de siguranta nationala, nici de combaterea teror-
ismului".
Din documentele semnate de Kovesi sau de adjunctul sau

Marius Iacob, pe care Lumeajustitiei.ro le prezinta in cuprinsul
articolului, reiese ca sefa DNA a ordonat Serviciului tehnic al
Directiei Nationale Anticoruptie ca toate informatiile obtinute in
baza mandalor emise de instante sa fie livrate Serviciului
Roman de Informatii. Practic, sa se permita unui serviciu de in-
fomatii accesul la toate datele obtinute prin mandatele incuviintate
de judecatori pentru DNA, care vizau fie obtinerea datelor
privind tranzactiile financiare ale persoanelor sau societatile
vizate de ancheta, fie supraveghere tehnica. 

LĂZĂRICĂ LA CONTROL

Ministrul Justitiei Tudorel Toader este somat sa deblocheze
situatia aparuta in cadrul Comisiei speciale de ancheta parla-
mentara pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea
alegerilor prezidentiale din 2009, dupa refuzul Procurorului
General al Romaniei Augustin Lazar de a pune la dispozitia
membrilor comisiei o copie a dosarului „Sufrageria lui Oprea”.
In cadrul solcitarii transmise ministrului Justitiei, membrii Comisiei
de ancheta condusa de deputata Oana Florea (foto) evidentiaza
ca Procurorul General al Romaniei, in loc sa colaboreze cu
Parlamentul, si-a arogat atributii ale Curtii Constitutionale a Ro-
maniei „incalcand doua decizii ale acestei institutii” si cerand
Consiliului Superior al Magistraturii sa faca acelasi lucru. 
Fata de aceasta situatie, Comisia speciala de ancheta parlamentara
ii cere ministrului Justitiei Tudorel Toader sa initieze ”exercitarea
unui control care sa vizeze modul de indeplinire de catre domnul
Augustin Lazar a atributiilor sale de serviciu, in calitate de
Procuror General” si, in calitate de titular al actiunii disciplinare
„sa sesizeze Inspectia Judiciara in legatura cu exercitarea de
catre domnul Augustin Lazar a functiei de Procuror General.”
Iata comunicatul de presa al Comisiei de ancheta parlamentara
condusa de Oana Florea:
„Comisia speciala de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor
pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor
din 2009 solicita ministrului Justitiei, domnul Tudorel Toader, sa
uzeze de autoritatea sa pentru a debloca situatia grava aparuta
in urma refuzului Parchetului de pe langa Inalta Curte de
Casatie si Justitie de a pune la dispozitia Comisiei speciale de
ancheta o copie a dosarului nr. 213/P/2017.
Reamintim ca Procurorul General al Romaniei, domnul Augustin
Lazar, a refuzat cererea Comisiei de ancheta prin adresa
nr.1792/C/2017 din data 14.07.2017 interpretand in mod eronat
prevederi din Codul de procedura penala, Constitutie si decizii
ale CCR. Comisia parlamentara de ancheta a revenit cu o noua
solicitare demontand juridic toate motivele invocate de acesta.
De asemenea, in loc sa ”colaboreze in realizarea anchetei par-
lamentare” asa cum stabileste Decizia Curtii Constitutionale nr.
430/2017 la pct. 35, domnul Augustin Lazar a emis 2 postari pe
pagina de Facebook a Ministerului Public si un comunicat de
presa in care isi aroga atributii ale Curtii Constitutionale incalcand
doua decizii ale acestei institutii, respectiv Decizia nr. 428/2017
si 430/2017. In plus, Procurorul General solicita CSM ca la
randul sau sa exercite atributii care ii revin Curtii Constitutionale
si sa incalce deciziile amintite mai sus. Comisia parlamentara a
solicitat CSM sa respinga solicitarile domnului Augustin Lazar,
lucru care s-a si
intamplat, Consiliul Superior al Magistraturii respingand TOATE
solicitarile Procurorului General.
Domnul Augustin Lazar, in exercitarea functiei de procuror
general, persista in a refuza solicitareaComisiei, incalcand:
-principiul cooperarii loiale dintre institutii;
-principiul loialitatii fata de Constitutie;
-Art. 1 alin.(5) din Constitutie: ”In Romania, respectarea Consti-

tutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”
-Art. 61 alin.(1) din Constitutie: ”Parlamentul este organul

reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate
legiuitoare a tarii”

-Art. 54 alin.(2) din Constitutie:”Cetatenii carora le sunt incred-
intate functii publice, precum si militarii, raspund de in-
deplinirea cu credinta a obligatiilor ce le revin si, in acest scop,
vor depune juramantul cerut de lege”

-Art. 131 alin.(1) din Constitutie: ”In activitatea judiciara, Minis-
terul Public reprezinta interesele generale ale societatii si
apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile
cetatenilor.”

-Deciziile Curtii Constitionale nr 411, 428 si 430/2017

Tinand cont de toate aceste aspecte si in situatia in care se
considera ca trebuie sa se limiteze la rolul ministrului Justitiei
precis ”trasat prin legile speciale care reglementeaza statutul
magistratilor si organizarea judiciara”, rol enuntat chiar de catre
domnul Tudorel Toader in adresa nr. 4/60514/2017, inregistrata
la Comisia speciala de ancheta cu nr. 4C-30/51 din 04/08/2017,
SOLICITAM MINISTRULUI JUSTITIEI:
1.Sa initieze ”in extremis” exercitarea unui control care sa
vizeze modul de indeplinire de catre domnul Augustin Lazar a
atributiilor sale de serviciu, in calitate de Procuror General.

2.Conform art.44 alin.(4) coroborat cu art.45 alin.(1), in calitate
de titular al actiunii disciplinare sa sesizeze Inspectia Judiciara
in legatura cu exercitarea de catre domnul Augustin Lazar a
functiei de Procuror General.
Reamintim ca prin Adresa nr. 4/60514/2017, inregistrata la
Comisia speciala de ancheta cu nr. 4C-30/51 din 04/08/2017,
ministrul Justitiei ne-a precizat urmatoarele lucruri:
-Rolul Ministrul Justitiei, sub autoritatea caruia isi desfasoara
activitatea procurorii potrivit art. 132 alin. (1) din Constitutia Ro-
maniei, ”este trasat prin legile speciale care reglementeaza
statutul magistratilor si organizarea judiciara” astfel:
1.Ministrul Justitiei face propuneri de numire si revocare a
functiilor de conducere din cadrul Parchetul de pe langa inalta
Curte de Casatie si Justitie si parchetelor specializate din cadrul
acestei structuri (art. 54 alin.
(1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procuro-
rilor).
2.Ministrul Justitiei poate initia exercitarea unor controale care
sa vizeze eficienta manageriala si modul de indeplinire a
atributiilor de serviciu de catre procurori, precum si modul in
care se desfasoara raporturile de serviciu cu justitiabilii si cu
celelalte persoane implicate in lucrarile de competenta parchetelor.
Potrivit aceluiasi text, controlul nu poate viza masurile dispuse
in cursul urmarii penale si solutiile adoptate.
-Fiecare autoritate are obligatia exercitarii atributiilor sale in
acord cu deciziile Curtii Constitutionale, in spiritul loialitatii fata
de principiile Constitutiei.
Cu stima,
PRESEDINTE,
OANA – CONSUELA FLOREA"

POPOVICIU S-A PREDAT
Vesti despre omul de afaceri
Puiu Popoviciu (foto).
Condamnat recent la 7 ani in-
chisoare cu executare de Inalta
Curte de Casatie si Justitie,
in dosarul “Baneasa
Investment”, pentru o investitie
prin care a creat zeci de mii
de locuri de munca si a adus
zeci de milioane de euro
la bugetul de stat, Popoviciu

s-a predat la Politia din Londra.
Puiu Popoviciu s-ar fi prezentat, luni 14 august 2017, la Politia
din Londra, fiind insotit de avocatul sau.
Popoviciu nu a fost insa arestat, ci eliberat sub supraveghere,
in schimbul unei cautiuni in valoare de 200.000 de lire sterline.
Urmeaza acum ca Ministerul Justitiei sa declanseze procedurile
de extradare.
Imposibil de extradat
Este totusi foarte posibil ca autoritatile din Marea Britanie sa
refuze extradarea lui Popoviciu. Spunem asta avand in vedere,
in special, Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE)
din aprilie 2016, care a stabilit ca extradarea trebuie amanata
daca exista un risc real ca persoana vizata sa fie supusa unui
tratament inuman ori degradant, prin conditiile de detentie din
statul care solicita extradarea.
Iata un fragment din Decizia CJUE, care este atasata la finalul
articolului:
“Articolul 1 alineatul (3), articolul 5 si articolul 6 alineatul (1) din
Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002
privind mandatul european de arestare si procedurile de predare
intre statele membre, astfel cum a fost modificata prin Decizia-
cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009, trebuie
interpretate in sensul ca, in prezenta unor elemente obiective,
fiabile, precise si actualizate in mod corespunzator care dovedesc
existenta unor deficiente fie sistemice sau generalizate, fie
afectand anumite grupuri de persoane ori chiar anumite centre
de detentie in ceea ce priveste conditiile de detentie in statul
membru emitent, autoritatea judiciara de executare trebuie sa
verifice, in mod concret si precis, daca exista motive serioase si
temeinice de a crede ca persoana vizata de un mandat european
de arestare emis in scopul efectuarii urmaririi penale sau al ex-
ecutarii unei pedepse privative de libertate se va confrunta, ca
urmare a conditiilor detentiei sale in statul membru respectiv, cu
un risc real de a fi supusa unui tratament inuman sau degradant,
in sensul articolului 4 din Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene, in cazul predarii sale statului membru
mentionat. In acest scop, ea trebuie sa solicite furnizarea unor
informatii suplimentare autoritatii judiciare emitente, care, dupa
ce a solicitat, la nevoie, asistenta autoritatii centrale sau a
uneia dintre autoritatile centrale ale statului membru emitent, in
sensul articolului 7 din decizia-cadru, trebuie sa comunice
aceste informatii in termenul stabilit intr-o astfel de cerere. Au-
toritatea judiciara de executare trebuie sa isi amane decizia
privind predarea persoanei in cauza pana la obtinerea informatiilor
suplimentare care ii permit sa inlature existenta unui asemenea
risc. In cazul in care existenta acestui risc nu poate fi inlaturata
intr-un termen rezonabil, autoritatea respectiva trebuie sa decida
daca este necesar sa puna capat procedurii de predare".



12 ll 16 august, 2017 Romanian Journal • New York

SOCIAL

New York Times: “Femeile aveau o viață de familie
și o viață de cuplu mult mai bună în comunism”

New York Times – De ce femeile au avut un sex mai bun sub socialism

Atunci când americanii se gândesc la comunismul din Europa de Est, își
imaginează restricțiile de călătorie, peisajele sumbre ale betonului gri, bărbații în
condiții de muncă mizerabile și femeile mârâind la cozile lungi, pentru a face
cumpărături în piețele goale și servicii de securitate care cotobăiesc în viața privată
a cetățenilor. Deși multe dintre aceste lucruri erau parțial adevărate, stereotipul
colectiv al vieții comuniste nu ne spune întreaga poveste despre acea societate.
Unii ar putea să-și amintească faptul că femeile din blocul estic s-au bucurat de
numeroase drepturi și privilegii necunoscute în democrațiile liberale la momentul
respectiv, inclusiv investițiile majore ale statului în educația și în formarea lor, în-
corporarea completă a lor ca forța de muncă, alocațiile generoase pentru concediu
de maternitate și îngrijirea gratuită garantată a copiilor.
Dar a existat un avantaj care nu a primit prea multă atenție: femeile aflate sub co-
munism s-au bucurat de o viață de familie mai frumosă , de o viață de cuplă mai
bogată și de mai multă plăcere sexuală.
Un studiu sociologic comparativ al germanilor din estul și din vestul țării, desfășurat
după reunificarea în 1990, a constatat că femeile din est au avut de două ori mai
multe orgasme decât femeile occidentale.
Cercetătorii s-au mirat de această discrepanță în ceea ce privește satisfacția
sexuală raportată, mai ales că femeile est-germane erau și angajate cât și nevoite
de a face lucrărilor de uz casnic. În schimb, femeile din vestul Germaniei postbelice
au rămas acasă ca și casnice și s-au bucurat de toate dispozitivele de muz caznic
introduse pentru economisire a forței de muncă produse de economia capitalistă.
Cu toate acestea ele au avut mai puțin sex și un sex mai puțin satisfăcător decât
femeile care trebuiau să se alinieze la coadă pentru hârtie igienică.
Cum să țineți cont de această fațetă a vieții din spatele Cortinei de Fier?
Luați-o în considerare pe Ana Durcheva din Bulgaria, acum în vârstă de 65 de
ani, pe care am întâlnit-o în 2011. După ce a trăit în primii 43 de ani în timpul co-
munismului, ea s-a plâns adesea că noua piață liberă i-a împiedicat pe bulgari să
dezvolte relații amoroase sănătoase.
„Sigur, unele lucruri erau rele în acel moment, dar viața mea era plină de
dragoste”, a spus ea. „După divorț, am avut o slujbă și salariul meu și nu aveam
nevoie de un bărbat care să mă susțină. Am putut sa-mi organizez viața cum mi-
a plăcut.
Doamna Durceva a fost o mamă singură timp de mulți ani, însă a insistat că viața
ei înainte de 1989 a fost mai plăcută decât existența stresantă a fiicei ei, care s-a
născut la sfârșitul anilor 1970.
„Tot ceea ce face este să lucreze și iar să lucreze”, mi-a spus d-na Durceva în
2013, „și când se întoarce acasă noaptea, este prea obosită să fie cu soțul ei. Dar
nu contează, pentru că și el este obosit. Ei stau împreună în fața televizorului ca
niște zombi. Când aveam vârsta ei, am avut mult mai multă distracție.
Anul trecut, în Jena, un oraș universitar din fosta Germania de Est, am vorbit cu o
femeie recent căsătorită de 30 de ani, numită Daniela Gruber. Mama ei – născută
și crescută sub sistemul comunist – a exercitat presiuni asupra tinerei doamne
Gruber pentru a avea un copil.
„Ea nu înțelege cât de greu este acum – era atât de ușor pentru femei, înainte ca
Zidul să cadă”, mi-a spus mama ei, referindu-se la dezmembrarea Zidului
Berlinului în 1989. Femeile „aveau grădinițe și creșe, puteau să-și ia concediu de
maternitate și să-și păstreze locurile de muncă pentru ele. Lucrez part-time
contract după contract și nu am timp să rămân însărcinată. ” – a spus Daniela
Gruber.

Această divizare a generațiilor între fiice și mame care au ajuns la maturitate
înainte și după anul 1989 susține ideea că femeile au avut o viață mai împlinită în
perioada comunistă. Și datorită acestei calități a vieții femeilor, în parte, datorită
faptul că aceste regimuri au considerat emanciparea femeilor ca fiind centrală
pentru societățile avansate ale „socialismului științific”.
Deși statele comuniste est-europene aveau nevoie de munca femeilor pentru a-și
re a liza programele de industrializare rapidă după al doilea război mondial, fundamentul
ideologic pentru egalitatea femeilor cu bărbații a fost stabilit de Aug u st Bebel și
Friedrich Engels în secolul XIX. După preluarea bolșevică, Lenin și Alek sandra
Kollontai au permis o revoluție sexuală în primii ani ai Uniunii Sovietice, iar Kollontai
a argumentat că iubirea ar trebui eliberată de consi de rentele economice.
Sovietele au extins votul și pentru femei în 1917, cu trei ani înainte de Statele
Unite. De asemenea, bolșevicii au liberalizat legile divorțului, au garantat drepturile
reproductive și au încercat să socializeze munca internă prin investiții în spălătoriile
publice și în cantinele oamenilor. Femeile au fost mobilizate ca forță de muncă și
au devenit independente financiar de bărbați.
În Asia Centrală, în anii 1920, femeile ruse au militat pentru eliberarea femeilor mu -
sul mane. Această campanie de sus în jos a întâmpinat o reacție violentă din partea
patriarhilor locali care nu doreau să-și vadă surorile, soțiile și fiicele lor „eliberate”.
În anii 1930, Joseph Stalin a inversat progresul bolșevic timpuriu al Uniunii Sovie -
ti ce în ceea ce privește drepturile femeii (n.red. dar și libertinajul sexual aboslut
pro pagat de bolșevicii internaționaliști) – și a interzis avortului și a promovat fa mi -
liei tradițională. Cu toate acestea, lipsa acută a forței de muncă de sex masculin
care a urmat celui de-al doilea război mondial a determinat alte guverne comuniste
să avanseze cu diverse programe de emancipare a femeilor, inclusiv cercetarea
sponsorizată de stat cu privire la misterele sexualității feminine. Majoritatea femeilor
din Europa de Est nu au putut călători în Occident și nu au citit o presă liberă, însă
socialismul științific a venit cu unele beneficii.
„Încă din 1952, sexologii cehoslovaci au început să facă cercetări asupra orgasmului
feminin, iar în 1961 au organizat o conferință dedicată exclusiv acestei teme”, mi-
a spus Katerina Liskova, profesor la Universitatea Masaryk din Cehia. „Ei s-au
concentrat asupra importanței egalității între bărbați și femei ca o componentă
centrală a plăcerii feminine. Unii chiar au susținut că bărbații trebuie să împartă
munca în gospodărie și creșterea copilului, altfel nu ar exista un sex bun „.
Agnieszka Koscianska, profesor de antropologie la Universitatea din Varșovia,
mi-a spus că sexologii polonezi de dinainte de 1989 „nu au limitat sexul la
experiențele corporale și au subliniat importanța contextelor sociale și culturale
pentru plăcerea sexuală”. A fost răspunsul socialismului de stat La echilibrul din -
tre viața profesională și cea privată: „Chiar și cea mai bună stimulare, afirmă ei,
nu va ajuta la obținerea plă cerii dacă o femeie este stresată sau suprasolicitată,
îngrijorată de viitorul ei și de stabilitatea financiară”.
În toate țările din Pactul de la Varșovia, impunerea unei reguli unice a precipitat o
revizuire profundă a legilor privind familia. Comuniștii au investit resurse importante
în educația și formarea femeilor și în garantarea locurilor de muncă.
Comitetele de femei conduse de stat au căutat să reeduce băieții pentru ca ei să
accepte fetele ca tovarăși compleți de muncă și au încercat să-i convingă pe
compatrioții lor că șovinismul masculin era o rămășiță a trecutului presocialist.
Deși disparitățile salariale dintre femei și bărbați și segregarea muncii persistau
și, deși comuniștii nu au reformat complet patriarhia internă, femeile comuniste
se bu cu rau de un grad de auto-suficiență pe care puține femei occidentale și l-ar
fi putut imagina.
Femeile din blocul de Est nu aveau nevoie să se căsătorească sau să facă sex
pentru bani. Statul socialist și-a îndeplinit nevoile de bază și țări precum Bulgaria,
Polonia, Ungaria, Cehoslovacia și Germania de Est au angajat resurse suplimentare
pentru a sprijini mamele singure, pe cele divorțate și văduvele.
Cu excepțiile remarcate din România, Albania și Uniunea Sovietică a lui Stalin,
majoritatea țărilor est-europene au garantat accesul la educația sexuală și la
avort. Acest lucru a redus costurile sociale ale sarcinii accidentale și a redus
costurile legate de oportunitate de a deveni mamă.
„Republica mi-a dat libertatea mea”, mi-a spus o dată Doamna Durceva, referindu-
se la Republica Populară Bulgară. „Democrația mi-a luat o parte din această
libertate pe care o aveam.”
Cât despre dna Gruber, ea nu are iluzii cu privire la brutalitățile comunismului est-
german; Ea spune că „lucrurile de atunci nu au fost atât de grele cum sunt acum” și
că își dorește ca astîăzi lucrurile să nu mai fie așa de dificile pentru generația de azi.
Pentru că au susținut egalitatea sexuală – la serviciu, acasă și în dormitor – și
erau dispuși să o pună în aplicare, femeile comuniste care ocupau posturi în
aparatul de stat puteau fi numite imperialiste culturale. Dar eliberarea pe care au
impus-o au transformat radical milioane de vieți pe tot globul, inclusiv cele ale
multor femei care încă mai merg printre noi ca mame și bunici de adulți în statele
membre membre ale Uniunii Europene.
Asemenea insistență a tovarășilor care au impus intervenția guvernamentală de
sus poate părea greoaieși forțată față de sensibilitățile noastre postmoderne, dar
uneori schimbările sociale necesare – care în curând par a fi văzute ca ordine na -
tu rală a lucrurilor – au nevoie de o proclamare a emancipării de sus.(n.red.
observați propaganda progresistă a intervenției în forță)
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Piaţa imobiliară în creştere

Impact Developer & Contractor S.A., primul dezvoltator
imobiliar de pe piața din România, raportează venituri
de peste 15 milioane de euro, în creștere cu 27%, în
primele 6 luni ale anului 2017 și un profit de aproximativ
2,7 milioane de euro, pentru aceeași perioadă.
Vânzările din cartierul Greenfield au fost principala
sursă generatoare de venituri a companiei, valoarea
medie a tranzacțiilor încheiate înregistrând o creștere
de peste 19%, de la aproximativ 69.200 EUR în
2016 la 82.300 EUR în semestrul I 2017. Suprafața
construită tranzacționată este și ea în creștere: 16,032
mp, cu 10.6 % mai mult comparativ cu anul precedent
(14.488 mp).
Ansamblu de 9 blocuri în zona Expoziției-Domenii
„Rezultatele pe primul semestru al 2017 arată faptul
că Greenfield este unul dintre cele mai bine vândute
proiecte din Nordul Bucureștiului. Acum ne concentrăm
pe a adăuga un alt proiect de succes în portofoliul
nostru, de data aceasta în zona Expoziției. Avem
deja foarte multe solicitări pentru el de la viitori
cumpărători. Sunt sigur că acest proiect va fi un
succes" , a declarat Bartosz Puzdrowski, CEO Impact
Developer and Contractor.
Impact a demarat recent achiziția unui teren în zona
Expoziției-Domenii, unde va dezvolta un proiect
rezidențial ce va cuprinde 9 blocuri cu 630 de unități
pe o suprafață totală de 2,25 ha.

Centru urban Greenfield Plaza
În ceea ce privește Greenfield, planurile Impact
prevăd ca până la finele acestui an să se finalizeze
lucrările de construcție la noul ansamblu, care va
cuprinde în total 39 de blocuri, cu un total de 944
apartamente, însumând 90.000 mp. De asemenea,
se pregătește documentația necesară aprobării noului
PUZ și construcției centrului urban Greenfield Plaza,
cu suprafață totală de 10.400 mp, care va include un
centru SPA, spații comerciale și de servicii, de aprox-
imativ 8.000 mp.

Finanțare de pe piața de capital
Pentru finanțarea dezvoltărilor rezidențiale, pe lângă
sursele proprii de finanțare - profitul reinvestit, se
urmărește obținerea de finanțări de pe piața de capital
prin emisiunea de obligațiuni corporative.
În acest sens s-a decis emisiunea de obligațiuni de
către companie, având o valoare nominală maximă
totală de 25.000.000 EUR sau echivalentul acestei
sume în orice altă monedă și cu o scadență de până
la 7 (șapte) ani. Parte din această sumă a fost
subscrisă în data de 10 Iulie 2017, de către 2 fonduri
de investiții administrate de Credit Value Investments,
la valoarea nominală totală de 12.000.000 EUR.

Livrările de autovehicule noi
înregistrează o creștere de
12,5%, în primele șapte luni

Livrările totale de autovehicule, respectiv autoturisme și
vehicule comerciale, pe ansamblul pieței, au înregistrat,
în primele șapte luni din 2017, o creștere generală de
12,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2016, arată
datele statistice ale Asociației Producătorilor și Importatorilor
de Automobile (APIA), publicate luni, conform Agerpres.
"Pe plan european, asistăm la o temperare a ritmului de
creștere a vânzărilor de autoturisme noi. Astfel, în primele
7 luni din 2017, remarcăm o creștere generală de +4,7%.
Cele mai mari piețe (care împreună acoperă circa 3/4 din
totalul Statelor Membre UE), cu excepția UK (-2,2%),
sunt, în continuare, în teritoriul pozitiv, înregistrând după
primele 7 luni următoarele evoluții: Franța +3,8%, Germania
+2,9%, Italia +8,6%, Spania +6,4%. În România, vânzările
de autoturisme realizate în primele șapte luni din 2017 au
fost, ca și în anii precedenți, susținute de achizițiile
realizate de către persoanele juridice, ponderea acestora
din total fiind de 65% (vs. 35% persoane fizice)", se
spune în comunicat.
Datele APIA arată că în primele șapte luni din acest an,
comparativ cu primele 7 luni din 2016, au crescut atât
ponderea, cât și volumul achizițiilor realizate de către per-
soanele fizice: ponderea, de la 28% la 35%, iar volumul,
cu 44%. "Aceste cifre ne arată că practic, vânzările de au-
toturisme noi au crescut în special datorită achizițiilor
realizate de către persoanele fizice, a căror detașare de
Programul 'Rabla', este tot mai evidentă. În ceea ce
privește autoturismele rulate (în marea lor majoritate ne-
fiscalizate), se observă faptul că, în primele șapte luni din
2017, au fost înmatriculate circa 295.000 unități (aproape
tot atâtea câte s-au înregistrat pe întreg anul 2016), adică
de 5,2 ori mai multe decât cele noi. Această situație se
datorează, după cum APIA a semnalat încă de anul trecut,
eliminării de la 1 februarie a.c. a Timbrului de Mediu.
Ceea ce este și mai grav însă, este faptul că s-a triplat
numărul autoturismelor rulate importate cu emisii poluante
ridicate (Normele Euro3 și Euro2)", se precizează în co-
municat.
În ceea ce privește producția națională și exportul, APIA
menționează doar datele referitoare la producția Ford
România (34.729 unități) și Roman S.A.(10 unități) care,
în primele șapte luni, au totalizat 34.739 unități, în creștere
cu 35,0% față de aceeași perioadă a anului trecut, marea
lor majoritate (34.545 unități) fiind exportate. În aceste
condiții și exportul celor două mărci înregistrează o creștere
consistentă, de 34,2%, comparativ cu aceeași perioadă
din anul trecut. Referitor la vânzările de autovehicule noi,
datele APIA arată că în luna iulie 2017 s-au livrat 13,776
unități, cu 19,0% mai puține autovehicule decât în luna
iunie, fapt ce face ca, pe ansamblul primelor șapte luni,
să se ajungă la un total de 85.379 unități, cu 12,5% mai
mult decât în primele șapte luni din 2016.
Autoturismele, care reprezintă circa 83% din totalul livrărilor
realizate în aceste șapte luni din 2017 (70.805 unități),
înregistrează o creștere față de aceeași perioadă a anului
2016 de 15,5%, iar vehiculele comerciale (marfă și
persoane), o scădere de 0,1%. Top-ul pe mărci (autoturisme
+ autovehicule comerciale) este condus de către Dacia,
cu 23.477 unități, urmată de către Volkswagen, cu 8.546
unități, Renault cu 6.700 unități, Ford cu 6.624 unități și
Skoda cu 6.353 unități. În ceea ce privește categoria de
vehicule comerciale ușoare (inclusiv minibuse), după 7
luni, primul loc este ocupat de către Ford (1.986 unități),
cu o creștere de 32,3%, urmat de Dacia (1.832 unități,
+12,7%) și Mercedes (1.248 unități, +22,4%).
La autoturisme, în funcție de volumele livrate, top-ul pe
mărci are pe primul loc Dacia, cu 21.645 unități (30,6%
cotă de piață, pe un volum în creștere cu 16,9% față de
2016), urmată de Volkswagen cu 7.584 unități (10,7%
cotă de piață, volume în creștere cu 18,8% față de 2016);
Skoda 6.353 unități (9,0% din total piață, volume în
creștere cu 7,6%); 

Renault 5.648 unități (8,0% cotă de piață, volume mai
mari cu 21,5%); Ford 4.638 unități (6,6% din total piață,
volume în creștere cu 25,0%); și Opel cu 3.282 unități
(4,6% din total piață, volume mai mari cu 23,2%).
Pe modele, cu cele 8.927 unități vândute, Dacia Logan
este cel mai bine vândut model în primele șapte luni din
2017, urmat de Dacia Sandero cu 5.249 unități, Dacia
Duster 4.141 unități, Skoda Octavia 2.666 unități și Renault
Clio, 2.231 unități. În funcție de tipul de combustibil, auto-
turismele cu motoare pe benzină încep să domine piața,
cu o pondere de 50,8% din total, în ușoară creștere com-
parativ cu ponderea pe care o aveau după primele 7 luni
din anul trecut (50,3%). În ceea ce privește autoturismele
'verzi' (electrice și hibride), acestea au ajuns la o pondere
de 1,8% din totalul livrărilor realizate în primele șapte luni
ale lui 2017. Chiar dacă volumele sunt (încă) foarte mici,
creșterile sunt importante (practic s-au triplat, atât cele
electrice +179,2% cât și cele hibride +215,1%) și arată
faptul că există un potențial important de creștere al
acestei categorii de autoturisme care, stimulată
corespunzător, va realiza volume importante, contribuind,
astfel, la reducerea poluării generate de traficul auto.
În funcție de culoarea preferată, alb și gri domină în con-
tinuare cererea, acestea înregistrând 30,9% și respectiv,
25,1% din totalul preferințelor. Urmează albastru cu 14,2%
și negru cu 10,1%. O altă analiză de interes este și
evoluția autoturismelor cu tracțiune integrală (4x4). Acestea
reprezintă 21,2% din totalul livrărilor realizate în primele 7
luni din 2017, pe un volum total de 15.022 unități, în
creștere cu 22,7% față de 2016 (peste creșterea medie a
pieței, +15,5%). În funcție de țara de proveniență a auto-
turismelor, situația se prezintă astfel: 28,6% sunt de
proveniență autohtonă, 22,2% sunt fabricate în Germania,
11,2% în Cehia; 8,1% în Spania și 7,6% în Turcia. În
acest context, comparativ cu anul 2016, livrările de auto-
turisme din producția autohtonă au crescut în anul 2017
cu 17,2%, în timp ce creșterea autoturismelor din import
este una mai mică, respectiv 14,9%.

Moneda virtuală Bitcoin
atinge un nivel ISTORIC

După ce ani de zile val-
oarea unui Bitcoin a
rămas la sub 1.000 de
dolari, moneda a cunos-
cut în august o creştere
uimitoare. La începutul
lunii, din sistemul Bitcoin
s-a desprins o nouă mon-

eda, care însă până acum nu a avut succes. Bitcoin
a trecut în weekend de 4.000 de dolari, o valoare
istorică, dacă ţinem cont că în primăvară lui 2015
moneda scăzuse la sub 250 de dolari şi abia la
început de 2017 a fost depăşit pragul de 1.000 de
dolari.
Sâmbătă moneda a atins 4.009 dolari/unitate, iar
maximul a fost atins duminică: 4.225 dolari, arată
datele Coindesk. În momentul publicării acestui articol
un Bitcoin valorează în jurul a 4.050 dolari.
Moneda Bitcoin a atins în luna mai pragul record de
1.400 de dolari, iar în 20 iulie valoarea a depăşit
2.800 dolari, pe 5 august fiind depăşit pragul de
3.000 de dolari.
Valoarea Bitcoin a crescut în august cu 43% după ce
la începutul lunii din sistem s-a desprins o nouă
moneda, în urmă unor neînţelegeri pe tema viitorului
cripto-monedei şi a modului în care ar trebui să se
procedeze cu creşterea vitezei şi volumului tranzacţiilor
şi cu faptul că cererea tot mai mare de moneda
virtuală este frânată de limitele tehnologiei.
Succesul Bitcoin este în directă legătură cu creşterea
gradului de adoptare a monedei de către diverse
companii, tot mai mulţi având încredere în controversata
moneda virtuală care a fost criticată de multă lume.
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ACTUALITATE

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie: 

ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462

e-mail: lxmarmara@gmail.com

Schimbare majoră pentru
milioane de români.

Ministrul Afacerilor In-
terne, Carmen Dan,
anunţă că a iniţiat un
proiect de lege pentru
creşterea valabilităţii
paşapoartelor de la cinci
la zece ani pentru per-
soanele care au vârste
de peste 25 de ani.
”Este adevărat că în
această perioadă de
vară, vorbim de două-
trei luni de zile, când
numărul cererilor de so-
licitare de paşaport

creşte, procentul de creştere este semnificativ, vorbim
de 80-90%, şi în multe judeţe chiar s-a dublat faţă de
restul anului. Concret, vorbim de procesări a 11-12
mii de cereri pe zi. Din păcate, nu se poate dubla în
acest moment nici numărul de personal, nici numărul
de ghişee. Deficitul de personal se resimte şi în
acest domeniu. Nu putem configura un sistem doar
pentru a răspunde la valorile lui extreme, ci îl
configurăm pentru media de accesări şi pentru a
face faţă unor perioade de vârf”, a afirmat Carmen
Dan.
Ea a spus că au fost luate măsuri imediate pentru
remedierea problemelor: ”S-a prelungit programul de
lucru pentru toţi angajaţii, şi lucrul acesta este un
lucru care are impact, pentru că toţi angajaţii au
dreptul la concediu şi să plece cu familiile. Deci, în
acest domeniu nu ne-am permis să facem lucrul
acesta, nu au mai plecat în concediu. Mai mult decât
atât, se lucrează inclusiv în zilele libere în 16 judeţe
din ţară şi Bucureşti şi în unele judeţe se lucrează şi
în week-end”.

Ministrul a precizat că există şi posibilitatea programării
online, iar românii din străinătate pot depune la con-
sulate actele necesare preschimbării paşapoartelor.

Carmen Dan a anunţat că a iniţiat un proiect de mod-
ificare a legii pentru prelungirrea valabilităţii paşaportului
de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu vârste de
peste 25 de ani.

Încă din luna iunie, la serviciile pentru eliberarea
paşapoartelor din întreaga ţară sunt cozi de zeci,
chiar sute de persoane, multe dintre acestea reclamând
organizarea defectuoasă şi birocraţia care ar fi prin-
cipalele cauze ale acestei situaţii.

Patriarhul Daniel: 
Maica Domnului este 
icoana vie a Bisericii

Maica Domnului este
icoana vie a Bisericii
care trece pe oameni
de la viața pămân -
tească tre că toa re la
viața cerească netre -
că toa re, a afirmat
marți Patriarhul Bis-
ericii Ortodoxe

Române, Daniel, în Omilia din ziua Sărbătorii Adormirii
Maicii Domnului, conform Agerpres.
El a explicat că sărbătoarea ne arată taina vieții noastre
pe pământ ca pregătire pentru trecerea la viața veșnică.
"Această mutare a ei la Ceruri după ce a trecut prin
moarte este o mare taină, deoarece în această mutare
care a avut loc la puțin timp după moartea ei, se arată cât
de mult Hristos Domnul o prețuiește pe Maica Sa. Această
mutare a ei nu este numită Înviere, pentru că ea nu s-a
arătat pe pământ cu trupul înviat ca să fie văzută de
oameni cum S-a arătat Hristos. Nu se numește nici
Înălțare, pentru că nu s-a înălțat la Ceruri cu propriile
puteri, ci se numește mutare", a precizat Întâistătătorul
BOR, în Paraclisul Sf. M. Mc. Gheorghe din Reședința
Patriarhală, potrivit basilica.ro.
Patriarhul a arătat că rugăciunea îndreptată către Maica
Domnului ajută pe fiecare credincios în parte, deoarece
este cea mai apropiată ființă umană de Sfânta Treime.
"Ea este rugătoare pentru noi în toată viața noastră și
mijlocește pentru oameni mai ales când ei se află în
situații grele. Maica Domnului este chemată în toate
rugăciunile Bisericii. Nu există rugăciuni ale Bisericii
Ortodoxe fără chemarea în ajutor a Maicii Domnului.
Maica Domnului este cinstită în cultul ortodox imediat
după Sfânta Treime. Este cea mai apropiată ființă umană
de Sfânta Treime pentru că Unul din Sfânta Treime,
Hristos Domnul, S-a zămislit și S-a născut din ea", a
adăugat Patriarhul Daniel.
El a mulțumit Maicii Domnului pentru ajutorul oferit poporului
român pe parcursul istoriei. "În această zi de pomenire
deosebită a Maicii Domnului, care a devenit în România
la cererea Bisericii noastre și cu aprobarea autorităților de
stat sărbătoare legală, aducem mulțumiri și laudă Maicii
Domnului pentru tot ajutorul pe care l-a dăruit poporului
român de la nașterea lui în istorie ca popor român creștinat
printr-un botez lent și profund ca să poată birui ispitele,
valurile popoarelor migratoare, necazurile și suferințele
istoriei. Maica Domnului iubește țara noastră pentru că
este plină de Biserici și mănăstiri", a spus Patriarhul
Daniel.

Potrivit patriarhului, Fecioara Maria este ocrotitoarea
familiilor, printre cei aflați în grija Născătoarei de Dumnezeu
aflându-se și fecioarele, tinerii, monahii, ierarhii, văduvele,
săracii și orfanii. "Ea este mamă care a născut și a crescut
pe Pruncul Iisus și cunoaște nevoile tuturor familiilor. A
cunoscut durerea cea mai mare când a văzut ca mamă
cum este răstignit pe cruce Fiul ei Iisus Hristos. Ea este o
mamă a suferințelor, a durerilor. De aceea, ea înțelege și
simte orice suferință și orice durere din familie, orice
suferință a părinților care cresc copii și îi îngrijesc, precum
simte și bucuriile celor care primesc ajutorul lui Dumnezeu",
a mai spus Patriarhul Daniel, citat de basilica.ro.
Potrivit tradiției Bisericii, Maica Domnului a trăit mai mulți
ani după înălțarea la cer a Fiului său și a Domnului nostru
Iisus Hristos. Cu trei zile înainte de moarte, ea a fost
înștiințată de Sfântul Arhanghel Gavriil că va trece din
lumea aceasta la viața veșnică. Deși Apostolii erau
răspândiți în lume pentru a propovădui Evanghelia la
toate neamurile, au fost prezenți la eveniment, aduși prin
puterea lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară înștiințându-i
asupra a ceea ce avea să se petreacă.
După ce și-a luat rămas bun de la toți cei de față —
notează Sfântul Ioan Damaschin — a urmat momentul în
care Domnul Însuși S-a coborât spre a primi în mâinile
Sale sufletul ei cel sfânt (moment ce cunoaște o bogată
reprezentare iconografică în Biserica Ortodoxă). Atunci,
ea a rostit: "Fiule, în mâinile Tale îmi dau duhul meu".
Acestea zicând, și-a dat duhul, ca și când ar fi căzut în
somn. Era o adormire, nu o moarte, adică fără durerile
morții, de unde și denumirea sărbătorii.
Apostolii au luat apoi patul mortuar cu trupul Maicii
Domnului, purtându-l spre mormânt. Tradiția mai notează
că mulțime mare de oameni se adunase acolo, uimită de
chipul adormirii ei și de venirea apostolilor. Cortegiul s-a
îndreptat spre Ghetsimani unde i se pregătise un mormânt
nou de piatră. Aici, tradiția cunoaște două versiuni: după
una, trupul a stat trei zile în mormânt, după care a fost
ridicat în chip tainic spre lăcașurile cerești; după cealaltă,
trupul Maicii Domnului a fost răpit la cer chiar din mâinile
Sfinților Apostolilor Petru și Pavel în momentul în care se
pregăteau să-l pună în mormânt, în mâinile lor rămânând
doar pânza în care era înfășurat. Diferențele se pot datora
și faptului că în scurt timp a urmat o lungă perioadă de
cumplită prigoană împotriva Bisericii, acest fapt neîngăduind
o cercetare mai minuțioasă asupra evenimentelor și a
datelor.
Adormirea Maicii Domnului și ridicarea cu trupul la cer
reprezintă ultima taină din lucrarea mântuirii oamenilor.
După Învierea lui Hristos, Înălțarea Sa la ceruri și Pogorârea
Duhului Sfânt, Adormirea Maicii Domnului încheie lucrarea
mântuirii săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos.
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Merkel vorbește despre sfârșitul
erei diesel în Germania

Angela Merkel s-a întors din vacanţă şi şi-a reluat campania
electorală cu o declaraţie surpriză. Cancelarul spune că Germania
va trebui să urmeze exemplul celorlalte ţări europene şi să
interzică maşinile diesel.
E pentru prima dată când Angela Merkel declară public acest
lucru. În interviul acordat unei reviste germane, cancelarul nu a
vorbit despre o dată limită. Dar a precizat că este corectă
abordarea Franţei şi Marii Britanii, care au anunţat anul 2040
pentru interzicerea înmatriculării de noi vehicule cu motoare
diesel.
Industria auto din Germania înseamnă, în prezent, 800.000 de
locuri de muncă. E cel mai mare exportator şi a fost unul dintre
motoarele economiei ţării.
Creşterea economică a însemnat şi o stabilitate politică, iar
aceasta i-ar putea aduce Angelei Merkel cel de-al patrulea
mandat de cancelar, la alegerile din septembrie.

UNUL DIN LIDERII RASIȘTILOR
DIN SUA A APĂRUT LA TRIBUNAL

CU UN TRICOU CU ZELEA CODREANU

Luni 14 august, Matthew Heimbach, unul dintre participanții
importanți la demonstrațiile rasiste din Charlottesville, a fost
identificat de știrileprotv.ro drept un admirator al Gărzii de Fier,
pe baza unui interviu din anii trecuți.
La scurt timp după apariția în presa română a informațiilor, a
avut loc la tribunalul din Virginia audierea suspectului reținut
pentru că ar fi intrat cu mașina în mulțime.
Printre cei care au venit să-l susțină se numără și  Matthew He-
imbach.
În filmarea agenției Associated Press, Heimbach explică
reporterilor care sunt convingerile sale purtând un tricou negru,
pe care apar figura lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul interbelic
al Gărzii de Fier, și inscripția ”Corneliu Codreanu – Prezent!”.
La câțiva metri de el, opozanții rasiștilor îi strigă ”Fasciștii să
plece!”.

Donald Trump vs. Coreea de Nord.
De ce nu pot cădea la pace

Sub conducerea lui Kim Jong Il, Coreea de Nord este din ce în
ce mai aproape de a avea arme nucleare care pot atinge
teritoriul Statelor Unite ale Americii. Ce îi dă micuței și săracei
Corei de Nord curajul să se pună cu cea mai mare putere
nucleară? De ce nu ripostează America lui Donald Trump?

Curajul disperării
Corea de Nord este un regim draconic și pe alocuri aberant în
manifestările sale. Dar dorința de a avea arme nucleare poate fi
de înțeles din punct de vedere rațional. Dincolo de discursurile
umanitare, posesia acestor arme îți asigură inviolabilitate pe
plan internațional. Ucraina a renunțat la armele nucleare și a
fost invadată. Muammar Gaddafi a renunțat la programul de în-
armare nucleară și a fost înlăturat de la putere.
Este cu atât mai important pentru Kim Jong Il să țină America la
distanță cu cât regimul său este obligat să accepte o nouă
lume. Din Corea de Sud, prin varii mijloace, ajung USB stick-uri
cu diferite materiale scrise și video. Nu atât propagandă cât, se
pare, scene din viața de zi cu zi a sud-coreenilor și americanilor.
Filmele de sorginte occidentală sunt, adeseori, vizionate pe
aparate ieftine de origine chinezească. Pentru că, da, chiar și
vecinul comunist de la nord se liberalizează. Deocamdată,
China rămâne fidelă tratatului comun de apărare și amenință
SUA cu consecințe dacă va ataca Coreea de Nord. Dar există
indicii că și chinezii sunt exasperați de unele din actele lui Kim
Jong Il.
Merită spus că și Iran a făcut, probabil, calcule asemănătoare
cu programul său nuclear. Dar iranienii sunt o putere regională
căreia i-a fost mai ușor să discute cu SUA pe picior de relativă
egalitate. Altfel spus, este mult mai greu pentru Statele Unite să
„punăvla punct” Iranul decât al fi în cazul Coreei de Nord.
Pentru Coreea de Nord nu există alte garanții decât cele
nucleare. Pe termen lung, cine poate garanta împotriva Statelor
Unite?

24 de milioane de ostatici
Ar părea din cele de mai sus că este interesul Americii, mai ales
sub un președinte atât de belicos ca Trump, să atace Corea de
Nord cu arm convenționale înainte de finalizarea cu succes a
construirii de arme nucleare capabile să atace marile orașe
americane.
Doar că, oricât de puternică  ar fi armata americană, nu poate
distruge forțele nord-coreene înainte ca acestea să riposteze.
Nu împotriva americanilor. Ci a civililor din capitala Coreei de
Sud. În Seul se afla peste 9 milioane de locuitori iar în zona sa
metropolitană 24 de milioane. Dacă Coreea de nord bombardează
această zonă, masacrul va fi la nivelul celui de al doilea război
mondial.

Dar o lovitură chirurgicală?
De fiecare dată când americanii au conflict cu vreun regim
dictatorial se vorbește de posibilitatea de a ucide conducătorul
spre binele comun al americanilor și al celor oprimați. Doar că
controlul lui Il asupra țării este extrem de ferm, poate mai ferm
decât al lui Ceaușescu în anii ‘80, iar CIA nu este (și nu a fost
niciodată) atât de puternică încât să se infiltreze oriunde are
chef. Uneori se poate, alteori nu.
Teoretic, China ar avea o șansă mai bună de a infiltra regimul.
Dar China este într-o situație și mai delicată. Rachetele nord-
coreene nu pot încă ajunge în SUA. Dar pot oricând ajunge în
China.

Seulul BLOCHEAZĂ intervenția
în forță a SUA în Coreea de Nord

Preşedintele sud-coreean
Moon Jae-in a declarat marţi
că nicio acţiune militară în
peninsula Coreea nu poate
avea loc fără aprobare de la
Seul, transmit agenţiile Kyodo,
Yonhap şi Reuters.
Moon a insistat că guvernul

sud-coreean "va evita cu orice preţ un război". "Trebuie să
rezolvăm paşnic problema nucleară nord-coreeană, indiferent
câte suişuri şi coborâşuri vor fi", a subliniat preşedintele.
El a cerut totodată Phenianului să reia negocierile, conform
Agerpres.
Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a apărut luni în public prima
dată după aproximativ două săptămâni, cu ocazia unei inspecţii
la comandamentul armatei, unde i s-a prezentat planul de
lansare a patru rachete în apropierea insulei americane Guam
din vestul Pacificului. El a lăsat să se înţeleagă că nu a luat
încă decizia de a ordona atacul.

BOMBĂ din Israel: Poliția anunță
că ARESTAREA milionarului Beny

Steinmetz e legată de DNA
Poliția din Israel anunță că arestarea pentru 4 zile a milionarului
Beny Steinmetz e legată de DNA. Poliţia israeliană l-a reţinut,
luni, pe miliardarul israelian Beny Steinmetz şi patru alţi suspecţi,
printre care și Tal Silberstein, pentru a-i interoga în cadrul unei
anchete referitoare la o fraudă de câteva milioane de dolari.

Arestarea miliardarului israelian Beny Steinmetz, acuzat de
fraudă și spălare de bani, are legătură cu cazul din România, în
care DNA face aceleași acuzații la adresa israelianului, au
confirmat, pentru haaretz.com, surse din poliția israeliană.
În ședința de reținere a lui Steinmetz, la Curtea din Rishon
Letzion, ofițerul superior de investigație, Avshalom Ahrak, a
declarat că acuzațiile împotriva lui se referă și la presupusele
infracțiuni în România. În martie 2016, Steinmetz a fost acuzat
de Direcția Națională Anticorupție de complicitate în spălarea
banilor, influențarea comercială și formarea unui grup de crimă
organizată cu alți 13 suspecți, inclusiv Tal Silberstein.
Steinmetz este implicat în dosare de corupţie şi în România,
fiind trimis în judecată în dosarul retrocedării unei suprafeţe din
pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa.

Copac prăbușit peste mulțime.
Cel puțin 11 morți

Un copac care s-a prăbușit a omorât 11 persoane și a rănit alte
zeci în timpul unei ceremonii religioase petrecute în insula
Madeira, Portugalia, informează presa portugheză, potrivit
Antena 3.
Muțimea era adunată într-o piață aflată în suburbia orașului
principal al insulei, Funchal. Oamenii se bucurau de sărbătoare,
când brusc, un copac uriaș s-a prăbușeșit.
Doi copii s-ar afla printre morți, relatează televiziunea portugheză
RTP.
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CREDINŢĂ

SFÂNTA MARIA, 
sărbătoare a creştinilor

Maica Domnului sau Fecioara Maria a fost, conform
scrierilor Noului Testament, mama lui Iisus din Nazaret.
Conform protoevangheliei după Iacob, Fecioara Maria
a fost fiica lui Ioachim și Ana. Conform Noului
Testament, în momentul conceperii lui Iisus Hristos,
fapt ce i-a fost revelat de Arhanghelul Gabriel, ea era
logodnica lui Iosif din Nazaret. În tradiția creștină
(ortodoxă, catolică, anglicană și luterană) precum și
în cea musulmană, a rămas prin minune fecioară în
timpul conceperii și nașterii lui Iisus.
Termenul de logodnă este o traducere greșită a con-
ceptului de kiddushin, din punct de vedere al legii
iudaice cei denumiți în traduceri greșite (incluzând
greaca Noului Testament) drept „logodiți” erau deja
soț și soție. În realitate la evreii antici nu existau
logodne, ci doar căsătorii, fiecare căsătorie era după
câtva timp urmată de altă ceremonie, de consumare
a căsătoriei. Deci, în loc să vorbim de logodnă urmată
de căsătorie, corect din punct de vedere istoric este
să vorbim despre căsătorie urmată de ceremonia de
consumare a căsătoriei.
Al treilea sinod ecumenic, ținut la Efes în anul 431,
convocat pentru a dezbate asupra învățăturii dio-
prosopiste a patriarhului Nestorie, a confirmat învățătura
Bisericii primare cu privire la Maica Domnului (gr.
Theotokos, "Născătoarea de Dumnezeu"). Conform
definițiilor dogmatice adoptate de acest sinod ecumenic,
la fel cum păcatul a venit în lume printr-o femeie
(Eva), tot printr-o femeie (Maria) a venit în lume și
mântuirea. Maria a fost denumită de aceea "noua
Evă".

Venerarea Mariei ca fecioară joacă un rol important
deopotrivă în bisericile ortodoxe, cea catolică, cea
anglicană și cele orientale. Un număr foarte mare de
biserici și catedrale îi poartă numele, inclusiv spre
exemplu 70% din catedralele franceze.

Sărbătorile Maicii Domnului
Principala sărbătoare a Mariei este la 15 august ("Sfânta
Maria Mare"), sărbătoare care se numește oficial în biser-
ica romano-catolică "Ridicarea la Ceruri a Fecioarei
Maria", iar în bisericile ortodoxe „Adormirea Maicii Dom-
nului”. Recent biserica anglicană a introdus "Sărbătorirea
Binecuvântatei Fecioare Maria" pe aceeași dată.
În plus, toate aceste biserici sărbătoresc Nașterea Maicii
Domnului ("Sfânta Maria Mică"), pe 8 septembrie, iar pe
12 septembrie, în Biserica romano-catolică se sărbătorește
Sfântul Nume al Mariei(aluzie la respectul datorat Maicii
Sfinte și încrederea în puterea invocării respectuoase a
acestui Nume, ca semn de binecuvântare și tărie în fața
ispitelor).

Pe 25 martie biserica catolică și cele ortodoxe sărbătoresc
Buna-Vestire, în timp ce cea anglicană sărbătorește
Ridicarea Sa la Ceruri.

Bisericile ortodoxe, greco- și romano-catolice sărbătoresc
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (sau Aducerea
Maicii Domnului la Templu, când Sf. Maria avea trei ani)
pe 21 noiembrie. În calendarul popular sărbătoarea se
numește Ovidenie.

Biserica catolică mai sărbătorește Neprihănita Zămislire a
Preasfintei Fecioare Maria pe 8 decembrie și, după Con-
ciliul al Doilea de la Vatican, a schimbat denumirea
sărbătorii de 1 ianuarie din Tăierea împrejur în Solem-
nitatea Sfintei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu,
Regina păcii.

În Evul Mediu, în unele regiuni ale Europei de vest
Adormirea și Ridicarea la Ceruri se sărbătorea în ian-
uarie și în februarie.

Biserica anglicană mai sărbătorește Purificarea Sfintei Fe-
cioare Maria pe 2 februarie.

Bisericile ortodoxe și cele greco-catolice mai sărbătoresc:
Adunarea [credincioșilor în cinstea] Preasfintei Fecioare,

Născătoare de Dumnezeu pe 26 decembrie
Acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie
Izvorul Tămăduirii în Vinerea luminată, adică vineri în

Săptămâna luminată, de după Paști
Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana pe 9 de-

cembrie
Punerea în raclă a cinstitului veșmânt al Maicii Domnului
la 2 iulie
Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului la 31 august.

De asemenea, atât catolicii și cât și ortodocșii serbează,
în funcție de țară, regiune și tradiție, diverse apariții sau
icoane ale Maicii Domnului.
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UN ÎNGER ÎNTRE OAMENI

Povestea „îngerului păzitor” al copiilor volohi. 
Un călugăr din Munţii Orăştie s-a dedicat ajutării comunităţii de volohi din Ucraina.
După mai multe drumuri în satul unde trăiesc familiile marginalizate şi sărace
vorbitoare de limba română, duhovnicul schitului de la poalele cetăţilor dacice a
adus un grup de copii volohi în România, pentru a le arăta pe viu, istoria
românilor.
Călugărul Eftimie Mitra are în grijă un schit ridicat în urmă cu aproape zece ani în
Munţii Orăştiei, în apropierea Sarmizegetusei Regia. În ultimele luni, duhovnicul
din aşezarea în care vieţuiesc patru măicuţe s-a dedicat ajutării unei comunităţi
de volohi din Ucraina. Din aprilie ieromonahul Eftimie a făcut mai multe drumuri în
satul ucrainean Poroşcovo, la marginea căruia trăiesc peste 2.000 de volohi,
familii sărace ale căror membri vorbesc o limbă română arhaică. 
La începutul anilor 1990 s-a aflat pentru prima dată, din întâmplare, de existenţa
volohilor. Un român i-a descoperit, observând că localnicii din satul prin care
trecuse vorbesc aproape aceeaşi limbă cu el. Volohii au fost însă marginalizaţi
de-a lungul timpului, cei mai mulţi fiind mulţumiţi să trăiască de pe urma ajutoarelor
sociale oferite de statul ucrainian, pentru numărul mare de copii pe care îi au.
Puţini au fost motivaţi de familiile lor să urmeze instituţii de învăţământ superior,
iar cei mai mulţi dintre copii nu ştiu să citească şi să scrie. După câteva vizite
făcute comunităţii de volohi, Eftimie Mitra a decis să le îmbunătăţească situaţia
ştiind că volohii sunt la origine români. Întâi, povesteşte el, le-a adus împreună cu
apropiaţii lui ajutoare şi cadouri. S-a trezit înconjurat de zeci de copii desculţi şi
neîngrijiţi pe uliţele satului Poroşcovo, abia aşteptând să primească darurile
strânse din donaţiile românilor.
Volohii care vorbesc limba română Părintele a observat apoi că ajutoarele
materiale nu sunt suficiente pentru a le schimba viaţa copiilor. A dorit să îi înveţe
despre România şi istoria ei. Primul pas a fost făcut la sfârşitul lunii iulie, când
zece copii volohi au fost aduşi într-un pelerinaj în România, sub îndrumarea
ieromonahului.
Turul istoric al României Aduşi în România, copiii au vizitat în primele zile Cetatea
de scaun a lui Ştefan cel Mare şi mormântul voievodului de la Mănăstirea Putna,
dar şi chilia lui Daniil Sihastrul. Au călătorit apoi la Cetatea Nemţului şi la
mănăstirea Paltin - Petru Vodă. Au fost plimbaţi cu vaporaşul pe lacul de la Bicaz,
au traversat Cheile Bicazului şi s-au îndreptat spre Mănăstirea Floreşti din Cluj.
Pelerinajul volohilor a continuat în judeţul Alba, unde au văzut Universitatea 1 De-
cembrie 1918 şi cetatea. Ultimele zile de pelerinaj le-au petrecut în Hunedoara,
unde au văzut cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, Castelul Corvinilor, Cetatea
Devei, Muzeul Aurului din Brad, mormântul lui Avram Iancu de la Ţebea şi
mănăstirea Crişan. Au fost cazaţi la mănăstiri, iar unul dintre locurile unde s-au
simţit cel mai bine, spune călugărul, a fost schitul de lângă Sarmizegetusa Regia.
Au petrecut aici în jurul unui foc de tabără, povestind despre istoria românilor.
Înainte de a se întoarce în Ucraina, volohii au mai vizitat Oradea şi Băile Felix.
„Despărţirea de prietenii pe care şi i-au făcut în România nu a fost uşoară. Au
plâns, s-au îmbrăţişat şi au stabilit noi legături cu prieteni din ţară pe care îi vor
mai întâlni în curând. A doua zi la ora 5:30 dimineaţa au pornit spre Sighet, pentru
a trece vama spre locurile natale”, a relatat Eftimie Mitra.
Schitul ridicat la poalele cetăţilor dacice Schitul „Sfinţii Români”, unde vieţuiesc
patru călugăriţe şi duhovnicul Eftimie Mitra se află la câţiva kilometri de
Sarmizegetusa Regia, înconjurat de munţi şi de pădure, într-o vale traversată de
izvoare, numită de localnici Valea Rea. Eftimie Mitra, a fost călugărit de Iustin
Pârvu, unul dintre reprezentanţii de seamă ai ortodoxiei, la mănăstirea Petru
Vodă din judeţul Neamţ, iar din 2011 ş-a găsit refugiu în inima Daciei, în schitul de
la poalele cetăţilor dacice. În bisericuţa de lemn unde au loc slujbele, duhovnicul
păstrează moaştele unor preoţi care au sfârşit în urma supliciilor din închisorile
comuniste.

VÂND CASĂ  - VALEA OLTULUI - DN 7
(confluența Oltului cu râul Lotru). 

Casa are parter și etaj, plus livada cu pomi
fructiferi (4.500 mp ), apă curentă, 

electricitate, cablu TV, garaj. 
Pentru mai multe detalii sunați la

1-(347)-680-9843
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PROFIL ROMÂNO-AMERICAN

TAMARA MORARU
”Creația culturală este încercarea de a revela misterele divinității Omului.”

În comunitatea româno-americană din New York trăiesc români de valoare originari din
Basarabia străbună și care au dublă cetățenie: moldovenească și americană. printre

aceștia, un loc aparte îl ocupă distinsa doamnă Tamara Moraru care a avut amabilitatea să
acorde un interviu pentru publicația ”Romanian Journal”. Dânsa este Doctor în Filosofie,
conferențiar universitar, regizor de teatru, scenarist, impresar în arte plastice, președintă a
Fundației Culturale ”gloria Art” din New York..  
Reporter: Doamna Tamara, ne bucurăm mult să vă revedem în New York și am dori să

discutăm despre familia Moraru, familia dumneavoastră de artiști cunoscuți și apreciați.
Dar, pentru început, vorbiți-ne, vă rugăm, despre începutul vieții dumneavoastră.

Tamara Moraru: Cu plăcere. Mă bucur și eu să vă revăd. În legătură cu începutul vieții mele:
m-am născut într-o familie de intelectuali, pe un loc poetic, pitoresc și mirific. Satul meu
drag, gordinești din nordul Basarabiei, este înconjurat de stânci ancestrale; prin mijlocul lui
curge alene râulețul Racovăț, iar cele două ieșiri din localitate sunt străjuite de două păduri
falnice de stejar. De atunci, din copilărie, percep existența umană ca o feerie. De altfel, pe
rol de scenarist și regizor am realizat împreună cu Compania de Stat "Teleradio-Moldova"
din Chișinău un film documentar despre localitatea gordinești, cu titlul "Satule, dragule".

R.: Impresionant este atașamentul pe care-l aveți pentru satul natal, pentru minunea care se
numește ființa umană în relație cu natura. Vorbiți-ne mai pe larg despre aceste concepte.

T.M.: Natura a fost întotdeauna un sprijin și un aliat în vremuri de restriște. Multe amintiri îmi
traversează sufletul acum. Era perioada anilor  `60. În fosta URSS din care făcea parte
Republica Moldova, lucrurile parcă se mai așezaseră. Oamenii vroiau să muncească, să se
bucure de viață, să construiască case noi și fântâni. Se întemeiau tinere familii, copiii care
se nășteau erau botezați cu toții de preotul satului,  pe tăinuite. La difuzoarele din ogrăzile
gospodarilor răsuna doar muzică românească, în mod deosebit difuzată de"Radio Iași". În
ziarele oficiale, cum ar fi "Moldova Socialistă", eram definiți ca fiind oameni sovietici. În
viața reală însă, generația tânără,  la fel ca și părinții noștri, creștea în spiritul culturii
române cu melodiile Mariei Tănase, Dan Spătaru, Margareta pâslaru și cu emisiunea
"Teatru la microfon", prin care savuram frumusețea limbii române. Da, am învățat și limba
rusă pentru că altfel nu puteai să exiști în Imperiul Rusesc. 

R.: Ați exteriorizat un mare of al basarabenilor. Sunteți o persoană de mare altitudine morală
și cu un puternic sentiment patriotic care, credem, a fost instilat în sufletul dumneavoastră
încă din copilărie. 

T.M.: Vă mulțumesc. Da, așa este: am avut o copilărie fericită, alături de  părinți tineri și
frumoși, Iulia și pavel Ciuhrii, de bunica Hania și fratele ghenadi, înconjurată de o mulțime
de unchi, mătuși, verișori, vecini. Lumea era deschisă, prietenoasă. părinții mei au construit
în ograda lor două case noi. Una a aparținut integral bunicii, care a fost păstrătoarea
desăvârșită a tot ce se numește tradiție strămoșească: podele de lut, pat și lavițe din lemn,
covorașe din lână de oi. Dar cea mai importantă era icoana Maicii Domnului,
la care bunica se ruga cu sfințenie. În casa părinților, dimpotrivă, era prezentă cultura
modernă: bibliotecă, televizor, radio, magnetofon, ziare și reviste. Tatăl meu, agronom de
profesie, a sădit pe terenul din jurul casei o livadă și o vie. pe lanurile satului, tata a crescut
tutun, care în fosta URSS reprezenta "aurul și valuta" țării. pentru merite deosebite în
muncă, a primit multe distincții, a fost deputat pe plan local și republican, înaintat la titlul de
"Erou al Muncii Socialiste". Indiferent care era regimul și țara, oamenii doreau să se afirme,
să activeze și să aibă succes. Tatăl meu m-a educat să am un caracter disciplinat, volitiv,
ambițios și aspirația de a excela.

R.: Dar mama? Ce rol a avut în modelarea personalității dumneavoastră?
T.M.: Mama Iulia a fost învățătoare, o femeie frumoasă și talentată; ea era cântăreața satului.

Lucrând pe lângă casă, cânta tot timpul. Îmi plăcea în mod deosebit s-o ascult atunci când
interpreta melodiile Mariei Lătărețu. De la mama am moștenit dragostea pentru cântec și port
popular, fiorul pentru cuvântul poetic, evlavia față de frumusețea naturii și a creației artistice.

prin spiritul acestor două femei minunate, bunica și mama, am primit harul de a scrie
scenariul în spectacolul televizat "Femeia-icoană a luminii”, realizat la Compania de Stat
"Teleradio-Moldova" din Chișinău, spectacol  în care am fost protagonistă. 

R.: Este remarcabilă evocarea caldă prin care îi prezentați pe părinți și pe bunică. Există vreo
întâmplare deosebită sau o personalitate care v-a rămas întipărită în memorie și care,
eventual, v-a schimbat cursul vieții sau care v-a influențat în alegerea profesiei? 

T.M.: Mă consider o persoană foarte norocoasă  pentru că la vârsta de doar 14 ani am
cunoscut un adevărat  Om de Vocație, un mare talent al scenei teatrale moldave, actorul
Teatrului "Vasile Alecsandri" din Bălți:
Mihai Volontir. În el se împletea tenacitatea cu originalitatea prin care energia unui popor se
ridica de la rădăcini la nivelul culturii spirituale universale. personalitatea domnului Mihai
Volontir m-a influențat în  alegerea  profesiei de regizor de teatru.

R.: O profesie din domeniul artistic, bazată, desigur, pe studii superioare.
T.M.: Da, așa este. Imediat după absolvirea școlii medii, timp de 4 ani am învățat la Academia

de Arte din Chișinău, Facultatea Teatrală, specialitatea regizor de teatru. În perioada anilor
1988-1991 am studiat și scris teza de doctorat la catedra Științe Filosofice a Institutului de
Cultură din Moscova (secția de zi). Titlul tezei este: "patrimoniul cultural și mecanismele de
asimilare ale acestuia". În România am fost doctorandă (secția de zi) la Facultatea de
Filosofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași, între anii 1992-1996. Teza de doctorat cu
monografia științifică pe care am publicat-o se intitulează "Filosofia Culturii: Teorii și
contribuții românești".

R.: Este de apreciat  bogata  dumneavoastră activitate științifică. Felicitări. Spuneți-ne unde
ați profesat? 

T.M.: Având titlul de Doctor în Filosofie, conferențiar universitar, am lucrat mai mulți ani pe post
de profesor universitar la Academia de Arte din Chișinău, catedra Științe Filo so fice. Am
susținut cursuri și seminarii despre filosofia culturii, etică și estetică. De ase menea, ca
scenarist și regizor, am colaborat cu Compania de Stat "Teleradio-Moldova".

R.: Cartea dumneavoastră de vizită nu este completă fără a ne vorbi despre impresariatul în
arte plastice. Știm că foarte curând împliniți 25 de ani de activitate ca impresar în arte
plastice. Unde ați organizat prima expoziție? 

T.M.: pentru început aș vrea să vă mărturisesc că soarta mi-a hărăzit un destin deosebit: să
fiu soție, dar și mamă de pictor. Acest lucru îmi aduce nu doar bucurie și onoare, dar și o
mare responsabilitate. prima expoziție a soțului meu, pictorul Ion Moraru, am organizat-o la
Muzeul de Artă din piatra Neamț, România, în anul 1992. Expoziția a avut un mare succes,
lucrările pictorului fiind elogiate de prima doamnă a acuarelei românești, Iulia Hălăucescu.
Am fost primiți cu dragoste, căldură și respect de către co la boratorii  Muzeului de Arte, de
Inspectoratul pentru Cultură, de primăria orașului, cât și de artiștii plastici, intelectualii și
admiratorii  artei. Astfel, acest orășel pitoresc și frumos ca o bijuterie a devenit un loc
scump sufletelor noastre, loc în care dorim să revenim mereu.

R.: Succesul primei expoziții v-a purtat noroc, nu-i așa?  
T.M.: Da, categoric. Timp de 4 luni, în diverse locații din piatra Neamț am deschis patru

expoziții. Ca și astăzi, țin minte că ultima a fost la Banca Română de Comerț Exterior,
directorul căreia a achiziționat  toate picturile. 

R.: Ați organizat și alte expoziții în România? 
T.M.: Da, am avut marea onoare să expunem în Muzeele de Artă din Cluj-Napoca, Satu Mare

și Roman, la galeria de Artă a Radio Televiziunii din Iași, la Cercul Militar din Oradea, la
galeriile de Artă a Uniunii Artiștilor plastici din Târgu Mureș și Arad, la Alianța Franceză din
Brașov. În total, timp de 4 ani, în perioada 1992-1996,  eu ca impresar și Ion ca pictor am
realizat 22 de expoziții de artă plastică. Totul a culminat la București, la expoziția din incinta
clădirii parlamentului României, sub egida președintelui parlamentului.

R.: Doamna Tamara, continuați să mă impresionați și să mă uimiți. În perioada pe care ați
menționat-o, erați doctorandă la Iași. Cum reușeați să le faceți pe toate? 

T.M.: Când omul este îndrăgostit, face minuni. Eu și Ion eram într-o stare permanentă de
dragoste față de tot ce se cheamă Cultură Românească: pictură, muzee de artă, uni versități,
biblioteci, biserici și mânăstiri, filosofie, poezie, muzică. peste tot ne făceam prieteni: printre
pictori, poeți, profesori universitari, oameni de afaceri. De fapt și atmosfera din viața socială
și culturală a României în perioada aceea a fost una de vis.

R.: Iarăși aveți dreptate. Dragostea face minuni. Dragostea pentru cultură faceși și ea minuni.
Am dori acum să elaborați despre monografia pe care ați scris-o. 

T.M.: Monografia include trei mari personalități din cultura română: Titu Maiorescu, Constantin
Rădulescu-Motru și Lucian Blaga. Fiind cercetător științific, eu am fost interesată de
aspectul ce ține de filosofia culturii. Constat cât de actuală este teoria construcției culturale
române, elaborată de Titu Maiorescu. La fel concepția personalistă, energetică, definiția
omului de vocație, delimitarea între cultură, pseudocultură și semicultură pe care o face C.
Rădulescu-Motru. poezia și filosofia lui Lucian Blaga ar face cinste și ar putea fi studiată la
orice universitate din Statele Unite.

R.: În ce limbă ați scris lucrarea aceasta monumentală?  
T.M.: Mă așteptam la această întrebare, căci într-o singură viață de om am trecut prin trei

culturi: cultura română, cultura rusă și cultura americană. În SUA mi-au fost recunoscute
toate studiile făcute în Moldova, România și Rusia, iar prin echivalare mi s-a oferit în mod
oficial titlul de ph.D. în philosophy.  Dar la New York  a fost mai captivant pentru mine să mă
afirm ca impresar de arte plastice și să deschid o Fundație Culturală pe care am numit-o
"gloria Art Foundation".
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R.: Recunoaștere bine meritată.  Spuneți-ne care au fost cele mai importante expoziții de artă
plastică pe care le-ați organizat în Statele Unite ale Americii. 

T.M.: Admiratorii și colecționarii americani de artă plastică  au avut bucuria de a admira din
creația pictorilor Ion și Adrian Moraru, tată și fiu,  în orașele  Washington DC, Miami și New
York. Expoziția de la International Center din Manhattan a fost una deosebită fiind vizitată
nu doar de americani, dar și de cetățeni din alte țări, cum sunt: China, Japonia, Elveția și
Italia. Un mare succes consider că a fost participarea tânărului pictor Adrian Moraru la
renumita expoziție Artexpo din New York. Acest eveniment se desfășoară o dată pe an,
participanții fiind cei mai prestigioși pictori din întreaga lume. Fiul meu Adrian a expus
alături de nume celebre, ca: Romero Britto, pino Daeni, Fabian perez și alții. picturile lui
Adrian Moraru s-au bucurat de mare succes, în mod special ciclurile de lucrări: "Muzele",
"Ritm si Forme", "Luminile Metropolei". Un alt eveniment cultural de prestigiu, dar și de
suflet pentru noi a fost expoziția de la Banca Mondială din Washington DC, manifestare
culturală organizată cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova în SUA. Au fost expuse 30
de picturi și acuarele semnate de Ion Moraru și 20 de picturi ale lui Adrian. Ne-am simțit
mândri și onorați de a reprezenta artele plastice ale plaiului mioritic chiar în capitala acestei
minunate țări, care este America.

R.: De fapt, când ați emigrat în America și de ce? 
T.M.: pe pământ american am pășit pentru prima dată în septembrie 2001. Toată familia: soțul

meu Ion Moraru, fiul Adrian și cu mine. Aveam deja ”green card”-urile obținute de la com-
partimentul ”personalitate cu talent de excepție”. Eram foarte fericiți și entuziasmați.  Am
fost apreciați de statul american pentru întreaga activitate culturală desfășurată în Republica
Moldova, România și în alte țări. La Expoziția Internațională "Eureka-97" din Bruxelles,
Belgia, pictorul Ion Moraru a primit Medalia de Argint pentru inovație în tehnica acuarelei.
Academia Europeană de Arte le-a oferit celor doi pictori Diplome de Onoare. Relevante au
fost expozițiile de la Sediul Națiunilor Unite din geneva, cele din Ungaria, Turcia și
Bulgaria. Nu am emigrat în SUA pe motive politice sau economice. Realitatea era că
doream să cunoaștem o altă viață, o altă cultură. America ne-a oferit din plin bogăția
valorilor sale, mai ales că locuim și la New York, capitala culturii și artei universale.

R.: Ne-ați  vorbit cu entuziasm despre artă și despre succesul dumneavoastră, ca familie
artistică. Care este definiția artei  in viziunea dumneavoastră, doamna  Tamara? 

T.M.: Arta poate fi definită ca formă în care se manifestă Spiritul Absolut. Atât platon, cât și
Hegel au făcut distincție între cele două forme de cunoaștere a lumii: inteligibilă și sensibilă.
Arta reprezintă prima formă a cunoașterii nemijlocite prin care Absolutul este perceput de
către Om prin intuiție și sentiment. Astfel, Arta reprezintă obiectivarea în conștiința persoanei
umane.  Creația Culturală este încercarea de a revela misterele divinității Omului.

R.: Foarte frumos spus. Și care este scopul  final al artei? 
T.M.: Arta are un scop măreț. Toate genurile de artă: Muzica, Filmul, pictura, Teatrul și poezia

îl provoacă pe Om să treacă prin sentimentele cele mai adânci și tăinuite; îl ajută să
înțeleagă ce este bucuria și fericirea, nenorocirea și mizeria, răul și crima; îi permit
imaginației să zboare spre ceea ce este nobil, etern și adevărat. Dacă izvorul a tot ce-i rău
este egoismul exagerat, atunci menirea artei este de a combate indirect răul, de a dezvolta
în Om sensibilitate la frumusetea naturală și artistică, adică de a forma un Suflet bun, nobil
și luminos.

R.: Idei demne de reținut. În altă ordine de idei, ce părere aveți despre comunitatea română
din New York?   

T.M.: Comunitatea Română din New York ne-a primit pe noi, familia Moraru, cu brațele
deschise. Am fost prezenți la ședintele Cenaclului Literar "Mihai. Eminescu", condus de
domnul Theodor Damian. picturile lui Ion și ale lui Adrian au fost mult apreciate de
participanți și, în mod special, de doctorul Napoleon Săvescu, care este și colecționar de
artă. Festivalul "Ziua României" de pe Broadway  a fost întotdeauna prilej de bucurie pentru
noi. Împreună cu domnul Ștefan Minovici am organizat două expoziții de artă plastică. Cu
multă evlavie și pietate mergem la bisericile românești "Sf. Nicolae" și "Sf. Maria". O
personalitate de marcă din diaspora americană care mereu ne-a oferit susținere și
ospitalitate este domnul Vasile Bădăluță.  Fostul său restaurant "Bucharest", unde de altfel
am avut o expoziție, era un loc de întâlnire a românilor în numele culturii și spiritualității
noastre. În acest local am sărbătorit  20 de ani de Independență a Republicii Moldova. prin
intermediul ziarului "Romanian Journal" am fost cunoscuți și apreciați de un public larg al
diasporei românilor din New York, în mod special datorită reportajelor de un înalt nivel
profesional semnate de dumneavoastră, doamna Mariana. 

R.: Vă mulțumesc mult pentru aprecieri. O ultimă întrebare: ce vă doriți pentru anii care vin? 

T.M.: Îmi doresc ca pe planeta pământ să fie pace, Armonie și Bunăstare. Iar noi, oamenii, să
ne bucurăm de Viață, să ne bucurăm unii de alții, așa precum au făcut-o buneii și străbuneii
noștri.

R.: Da, există în noi, oamenii,  dorința de a trăi în pace, armonie și bunăstare, așa cum există
și bucuria pe care o simțim dacă am ajuns acolo. Iar dumneavoastră sunteți unul dintre
acești oameni  de mare ținută intelectuală care aduc fericire celor din jur. Căci fericirea este
molipsitoare! Vă mulțumim pentru interviul de substanță pe care ni l-ați acordat și vă dorim
sănătate și viață lungă, plină de bucurii dumneavoastră și familiei dumneavoastră de artiști
consacrați. 

prof. Mariana Terra 

Familia Ion Moraru

Cu fiul Adrian

La expoziția
din Washington
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7 locuri superbe 
din Țara Hațegului

Alături de Maramureș sau de Bucovina, Țara Hațegului este
una dintre cele frumoase regiuni din România. Dacă în primele
două regiuni turismul s-a dezvoltat deja foarte mult, Țara
Hațegului a rămas, până acum, mai departe de turismul de
masă, cel organizat de agenții și de tour operatori.
Din acest motiv în Țara Hațegului, o regiune înconjurată trei
mari grupe de munți – Parâng, Retezat și Poiana Ruscă – este
încă posibil să dați peste sate fabuloase care nu au nicio
pensiune. Prin urmare, dacă vreți să petreceți mai mult timp în
zonă, va trebui să vă cazați la săteni sau să stați la cort.
Probabil că pentru vizitatorii care ajung aici este mult bine că
pot vedea în liniște toate aceste obiective turistice – de la situri
arheologice și mici biserici de piatră vechi de secole până la
peisajele minunate din munți – fără să dea peste grupuri mari
de turiști. Pe de altă parte, comunitățile locale ar avea mult de
câștigat dacă mai mulți turiști și-ar petrece vacanțele în zonă.

1. Satul Densuș
Se află în comuna cu același nume din județul Hunedoara, la
poalele Munților Poiana Ruscă.
Localitatea și împrejurimile sale merită să fie vizitate fără grabă,
așa că cel mai bine ar fi să petreceți mai multe zile în Densuș.
Este puțin probabil să vă plictisiți în satul hațegan deoarece are
destul de multe obiective turistice, de la cele cultural-istorice la
peisajele minunate și traseele pentru drumeții în natură.

Biserica de piatră „Sfântul Nicolae” din Densuș este una dintre
cele mai vechi biserici din România. Forma din prezent datează
din secolul al XIII-lea, dar cercetările arheologice realizate în
anii 1961-1963 au stabilit că partea inferioară a pereților naosului
și ai altarului aparțin secolului al X-lea, se arată pe site-ul
Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara.
Construită din pietre romane fasonate aduse de la ruinele
orașului roman Ulpia Traiana Sarmizegetusa, lăcașul de cult
are o înfățișare destul de ciudată, atipică pentru o biserică.
Potrivit informațiilor publicate de administrația Geoparcului Di-
nozaurilor „Țara Hațegului”, biserica este un amestec de stiluri
și materiale: unele ferestre sunt, de fapt, bucăți tubulare
(racorduri) de canalizare romană, zidurile bisericii sunt sprijinite
de coloane, în altar se află un capac de sarcofag, pietrele
masive din ziduri păstrează cioplituri antice, iar pe acoperișul
bisericii se află câțiva lei, vechi statui romane aduse pentru a
înfrumuseța lăcașul de cult construit în evul mediu.
În interiorul bisericii se află o icoană interesantă în care Hristos
este îmbrăcat în costum popular românesc. Din anul 1991
biserica se află pe lista de monumente propuse pentru a intra în
patrimoniul UNESCO.
Dincolo de casele tradiționale din lemn, de gospodăriile sătenilor
și de drumurile pe care veți întâlni cai superbi sau vaci care se
întorc seara la grajd însoțite de sunetul tălăngilor atârnate la
gât, Densuș merită să fie vizitat și pentru traseul „Drumul
vulcanilor” din Geoparcul Dinozaurilor „Țara Hațegului”, despre
care puteți citi aici.

2.  Comuna Sarmizegetusa
Mai puțin faimos decât capitala dacică Sarmizegetusa Regia
din Munții Orăștiei, fostul oraș construit de romani cu scopul de
a deveni capitala noii provincii Dacia ar trebui să facă parte din-
tr-o călătorie în Țara Hațegului.

Numele complet al orașului ridicat de romani era Colonia Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa și a fost construit la 40
de kilometri distanță de capitala dacică din munți. Astăzi,
localitatea poartă numele de Sarmizegetusa și adăpostește un
sit arheologic și un muzeu.
Fără un ghid, situl este destul de dificil de descifrat și s-ar putea
să vă fie destul de greu să deosebiți ruinele templelor de cele
ale sanctuarelor sau de ale forumurilor. Însă puteți încerca să
găsiți la muzeul din localitate o persoană care să vă însoțească
și să vă ghideze prin situl arheologic. Una dintre cele mai in-
teresante construcții păstrate este amfiteatrul.

3. Satul Suseni din comuna Râu de Mori
În satul hunedorean Suseni se află o superbă biserică din
piatră ridicată pe o colină care se înalță lângă drumul principal
care taie satul în două. Micul lăcaș de cult a fost construit în
secolul al XIV-lea de către familia nobiliară Kendeffy (Cândea).

Precum biserica din Densuș, și aceasta are o înfățișare destul
de ciudată deoarece seamănă mai degrabă cu o fortăreață.
Singura turlă a bisericii este, de fapt, un turn fortificat prevăzut
cu mortiere (deschizături înguste în zid prin care se putea trage
cu arma). În vechime, turnul făcea parte dintr-un sistem defensiv
menit să protejeze Cetatea Colț, care se află în apropiere.
Pentru a ajunge la cetate trebuie să porninți într-o drumeție de
aproximativ o jumătate de oră (o oră dus-întors). Drumul pleacă
din satul Suseni și vă aduce la cetate după un traseu minunat
prin pădure. Cetatea Colț, ridicată pe un colț de stâncă deasupra
văii Râușorului (la intrarea în defileul Râușorului), este cunoscută
mai ales deoarece despre ea se spune că l-a inspirat pe Jules
Verne să scrie romanul „Castelul din Carpați”. Ceea ce se știe
cu siguranță despre cetate, din care astăzi au mai rămas doar
niște ruine, este că a fost ridicată în secolele XIV-XV de aceeași
familie Kendeffy.

4. Satul Mălăiești din comuna Sălașu de Sus
Micul sat Mălăiești are numai 145 de locuitori, dar merită să fie
vizitat în cadrul unui tur al Țării Hațegului. Aici a fost construit, la
sfârșitul secolului al XIV-lea, un donjonul ale cărui ruine pot fi
văzute și astăzi.

Donjonul (turnul principal al unei fortificații) era înconjurat de o
incintă inelară din piatră de râu. Construcția a fost ridicată de
către cnejii din Sălașu de Sus (familia Sărăcin) și a funcționat
până în secolul al XVII-lea.
5. Satul Ostrov din comuna Râu de Mori

Ostrov este un alt sat hațegan
fermecător. Are 360 de locui -
tori, case tradiționale și o mi -
că biserică văruită în alb, con -
struită în secolul al XIV-lea de
cnejii locali. Biserica, fostă
capelă de curte, se nu mă ră
printre cele mai vechi monu-
mente de zid românești
păstrate în Transilvania și se
află pe lista monumentelor is-
torice. La fel de frumoase sunt
împrejurimile satului Ostrov:
dacă ajungeți în zonă, vizitați
și barajul de pe Lacul Ostrov,
aflat imediat în apro pie rea
localității. Priveliștea care se

deschide spre munți de la înălțimea barajului este superbă.

6. Satul Răchitova

Satul Răchitova din comuna cu același nume adăpostește
ruinele unui vechi turn ridicat în secolul al XIV-lea pe moșia
familiei de cneji Mușina de la Densuș. Turnul – astăzi ruinat,
dar nu lipsit de farmec – se înalță pe o colină de lângă sat.
Drumul până în vârf este foarte ușor, iar odată ajunși sus veți
avea o panoramă grozavă asupra satului. În trecut, turnul din
Răchitova era înconjurat de fortificații din pământ și era folosit
pentru a supraveghea împrejurimile.

7. Satul Râu Alb din comuna Sălașu de Sus

Satul Râu Alb (183 de locuitori, conform datelor de la recensământul
din 2011), nu are obiective turistice faimoase precum alte
localități din Țara Hațegului (se mai păstrează doar turnul unei
vechi biserici ruinate acum), dar localitatea liniștită și împrejurimile
sale sunt perfecte pentru cei care vin aici ca să se odihnească.
Vă puteți caza la săteni sau puteți sta la cort.
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PRETINSA CĂLĂTORIE SPRE LUNĂ 
Termenul „aselenizare” înseamnă coborârea unui vehicul (cu
sau fără echipaj uman) pe suprafața Lunii. Primul obiect creat
de om – un robot care a atins solul lunar – a fost realizat în
Uniunea Sovietică, în cadrul misiunii „Luna 2”, pe data de 13
septembrie 1959. A doua aselenizare, numită „Misiunea Apollo
11”, s-a petrecut pe 20 iulie 1969, când Statele Unite au trimis
prima navă spațială cu echipaj uman la bord. Această călătorie
a fost filmată pas cu pas și transmisă live în întreaga lume. De
atunci încoace, americanii ne-au informat că au mai trimis pe
Lună șase navete spațiale cu echipaj uman (până în decembrie
1972) și numeroase altele fără echipaj uman, între 22 august
1976 și 14 decembrie 2013, dar nu ne-au mai furnizat nicio
„dovadă” în acest sens.
Documentarele realizate de David Percy şi Bart Sibrel, intitulate
„Ce s-a petrecut pe Lună?”, respectiv „Un lucru ciudat s-a
întâmplat în drumul spre Lună”, ne demonstrează că avem
toate motivele să ne îndoim de autenticitatea misiunilor americane
cu echipaj uman din anii ’70, prezentate drept Programul Apollo,
finalizate, chipurile, cu mai multe aselenizări, urmate de revenirea
în siguranţă a astronauţilor, înapoi pe Pământ. Printre altele,
cele două documentare arată clar că imaginile și fotografiile „de
pe Lună” au fost falsificate.

Între numeroasele indicii ale înşelăciunii se numără foarte
multele neconcordanţe fotografice:
- Unele umbre cad în direcţii diferite în cadrul aceleiaşi fotografii,

ceea ce sugerează folosirea mai multor surse de lumină
artificială.

- În fotografiile făcute în diferite locuri, costumele astronauţilor
apar luminoase şi clare, chiar dacă se află în umbră.

- Planul secund (fundalul) a fost acelaşi în mai multe fotografii
făcute în momente şi locuri diferite, un deal cu formă neregulată
apărând identic în două poze realizate în decursul a două
aselenizări diferite, în locuri aflate la distanţă unul de altul.

- În pofida vizibilităţii bune din spaţiul cosmic, nu s-a realizat nici
măcar o singură fotografie în care să se vadă stele, galaxii și
constelaţii. O fotografie regizată a cerului din orice loc de pe
Lună ar fi fost imposibil de falsificat cu o acurateţe de 100%.
O astfel de fotografie, ajunsă în mâinile unui astronom
priceput, ar fi putut arăta faptul că poziţia astrelor de pe un
anumit sector de cer infirmă prezenţa astronauţilor în locurile
de unde pretind că s-au realizat fotografiile.

- În pozele care surprind terenul nisipos de sub modulul lunar
nu se vede nici cea mai mică urmă de crater, care ar fi trebuit
să apară în urma pornirii rachetelor de frânare sau a coliziunii
dintre picioarele modulului şi solul lunar.

- Sunetul motoarelor de 150 decibeli lipsește din filmarea NASA,
în interiorul capsulei auzindu-se doar vocile cosmonauţilor (e
bine de ştiut că un concert rock asurzitor nu depăşeşte ca
putere a sunetului 120 decibeli, deci nivelul de zgomot al mo-
toarelor era foarte mare)!

- Tot în fotografiile originale, o piatră de pe Lună apare
inscripţionată cu litera „C”, ca şi cum ar fi fost o piesă de
recuzită marcată.

- Semnalul TV nu venea de pe Lună, ci era (re)transmis de
undeva dinspre Australia.

- La plecarea de pe Lună, nu s-a văzut nicio flacără la motorul
rachetei pe bază de gaze, ca şi cum aceasta ar fi fost ridicată
cu sfori.

O dovadă indirectă a falsificării aselenizărilor provine chiar din
vremurile noastre, NASA invocând actualmente drept argument
al întârzierii mult anunţatelor misiuni pe Marte cu echipaj uman
prezenţa în jurul Pământului a două centuri de radiaţie distructivă,
numite centurile Van Allen. Centura interioară începe de la
2500 km de Pământ şi se termină undeva la 5600 km, iar
centura exterioară începe de la 12.000 km şi se termină la circa
19.000 km de Pământ. 

Distanţa de la Pământ la Lună ar fi de 385.000 km, fapt care ar
fi presupus traversarea ambelor centuri în integralitate, de două
ori (la ducere şi la întoarcere) pentru fiecare misiune Apollo.

Centurile de radiaţii Van Allen, situate în magnetosfera Terrei,
au fost descoperite cu ajutorul senzorilor sateliţilor trimişi în
spaţiu în anul 1958. Particule cu o puternică încărcătură electrică,
mai exact electroni şi protoni, prinse în câmpul magnetic al
Pământului, se mişcă foarte rapid în interiorul centurilor. Acestea
au fost create de câmpul magnetic terestru, prin interacţiunea
cu radiaţia cosmică şi vânturile solare. Aceste particule se
mişcă simultan, în trei moduri diferite: în spirală în jurul liniilor
de câmp magnetic ale planetei, înainte şi înapoi pe aceste linii
şi în mişcare de revoluţie (pe orbită) în jurul Pământului.
Electronii merg de la vest la est, în timp ce protonii se mişcă de
la est la vest. Este o adevărată supă cosmică de materie şi
energie, care şi astăzi creează probleme încă nerezolvate
pentru deplasarea navetelor cu echipaj uman dincolo de orbita
joasă a Terrei. Cele mai periculoase particule, care conţin cea
mai multă energie, sunt strânse în centura interioară, o zonă pe
care astronauţii de azi încă nu o pot traversa. Cu siguranţă că,
dacă acum avem aceste probleme, ele ar fi fost un obstacol in-
surmontabil în urmă cu 45 de ani. Dacă un astronaut ar trece
prin aceste centuri, s-ar îmbolnăvi grav şi, cel mai probabil, la
scurt timp după expunere ar muri din cauza iradierii. Iar
fotografiile făcute în acest timp ar fi, de asemenea, distruse.
În timpul furtunilor solare magnetice, radiaţia din centuri poate
creşte chiar şi de 1000 de ori. Misiunea Apollo 16 a coincis cu
cea mai puternică furtună solară cunoscută. Ar fi fost necesar un
strat de plumb de 2 metri pentru a proteja astronauţii din interiorul
capsulei, spune fizicianul Ralph Rene în articolul său „Când
facem radiografii suntem protejaţi de plumb”. Racheta nu ar fi
putut decola nicicum cu o asemenea greutate, însemnând o su-
plimentare cu aproximativ 800 de tone a greutăţii prevăzute
iniţial (1 m³ de plumb cântăreşte 11,35 tone, iar în cazul capsulei
găzduind cosmonauţii vorbim de cel puţin 70 m³ de plumb care
s-ar fi adăugat de jur împrejur, ca înveliş protector). Capsula
spaţială avea în schimb doar un înveliş subţire de aluminiu. Din
cauza obstacolului reprezentat de radiaţie, ruşii, chinezii şi Agen -
ţia Spaţială Europeană n-au încercat niciodată, de atunci şi pâ -
nă acum, să trimită pe Lună vehicule spaţiale cu echipaj uman.
Bill Kaysing consideră că astronauţii au înconjurat Pământul
timp de 8 zile, în toată această perioadă Agenţia Spaţială
Americană prezentând poze false „de pe Lună”. Fotografiile ar
fi fost făcute în deşertul Nevada, la o bază militară americană
secretă, cunoscută sub numele de Zona 51, caracterizată printr-
un sol asemănător cu cel lunar.
Bart Sibrel a reuşit să intre în posesia unor înregistrări audio-
video făcute de astronauţi la bordul navetei spaţiale, în timp ce
se aflau într-una dintre misiunile Apollo, înregistrări care arată că
filmările cu planeta noastră văzută prin hubloul navetei, atunci
când s-a spus că aceasta se depărtase considerabil de Pământ
şi se apropia de Lună, sunt simple poze ale Pământului, realizate
anterior, la un zbor normal, pe orbită joasă, editate în aşa fel,
încât Pământul să pară o planetă mică şi îndepărtată, apoi tipă -
ri te pe un material foto care să le facă să arate realist şi lipite de
unul dintre hublourile navetei. Iluzia creată la filmarea hubloului
cu o camera video de interior era că se filmează dinăuntru în
afa ră, prin hublou, când, de fapt, ceea ce se filma erau pozele
pregătite dinainte, fixate pe hublou. 

Înşelătoria a fost alimentată de câteva instantanee intercalate
pe film, înfăţişându-i pe astronauţi în interiorul navetei în stare
de imponderabilitate, fapt menit să confere misiunii un plus de
realism dar mai ales să distragă atenţia de la falsa poziţionare a
navetei aflată în misiune: pe orbită Pământului şi nu în drum
spre Lună.
Un alt fapt, deloc neglijabil, este filmarea înfăţişând mersul
astronauţilor NASA pe solul lunar (mult încetinit faţă de un mers
normal pe Pământ). Dacă filmul este rulat la viteză dublă,
astronauţii se deplasează ca şi cum ar alerga în câmpul
gravitaţional terestru (aceeaşi lungime, înălţime şi durată a
paşilor ca la un sprint normal, nicidecum caracteristici modificate
de deplasare, corespunzătoare unui câmp gravitaţional mult
redus, cum ar fi o înălţime mai mare a saltului sau o lungime
mai mare a pasului).
În anul 2006, NASA ne comunica faptul că a şters benzile cu
înregistrările originale ale misiunilor lunare Apollo. Această
reacţie venea după ce tot NASA, cu ceva timp în urmă, pusese
aceste înregistrări la dispoziţia cercetătorilor care le-au contestat
veridicitatea. Anunţul făcut de Agenţia Spaţială Americană
despre distrugerea tuturor înregistrărilor foto-audio-video în
original şi păstrarea exclusivă a copiilor „restaurate” este jignitor
pentru pretenţiile de autenticitate a materialelor pe care le are
NASA, la adresa tuturor contestatarilor săi.
Actualmente, mai mult de un sfert din populaţia Statelor Unite
consideră că omul nu a păşit niciodată pe Lună. Acest spectacol,
atât de neglijent realizat, despre nişte presupuse aselenizări, a
costat poporul american 40 de miliarde de dolari. Bineînţeles
că serviciile secrete din Marea Britanie, Rusia, China, Israel au
ştiut acest lucru. Dar cine controlează serviciile secrete? Evident
că cine le-a creat şi se foloseşte de ele în scopuri ce ţin de
control şi supremaţie. Adică însăşi entitatea masonică. Iată de
ce marile adevăruri ajung atât de greu la urechile publicului
larg.
Cum a fost posibil? Prin compartimentarea strictă a unui număr
imens de sarcini punctuale. Într-un proiect de o asemenea am-
ploare, fiecare persoană, din fiecare compartiment, are de
îndeplinit o sarcina precisă pe linia de asamblare, fără să ştie
ce se întâmplă în alte compartimente, cu alte persoane, sau
care este produsul final. În acest fel, imaginea de ansamblu, lu-
crarea completă, raţiunile şi acţiunile per proiect nu ajung să fie
cunoscute decât unui număr foarte restrâns de indivizi. În felul
acesta, contractele extrem de stricte de păstrare a secretului
profesional, semnate de fiecare contribuitor în parte şi luate
foarte în serios de aparatul guvernamental, au uşurat misiunea
mai marilor NASA de menţinere a unei tăceri complice faţă de
publicul larg, în legătură cu marea înşelătorie numită „Misiunile
Apollo”.
Totuşi, de ce toată această mascaradă, extrem de costisitoare
din punct de vedere al efectivelor umane cooptate şi al resurselor
materiale utilizate? Ce s-ar fi putut câştiga de pe urma regizării
misiunilor Apollo?

1. În primul rând, dezvoltarea în subsidiar a industriei militare
americane, fără prea multe piedici sau semne de întrebare
legate de finanţare.

2. Inteligenţă importată din toată lumea şi pusă la muncă, în
proiecte publice sau private, care implică tehnologii avansate,
mai mult sau mai puţin secrete, pe întreg teritoriul Statelor
Unite, camuflajul folosit fiind înseşi „programele de cucerire a
spaţiului cosmic”, derulate de şi prin Agenţia Spaţială
Americană.

3. Alimentarea iluziei conform căreia „suntem singuri în Univers”,
prin urmare nu există nimic altceva în afară de acest sistem,
implementat pe acest Pământ, în această formă, singura
viabilă.

4. Standardizarea tehnologiilor artificiale, bazate pe combustibili
fosili, când, de fapt, încă de pe vremea lui Tesla (perioada
antebelică) existau dispozitive de tip „energie liberă” (free
energy), la care s-ar fi putut racorda oricine, de la distanţă,
fără cabluri, instalaţii ajutătoare sau uzine complicate,
funcţionând centralizat.

5. Cultivarea unui patriotism artificial, a unui sentiment de
veneraţie faţă de lideri, alimentarea ideologiei numită „visul
american”, a falsei impresii cum că America este „tărâmul
făgăduinţei”, cel mai avansat model de societate, „ţara tuturor
posibilităţilor”, un standard de urmat pentru generaţiile vi-
itoare.
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DIVERSE

3 semne care dovedesc
că ai cunoscut o persoană 

într-o viață anterioară 

Sufletul tău există dincolo de timp și spațiu, el dăinuie
în alte dimensiuni, decât cele cunoscute de noi.
Sufletul continuă să evolueze, crescând în frecvență.
Chiar dacă nu ne amintim de viețile anterioare, din
punct de vedere conștient, totuși avem capacitatea
de a depozita informații.
Sufletele noastre depozitează informații cruciale, din
fiecare viață petrecută anterior. Nimeni nu se naște
cu o fișă albă, cu toții purtăm cu noi karma vieților
trecute.
O poți vedea asemeni unui computer care păstrează
în fișiere, fiecare acțiune întreprinsă anterior.
Sufletul tău are memorie compresată și astfel te
aduce în ituația în care poți interacționa cu viețile an-
terioare.
Sufletul tău poate recunoaște alte suflete, vibrații sau
energii.
Uneori, aceste date pot duce la rezultate și reacții in-
explicabile, pe care le menținem în subconștient.
Dacă experiementezi oricare dintre aceste semne,
atunci când întâlnești pe cineva, înseamnă că ai mai
întâlnit acea persoană, în trecut.
Simți instant conexiunea sau repulsia
De cele multe ori, atunci când întâlnești o persoană,
dintr-o viață anterioară, vei simți conexiunea imediat.
Această persoană poate că a fost un membru al
familiei tale, prieten sau un asociat.
Există totuși și acele persoane față de care simți re-
pulsie. Nu poți explica de ce, însă simți cum pur și
simplu ești plin de nervi, în prezența lor. Poate că, în
trecut, ai avut un conflict cu acea persoană, iar acum
trebuie soluționat sau trebuie să ierți.
Reîntâlnirea poate crea mediul propice rezolvării unor
probleme din trecut și curățării Karmei. Atfel sufletul
tău va evolua.
Conexiunea este una telepatică
Asta nu înseamnă că vă trmiteți mesaje, prin intermediul
minții, ci mai degrabă se referă la faptul că te gândești
la acea persoană și imediat primești un semn din
partea ei.
Aceasta este o conexiune greu de explicat și greu de
neobservat.
Aceste persoane au reprezentat ceva pentru tine, în
trecut și, probabil că impactul tău în viața lor a fost
unul asemănător. Reîntâlnirea din viața actuală a
fost posibilă pentru a suda și mai tare relația pe care
ați trăit-o în cealaltă viață.
O poți vedea în ochii lor
Parcă este ceva extrem de familial în privirea acelei
persoane. Nu poți exprima ce, parcă ai mai privit
acea persoană de milioane de ori.
Irisul începe să se dezvolte chiar din burtica mamei
și rămâne același pentru toată viața. Există persoane
care consdieră că irisul rămâne același chiar și de la
o viață la alta. Sunt asemeni amprentei, irisul fiecărei
persoane este unic.
Deci, dacă și tu ai experimentat aceste semne, acum
ai găsit și explicația!

Un test psihologic recent arată
că persoanele lipsite de

prejudecăţi trăiesc într-o
realitate diferită de a altora! 

Un studiu recent a examinat diferenţele de opinie
dintre persoanele cu o mentalitate deschisă şi cele
cu o gândire conservatoare. Studiul a arătat că gradul
de calitate a „deschiderii” manifestate în gândire
influenţează puternic modul în care un om alege să
trăiacă. Majoritatea persoanelor lipsite de prejudecăţi
trăiesc într-o realitate total diferită de cea a altor oa-
meni!

Receptivitatea şi mentalitatea deschisă sunt termeni
umbrelă care înglobează mai multe trăsături de per-
sonalitate, precum interesul manifestat faţă de
experienţele noi, interesul manifestat faţă de legarea
de noi prietenii, şi aşa mai departe. În principiu, cele
două noţiuni denotă o dorinţă continuă de explorare
a lumii şi de lărgire a orizonturilor de cunoaştere.

Persoanele lipsite de prejudecăţi sunt foarte gregare,
punând mare preţ pe comuniunea umană.

Studiul, denumit „Percepţie bilaterală”, a fost realizat
la Universitatea din Melbourne şi a examinat  o sută
douăzeci şi trei de participanţi din diferite medii de
viaţă. Studiul a urmărit măsurarea şi evaluarea opiniilor
şi mentalităţilor participanţilor.

Testul de receptivitate
la nou s-a axat pe cinci
categorii de personalitate
– conştiinciozitate, nevro-
tism, extraversie, con-
formism, şi capacitatea
de a manifesta des chi -
de re către experienţe
noi.

Cercetătorii au căutat apoi semne ale existenţei unui
fenomen de percepţie vizuală numit „rivalitate
binoculară”. Acest fenomen apare atunci când fiecare
ochi urmăreşte o imagine diferită, în acest caz un
cartonaş roşu şi un altul verde. La majoritatea
oamenilor, percepţia oscilează între cele două imagini
incompatibile, deoarece creierul nu poate procesa în
timp real decât una dintre cele două imagini. Totuşi,
unii oameni reuşesc să îmbine cele două imagini
într-o imagine unică de culoare atât roşie, cât şi
verde.

Cele mai bune scoruri la testul de receptivitate au
fost obţinute de participanţii care au reuşit să îmbine
cele două percepţii conflictuale într-una singură!

Cercetătorii consideră că oamenii cu o mentalitate
deschisă tind să fie mai creativi. Întrucât aceştia sunt
mai receptivi la experienţe noi, la oportunităţi de
învăţare şi percepţii inedite, ei reuşesc să prelucreze
informaţiile în moduri inedite şi creative.

Mentalitatea deschisă, aşadar, îi ajută pe oameni să
acceadă la planuri cognitive superioare, ceea ce le
permite practic să creeze o structură complet diferită
a realităţii obiective, strecurând, totodată, în acest
ansamblu, detalii şi elemente noi pe care oamenii
obişnuiţi nu reuşesc să le sesizeze. Această capacitate
cognitivă superioară îmbogăţeşte considerabil
experienţa de viaţă a individului.

Cum recunoști un om cu
influență pozitivă asupra ta 

Relațiile dintre oameni sunt complexe. Și în același
timp, simple. Cu siguranță, frumoase, chiar și atunci
când ne solicită. Dincolo de natura sau contextul
relației cu un om, există o energie de fond care ne
spune cu ce fel de influență intrăm în contact.

Există două situații distincte în care poți întâmpina
dificultăți în relații: un om pesimist care se plânge
mai mereu, setat pe critică sau în mod constant
furios te poate face să te simți rău. Și nu-ți trebuie un
nivel dezvoltat de intuiție ca să-ți dai seama că ceva
nu e în regulă. O relație cu un astfel de om, indiferent
de natura ei, devine toxică. Te poate trage în jos.
Dacă persoana în cauza nu este deschisă la ideea
de gândire pozitivă și dezvoltare personală, este
posibil să rămână blocată în negativitate mult timp.
Și să-ți strice și tie buna dispoziție ori de câte ori are
ocazia, cu sau fără intenție. Asta dacă nu ai puterea
sau voința să te retragi din relație.
Un om bun cu care nu te afli pe aceeași frecvență.
Poate fi o relație importantă, personală sau profesională.
Deși niciunul dintre voi nu transmite mesaje negative,
poți resimți interacțiunea cu el ca fiind nepotrivită sau
solicitantă, uneori fără să conducă la rezultate con-
structive. Incompatibilitate. De cele mai multe ori,
poate fi vorba despre personalități diferite, mentalități
sau interese opuse. Toate reunite pe fondul unei
incompatibilități energetice. Totuși, o astfel de relație
se poate îmbunătăți. Poți învăța să scoți ce e mai
bun din ea atât cât e posibil. Acest lucru te ajută să-ți
dezvolți calități precum răbdarea, compasiunea sau
toleranța. În schimb, îți va solicita poate ceva mai
multe resurse decât ești uneori dispus să investești.
Și sunt și acei oameni cu care vibrezi pe aceeași
frecvență. Natural. Compatibilitate de fond. O conexiune
energetică resimțită din ambele părți. Un om cu care
te simți în largul tău, deși nu-l cunoști decât de 5
minute. De la care simți multă energie pozitivă. Îți
trezește zâmbetul pe buze ori de câte ori interacționați
sau îți apare în gând, sentiment pe care îl trezești la
rândul tău în el. O stare de bine.
Indiferent de natura relației, un astfel de om te inspiră
în cele mai binecuvântate moduri. Cel mai ușor să
produci transformări de calitate în interiorul tău este
atunci când te conectezi cu un alt om care te
energizează. În prezența căruia te simți viu, receptiv
și motivat să fii cât mai bun. Relația cu un astfel de
om te face să radiezi. Să crești. Nu doar pentru că el
este un om bun, ci pentru că vă conectați.
Chimie la nivel mental și sufletesc. O astfel de relație
nu este doar lapte și miere. Te poate solicita. Pot
exista provocări, scântei. Dar întotdeauna ele te vor
conduce spre transformări benefice pe care nu le-ai
fi putut face de unul singur.
Acest om reprezintă cu adevărat o influență pozitivă
asupra ta. Autentică. Un om care nu intră niciodată
întâmplător în viața ta. Și care rămâne. Pentru mereu,
indiferent de modul în care evoluează relația de-a
lungul timpului.
Relațiile au o frecvență de bază care revelează
scopul lor profund și mecanica prin care cei doi
parteneri urmează să se transforme. (Penney Peirce)
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SĂNĂTATE

INVENTATORII DE BOLI 
- CUM SUNTEM NOI

TRANSFORMAȚI ÎN PACIENȚI -
Dintotdeauna, oamenii au căutat cuvinte care să exprime o stare
de boală. Însă jargonul medical, așa cum este el înregistrat în
dicționarele medicale, conține mai mulți termeni decât orice alt
limbaj profesional, unele concepte având până la opt sinonime.
Cu cât o afecțiune este mai puțin înțeleasă, cu atât este numită
prin mai mulți termeni. Jörg Blech (n. 1966) este un jurnalist și
autor german, care în anul 2003 a publicat „Inventatorii de boli –
manevrele și manipulările industriei farmaceutice”. În această
carte salutară, el demonstrează faptul că oamenii din țările bogate,
industrializate, ca și bogații din țările mai puțin dezvoltate, cad
frecvent victime ale patologizării vieții lor de zi cu zi. Blech nu
minimalizează importanța bolilor reale și nici nu neagă tratamentele
medicale vitale. El doar protestează împotriva modului în care
corporațiile farmaceutice ne patologizează viața de zi cu zi,
inventând boli pentru a-și promova produsele. Printre non-bolile
pentru care oameni perfect sănătoși sunt îndemnați să solicite
tratament medical se numără: căderea părului, îmbătrânirea
oaselor, nivelul colesterolului, tensiunea arterială, performanța
sexuală scăzută, intestinul iritabil, sarcina, nașterea, nefericirea,
timiditatea, mahmureala, obrăznicia copilului, frica, menopauza,
schimbările hormonale la vârstnici, genele defecte și, în cele din
urmă, moartea.

Blech explică în cartea sa, pe larg, trucurile la care au recurs con-
cernele farmaceutice pentru a-și vinde produsele. Iată câteva
dintre acestea:
- scăderea arbitrară a valorilor colesterolului, pentru ca oameni

perfect normali să fie considerați bolnavi;
- frica de osteoporoză la femeile aflate la menopauză, pentru a

favoriza consumul de medicamente destinate „prevenirii
fracturilor”;

- manipularea bărbaților, pentru a extinde consumul de medicamente
care „tratează impotența masculină”;

- supramedicalizarea femeilor, copiilor și persoanelor în vârstă.
Realitatea este că, în loc să îmbunătățească starea de sănătate,
tratamentele pentru aceste afecțiuni o afectează grav. În țările in-
dustrializate, tratamentele medicale sunt a treia cauză de deces,
dar, având în vedere că tot medicii sunt cei care scriu cauza
morții pe certificatele de deces, această statistică este departe
de a fi cea reală.
Cum își impun giganții farmaceutici produsele? Cu circa 5.500 de
articole ce apar zilnic în peste 25.000 de reviste medicale din
toată lumea, studii falsificate, medici manipulați, angajarea unor
profesori respectabili din facultățile de medicină care să le
promoveze produsele, sponsorizarea participării medicilor la
conferințe internaționale, autorizarea ghidurilor medicale și
exemplele pot continua. Astfel, Blech punctează faptul că nu
numai pacienții cad victime ale acestor practici, ci și medicii, și
propune câteva soluții de remediere a acestei situații, printre care
și stabilirea unui cod etic în ceea ce privește legăturile medicilor
cu industria farmaceutică.  
Șase miliarde de bolnavi imaginari
Textul de mai jos face parte din postfața ediției franceze a cărții
lui Jörg Blech, scrisă de medicul și scriitorul Martin Winckler:
«La începutul anilor 1980, când am început să practic medicina,
am făcut cunoștință cu două „boli” foarte răspândite în Franța,
dar care nu figurau în niciun tratat de patologie: criza de ficat și
spasmofilia. Ambele loveau mai ales femeile. Pacienții care se
prezentau ca suferind de aceste boli veneau cu sutele în fața
tânărului medic care eram pe atunci și nu înțelegeam de ce
numeau ele astfel niște suferințe care, în ochii mei, aveau un cu
totul alt nume decât cel pe care-l utilizau ele.
Femeile care „sufereau de ficat” îmi vorbeau de simptome care
apăreau o dată sau de două ori pe lună, de obicei înainte de
ciclul menstrual: grețuri, vărsături și mai ales o durere de cap
violentă, accentuată de lumină și zgomote, care le determina să
meargă în dormitor, într-un întuneric total. Cele care se autocalificau
drept „spasmofilice” îmi descriau simptome mai puțin sistematizate
– furnicături sau paralizii ale membrelor – ambele însoțite de o
angoasă considerabilă.
Pe parcursul studiilor mele, am avut șansa de a fi format de
medici curioși și dotați cu bun simț. Ei m-au învățat că așa-zisa
„criză de ficat” este o migrenă însoțită de simptome digestive, iar
femeile „spasmofile” sunt cele angoasate, suferind de crize de
panică. 

Prin urmare, știam că nici unele nici celelalte nu erau atinse de o
boală reală, ci reacționau în acest fel personal la agresiunile vieții.
Iar ușurarea suferințelor lor putea fi realizată prin metode terapeutice
simple și, în primul rând, prin dez-dramatizarea sim p tomelor lor. Di-
ficultatea nu consta în „rectificarea diag nos ticului”. Ele îmi as cul tau
explicațiile cu interes, căci nu li se mai dăduseră asemenea deta lii.
Ceea ce nu puteau ele să con cea pă era faptul că nu aveau nevoie
de un tratament pe termen lung. Femeile cu migrene fuseseră deja
supuse la radiografii ale vezicii și la câteva prelevări de sânge care
arătaseră „ceva suspect”, un „sediment” în vezică, de pildă. Acest
„semn obiectiv” justifica prescrierea de „hepatotrope” și de alte me -
di camente colagoge, termen pseudo-savant al medicamentelor pen -
tru ficat și bilă, recomandate, nu-i așa?, a fi luate 365 de zile pe an.
Spasmofilicele, care erau și ele îndreptățite la prelevări sanguine și
uneori la electrocardiograme total neinterpretabile (dar liniștitoare,
spu neau medicii), nu erau mulțumite când le explicam că magneziul
pe care-l înghițeau 15 zile pe lună de ani de zile nu era decât un pla -
ce bo și că anxietatea lor cronică avea mai multe șanse de atenuare
prin tr-o psihoterapie adecvată și un mediu în care să nu mai fie
văzute ca bolnave.
„Un om sănătos este un bolnav care se ignoră”, declară doct
personajul Knock din piesa cu același nume a lui Jules Romain.
Acesta pune jaloanele unei viziuni asupra sănătății definită în
întregime de către medic. O viziune compusă din dictate și aver tis -
men te îngrijorătoare. O viziune teroristă și nevindecătoare. Cartea
lui Jörg Blech începe prin a-l cita pe Knock, personaj emblematic
pentru lumea în care trăim astăzi, când vorbim despre sănătate. În
Franța, găsim în farmacii mii de mărci de medicamente. În schimb,
lista de medicamente esențiale, indispensabile tratării principalelor
afecțiuni ale locuitorilor țărilor sărace, stabilită de Organizația Mon -
dială a Sănătății, numără 325. Să însemne aceasta că, dacă avem
mai multe medicamente suntem mai bine îngrijiți? Evident, nu!
Un astfel de Knock, transformat în Big Brother în țările bogate, este
subiectul cărții lui Jörg Blech. De 50 de ani încoace, industria de me -
dicamente Big Pharma a crescut neîntrerupt, făcându-ne să credem
că ne vrea binele. Nici vorbă de-așa ceva! Industria de me di  camente
(și, o dată cu ea, cea a aparaturii de dozaj biologic, a mași năriilor de
diagnostic, a cosmeticelor și a instrumentelor chi rur gi cale) au făcut
din deviza personajului lui Jules Romain laitmotivul lor, modificând-o
un pic: „Orice om sănătos e un posibil consumator, cu condiția să fie
făcut să creadă că e bolnav”. Termenul esențial este „consumator”.
Aud adesea politicieni care blamează comportamentul cetățenilor
„consumatori” când vine vorba de sănătate. Câtă ipocrizie! Pe de-o
parte, cetățeanul de azi este îndemnat să consume bunuri materiale,
pentru a menține creșterea industrială. Pe de altă parte, i se
reproșează că solicită îngrijiri inutile, care grevează bugetul securității
sociale. În această ecuație sunt uitate două elemente importante,
care-i caracterizează pe „consumatorii” de azi, ca și pe pacientele
de ieri, despre care am vorbit la începutul acestei prefețe: tratamentele
care li se prescriau nu serveau la nimic și costau scump asistența
socială, dar femeile le luau în mod ritualic, în speranța că acestea
aveau să le prevină simptomele. Cum frecvența migrenelor și a
crizelor de angoasă variază mult în timp, în funcție de condițiile de
viață, ele atribuiau tratamentului ameliorările spontane și lipsei
acestuia reaparițiile spontane (adesea inevitabile) ale simptomelor.
Pe scurt, femeile erau prinse între două focuri. Ca mulți dintre con-
sumatorii de îngrijiri medicale din ziua de azi. Căci, la urma urmei,
cine le prescrisese aceste tratamente? Cine le convinsese că aveau
absolută nevoie de ele? Medicii, învestiți cu aura de încredere,
conferită de titlul lor. Iar acești medici, de ce credeau ei în aceste di-
agnostice inexistente? Pentru că le fuseseră predate la facultate și
ulterior întreținute de către vizitatorii farmaceutici, care veneau să le
propună tratamentele pe care le așteptau pacienții lor.
După 20 de ani, merg lucrurile mai bine? Nu, chiar mai rău. E
adevărat, „criza de ficat” a dispărut din limbajul medicilor francezi
(și al învățământului medical), dar industria a înțeles bine ce
profit poate să scoată de pe urma celor 15% din populație care
suferă de migrene: tratamentele și remediile antimigrenoase,
unele mai scumpe decât altele, sunt din ce în ce mai numeroase.
Și acestea le sunt prescrise pacienților fără a li se spune că
medicamentele vechi, mai bine cunoscute, sunt și cele mai ieftine
și mai eficiente.
În Franța, spasmofilia nu mai face parte dintre diagnosticele
oficiale, dar prescrierea anxioliticelor și a antidepresivelor este
cea mai frecventă dintre toate țările industrializate. Căci, ne
explică Jörg Blech, dacă în trecut se spera găsirea unui tratament
pentru fiecare boală, azi, mai mult ca oricând, negustorii de
sănătate par să vrea să găsească o boală pentru fiecare moleculă
fabricată.
Manipulând membri influenți ai comunității medicale, lobby-iștii
industriei de medicamente au modificat încet-încet normele
anumitor valori biologice (colesterol, tensiune arterială...), cu
scopul de a crește numărul pacienților „susceptibili a fi tratați”.
Căci a convinge oameni perfect sănătoși că trebuie să se
îngrijească pe viață este pentru fabricanți o veritabilă rentă
viageră. Și pentru a ne face să credem o asemenea absurditate,
ei ne induc ideea că, dacă nu ne îngrijim anticipat, vom fi debilitați
de boli cardio-vasculare, ne vom pierde facultățile mintale din
cauza degenerescenței neurologice, vom muri de cancer... și
câte și mai câte. Iar principalul argument de vânzare al negustorilor
de sănătate este frica.»

ATENȚIE LA SUBSTANȚELE TOXICE
DIN COSMETICE!

Mulţi oameni urmează diete extreme şi aplică diferite metode
de detoxifiere, dar folosesc produse cosmetice toxice. Nu uitați
că pielea dumneavoastră este ca un burete, aşa că fiţi atenţi
ce puneţi pe ea. Toţi cei preocupaţi de sănătatea lor ar trebui
să ştie că substanţele din cosmeticele pe care le folosim zilnic
sunt absorbite de organism, prin piele. De cele mai multe
multe ori, ingredientele chimice ale cosmeticelor şi ale produselor
de îngrijire corporală sunt toxice şi au efecte dezastruoase
asupra sănătăţii noastre. În prezent, tot mai mulţi oameni se
interesează de alimentaţia sănătoasă, naturală. Un regim veg-
etarian, care să evite alimentele artificiale şi aditivii reduce
considerabil riscul de expunere la toxine. Însă în aceeaşi
măsură ca şi hrana, substanţele cosmetice pe care le folosim
ne influenţează sănătatea. Medicina Ayurveda ne sfătuiește să
nu punem niciodată pe piele substanţe pe care nu le-am
înghiţi.

Absorbirea prin piele a toxinelor este mai periculoasă
decât înghiţirea lor
Pielea este cel mai mare organ al corpului. Este un înveliş viu,
care respiră şi are o mare capacitate de absorbţie. Pielea
absoarbe practic toate substanțele aplicate pe suprafaţa ei.
Dacă acestea sunt benefice, efectele folosirii lor vor fi la fel.
Dar dacă acestea sunt substanţe chimice toxice, vor avea
efecte adverse atât asupra pielii, cât şi asupra organelor interne
ale corpului nostru. Mai ales efectele cumulate, care apar
după mulţi ani de folosire a unui produs, transformă elementarele
noastre obiceiuri de igienă într-un stil de viaţă sinucigaş care
ne apropie de boală şi de moarte. Solvenţii din unele săpunuri,
şampoane și geluri de duş distrug bariera protectoare a pielii,
o degresează puternic şi favorizează pătrunderea substanţelor
toxice. O dată pătrunse în piele, acestea ajung în micro-
capilarele sanguine, în vasele limfatice şi apoi în fluxul sanguin,
care le răspândeşte peste tot: în creier, ficat, rinichi, muşchi.

Richard Bence, un biochimist
care a studiat timp de trei ani
substanțele prezente în pro-
dusele cosmetice, a avertizat:
Dacă rujul ajunge în gură, enz-
imele din salivă şi stomac
reuşesc să-l descompună. Însă
dacă substanţele din compoziția
rujului ajung în fluxul sanguin,

acolo nu există nici un fel de protecţie. Încă nu se ştie ce efect
au toate aceste substanţe chimice atunci când sunt amestecate.
Efectul însumat al acestor chimicale ar putea fi mai puternic
decât efectul fiecăreia, luată separat... Trebuie să începem să
ne punem întrebări asupra compoziţiei cosmeticelor şi să nu le
mai acceptăm automat, doar pentru că ni se spune că sunt
sigure.

Ignoranţa şi nevoia de a arăta bine duc la creşterea
continuă a consumului de cosmetice
Produsele pentru igienă şi înfrumusețare nu sunt încă percepute
ca având legătură cu starea noastră de sănătate, căci le
folosim doar extern. Nu realizăm că pielea este un organ la fel
de expus la toxine ca şi sistemul digestiv. Ignoranța noastră
impulsionează dezvoltarea industriei de cosmetice. De aceea
nu s-a cerut încă legiferarea unor avertismente care să
însoţească produsele cosmetice şi de îngrijire personală, aşa
cum, de pildă, pe pachetele de ţigări se scrie „Tutunul dăunează
grav sănătăţii”. Rezultatul este creşterea continuă a profiturilor
corporaţiilor care fabrică produse cosmetice şi de îngrijire
personală. Acestea ne fac să credem că au mare grijă de
pielea noastră, făcând teste riguroase înainte de a lansa
produsul pe piaţă. În realitate, aşa cum subliniază cercetătorii
din Consiliul Naţional de Cercetare al SUA: din zecile de mii de
substanţe chimice din produsele comercializate, doar câteva
au fost supuse unor teste amănunţite de toxicitate, iar multe nu
au fost testate deloc. Grupul de Activităţi pentru Mediu (o
organizaţie de control) estimează că doar 11% dintre cele cca
10.500 de ingrediente obişnuite ale produselor de îngrijire
personală au fost supuse unui număr suficient de teste pentru
a da siguranţă. Iar FDA precizează că un producător de
cosmetice poate folosi orice materie primă ca ingredient şi
poate lansa produsul pe piaţă fără acordul său.
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Femeile absorb anual 3 kg de substanţe toxice prin inter-
mediul produselor cosmetice
Rutina zilnică a femeilor implică folosirea demachiantului, a
cremei de faţă, a produselor de machiaj şi a celor pentru
igienă. Multe dintre acestea conţin componente toxice. Afectate
nu sunt doar femeile, ci şi bărbaţii, pentru că şi produsele
destinate lor (cremă, spumă de ras, after-shave, şampon) au
aceleaşi ingrediente periculoase. Dar cel mai grav este faptul
că astfel de substanţe se găsesc şi în produsele destinate
îngrijirii copiilor. Iar faptul că produsele cosmetice stau mult
mai mult pe raft decât cele alimentare le sporește toxicitatea şi
potenţialul cancerigen. 
Produsele cosmetice sunt nişte cocktailuri de chimicale, iritanţi
ai pielii, toxine care afectează dezvoltarea fizică şi mentală la
copii, perturbatori endocrini (substanţe care opresc sau blochează
transmiterea de hormoni în corp şi se interpun astfel în
dezvoltare), agenţi mutageni (duc la mutaţii ale ADN-ului, care
provoacă fie cancer, fie afecţiuni congenitale), neurotoxine
(substanţe care afectează sistemul nervos), toxine de care
afectează sistemul reproductiv şi sensibilizatori (substanţe
chimice care provoacă reacţii alergice în ţesuturi).

În lista celor mai periculoase
substanțe chimice conduc
detaşat parabenii, conservanţi
utilizaţi în aproape toate pro-
dusele pentru piele şi păr, inclu -
siv săpun, şampon, deodorant
şi loţiuni pentru bebeluşi. Para -
be nii sunt utili în stoparea dez -
vol tării bacteriilor, dar spe cia -
liştii au descoperit că ei mimează
efectele estrogenului, hormonul
sexual feminin care, printre al-
tele, poate contribui la dezvol -
ta rea tumorilor maligne. Un
efect similar îl are aluminiul,
care intră în compoziţia deodo -
ran  telor şi antiperspirantelor.
Sărurile de aluminiu şi zirconiu

din deodorante blochează glandele sudoripare şi reduc pentru
câteva ore cantitatea de transpiraţie de la nivelul pielii. Totuşi,
din cauza aluminiului absorbit prin piele, deodorantele şi an-
tiperspirantele pot contribui la apariţia tumorilor mamare. 

Lauril sulfatul de sodiu (SLS),
utilizat la fabricarea săpunului,
şamponului, spumei de ras,
pastei de dinţi, a spumei de ba -
ie şi în aproape orice soluţie
per sonală de curăţare (datorită
capacităţii lui de a produce spu -
mă) este responsabil pentru iri -
ta ţiile pielii. Această substanţă
este un detergent puternic, agre-
siv, folosit pe scară largă ca de-
gresant pentru motoare! Săpunul
și spuma de ras cu lauril sulfat

pot irita pielea şi produce urticarie, şamponul poate determina
căderea părului, iar alte produse pot provoca ulceraţii ale gurii și
iritaţii ale ochilor, pe care-i pot afecta definitiv, mai ales la copii.
Pătrunde foarte uşor în piele și ajunge la inimă, plămâni, ficat,
creier. Uneori, pe etichetă, lauril sulfatul de sodiu se as cun de
sub denumirea de substanţă pseudo-naturală, prin for mu la
„provine din nucă de cocos”. Interacţionând cu nitriţii din apa de
la robinet, lauril sulfatul de sodiu produce nitrosamine cancerigene.  
În lacurile de unghii, în fixativul şi spuma de păr și în unele par-
fumuri se găsesc ftalaţii. Aceştia afectează plămânii şi pot
chiar produce malformaţii congenitale, dacă sunt utilizate cos-
metice cu ftalaţi în timpul sarcinii. Ei afectează celulele
spermatice şi pot provoca feminizarea bărbaţilor. Sistemul hor-
monal al ambelor sexe este tulburat şi de moscul sintetic, o
substanţă aflată în compoziţia parfumurilor, a săpunurilor sau
cremelor.
O cercetare semnificativă asupra impactului ftalaţilor a fost
realizată de dr. Shanna Swan, profesor de obstetrică şi
ginecologie la Universitatea din Rochester, care a găsit o
legătură între acești esteri ai acidului ftalic şi feminizarea
băieţilor. Cercetarea a identificat o legătură clară între expunerea
prenatală la ftalaţi şi o distanţă anogenitală (ADG) redusă la
bebeluşii masculi (o coborâre incompletă a testiculelor şi o
subdezvoltare a penisului).
Etanolaminele (derivaţi ai amoniacului) sunt substanţe ce pot
afecta grav sănătatea noastră şi a celor dragi. Săpunurile,
şampoanele, gelurile de duş, spumantele de baie, chiar şi pro-
dusele pentru copii conţin acest amestec fatal de substanţe –
dietanolamină (DEA), trietanolamină (TEA) şi monoetanolamină
(MEA) care, în contact cu nitriţii care se găsesc în apă, produc
nitrosamine, precum N-nitrozodietanolamină (NDEA), o substanţă
puternic cancerigenă, care afectează mai ales rinichii şi este
absorbită uşor de piele, mai ales de pielea fragedă a copiilor.
Aceste substanţe sunt iritante pentru ochi, afectează foliculul
pilos şi provoacă uscarea şi căderea părului.

Încă un exemplu care pune şi
mai multe semne de întrebare
în legătură cu siguranţa pro-
duselor de îngrijire personală
este formaldehida, o substanţă
iritantă, cancerigenă, folosită în
industria mobilei. La un moment
dat, formaldehida a fost eliminată
din producţia mobilei, însă se
foloseşte pe scară largă sub
formă de conservant şi dezin-

fectant în şampoane, lacuri de unghii, întăritori pentru unghii şi
produse pentru stimularea creşterii părului. Provoacă alergii,
ameţeală, dureri de cap. Este considerată halucinogenă de
către IARC (International Agency for Research on Cancer) şi
„posibil cancerigenă” de către EPA (Environmental Protection
Agency). Prezenţa ei este deseori mascată prin faptul că intră
în componenţa altor ingrediente, precum hidantoină ori surfactanţi,
cum ar fi lauril sulfatul de sodiu. Trebuie știut că produsul mai
apare şi sub numele de formalină sau MDM.

Sub numele de vaselină sau parafină, unele creme hidratante
conţin un amestec de hidrocarburi aromatice din petrol sau
produse derivate din acesta, ale căror denumiri conţin prefixele
„propyl” sau „methyl”. Acestea nu lasă pielea să respire,
blocând astfel eliminarea toxinelor din corp. Pot provoca sen-
sibilitate la lumină şi sărăci pielea de propriile uleiuri naturale,
efectul fiind uscarea şi crăparea acesteia, îmbătrânire prematură,
acnee şi diverse alte afecţiuni ale pielii. O substanţă suspectă
este şi cocamid MEA, care „leagă” ingredientele din multe
tipuri de creme de faţă. 

Padimate-O, cunoscut şi ca octil-dimetil sau PABA, este un in-
gredient comun în cremele solare. La fel ca şi DEA, este un
agent de formare a nitrosaminelor, favorizând formarea acestora
sub influenţa ultravioletelor şi crescând astfel riscul de cancer
de piele, situaţie ironică în condiţiile în care este utilizat tocmai
ca ecran de protecţie.

Altă substanţă potenţial iritantă este benzil-alcoolul sau izopropilul,
un solvent şi o substanţă alterantă, adică una care poate
modifica structura altor substanţe chimice. Folosit la parfumarea
produselor cosmetice sau a vopselelor de păr, în produse de
curăţare a vopselei de păr și de exfoliere corporală, loţiuni de
mâini, after-shave-uri şi parfumuri, are ca efect îmbătrânirea
prematură. Poate provoca greaţă, dureri de cap, înroşiri ale
pielii şi depresii. De asemenea, usucă pielea şi-i provoacă
crăpături, care favorizează dezvoltarea bacteriilor. 

Plumbul este conţinut în ma-
joritatea rujurilor, conform unui
studiu realizat de „Alianța pentru
cosmetice sigure” din SUA. O
treime dintre rujurile testate
conţin o concentraţie de plumb
care depăşeşte limita permisă
de FDA. Alianța a confirmat
faptul că produsele unor firme
mai puţin scumpe, ca Revlon,
nu prezintă urme de plumb, în
timp ce mărci scumpe, ca

L’Oréal, Cover Girl şi Christian Dior au printre cele mai ridicate
nivele. Plumbul se depozitează în corp, iar rujurile care conţin
plumb, aplicate zilnic de câteva ori, duc în timp, la nivele per-
iculoase de expunere. Cele mai recente studii arată că nu
există un prag sigur al expunerii, a declarat doctorul Mark
Mitchell, preşedintele „Alianței pentru un mediu echitabil” din
Connecticut. Plumbul este un cancerigen bine cunoscut, care
afectează sistemul hormonal. Se absoarbe uşor prin piele şi
se depozitează în oase. Mai poate provoca probleme compor-
tamentale, de memorie şi de limbaj, dar poate duce şi la o
creştere a agresivităţii. Cei mai vulnerabili sunt copiii şi femeile
însărcinate.
Unele vopsele de păr conţin, de asemenea, plumb. Universitatea
Xavier din Louisiana a făcut cercetări pe această temă şi a de-
scoperit că unele mărci de vopsea de păr conţin de 10 ori mai
mult plumb decât cantitatea admisă în vopseaua pentru locuinţe!
Oricine lucrează cu vopsea sau locuieşte într-o încăpere
proaspăt vopsită ştie ce reacţii poate să declanşeze: dureri de
cap, strănut şi greaţă, pentru a numi doar câteva dintre ele.
Studiile ştiinţifice cu privire la legătura dintre folosirea vopselelor
de păr şi cancer au arătat că, prin pielea capului, corpul
absoarbe rapid substanţele chimice conţinute în aceste produse,
pe durata în care vopseaua trebuie să rămână pe cap. După
ani de folosire repetată, se pot absorbi destule substanţe
pentru a declanşa cancerul la vârste înaintate. 
Gudronul de cărbune, folosit ca bază pentru vopseaua de
păr şi şampoanele contra mătreţei, se ştie că provoacă boli
fatale precum cancerul şi o serie întreagă de afecţiuni comune,
precum astm şi dureri de cap. Pe eticheta produselor este
menţionat ca FD&C sau D&C.

Parfumurile folosite în multe dintre produsele de îngrijire
personală sunt de obicei pe bază de petroleum. Ele pot provoca
dureri de cap, ameţeală, alergii, probleme respiratorii, iritarea
pielii şi sensibilitate chimică. Din păcate, FDA nu cere fabricanţilor
de parfum să-i prevină pe consumatori asupra substanţelor
toxice care se găsesc în produsele lor.

Talcul, un ingredient întâlnit în produse pentru faţă şi corp,
precum şi presărat în cantităţi mici pe produsele contraceptive,
cum ar fi prezervativele, este un cancerigen cunoscut. Studiile
ştiinţifice l-au identificat ca fiind una dintre cauzele cancerului
ovarian, atunci când se foloseşte în zona genitală, în primul
rând pentru că talcul, un compus anorganic de silicat de
magneziu, poate irita celulele care acoperă ovarele. Talcul se
poate fixa în plămâni, provocând probleme de respiraţie şi
posibil cancer pulmonar. Talcul este un produs mineral obţinut
prin extragerea minieră a unor roci, care apoi sunt procesate
prin sfărâmare, uscare şi măcinare, pentru eliminarea altor
reziduuri de minerale. Dar acest proces nu separă fibre
minuscule, foarte asemănătoare cu cele de azbest. Din această
cauză, talcul este asociat cu azbestul, ca potenţial cancerigen.
Oamenii de ştiinţă au analizat atent particulele de talc şi au
găsit multe asemănări cu azbestul. Atât de multe, încât în 1973
FDA a elaborat o reglementare care să limiteze cantitatea de
fibre de tipul azbestului din talcul cosmetic. Cu toate acestea,
nu s-a emis nicio hotărâre, în prezent talcul cosmetic nefiind
reglementat în nici un fel. 

Copiii sunt expuşi la reacţii toxice sau iritativ-alergice prin
produsele de îngrijire corporală

Pielea copilului, mai ales cea a
nou-născutului şi sugarului, este
mai subţire şi mai fragilă decât
cea a adultului. Stratul superficial
al epidermei, cea mai importantă
barieră protectoare, este mult
mai fin la copil decât la adult.
Aşa se explică de ce, la cea
mai mică agresiune, apar urme
pe pielea copilului. Şi tot fragili-

tatea pielii este motivul pentru care substanţele din compoziţia
produselor de îngrijire pătrund mai uşor prin epiderma copiilor.
Cele mai periculoase substanţe chimice din produsele de
îngrijire pentru copii (pe lângă cele enumerate până acum,
dintre care unele se regăsesc şi în produsele pentru copii) sunt
următoarele: 
- Acidul salicilic, un produs toxic, folosit în cantităţi mari. Per-

soanelor cu sensibilitate la salicilaţi le face rău chiar şi în
cantităţi mici.

- Ureea, folosită în cantităţi mari sau în mod repetat este
iritantă pentru piele şi ochi.

- Coloranţii, conservanţii, acidul boric (conţinut în pudrele de
talc, devine toxic dacă este ingerat ori inhalat).

- Camforul în cantităţi mari provoacă stări de confuzie, iritare,
hiperactivitate neuromusculară

- Fenolul - violet de genţiană în cantităţi mari, sau folosit în
mod repetat poate declanșa alergii.

În funcţie de durata utilizării şi suprafaţa de piele pe care se
aplică, aceste substanţe pot provoca reacţii toxice sau iritativ-
alergice. Acestea apar la 24-48 de ore de la aplicarea produsului
pe piele. În apariţia acestora este implicat sistemul imunitar al
copilului. Organismul acestuia produce anticorpi la prima
aplicare a produsului, iar la readministrare apar reacţii din ce
în ce mai rapide. Iritaţiile apar sub forma unor mici arsuri, ca
reacţii locale imediate. Reacţiile toxice (intoxicaţiile) sunt
provocate de substanţele absorbite în organism.

Care sunt alternativele
Ignoranța noastră a permis fabricanţilor de produse cosmetice
şi de îngrijire personală să folosească orice substanţă, fără a fi
traşi la răspundere. Trebuie să fim conştienţi şi să-i facem şi
pe alţii conştienţi cu privire la aceste aspecte, până când
societatea va cere socoteală celor care folosesc aceste
substanţe şi va propune soluţii de rezolvare. Una dintre acestea
este citirea atentă a etichetei produsului. Multe companii de
cosmetice au început să lanseze aşa-numitele produse „naturale”,
dar pentru că nu există standarde asupra a ceea ce înseamnă
natural, multe conţin şi substanţe chimice. Tot ce putem face
este să fcem o listă cu ingredientele nocive şi să verificăm cu
atenţie produsele, înainte de a le cumpăra. Putem folosi pentru
aceasta informațiile existente pe Internet, cu privire la siguranța
sau nocivitatea produselor. Decizia cea mai bună este să
avem încredere în propriul corp, care e în stare şi singur să
facă minuni (dacă nu-l împiedicăm), fără să aibă nevoie de
ajutor, aşa cum nu are nevoie nici pentru a merge, respira ori
zâmbi. Putem folosi câteva produse naturale, sau putem căuta
reţete, pentru a ne prepara singuri şampoane, creme, măşti,
loţiuni. Eforturile ne vor fi răsplătite.



26 ll 16 august, 2017 Romanian Journal • New York

CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

BOLDURI de:    Adi BOTEA

ORIZONTAL:
1) Prinderea unor agresori

periculoşi. 
2) O proprietate aflată în proce-

sul de predare. 
3) Termen cu înţelesul uşor de

interpretat – Scena unor
eşecuri numărate pe degete. 

4) Evaluat la ochi – Depăşit cu
puţin.

5) Aprecierea deplină a unei
comunităţi – Promovat la ex-
amenul de capacitate.

6) A face opinie... separată. 
7) Venit cu treburi la oraş – În-

toarcere rapidă din drum. 
8) Număr pentru cele două ex-

treme! – Modificare survenită
pe parcurs.

9) Cel ce face calea întoarsă –
Demarcat (!) în adâncime –
Dar... lăsat pe la porţi!

10) Final trist – Ele nu pot fi
duse cu vorba. 

VERTICAL:
1) Fapta scăpată de judecată.
2) Rezultatul adunării – Planul

unei expediţii.
3) Subiect la literatură (pl.) –

Roci găurite!
4) Descoperit la crama – Bani

puşi deoparte (sg.). 
5) Întoarcerea fiului risipitor –

Debutante pe ecran! 
6) Siretul la izvoare! – Tratat ca

hipertensiv. 
7) Grup muncitoresc – Ruptă

de realitate.
8) Mişcare artistică.
9) Concurent la săniuş – Nume

sfinţit.
10) Purtator de cravată – Sem-

nele unei falnice înfăţişări. 

Adevăr crud sau diplomaţie?
Tu ce alegi?

Iată că ne putem afla cu toţii în această dilemă şi,un-
eori, este foarte greu de spus care ar trebui să fie
varianta cea mai bună.
Nu ştim niciodată cum va înţelege cel cu care
discutăm, nu ştim cât de pregătit psihologic este,în
acelaşi timp, sunt momente când adevărul trebuie
spus orice ar fi,poate chiar în forma lui cea mai dură.

Adevărul doare,dar te poate salva
Este foarte greu pentru cineva să accepte să i se
spună adevărul direct în faţă.Este neplăcut să vezi
că ai greşit şi că trebuie să te corectezi,dacă nu vrei
să îţi complici viaţa mai mult. Orice a mavea de făcut,
la bază trebuie să stea sinceritatea, altfel nu sunt
şanse de schimbare a situaţiei.

Sunt oameni care nu pot vedea, pur şi simplu, din or-
goliu sau din neinformare, că greşeala le aparţine şi
atunci trebuie să vină cineva să le atragă ataentia.
Problema nu este adevărul,ci modul în care el trebuie
comunicat. De pildă, cineva care este bolnav,
bineînţeles că speră să nu fie chiar atât de grav şi
aflându-se într-o stare de frică, poate nu ar face faţă
unei veşti sumbre despre sănătatea sa. Şi totuşi… ar
trebui să ştie !

Medicului îi revine rolul de a spune crudul adevăr
şi se impune să nu se omită nici un detaliu,dar
poate ar fi mai bine dacă i s-ar da şi câteva
speranţe.

Un om bolnav de cancer,în fază terminală, este deja
afectat psihic şi psihologic,şi ar putea abandona lupta
dacă nu ar sti că mai există o şansă, cât de mică, să
se vindece sau să se amelioreze cât de cât situaţia
lui.
Pe de altă parte, evident că familia lui are un rol foarte
important aici,şi anume acela de a susţine bolnavul
până în ultima clipă. Sunt momente dure,dar
câteodată nu este bine ca pacientul să ştie prea
multe detalii despre evoluţia bolii sale.

Oricât de puternic ar fi, există un impuls care l-ar
putea duce de cealaltă parte a baricadei, adică a
disperării şi renunţării.
Diplomaţia poate fi,uneori, singura cale pentru sal-
varea unui cuplu
Într-un conflict de familie,de exemplu, dacă cineva a
văzut pe soţul unei doamne că se plimba cu amanta
prin oraş, este bine sau nu să i se spună femeii ?
Unele păreri sunt de partea adevărului, adică să i se
spună. 

Alţii susţin ideea că fiecare este în măsură să-şi ges-
tioneze relaţiile şi că nu este bine să intre o altă
persoană în familie, mai ales să spună asemenea lu-
cruri care ar duce ,aproape sigur,la un divorţ şi la
copii care ar să sufere.
Evident că nu există reguli şi fiecare situaţie lasă loc
de interpretări, dar poate că dacă femeia ar şti că
este minţită,poate ar lua o decizie cu privire la relaţia
extraconjugală a soţului, poate că şi-ar schimba chiar
ea comportamentul, poate că ar discuta deschis cu
soţul şi s-ar găsi o soluţie justă pentru amândoi.

Nu putem şti niciodată cum ar trebui să procedăm în
asmenea situaţii, însă ,cum ştim, minciuna are pi-
cioare scurte. Cu puţină diplomaţie, adevărul poate
fi spus,dar în aşa fel încât el să îmbunătăţească lu-
crurile, nu să le înrăutăţească.

În concluzie,nu există reguli de comportament,
există doar adevărul. El trebuie spus cu orice
preţ, însă în aşa fel încât să ducă spre bine ,nu
spre rău.

Nu trebuie să devenim nici lupi moralişti, dar nici
ipocriţi. Fiecare îşi cunoaşte calităţile şi defectele,
însă când intrăm în viaţa cuiva este bine să o facem
cu măsură,cu sinceritate şi cu dorinţa de a face bine,
nu de a distruge.

Toate aceste aspecte, aparent banale, ne pot
schimba viaţa şi este de dorit să acceptăm să ni se
spună adevărul în faţă. În situaţiile în care ne simţim
copleşiţi, o doză de diplomaţie nu ar strica.
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DIN LUMEA VEDETELOR

Vedetele
noastre

în costume
de baie

au înfierbântat
plaja

Vara a fost de-a dreptul
incendiară pentru cei care s-
au topit la soare admirând
vedetele noastre care și-au
dezgolit pe plajă siluetele
demne de podium.

Deși majoritatea dintre ele au
început sezonul întrecându-se
în vacanțe exotice, pe plaje
străine, dependente de admi-
ratorii de acasă, acestea nu
s-au abținut să nu ceară
părerea susținătorilor prin in-
stantanee puse pe paginile
personale ale canalelor de so-
cializare. Însă majoritatea fru-
moaselor țării rămân depen-
dente de litoralul nostru căci
aici tresar de bucurie simțind
că sunt recunoscute și adulate
la fiecare pas.
Vedetele noastre în costume
de baie! 
Și-au etalat formele îmbăcate
doar în costume de baie, în
senzuale apariții Anna Lesko,
care încă pozează fără inhibiții
chiar și după ce a devenit
mama, Alexandra Stan, care
nu s-a sfiit să sublinieze fo-
tografic faptul că face topless,
senzuala ”fată de la meteo”,
protevista Magda Pălimaru și
mereu uimitoarea Antonia ori
Brigitte Năstase. Au defilat
mândre, în costume de baie
pe plaje, cât mai sumat
îmbrăcate cu putință și mămicile
Anda Adam, Andreea Bănică,
Corina, Andreea Antonescu și
Andreea Bălan. Nici solista de
muzică populară Daniela Ploia
nu s-a ascuns să se arate fără
ie și opinci, de asemenea, so-
prana Ianna Novac.
Cei ce nu le-au putut prinde
pe plaje, la soare,  pot admira
aici un grupaj al celor mai hot
vedete  ce s-au dezgolit la
soare.

Alexandra Stan Anda Adam Andreea Antonescu Andreea Bălan

Andreea Bănică Anna Lesko Antonia Brigitte Năstase

Corina Daniela Ploia Gina Pistol Ianna Novac

Palimaru Ruby Vancea Xonia



BANCURI

• Când un bărbat, la cei 70 de ani ai săi, a vrut să se
însoare cu una de 20 de ani, prietenii l-au întrebat:
- Cum poţi să faci o astfel de prostie? Tu nu te
gândeşti? Peste 10 ani tu vei avea 80 de ani şi ea
30, peste încă 20 de ani tu vei avea 100 şi ea 50,
şi atunci, ce-ai să te faci cu o astfel de babă?

• Într-un mic orăşel sicilian, un negustor a deschis un
magazin de trompete şi pistoale.
- Ei, vecine, cum îţi merg afacerile?
- Bine, nu pot să mă plâng. Sunt cât se poate de
sigure. Daca vine unul azi şi cumpără o trompetă,
mâine vine vecinul lui şi cumpără un pistol...

• Comunicat de presa al Bisericii catre toate femeile:
Stand in pat, dezbracata, cu un barbat si strigand:
O, Doamne!
O, Doamne!
O, Doamne!
NU va fi considerata RUGACIUNE.

• La început, femeia îşi caută un bărbat pe care, cum
l-a găsit, îl adoră. După ce se căsătoreşte cu el, îl
suspectează. După zece ani îl dispreţuieşte. După
ce moare, îl respectă

• Râsul este o modalitate superba de a iesi temporar
din stres.
- Viata - e liniutza dintre data nasterii si data mortii;
- Logica - este stiinta care ii permite barbatului sa
nu inteleaga femeia;
- Vodca - bauta cu masura e buna in orice cantitate;
- Un optimist - este un om insuficient informat;
- Mai rau decat un prost lenes - este un prost cu ini-
tiativa;
- Intamplarea - este inevitabilul aparut din senin;
- M-au urmarit multe ganduri - dar am fost intot-
deauna mai iute ca ele;
- Daca la o intrebare iti raspunde un filozof - nu mai
intelegi ce-ai intrebat;
- Daca n-ai ce face - fa-o in alta parte.

Un banc pentru fiecare zodie 
Berbec * O domnisoara berbec ii spune prietenei:

– Draga, mi se pare foarte ciudat ce se intampla:
de fiecare data cand cunosc un barbat mai ca
lumea, aflu fie ca e el insurat, fie ca sunt eu mari-
tata.

Taur * La un an dupa ce s-a casatorit cu o taurita, el
intra in dormitor, tinand in mana doua pastile de
nurofen si un pahar de apa.
– Ce faci cu pastilele alea, intreaba sotia.
– Sunt pentru durerea ta de cap.
– Dar nu ma doare capul!
– Ha-ha, te-am prins...

Gemeni * O domnisoara din zodia gemenilor este in-
vitata la dans:
– Domnisoara, se poate?...
– Da, dar hai mai intai sa dansam.

Rac * O tanara rac este abordata la o petrecere:
– Domnisoara, dansezi?
– Stai numai putin, s-o intreb pe mama.
– Intreab-o, te rog, si daca putem sa facem sex, ca
sa nu faci doua drumuri.

Leu * O leoaica ii spune prietenului ei din copilarie:
Cand ma voi marita eu, sa stii, multi barbati vor
suferi.
– Pai cu cati vrei sa te mariti?

Fecioara * O bebelusa nascuta in zodia fecioarei este
inca la maternitate.
– Tu esti fetita?, o intreaba baietelul de langa.
– Da, raspunde ea.
– Si care e diferenta intre noi, baieteii, si voi,
fetitele?
– Stai sa plece asistenta de aici si iti arat.
Dupa ce pleaca asistenta, bebelusa ridica paturica
si ii arata:
– Vezi acum? Noi, fetitele, avem sosetutele roz!

Balanta * Dupa o cearta, iubitul tinerei balante pleaca
suparat si, trantind usa, ii spune prietenei sale:
– Si, daca te intereseaza, nici macar nu esti buna
la pat!
Mustrat de constiinta, ceva mai tarziu, el isi da
seama ca a exagerat si o suna. Degeaba, ea nu
raspunde. El insista si, dupa vreo trei ceasuri, are
noroc:
– Ce faci, draga, de ce nu raspunzi?
– Scuza-ma, iubitule, eram in pat.
– Pai ce faceai in pat la ora asta?
– Ceream o a doua opinie.

Scorpion * O tanara nevasta scorpion ii marturiseste
prietenei ei:
– Cred ca vreau sa-mi omor barbatul, dar nu stiu
cum.
– Stii cum? Am citit eu intr-o carte: fa mult sex cu
el. Epuizeaza-l. O sa il slabesti si pana la urma o
sa-si dea duhul.
Dupa cateva luni, prietenele se intalnesc din nou.
Sotia arata jalnic, in schimb sotul parea destul de
fericit.
– Ce mai faci?, o intreaba prietena.
– Eu ca eu, ii zice ea la ureche, dar uita-te la prostul
asta, habar n-are ca e pe moarte!

Sagetator * O sagetatoare este intrebata de sotul ei:
– Mi-ai simtit lipsa ieri, iubito?
– Cum, draga, n-ai dormit acasa?

Capricorn * O tanara doamna capricorn urmeaza sa
primeasca o mostenire si vorbeste cu prietena ei
despre acest subiect:
– Ah, cand vei avea toti acei bani, n-ar mai trebui
sa faci sex cu sotul tau ca sa iti cumpere rochii, ii
spune, cu invidie, prietena.
– Da, draga, in sfarsit voi putea sa platesc pe cineva
sa faca asta!

Varsator * Prietena unei varsatoare isi face curaj si ii
spune:
– Iubitul tau te insala.
– Ah, draga, dar stiu de mult.
– Stii si cu cine?
– Da, stiu si cu cine, stiu si de ce, dar nu prea stiu
cu ce.

Pesti * In timp ce barbatul ei era plecat in delegatie,
o pestoaica isi cheama cativa prieteni pe-acasa. Sti-
clele se golesc una cate una, hainele dispar, muzica
e data la maxim, cand usa se deschide si in camera
intra sotul.
Ea isi aduna puterile, isi trage o camasa pe ea, da
peste cap un pahar si spune:

– Si-acum iar incepem: gelozii, suspiciuni...
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UMOR

Moartea Conversa]iei
Ar putea să fie amuzant dacă nu ar fi atât de adevărat

Majoritatea noilor veni]i sunt 
incapabili s~ converseze. 

Nu fac dec^t s~ priveasc~ la m^inile
proprii [i arat~ total deruta]i.

Gulerul ~sta m~ ]ine ca s~ nu m~ uit la
telefon la fiecare dou~ secunde
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DIVERSE

Nu trebuie să trăiești
cu imbecilii
Valabil si invers…

Nici nu știu de unde să încep… Nu trebuie să trăiți cu
imbecilii și nici să fiți lângă ei. Din această cauză
femeile se subestimează și pierd încrederea în bărbați
și în general viața se întoarce pe dos.
Însă nu toți bărbații sunt imbecili. Ei în general nu
sunt bărbați. De la bărbați ei au doar organele sexuale
și convingerea că ei sunt cei mai tari, care în acest
caz nu este întemeiată.
La începutul relației imbecilii arată ca niște bărbați
obișnuiți. Nici nu-ți dai seama din prima că ei mimează.
Însă, ei pot fi recunoscuți doar după acțiuni, după ati-
tudinea față de femei.
Specificul principal al unui imbecil este lipsa de respect
clar și foarte bine ascuns față de femei.
Ea poate să se manifeste în criticarea alegerii femeii,
a serviciului, a cunoștințelor etc. Nu este mulțumit de
corpul ei sau de trăsăturile ei de caracter, în comparație
cu „femeia normală”, nu recunoaștere dreptul ei la
greșeli, ignoră sentimentele și nevoile ei.
Imbecilii, în adâncul sufletului, se consideră pe sine
perfecți și știu că astfel trebuie să fie. Dacă în relație
vă simțiți de parcă ați fi la judecată, atunci cel care o
face pe procurorul este imbecilul.
Următoarea trăsătură evidentă a imbecililor este nar-
cisismul vădit, frumos ambalat în rafinament.
Dacă el, de exemplu, se spală o dată în săptămână
sau nu se descurcă la mâncare, toate acestea sunt
excepții și au un substrat ideologic. Imbecilul crede
cu fermitate că lumea trebuie să se învârtă în jurul lui,
chiar dacă afirmă contrariul.
Dacă un bărbat acuză o femeie de egoism și lipsă de
grijă, înseamnă că ea este sănătoasă și nu i s-a
supus în totalitate. Atunci când ea nu se va mai gândi
la sine, el s-a înghiți viața ei. Imbecililor nu le este
niciodată nimic suficient. Nu este înduioșat de nimic.

Încă un criteriu – imbecilii nu își cer scuze. Ei pot
spune multe, însă iertarea adevărată nu va fi. Un
perfecționist nu-și poate cere scuze, oare nu este
clar?
Orice manifestare a sentimentelor sale față de femeie
este un act eroic și așteaptă multe cuvinte de laudă și
de mulțumire.
Probabil multe femei au trecut și vor trece prin relații
cu imbecili. Începerea unei relații cu acești tipi este
inconștientă, însă să rămâneți sau nu în această
relație este decizia fiecăreia.
Trebuie să creșteți într-atât, încât să încetați să
considerați o normalitate astfel de relații. Trebuie să
iubiți un bărbat destoinic, ci nu pe unul care a venit pe
valul vieții. Trebuie să credeți că bărbatul care vă va
iubi deplin există și merită să îl așteptați.
Prea mulți de „trebuie”. De fapt, nu trebuie nimic. În
viață există foarte multe povești de viață și fiecare și-
o alege pe a sa în cel mai potrivit moment.
Dorim să spunem doar un lucru, imbecilitatea este pe
viață. Imbecilitatea apare drept urmare a traumelor
psihice, deseori din copilărie, și fără tratament sau
conștientizare a acesteia nu va trece.
Nu vă limitați la imbecili. După această experiență va
veni  altcineva.

10 semne care îți arată că
nu ești îndrăgostit, ci doar

dependent emoțional

Cu toții ne dorim o dragoste, care să existe pentru
eternitate. Foarte mulți oameni ignoră anumite carac-
teristici, care nu sunt deloc specifice unei relații de
cuplu plin de iubire.
Fără o conexiune unică, relația poate fi de cele mai
multe ori doar una de dependență, nu una de iubire.
Cum poți face diferența, între cele două? Citește și
vei afla! Acestea sunt semnele, despre care vorbeam
mai sus:
1. DEVI GELOS

Urăști atunci când partenerul petrece prea mult
timp cu o altă persoană și nu cu tine. Ajungi chiar
să faci o criză de nervi în încercarea de a-ți opri
partenerul să se întâlnească cu acea persoană.
Simți că toată atenția lui, trebuie să fie focalizată
spre tine.

2. SUNTEȚI MEREU ÎMPREUNĂ
Înainte de începerea relației, aveai un cerc de
prieteni, cu care te întâlneai în mod constant, acum
însă ieși doar cu partenerul, iar activitățile se rezumă
doar la voi doi.

3. ÎȚI ESTE TEAMĂ SĂ NU TE PĂRĂSEASCĂ
Crezi că la un moment dat va apărea cineva care ți-
l va fura sau că te va părăsi, pentru cineva mai bun.

4. EȘTI DEPENDENT/Ă
Este bine să petreceți timp împreună, însă atunci
când se transformă într-o dependență, nu este
deloc bine.

5. AI NEVOIE DE APROBAREA EI/LUI
Dacă ai încredere în celălalt mai mult decât ai în
tine, este un prim semn. Trebuie să conteze în
primul rând decizia ta și abia apoi a celor din jur.

6. ÎNFĂȚIȘAREA CONTEAZĂ
Uneori rămâi cu acel partener doar pentru că este
pe placul familiei sau doar pentru că toți cei din jur
îl lac. Ia în calcul nevoile tale, nu pe cele ale celor
din jur.

7. VREI SĂ ÎL/O SCHIMBI
Nu există relația perfectă. Fiecare om are plusuri și
minusuri, însă dacă simți că ai fi mai fericit cu o
persoană diferită, înseamnă că trebuie să îți găsești
pe altcineva. Nu schimba un om doar pentru că nu
este pe placul tău, fiecare persoană este liberă să
fie așa cum își dorește.

8. ÎL/O CONTROLEZI
Chiar te afectează atunci când partenerul nu te
ascultă. Îți dorești să ai controlul asupra vieții lui, iar
dacă nu îți permite, te superi.

9. CREZI CĂ VIAȚA TA SE VA ÎNCHEIA DACĂ NU
ÎȚI MAI E ALĂTURI
Ești atât de obișnuit cu prezența acelei persoane,
încât nu îți imaginezi viața fără el/ea.

10. TE APRECIEZI DOAR DACĂ ȘI PARTENERUL
TE APRECIAZĂ
Indiferent ce ai face, părerea partenerului are puterea
de a-ți controla decizia. Nu uita, tu ești unic/unică și
indiferent ce ai face, trebuie să conteze în primul
rând pentru tine.

Nu uita, iubirea te eliberează și îți dă posibilitatea de
a te tranforma în cea mai bună versiune a ta! Nu
pierde timpul cu persoana nepotrivită!.
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ZODIACUL ARBORICOL
Zodiacul arboricol (cunoscut si ca zodiacul druidic sau zodiacul
celtic) provine din traditiile celtice, fiind creat de druizi (preotii
celti). Zodiacul arboricol caracterizeaza in special firea nativilor.
Zodiacul arboricol este format din 21 elemente - 21 arbori - in
stransa legatura cu gradele solare. De regula, fiecare arbore
din zodiacul arboricol corespunde unui decan (10 grade solare).
La echinox si la solstitiu gasim 4 arbori de factura deosebita
(Stejarul, Mesteacanul, Maslinul si Fagul), a caror manifestare
dureaza doar 1 grad solar. (Alte exceptii sunt Plopul, care
apare de trei ori, si Nucul, care are o decada dubla.)

STEJARUL * 21 martie (echinoxul de primăvară)
Nativul din zodia Stejar este vanjos, curajos si puternic. Este
un om de actiune, dar nu ii plac schimbarile. Este perseverent,
independent si sensibil. Cand este contrazis sau provocat,
nativul din zodia Stejar devine imediat foarte combativ si isi
pune in valoare forta si rezistenta, demonstrand ca nu se
teme de nimic. Este devotat familiei, prietenilor, artei. In
general, ii place sa se dedice cauzelor nobile. Are o parere
foarte buna despre sine si se considera unealta fortelor
divine, deasupra bietei ratiuni omenesti.

ALUNUL * 22-31 martie / 24 septembrie - 3 octombrie
Nativul din zodia Alun este fermecator, nepretentios si foarte
intelegator. Stie sa faca o impresie excelenta celor din jur si
este indragit foarte repede. Are un simt etic bine dezvoltat si
are tendinta sa se implice in cauze sociale. Ii place sa fie de-
schizator de drumuri si sa concureze in competitii, carora li
se dedica pana la epuizare. Pentru a nu-si irosi energia, este
recomandabil sa nu incerce sa indrepte chiar tot ce este
stramb in jurul lui. Alunul este foarte indragit de anturaj,
pentru ca este corect si tolerant, echilibrat, capabil sa
modereze conflcte. In relatiile sentimentale, insa, Alunul poate
fi un partener capricios, destul de greu de multumit.

SCORUŞUL * 1-10 aprilie / 4 - 13 octombrie
Nativul din zodia Scorus este vesel, plin de farmec, talentat
si generos. Ii place sa fie in centrul atentiei si este un etern
indragostit si implicat in relatii complicate. 
Rareori intalnesti un Scorus care sa stea locului. Este foarte
activ, chiar agitat, incercand sa obtina admiratia celor din jur.
Ii place sa se afle intr-o companie numeroasa ori zgomotoasa,
pentru ca nu suporta singuratatea. Scorusul este o fire de
artist si are gusturi rafinate. Este sentimental si entuziast,
dornic sa contribuie la crearea unei lumi mai bune sau mai
frumoase. Poate fi un prieten de nadejde si un partener de
viata fidel, atata timp cat nu i se pare ca te amesteci in
treburile lui mai mult decat ar trebui.

ARŢARUL * 11-20 aprilie / 14 - 23 octombrie
Nativul din zodia Artar este o persoana iesita din comun si cu
pretentii mult peste medie. Ii place sa iasa in evidenta si nu
pierde nici o ocazie pentru a se afirma. Este dotat cu
imaginatie creatoare si are idei originale, pe care reuseste sa
le puna in aplicare datorita vointei si perseverentei care il
caracterizeaza. Are o memorie excelenta si o mare capacitate
de a invata mereu lucruri noi. Desi pare timid si rezervat,
Artarul isi cunoaste valoarea si este ambitios si orgolios. 
Este intotdeauna dornic de noi experiente si actioneaza in
asa fel incat sa se faca remarcat. Ii place sa se aventureze in
necunoscut, oricat de mare ar fi pericolul pe care va trebui sa
il infrunte. Oscileaza frecvent intre dorinta de independenta
si nevoia de a fi intr-o companie numeroasa. In viata senti-
mentala, nativului din zodia Artar ii plac relatiile complicate.

NUCUL * 21-30 aprilie / 24 octombrie - 12 noiembrie
Nativul din zodia Nuc este un om dur, plin de ontraste, uneori
greu de inteles. Are tendinta de a fi egoist si isi apara
interesele cu agresivitate. Are o minte cuprinzatoare, este
spontan si surprinzator in reactii, dar nu stie sa fie flexibil.
Este deosebit de ambitios si poate fi un partener dificil prin
conceptiile lui diferite. Poate fi un strateg abil, care accepta
cu greu compromisurile. Este foarte perseverent si este
dispus sa mearga pana in panzele albe pentru a realiza ce
si-a propus. Chiar daca nu prea este simpatizat, este adesea
admirat pentru calitatile sale. Ca partener de viata, este o fire
pasionala, cu inclinatie catre gelozie. Se indragosteste rar,
dar este fidel pe viata. Pentru a-si satisface dorintele si
placerile, este dispus sa indure multe greutati.

PLOPUL * 1-14 mai / 5-13 august / 4-8 februarie
Nativul din zodia Plop are o infatisare frumoasa, dar ii lipseste
increderea in sine. Are o mare capacitate de invatare si se
maturizeaza de timpuriu. Ii plac armonia si buna intelegere.
Da dovada de curaj atunci cand este necesar si nu suporta
extremismul, prostia si agresivitatea. Uneori poate fi mofturos.
Este adesea singur si poate deveni ranchiunos. 
Are o fire de artist, este un bun organizator si ii place sa filo-
zofeze. Pentru ca este o persoana de nadejde in orice
situatie, multi il simpatizeaza si ii cauta prietenia. Poate fi un
partener de incredere, dar are tendinta sa fie generos numai
la reciprocitate. In general, viata nativului Plop este un sir de
tranzactii bine cantarite. Daca este intampinat prieteneste,
raspunde cu un zambet si o vorba buna; daca nu, se retrage.

CEDRUL (CURMALUL) * 14-23 august / 9-18 februarie
Nativul din zodia Cedru este aproape intotdeauna de o
frumusete rara. Este foarte adaptabil, iubeste luxul si se
bucura de o sanatate foarte buna. Deloc timid, nativul Cedru
are tendinta sa devina condescendent si sa capete un
complex de superioritate. Ii place sa impresioneze. 
Cedrul este foarte hotarat, adesea nerabdator. Este talentat,
muncitor, optimist si rezistent la stres. Respecta cu strictete
un cod moral auto-impus, de la care nu il poate abate nimic.
Este capabil sa caute o viata intreaga iubirea adevarata.

PINUL * 24 august - 2 septembrie / 19-28 februarie
Nativul din zodia Pin este foarte energic si activ, prudent si
harnic. Este idealist, om de cuvant si pragmatic. Ii place sa fie
inconjurat de oameni agreabili si stie sa-si faca viata frumoasa
fara a deveni egoist. Atunci cand un nativ din zodia Pin o duce
bine, va avea grija si de cei din jur. Poate fi o companie foarte
agreabila pentru prieteni, dar este destul de rezervat fata de
necunoscuti. Pinul se indragosteste usor, dar pasiunea se
stinge la fel de repede cum s-a aprins. Are tendinta sa renunte
relativ usor si poate suferi multe dezamagiri in viata.

SALCIA * 5 - 12 septembrie / 1-10 martie
Nativul din zodia Salcie este deosebit de stragator, dar foarte
melancolic. Ii place tot ce este frumos si are un bun gust
remarcabil. Este corect si are o intuitie excelenta. Il atrag
foarte mult calatoriile. Este flexibil si adaptabil. Este pragmatic
si reuseste sa isi pastreze calmul in situatii dificile, cand toti
sunt agitati. In relatiile cu ceilalti, nativul din zodia Salcie este
foar te tolerant si reuseste sa inteleaga punctele de vedere ale
tu tu ror. Pe de alta parte, poate fi capricios si greu de multumit.
Pana se aseaza la casa lui, poate suferi deziluzii sentimentale.

TEIUL * 13-22 septembrie / 11-20 martie
Nativul Tei are talentul de a accepta cu seninatate orice ii ofera
viata. Nu suporta certurile, nervozitatea si lenea. Este adeptul
dictonului "grabeste-te incet" si face totul pe indelete, meticulos.
Este talentat si are idei bune, dar ii lipseste perseverenta si nu
prea reuseste sa isi puna ideile in aplicare. Poate fi invidios si
carcotas, dar este un om de caracter si capabil de sacrificii
pentru a-si ajuta prietenii. Teiului ii place sa traiasca din plin si
să viseze. Are o imaginatie bogata, care il face sa vada viata in
roz. De multe ori, reu ses te sa transmita si celor din jur viziunea
sa, facandu-i sa accepte totul cu mai multa seninatate.

MĂSLINUL * 23 septembrie  (echinoxul de toamnă)
Nativul din zodia Maslin este vesel din fire, calm si tolerant.
Este echilibrat, rezonabil si nu suporta agresivitatea si violenta.
Are nevoie de caldura Soarelui si de caldura sufleteasca, in
egala masura. Maslinul are o fire sensibila si un deosebit simt
al dreptatii. Este afectat de suferinta celorlalti si se straduieste
sa creeze armonie in jurul lui. Nu stie ce este gelozia. Ii place
sa citeasca si sa fie inconjurat de persoane rafinate. Este
usor influentabil de moda si de diversele tendinte mondene.

CASTANUL * 12-21 noiembrie / 15-24 mai
Nativul din zodia Castan este de obicei inzestrat cu o
frumusete rara si are tendinta de a fi foarte exigent cu sine.
Nu il preocupa impresia pe care o face celor din jur si nu
suporta falsitatea. Are simtul dreptatii si este un bun diplomat.
Este vesel din fire, dar poate fi un companion suspicios,
dificil, care se simte jignit din orice, pentru ca nu este foarte
sigur pe sine. Adopta uneori o atitudine de superioritate si se
considera un neinteles. Isi gaseste cu greu un partener si, in
general, iubeste o singura data in viata.

FRASINUL * 22 noiembrie - 1 decembrie / 25 mai - 3 iunie
Nativul din zodia Frasin este foarte chipes, plin de viata,
impetuos si pretentios. Nu accepta sa fie criticat, are tendinta
de a fi egoist si ii place sa se "joace cu focul".  Este inteligent,
talentat si ambitios si, de cele mai multe ori, pune ratiunea
inaintea oricaror alte considerente, actionand ca un adevarat
cerebral. In relatiile cu ceilalti, are tendinta de a nu se implica
prea mult. Pentru Frasin este foarte important sa isi pastreze
libertatea, independenta si identitatea personala. Cu toate
acestea, este un partener de incredere, prudent si serios, fidel
in relatiile sentimentale. Frasinul este cel mai preocupat de
viitor din tot zodiacul arboricol si dornic sa progreseze continuu.
Daca isi propune un obiectiv ambitios, pe termen lung, este
dispus sa faca multe sacrificii pentru a-si atinge obiectivul. La
apogeul carierei, Frasinul da dovada adesea de noblete si
este dispus sa faca eforturi imense pentru a-i ajuta pe ceilalti.

CARPENUL * 2-11 decembrie / 4-13 iunie
Nativul din zodia Carpen este inzestrat cu o frumusete rece si
gusturi rafinate. Desi este foarte preocupat de infatisarea sa,
nu este deloc egoist. Duce o viata cumpatata si ordonata si
cauta sa-si asigure tot confortul. In relatiile sentimentale,
Carpenul isi doreste un partener linistit, care sa-i aprecieze
calitatile, pentru ca nu este foarte sigur de el insusi, de senti-
mentele lui si de deciziile luate. Are uneori tendinta de a
deveni suspicios. Adesea este dispus sa ia asupra sa respon-
sabilitatea pentru greselile altora. Pentru el este mai important
sa traiasca intr-o atmosfera de intelegere si armonie decat sa
se respecte cu strictete regulile si sa fie pedepsiti vinovatii.

SMOCHINUL * 2-11 decembrie / 14-23 iunie
Nativul din zodia Smochin este foarte puternic, independent
si incapatanat. Iubeste viata, se dedica familiei si indrageste
animalele, dar nu suporta sa fie contrazis. Are simtul umorului,
este inteligent si indemanatic, dar nu prea se omoara cu
munca. Este foarte sensibil si uneori i se pare ca viata este
cam dura cu el, dar are suficienta putere incat sa reziste si sa
salveze aparentele. Smochinul nu este foarte constant si nici
foarte echilibrat. Poate pentru ca este nascut intr-una dintre
cele mai lungi sau mai scurte zile ale anului, ii este destul de
greu sa gaseasca o cale de mijloc intre spontaneitate si
ratiune, intre tihna si agitatie, intre veselie si amaraciune.
Este o fire flexibila, care trece usor de la o extrema la cealalta
si uneori are tendinta sa exagereze.

MESTEACĂNUL * 24 iunie (solstiţiul de vară)
Nativul din zodia Mesteacan este vioi, atragator, elegant si
prietenos. Este modest, fara mari ambitii si nu ii plac excesele. 
Mesteacanul respinge tot ceea ce i se pare vulgar si prefera
sa se afle in mijlocul naturii. Este calm si se enerveaza la fel
de greu cum se entuziasmeaza, dar are o imaginatie bogata
si stie sa creeze o atmosfera placuta in jurul lui. Este saritor
si devotat celor din jur, in care crede atat de mult incat are
adesea parte de dezamagiri. Daca a avut o copilarie nefericita,
Mesteacanul poate ajunge uneori despotic sau foarte egoist.

FAGUL * 22 decembrie (solstiţiul de iarnă)
Nativul din zodia Fag are gusturi rafinate si este preocupat de
infatisarea sa. Isi ingrijeste sanatatea cu multa atentie si are
grija sa fie mereu in forma. Este pragmatic si un foarte pri ce -
put organizator, atat in viata personala cat si pe plan profesional.
Are, insa, tendinta de a deveni materialist. Fagul este un bun
conducator, desi uneori nu este foarte hotarat si isi asuma
riscuri nejustificate. Poate fi un excelent partener de viata.

MĂRUL * 23 decembrie - 1 ianuarie / 25 iunie - 4 iulie
Marul este copacul perfectiunii, legatura de iubire dintre
natura si om. Este unul dintre cei sapte copaci sacri ai
celtilor. In zodiacul celtic exista doar doi pomi fructiferi: marul
si smochinul. Nativul din zodia Mar este de regula zvelt, plin
de farmec, atragator. Emana o aura placuta si ii plac flirtul si
aventura. Marul este sensibil si perpetuu indragostit. Isi
doreste sa fie iubit si se dovedeste un partener tandru si
fidel. Este generos, stabil si are toate calitatile pentru a
deveni un invatat. Adept al principiului "traieste clipa", nativul
din zodia Mar este un filozof detasat, plin de imaginatie, care
viseaza la o viata fara confruntari si contradictii. 
Are o tinuta morala ireprosabila si este un excelent mediator.
Ii place sa ii ajute pe cei din jur, pentru ca numai astfel se
simte implinit.

BRADUL * 2-11 ianuarie / 5-14 iulie
Nativul din zodia Brad are gusturi rafinate si este mandru si
sofisticat. Iubeste frumosul in general, dar are tendinta de a fi
capricios si incapatanat. Desi este destul de egoist, stie sa le
poarte de grija celor apropiati. De obicei este modest, ambitios,
talentat si muncitor. Nativul din zodia Brad are multi prieteni
si la fel de multi dusmani. Nu ii place sa vorbeasca despre
problemele sale si prefera sa pastreze o aparenta de pros-
peritate. Are o dorinta paradoxala de a se simti liber si
protejat in acelasi timp.

ULMUL * 12-24 ianuarie / 15-25 iulie
Ulmul are un fizic agreabil si se da in vant dupa hainele in
culori vii. Este pragmatic din fire si nu este mofturos. Este
exigent si nu ii inghite pe cei care fac greseli, dar altfel este
un jovial. Doreste sa fie conducator si nu ii place sa i se dea
ordine, dar este un partener corect si loial. Uneori are tendinta
sa ia decizii in numele altora, dar indemnat de cele mai bune
intentii. Nonconformist si nu ii agreaza pe cei care merg pe
carari batute. Nu suporta persoanele egoiste si este adeptul
dreptatii si al tolerantei. Este generos si are simtul umorului.

CHIPAROSUL * 25 ianuarie - 3 februarie / 26 iulie - 4 august
Nativul din zodia Chiparos este puternic, musculos si adaptabil
la orice ii ofera viata. Optimist din fire, Chiparosul isi doreste
bani si pozitie sociala si nu suporta singuratatea, desi ii place
independenta. In dragoste, este pasional, destul de greu de
satisfacut, dar fidel. 
Chiparosul este iute din fire, rebel, uneori brutal. Poate fi
sarcastic iar ironia lui este muscatoare. Indura cu stoicism
orice lovitura, invatand astfel sa infrunte greutatile.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Activitate
In perioada imediat urmatoare acestei saptamani,
vei lenevi destul de mult si iti vei iesi din ritm. Prin ur-
mare, nu ar strica sa rezolvi acum cat mai multe din
sarcinile de lucru, pentru a te asigura ca nu vei avea
nimic de pierdut mai tarziu. Nu este nevoie sa stai
peste program la locul de munca ori sa te suprasoliciti.
Este suficient sa grabesti pasul si sa iti gasesti
constant ceva de lucru. Este posibil sa ai necazuri cu
o persoana de sex opus – cel mai probabil, din
cauza banilor.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

Socializare
In aceasta saptamana vei fi mai putin sociabila si vei
refuza, folosind diverse scuze, orice invitatie in oras
sau la o petrecere. Bine ar fi sa iti schimbi putin ati-
tudinea, pentru ca poti intalni pe cineva cu adevarat
special daca iesi mai mult in lume. Este sansa ta de
a aduce imbunatatiri pe plan sentimental, asa ca ar fi
bine sa nu o ratezi. Cei dragi te vor asalta cu intrebari
referitoare la un subiect pe care ei au senzatia ca il
eviti.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

Ascunzisuri
Preferi sa iti ascunzi adevaratele sentimente in
aceasta saptamana, in loc sa spui verde-n fata. Vrei
sa pari entuziasmata chiar si atunci cand nu esti,ori
te feresti de ochii celor din jur atunci cand ai momente
mai putin placute. Nici in familie nu te vei simti mai
confortabil sa fii tu insati, asa ca celor dragi le va fi
destul de greu sa te inteleaga si vor incerca sa se
poarte cu manusi cu tine. Nu vei trece foarte usor
peste aceasta faza, insa poti fi sigura ca vei avea
destule de invatat.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

RAC • (Vest 22 Iun-23 Iul / Vedic 15 Iul-14 Aug)

Impresie pozitiva
Vei face impresie buna in aceasta saptamana, pur si
simplu prin felul tau de a fi. Nu iti vor trebui multe
trucuri pentru a impresiona, asa ca orice vei face,
sansele de a avea parte de succes vor fi mult mai
mari decat ale celorlalti. Poti construi o relatie frumoasa
in aceasta perioada, fie vorba chiar si de o simpla
prietenie. Esti mai vorbareata decat in mod normal,
iar acest lucru iti prinde bine. Vei vedea ca si starea
de spirit ti se va imbunatati in mod miraculos, doar
socializand cu mai multe persoane.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)

Razvratire
In aceasta saptamana te vei aventura mai mult decat
trebuie, iti vei testa limitele si vei refuza sa te supui
regulilor. Ai grija ca aceasta mica razvratire sa nu iti
cauzeze probleme, pentru ca pozitia astrelor atrage
atentia asupra unor posibile accidente. Daca ai permis
de conducere, tine cont de faptul ca ai putea primi o
amenda usturatoare. Cineva din cercul tau de prieteni
iti va atrage atentia  asupra comportamentului tau,
atunci cand vei intrece masura.
Bani Asa si asa
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)

Declaratii
Fii foarte atenta in aceasta saptamana la ceea ce
spui sau declari in scris! Poti avea probleme pe
termen lung din cauza unei simple greseli si pot
exista consecinte si asupra imaginii tale. Nu te lasa
provocata de nimeni sa faci ceva necugetat, chiar
daca iti va fi greu sa iti pastrezi rabdarea. Pe plan
sentimental vei avea parte de mai mult succes decat
la locul de munca, asa ca ori de cate ori te vei simti
deznadajduita, te vei refugia in bratele cuiva drag.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

BALANŢA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)

Reusita
In aceasta saptamana vei conta pe farmecul tau
pentru a obtine ceea ce iti doresti. Vei pune mare
pret pe acele lucruri pe care vei reusi sa ti le
achizitionezi intr-un final, dupa o lunga perioada in
care ai pus bani de-o parte. Trebuie sa fii foarte
atenta la tot ceea ce se intampla in jurul tau, inclusiv
la ceea ce ti se spune, pentru ca cineva poate veni
cu o idee foarte buna pe care o puteti fructifica
impreuna, castiguri fiind posibile pentru ambele par-
ti.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

SCORPION •(Vest 24Oct-22Nov/Vedic 15Nov-14Dec)

Precautie
Tine cont de faptul ca trebuie sa fii mai atenta cu
banii in aceasta perioada, pentru ca asa cum vin, la
fel de usor pleaca. In aceasta saptamana vei intelege
mai bine despre ce este vorba, pentru ca te vei afla
intr-un impas din punct de vedere financiar. Este
indicat sa fii precauta cu bunurile de valoare, mai
ales cu cele pe care le ai la tine in fiecare zi. Fie ca
pierzi ceva, fie ca iti este furat un anumit lucru, totul
se datoreaza neatentiei tale.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Responsabilitati
In aceasta saptamana vei mai scapa din indatoriri,
intrucat este posibil ca o parte din responsabilitatile
tale sa fie preluate de altcineva. Totul se intampla cu
un motiv, iar in ceea ce te priveste, acesta este clar:
ai nevoie de o binemeritata pauza. Daca nu te induri
sa iti iei o vacanta, incearca macar sa te bucuri de
timpul tau liber. Ai o multime de variante de a te
distra, asa ca nu iti ramane decat sa o gasesti pe
cea potrivita tie.
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Foarte bine

CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)

Usurare
In aceasta saptamana, Saturn este de partea ta, iar
problemele cu care te confrunti de o buna perioada
de timp, vor incepe sa dispara. Se poate spune ca
vei zari in sfarsit lumina de la capatul tunelului, pentru
ca aveai, intr-adevar, nevoie de o minune care sa te
scape de toate incurcaturile, mai ales de cele de la
locul de munca. Un motiv de sarbatoare se va ivi in
familia ta, chiar daca nu aveai in plan sa organizezi o
petrecere sau sa primesti oaspeti in vizita.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

VĂRSĂTOR • (Vest 21Ian-19Feb/ Vedic 13Feb-12Mar)

Resemnare
Daca nici in aceasta saptamana lucrurile nu o iau pe
fagasul normal si dorit de tine, ar trebui sa te
resemnezi, pentru ca este mai mult decat evident ca
ai facut tot ce ti-ai stat in putinta pentru a rezolva
situatia. De acum inainte poti incepe sa te gandesti
la un plan de rezerva. Ai nevoie de mai multa rabdare,
poate si de putina liniste in viata ta, insa esential este
sa astepti un moment favorabil pentru a o lua de la
capat fara urma de greseala.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Vizita
In aceasta saptamana vei fi mai atenta cu cei dragi si
te vei ocupa mai mult de problemele ce tin de familie.
Este posibil chiar sa primesti in vizita o ruda cu care
nu te-ai mai intalnit de foarte mult timp. Chiar daca
vei fi preocupata cu tot felul de sarcini acasa, nu iti
vei neglija munca la birou. Vei face foarte clar distinctia
intre planul profesional si cel personal, iar acest lucru
va constitui un avantaj pentru tine, in primul rand.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine
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Simona Halep, inclusă de
Forbes în topul celor mai bine

plătite sportive din lume
Simona Halep face
parte din topul Forbes
al celor mai bine
platite sportive din
lume in ultimul an.
8 din primele 10
sportive aflate in
aceasta ierahie sunt
tenismene, iar
reprezentanta noastra
ocupa pozitia a 10-a.
6,2 milioane de dolari
a castigat Simona in
ultimul an, dintre care
4,7 milioane de dolari
provin din tenis, iar
1,5 milioane de dolari
sunt din sponsorizari.
Primul loc continua
sa fie ocupat detasat
de Serena Williams,

cu castiguri de 2,7 milioane de dolari.
Dar iata cum arata Top 10 al celor mai bine platite sportive
din lume:
1. Serena Williams (tenis) - 27 de milioane de dolari;
2. Angelique Kerber (tenis) - 12,6 milioane;
3. Danica Patrick (automobilism) - 12,2 milioane;
4. Ronda Rousey (MMA) - 11 milioane;
5. Venus Williams (tenis) - 10,5 milioane;
6. Garbine Muguruza (tenis) - 7,7 milioane;
7. Caroline Wozniacki (tenis) - 7,5 milioane;
8. Agnieszka Radwanska (tenis) - 7,3 milioane;
9. Eugenie Bouchard (tenis) - 7,1 milioane;
10. Simona Halep (tenis) - 6,2 milioane.
In total, Simona a castigat din tenis 18,7 milioane de
dolari (doar din premii, fara sponsorizari).

România, pe primul loc
în clasamentul pe națiuni

la CM de canotaj juniori

România a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii la
Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori de la
Trakai (Lituania), cu două medalii de aur, două de argint
şi două de bronz.
Pe locul secund s-a clasat Marea Britanie, cu 2-1-1,
Croaţia a completat podiumul, cu 2-0-0, iar Germania a
fost a patra, cu 1-4-2 (cele mai multe medalii, 7).
"Felicitări echipajelor noastre, staff-ului tehnic şi mulţumiri
tuturor celor care au făcut posibilă aceasta performanţă!
Juniorii noştri continuă să crească zestrea de medalii pe
care România le-a câştigat în acest an. Cu gândul la
Campionatul Mondial de seniori, mă bucur că juniorii
noştri sunt gata să preia cu demnitate şi rezultate mari
responsabilităţile seniorilor", a declarat preşedinta Federaţiei
Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, citată de pagina de
Facebook a federaţiei.
România a cucerit medalii în toate cele şase finale în care
a fost prezentă duminică: medaliile de aur au fost obţinute
de Adriana Ailincăi şi Maria Tivodariu în proba feminină
de dublu rame şi de echipajul feminin de patru vâsle
(Larisa Elena Roşu, Andreea Grăpinoiu, Simona Geanina
Radiş, Tabita Maftei), 

cele de argint au fost câştigate la patru rame feminin
(Ioana-Irina Acsinte, Elena-Cătălina Onciu, Geanina-
Dumitriţa Juncănariu şi Alina-Maria Baleţchi) şi dublu
rame masculin (Ştefan-Constantin Berariu şi Florin-Sorin
Lehaci), iar bronzul a fost obţinut la patru rame fără
cârmaci masculin (Dumitru-Alexandru Ciobîcă, Nicu-Iulian
Chelaru, Cristian-Ionuţ Cojocaru, Ciprian Huc) şi la 8+1
feminin (Elena Dănuţ, Elena-Cosmina Ciritel, Monica-
Georgiana Andron, Ioana-Mădălina Moroşan, Andreea
Popa, Raluca-Georgiana Dinulescu, Maria-Magdalena
Rusu, Vasilica-Alexandra Rusu, Victoria-Ştefania Petreanu).

"Fotbal adevărat. Fotbal pur. 
Fotbal 100%". Câștigarea Cupei

Campionilor, răsplătită 
cu câte o mașină de spălat

Într-o perioadă în care bonusurile financiare pentru
obiectivele importante ajung până la 1,5 milioane de euro
- cât a încasat fiecare dintre jucătorii Realului pentru
câștigarea celui de-al 12-lea trofeu Champions League
din istoria clubului - e greu de crezut că o performanță
asemănătoare a fost recompensată cu mașini de spălat.

Se întâmpla în 1970, când Feyenoord devenea prima
formație din Olanda care câștiga Cupa Campionilor
Europeni (2-1 după prelungiri cu Celtic Glasgow), iar
formațiile batave nu erau atât de bine cotate. Abia atunci
se ridica și marea echipă a Ajaxului, care avea să păstreze
trofeul în Olanda în următoarele 3 sezoane.
Jose David Lopez, un jurnalist spaniol, a adus aminte de
primele inedite care le-au fost oferite jucătorilor de la
Feyenoord și a postat pe contul său de Instagram o
fotografie de grup cu fotbaliștii și mașinile de spălat, chiar
pe gazonul stadionului De Kuip, din Rotterdam.
Prin comparație, peste 16 ani, jucătorii Stelei care au
câștigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla au primit
câte un autoturism ARO (unele dintre ele la mâna a doua)
și câte un aparat video player. "Un Aro la vremea respectivă
era cât o vilă pe Primăverii", a povestit cu ani în urmă
Ștefan Iovan, care a purtat banderola Stelei în finala cu
Barcelona, în absența căpitanului de drept, Tudorel Stoica,
suspendat în ultimul act.
"Fotbal adevărat. Fotbal pur. Fotbal 100%", a fost sintagma
prin care ibericul a încheiat textul în care a amintit că
performanțele mai recente obținute de Real Madrid sau
Barcelona au fost răsplătite cu câte o mașină Audi la
comandă pentru fiecare jucător, respectiv prime de 750.000
de euro de om.

ULTIMA.OR<
Simona Halep se califică 

în optimi la Cincinnati
Simona Halep s-a calificat marti noaptea in optimile de
finala ale turneului de la Cincinnati, dupa o revenire spec-
taculoasa. Reprezentanta noastra a invins-o in turul doi
pe americanca Taylor Townsend in doua seturi, scor 6-4,
6-1, dupa ce a revenit de la 2-4 in primul set.

Rezultat mare obținut de
Steaua: 0-0 cu Sporting 
Lisabona, în Portugalia

Steaua a făcut un rezultat mare în Portugalia, cu Sporting
Lisabona. Pe stadionul ''Jose Alvalade'' din Lisabona, în
prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal,
vicecampionii României au obținut un rezultat de egalitate,
fără să primească gol.
În minutul 23, Acuna a nimerit bara, pentru ca 5 minute
mai târziu, șutul lui Alibec să fie blocat de portarul Rui
Patricio.
Steaua a terminat, însă, meciul în 10 oameni. Pintilii a
fost eliminat în minutul 81, după ce a primit două galbene.
Cel de-al doilea cartonaș a fost primit gratuit. Fabio
Coentrao l-a păcălit pe centralul Felix Brych cu o simulare,
iar Pintilii a fost avertizat și eliminat.
Enache putea aduce victoria Stelei, dar șutul său, din
poziție excelentă, din minutul 77 a trecut pe lângă poartă.
Returul va avea loc miercuri 23 august la Bucureşti.
În cazul, foarte probabil, calificării, Steaua va merge mai
departe în grupele Champions League ceea ce va aduce
minimum 20 milioane euro iar jucătorii roş-albaştrii vor
primii din partea lui Gigi Becali un bonus de 100.000-
120.000 euro fiecare.

* * *
TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI, 

CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI

VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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Vineri, 11 august
ACS Poli Timisoara - FC Viitorul 0-0

Sambata, 12 august
Chiajna - Juventus Bucuresti 1-1
FCSB - Astra Giurgiu 1-1

Duminica, 13 august
CSU Craiova - FC Botosani 1-0
CSM Poli Iasi - Dinamo 2-1

Luni, 14 august
FC Voluntari - Gaz Metan Medias 2-1
Sepsi OSK - CFR Cluj 0-2

Clasamentul este urmatorul:

1. CFR 1907 Cluj 16p
2. FC Botosani 13p
3. Clubul Sportiv U Craiova 12p
4. FCSB 12p
5. FC Astra Giurgiu 11p
6. FC Dinamo Bucuresti 9p
7. FC Voluntari 8p
8. CSM Politehnica Iasi 8p
9. ACS Poli Timisoara 7p
10. Sepsi Sfantu Gheorghe 6p
11. FC Viitorul 5p
12. CS Gaz Metan Medias 4p
13. CS Concordia Chiajna 2p
14. CS Juventus Bucuresti 2p

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele din etapa a 6-a si clasamentul

Dinamoviștii au pus tunurile pe CFR 
Ardelenii au luat trei titluri cu sprijinul arbitrilor

După disputarea a 20% din sezonul regulat, trupa lui Dan Petrescu e singura avantajată de erorile
"oamenilor în negru" dintre formațiile care şi-au propus câştigarea titlului sau accesul în Europa.
Ultima mare eroare de arbitraj pro-CFR s-a petrecut la meciul din etapa a 5-a contra lui Dinamo,
când arbitrul Găman a dat henț la o minge care l-a lovit pe Nedelcearu în piept și ardelenii s-au
impus cu 1-0. "N-a fost CFR - Dinamo 1-0, ci Găman - Dinamo 1-0. Am jucat împotriva a 14 ad-
versari şi în multe momente ne-am bătut de la egal la egal. Dacă luăm istoria CFR-ului, de câte ori
a făcut proiecte serioase, în care să bage o grămadă de bani, întotdeauna a avut în spate ajutor
din toate părţile. În condiţiile astea, CFR e megafavorită la titlu!", a declarat Contra după meci.
Gazeta Sporturilor a făcut o analiză a erorilor de arbitraj de la meciurile lui CFR din sezoanele în
care a luat titlul și concluzia e una singură: 3 titluri au fost luate cu sprijinul arbitrilor.
CFR a câştigat de 3 ori campionatul: 2008, 2010 şi 2012. De fiecare dată a terminat mult pe plus
în balanţa greşeli de arbitraj pro-contra.

SEZONUL 2007-2008 * Erori pro-contra: 15-6
Într-un singur tur de campionat, CFR a beneficiat de un număr foarte mare de erori ale "fluieraşilor".
A avut un raport de 10-2 şi a terminat pe primul loc primele 19 etape, disputate până la finalul lui
2007, cu un avans de 5 puncte faţă de Rapid şi nu mai puţin de 8 peste Steaua. În retur, CFR n-a
mai fost pe plus cu arbitrii, ci a avut o balanţă relativ echilibrată, motiv pentru care a pierdut din
distanţă, dar tot a câştigat titlul.

SEZONUL 2009-2010 * Erori pro-contra: 14-8
A fost un campionat în care CFR a câştigat matematic titlul cu o etapă înainte de final. Pe parcursul
celor 34 de runde, a avut din nou raport pozitiv privind greşelile comise de arbitri, cum nu s-a în-
tâmplat cu principala rivală în lupta pentru primul loc, Unirea Urziceni.

SEZONUL 2011-2012 * Erori pro-contra: 19-11
În etapa a 31-a, meci care s-a jucat însă chiar înainte de ultima rundă, la U Cluj - CFR 2-3, arbitrul
croat a fost cel care a stabilit învingătoarea şi, implicit, deţinătoarea titlului. În minutul 89, la scorul
de 2-2, Ante Vucemilovici a inventat un penalty pentru CFR, transformat în gol de căpitanul Cadu.
Mai mult, CFR a avut un raport al erorilor pro-contra de 19-11 pe parcursul întregului sezon, fiind,
de departe, cel mai avantajat club.

Cea mai valoroasă
echipă din Liga 1

Site-ul de specialitate transfermarkt
a revizuit cotele jucatorilor din Liga
1 si a alcatuit echipa ideala din
punct de vedere al valorii jucatorilor.
Steaua are cei mai multi jucatori, 8,
Viitorul 1 si Dinamo 2 in sistemul 4-
2-3-1, preferat de majoritatea
echipelor din prima divizie.

Echipa este urmatoarea
Portar - Florin Nita (Steaua)
Fundaşi

Romario Benzar (Steaua)
Ionuţ Nedelcearu (Dinamo)
Bogdan Ţîru (Viitorul)
Junior Morais (Steaua)

Mijlocaşi
Dragoş Nedelcu (Steaua)
Ovidiu Popescu (Steaua)

Sergiu Hanca (Dinamo)
Constantin Budescu (Steaua)
Florin Tănase (Steaua)

Atacant
Denis Alibec (Steaua)

In total, cea mai scumpa echipa din
Liga 1 este evaluata la 19.6 mil-
ioane de euro.cieparte, cel mai
avantajat club.
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Ştiaţi că...?
• Cercetările indică faptul că ţânţarii sunt mai mult

atraşi de persoanele care tocmai au mâncat ba-
nane? 

• Sughiţul trece dacă vă ţineţi mâinile în apă foarte
rece sau dacă vă înţepaţi lobul urechilor cu unghia?

• O pisică în casă înseamnă scăderea tensiun arte-
riale şi - ca urmare -a riscurilor unei boli cardiace?

• În Los Angeles există mai puţine persoane decât
automobile?

• O persoană obişnuită este cu circa 6mm. mai înaltă
pe timp de noapte?

• Un strănut iese din gură cu o viteza de peste 965
km/h.?

• TYPEWRITER este cel mai lung cuvânt care poate
fi scris folosind doar literele de pe un rând al tasta-
turii de calculator?

• Bobul de strugure est o mică bombă dacă îl pui în
cuptorul cu microunde?

• Creierul omului de Neanderthal era mai mare decât
al nostru?

• Plămânul drept  primeşte mai mult aer decât cel
stâng?

• Este imposibil să strănuţi cu ochii deschişi?

• Limba Balenei Albastre cântăreşte mai mult decât
un elefant?

• În 75% din familiile americane, femeile
administrează banii şi plătesc taxele?

• În Parlamentul britanic, care numara 650 de mem-
bri, sunt doar 400 de locuri? Cine intarzie trebuie
sa stea in picioare.

• O maimuţă a fost odată judecată şi condamnată
pentru că fumase o ţigară în South Bend , statul In-
diana ?

• Femeile rostesc 8.000-9.000 de cuvinte pe zi, iar
un bărbat între 2.000-4.000 de cuvinte pe zi? 

• Ţânţarii au dinţi?

• Albinele pot fi folosite pentru a detecta minele ter-
estre?

• Cel mai rece loc permanent locuit este localitatea
Oimeacov (Rusia), pe valea fluviului Indighirka,
unde s-a înregistrat, în februarie 1964, temperatura
minimă absolută de minus 71.10 grade Celsius?

• În anul 2020, bolile mintale vor reprezenta a doua
cauză de deces? Acest lucru se arată într-un raport
al OMS: din cauza poluarii, alimentatiei chimizate
si mutatiilor genetice la plante.

• Cea mai lungă întrerupere de program de televiz-
iune a avut loc în Anglia , când BBC a întrerupt di-
fuzarea unui film cu Michey Mouse pentru a anunţa
începerea celui de-al doilea Razboi Mondial? După
6 ani, filmul a fost reluat exact de unde a fost între-
rupt.

• Fructele culese în orele de dimineată sau de seara
sunt mult mai gustoase decât cele culese la
amiază?

• Perlele se topesc în oţet?
• New York este singurul oraş din Statele Unite unde

mai mult de jumătate din populaţie nu deţine o
maşină?

• Caii comunică între ei folosind peste 100 de
sunete?

• Celulele moarte ale pielii constituie aproape 60%
din praful pe care îl ştergem de pe mobile?

• Feniletilamina produce o uşoară stare de visare şi
este produsă de către creier în momentul în care
doi oameni sunt indrăgostiţi, iar aceeaşi substanţă
se gaseşte şi în ciocolata?

• Cresterea creierului se opreste in jurul varstei de
15 ani?

• Atunci când ne lovim într-un anume loc din zona
cotului resimţim o durere acută? Aceasta din cauza
faptului că pe aici trece nervul cubital, poziţionat de-
a lungul osului humerus. Se consideră că aceasta
ar fi o scurtă formă de paralizie.

MICA PUBLICITATE
• Acum e momentul!  Cumpărați o casă!

pentru reședință, vacanță sau ca o investiție, înainte ca prețurile să
crească. La aprox. 70 mile de New York, aproape de orășelul istoric
Mildford, într-un peisaj natural, mirific.

Vă pot găsi proprietăți la toate nivelele în comunități selecte. În orice
anotimp puteți petrece timpul liber la piscine exterioare sau interioare,
la plajă, pe terenul de tenis sau pe pârtii de schi.

Acum e timpul să cumpărați. Prețurile vor crește.
Agent: Ovidiu Tușeneanu Tel.: (516) 375 - 6681

• Căutăm bonă pentru îngrijirea unui copil de un an și 6 luni, în NY.
Preferabil live-in. Tel.: (623) 337 - 2635

• Îngrijire bătrâni în România * Agenţia Antoanette oferă servicii
specializate de asistenţă şi îngrijire individuală pentru rudele şi
prienenii dvs.,care au nevoie,în România.
Telefon (RO): 021.336.02.21 / 0741.123.383 / 0726.637.102
E-mail: office@ajutormenaj.ro   *   www.ajutormenaj.ro

• Căutăm live-in babysitter pentru doi copii (1 an și 3 ani), începând cu
10 mai, pentru 6 luni, în Westchester, NY. Tel.: (347) 547 - 5041

• Companie audio-video din Manhattan angajează full time tehnicieni
pentru instalații audio-video. Perfecționare la locul de muncă. Necesar
carnet de conducere (driver`s licence). Tel.: (917) 841 - 5398

• Caut croitoreasă perfectă pentru uz personal. Tel. (212) 265 - 1279
• Căutăm bonă internă pentru 2 copii, pe termen lung, în New York.

Nefumătoare, experiență cu copii, iubitoare, gospodină (gătit și
curățenie), sâmbăta liberă. $1,500/lună (cash). Tel.: (917) 392 - 5468.

• Restaurantul Boon din Sunnyside (43-45,  40 street) angajează
ospătari cu experiență și bucătari /ajutor de bucătari. Experiența și
limba engleză sunt necesare. Tel.: (347) 531 - 0275

• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”.  Tel: (516) 776-0420 (Anca)

• Salon în Midtown Manhattan căutăm manichiuristă și cosmeticiană cu
clientelă sau închiriem o cameră; de asemenea închiriem spațiu pentru
hairdresser. Tel.: (212) 757-5729 sau (646) 250-8713

• Începând cu 15 mai, închiriez unei femei cu venit stabil o cameră
separată, mobilată, cu acces la baie și bucătorie, pe Queens Blv,
aproape de mijloacele de transport. 
Tel.: (347) 242-3725 sau (347) 531-5832; lăsați mesaj.

• Atelier auto specializat în mașini germane, în Queens, angajează
mecanic auto și ajutor. Salariu convenabil. Tel.: (718) 458-1100
(Eugen)

• Foarte convenabil: cameră de închiriat în Woodhaven Blv., la 5 minute
de metrou; toate facilitățile incluse, plus internet. Tel.: (347) 819 - 7784

• Doamna serioasa, cu experienta, doresc sa lucrez ca baby sitter,
menaj, de preferinta Long Island, NY. Referinte la cerere. 
Telefon: (631) 320-6965
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Învață să îți accesezi intuiția
În lumea modernă, oamenii sunt învățați să valorifice gândirea
rațională. Oare de câte ori nu ai pus în balanță aspecte ale
anumitor probleme, ai luat decizia pe care ai crezut-o potrivită,
dar ți-ai dat seama că lucruile nu au ieșit așa cum ai plănuit.
Parcă nu sunt atât de logice precum credeai.

Din păcate, am învățat faptul că trebuie să ne controlăm intuiția
și reacțiile, trebuie să avem o viață controlată. Lumea este plină
de oameni care nu își cunosc menirea pe acest pământ, care
nu știu cu exactitate ce își doresc de la viață și de cele mai
multe ori, petrec timpul pe pământ asemeni unor simpli trecători.
Pentru mulți dintre voi, conexiunea cu intuiția, poate reprezenta
o călătorie pe care nu v-ați fi imaginat-o vreodată. Poate părea
chiar imposibilă. Poate că și tu credeai că toți acei oameni de
succes, au atins culmile datorită unui noroc chiar sau, pentru că
așa le-a fost scris. Un studiu realizat în anul 2016, a scos la
iveală faptul că persoanele care își pot accesa intuiția, pot lua
decizii rapide și bune.
Autorul studiului, Joe Pearson, este de părere că intuiția se
exersează și poate deveni din ce în ce mai bună, odată cu acu-
mularea experienței. Cu cât vei exersa mai mult, cu atât
conexiunile și deciziile tale vor fi mai logice. Acum înțelegi de ce
sunt atât de valoroase intuițiile naturale? Cele cu care ne
naștem, dar pe care le putem dezvolta?
Deci, cum ajungi să te conectezi cu inutiția?
În primul rând, trebuie să renunți pentru un moment la logică și
raționament. Meditează și simte care este adevărata ta intuiție.
Notează tot ceea ce se întâmplă cu tine și, după ce ai localizat
pragul intuitiv, încearcă să îl exploatezi.
Relaxează-te, renunță la stres și anxietate, imaginându-ți că
ești în permanență protejat de o umbrelă. Fă acest exercițiu cu
sinele tău.
Gândește-te care îți sunt visurile, trimite-ți singur mesaje.
Notează-ți pe hârtie toate gândurile și lucrează cu ambele
emisfere craniene. Vorbește cu voce tare și concentrează-te
asupra răspunsurilor venite din interior. Vei învăța un nou limbaj.
De asemenea, muzica îți poate fi de ajutor, ascultă ceva liniștitor,
care să îți inducă starea de relaxare. Conectează-ți trupul,
sufletul și mintea. Astfel intuiția va izvorî.
De cele mai multe ori, descoperirea intuiției nu durează foarte
mult, însă nu uita că este foarte important să o exersezi și să o
dezvolți constant. Încearcă programul sinctuitiv, acesta îți va
crește nivelul de dopamină și îți va sincroniza ambele emisfere
cerebrale.

Rugăciunea soților 
rezolvă problemele din familie

Potrivit sfântului părinte Cleopa, „scopul principal al nunții
creștine, după porunca lui Dumnezeu și după învățătura Bisericii
Ortodoxe, este unirea prin iubire a celor doi soți în numele
Domnului pentru nașterea de copii, spre înmulțirea neamului
omenesc. Apoi, ajutorarea soților intre ei, pentru ușurarea vieții,
înfrânarea trupească și evitarea desfrâului și a imoralității în
lume”.
Dar în fiecare familie există probleme și multe momente de
deznădejde.

Ce faceți în această situație? Citiți rugăciunea soților! Face
adevărate minuni!
De mare ajutor și în probleme de serviciu
Soțul sau soția s-a schimbat brusc și nu înțelegeți de ce? Există
probleme la serviciu? Acasă, certurile parcă nu se mai termină?
Nu mai stați pe gânduri și citiți cât mai repede posibil rugăciunea
soților, o rugăciune simplă dar cu un efect incredibil!
„Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai
învățat ca totdeauna să ne rugăm unul pentru altul, pentru că
numai așa vom împlini legea Ta și ne vom arăta vrednici de mila
Ta, caută cu îndurare și păzește de vrăjmașii văzuți și nevăzuți
pe soțul meu (soția mea), pe care Tu mi l-ai dăruit (mi-ai dăruit-
o) a petrece împreună până la moarte. Dăruiește-i Doamne
sănătate și deplină înțelepciune, pentru ca să-și poată îndeplini
datoriile sale după voia și poruncile Tale. Ferește-l (o) de ispitele
pe care nu ar fi în stare să le poarte. Întărește-l(o) în dreapta
credință și în dragoste desăvârșită, ca să putem lucra împreună
faptele cele bune și să rânduim împreună viața noastră, potrivit
sfintelor Tale așezăminte și porunci, spre binele și fericirea de
acum și cea de veci a lui (ei) și a mea și a tuturor celor de
aproape ai noștri. Că a Ta este stăpânirea și puterea în veci.
Amin”.

Cum să ne ferim de deochi și ce să
facem dacă am fost deocheați!

Considerat mult timp doar o superstiție, deochiul poate pune la
pământ pe oricine. Există însă anumite metode prin care putem
ține departe acest furt de energie provocat de privirea admirativă
sau invidioasă a unei persoane ce deține puteri magice.

Cântăriți copilul înainte de prima baie
Dureri puternice de cap, stări de vomă și o stare de moleșeală.
Acestea sunt primele simptome ale unei persoane deocheate.
Netratat prin rugăciune sau descântec, cel deocheat poate
ajunge să facă febră puternică, să transpire abuziv și chiar să
aibă parte de hemoragii nazale, existând și cazuri în care
persoana moare.

Cea mai simplă cale prin care puteți feri pe cineva de
deochi este să-i spuneți simplu când o vedeți: Ptiu, Nu-ți
fie de deochi!
În ceea ce-i privește pe cei mici, aceștia nu trebuie lăsați să se
uite în oglindă până la vârsta de un an, deoarece se crede că
se deoache singuri. Potrivit tradiției, bebelușii trebuie întotdeauna
cântăriți de mame înainte de prima baie, însă nimeni nu trebuie
să știe acest lucru. Și tot pentru a feri copilul de deochi mama
trebuie să-i facă un semn copilului pe frunte cu cenușă de
vatră.

Stingerea cărbunilor / chibriturilor
Bătrânii spun că pentru a ține deochiul deoparte trebuie purtat
întotdeauna un obiect roșu sau ceva pe dos. De asemenea, se
crede că un bun apărător împotriva deochiului este un obiect
de aur purtat la gât, ureche sau mână, deoarece atrage energiile
negative.
În ceea ce privește descântecul împotriva deochiului, se ia
un vas în care se pune apă neîncepută și trei chibrituri sau
cărbuni.
Se aprinde pe rând fiecare chibrit și cât timp acesta arde se
spune rugăciunea Tatăl nostru sau se rostesc următoarele cu-
vinte:
„Fugi ochi de deochi/ Ieși și fugi din calea lui…( numele de
botez al celui deochiat) / Pe pământ pustiu / Unde vântul nu
bate / Unde câinii nu latră / Și cocoșii nu cântă”.

Ulterior se dă persoanei în cauză să bea trei guri din apa
descântată, apoi licoarea se aruncă pe un câine și se spune:
„De leac să fie”. Dacă animalul se scutură, atunci cel cu
probleme va scăpa de deochi.

Cum prepari o capcană 
pentru țânțari, simplu și rapid

Îți poți pulveriza pe piele oricât spray dorești, însă cu siguranță
nu te protejează complet, așa este? Când vrei să te bucuri de
natură, încep țânțatii să te muște.
Din păcate, aceste insecte ne afectează pe toți și pur și simplu
tot ce ne dorim este să scăpăm odată de ele. Uneori sprayurile
pur și simplu nu își fac efectul, așa că trebuie să apelezi la ceva
mai puternic, capcanele!

O sticlă de suc folosită poate fi soluția perfectă, în acest caz.
Iată de ce anume ai nevoie:
• O sticlă de suc, de 2 litri
• Un sfert de ceașcă zahăr brun
• Un gram de drojdie
• O ceașcă apă caldă
Instrucțiuni:
1. Taie. -- Cu ajutorul unui cuțit, taie sticla pe jumătate
2. Tapotează -- Pune zahărul în jumătatea de sticlă cu partea

de jos.
3. Toarnă -- Toarnă apa și adaugă drojdia
4. Întoarce
Pune cea de-a doua parte a sticlei, în prima parte, astfel încât
gâtul sticlei să intre în preparat.
După ce este gata, o poți depozita oriunde dorești.
Țânțarii vor intra în sticlă, fiind atrași de mirosul zahărului și se
vor înțepeni acolo. Va fi imposibil să te mai deranjeze, deoarece
nu vor mai avea scăpare. Astfel, țânțarii vor sta departe de tine,
fără să te expui la substanțe toxice.
Înlocuiește preparatul o dată pe săptămână.
Această cursă este ieftină și ușor de realizat. Gata, acum te
poți bucura în liniște, de vremea frumoasă!

Câteva sfaturi pentru
a le face față invidioșilor

“Dragii mei, am să vă dezvălui un secret, chiar și Maica Teresa
era invidiată! ” Aceste vorbe mi-au fost spuse de către mama,
în urmă cu câțiva ani și mi se par foarte înțelepte. De ce?
Social media este o sabie cu două tăișuri
Aceasta este problema cu lumea în care trăim azi. Suntem
judecați de oameni, care nu sunt perfecți deloc. Chiar dacă nu
ești o persoană publică dar postezi pe Facebook, ajungi să fi
criticat de cei din lista ta, fără motiv. Pur și simplu devi o victimă
a internauților, deși poate că nu ai purtat niciodată o discuție cu
acele persoane. Cu siguranță facebook-ul este o sursă bună
prin care putem comunica, mai ales cu persoane despre care nu
am mai auzit de mult sau care sunt plecate, însă repet, poate fi
o sabie cu două tăișuri. Totuși, cum le facem față invidioșilor?
Cum putem sta departe de opiniile lor răutăcioase?
Invidioșii sunt persoane care au fost rănite la un moment.
Știu, știu, nu trebuie să îi găsesc scuză unei persoane care te-a
jignit sau ți-a lezat demnitatea, însă gândește-te la un lucru, per-
soanele rănite, rănesc. Am învățat asta cu foarte mult timp în
urmă și am transformat-o asemeni unui motto. 
Crezi că o persoană feicită și încrezătoare în sine, ar face vreo -
dată astfel de comentarii? Probabil că dacă nu îi place postarea
ta, va trece peste ea, fără să aibă ceva de spus. Da, nu spun că
aceasta este o scuză, pentru modul în care invidioșii se poartă,
însă poți aborda altfel problema, dacă privești lucrurile așa.
Ce armă poți folosi
Înainte să le răspunzi răutăcios sau să te superi, spune-ți asta:
eu ce fac acum? Mă port la fel? Încearcă să rezolvi conflictul
fără violență. Chiar și cuvintele urâte reprezintă o formă de
violență, una verbală. O astfel de gândire poate schimba multe
în jurul nostru.
De ce nu, poate că te va lua drept exemplu…
Acesta poate fi un episod din care ai de învățat sau în care îți
poți exersa răbdarea. Transformă-ți furia în recunoștință și
încetează să mai urăști, asta te va menține sănătos, din toate
punctele de vedere.
Nu uita un lucru! Emoțiile sunt contagioase, deci cu cât vei
emana mai multe emoții pozitive, cu atât vei atrage mai multă
iubire!




