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”În umbra marilor imperii ucigașe”
- interviu cu autorul Mugur Andronic

Two big news
•  O întâlnire tensionată: Trump cu Kim

sau Leul cu Scorpionul

•  Secretarul de Stat al SUA, Rex Wayne
Tillerson, a fost demis
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ULTIMA ORĂ

Rex Tillerson, DEMIS. 
Mike Pompeo, șeful CIA, 

înlocuitor. 
Donald Trump a făcut anunțul

Donald Trump l-a demis
pe Rex Tillerson din frun-
tea Departamentului de
Stat.
Preşedintele Donald
Trump a anunţat marţi
că Rex Tillerson a fost
înlocuit la conducerea
Departamentului de Stat
de către Mike Pompeo,
până în prezent direc-

torul CIA, informează agenţiile internaţionale de
presă. 
'Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar
de stat. El va face o treabă fantastică ! Îi mulţumesc
lui Rex Tillerson pentru activitatea sa ! Gina Haspel
va fi noul director al CIA, fiind astfel şi prima femeie
desemnată. Felicitări tuturor !', a scris Trump pe
Twitter. La câteva minute după apariţia acestei postări,
purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders,
a emis un comunicat în care afirmă că Tillerson a
avut realizări importante în cele 14 luni cât a condus
Departamentul de Stat. 
Trump nu şi-a motivat deocamdată decizia înlocuirii
lui Tillerson. Dar un reprezentant al Casei Albe
susţine că preşedintele şi-a dorit o echipă nouă în
perspectiva negocierilor istorice cu Coreea de Nord. 
Totuşi, în mass-media au existat numeroase relatări
despre dezacorduri între Trump şi Tillerson în ceea
ce priveşte abordarea politicii externe americane. 
Potrivit Reuters, care citează un responsabil neprecizat
de la Casa Albă, Trump i-ar fi cerut lui Tillerson vineri
să părăsească şefia diplomaţiei americane, dar nu a
dorit să anunţe înlocuirea sa tocmai când secretarul
de stat era într-un turneu oficial în Africa. Tillerson şi-a
încheiat acest turneu mai devreme decât era prevăzut.

MIKE POMPEO, noul șef
al Departamentului de Stat

Mike Pompeo, numit
marţi de preşedintele
Donald Trump la con-
ducerea Departamentului
de Stat american, în locul
lui Rex Tillerson, este un
fost militar ale cărui
competenţe în diplomaţie

rămân un mister înaintea negocierilor istorice cu Coreea
de Nord, se arată într-un comentariu publicat de AFP. 
În vârstă de 53 de ani, Mike Pompeo a avut un
parcurs politic fulminant, el ştiind cum să valorifice
oportunităţile care l-au adus în apropierea lui Trump.
După ce a activat cinci ani în armată, el a urmat
Harvard Law School, una dintre marile facultăţi de
drept, pe unde a trecut şi Barack Obama. Apoi a
fondat o societate de inginerie în Kansas, înainte de
a se lansa în politică în anul 2010 cu ajutorul fraţilor
Koch, miliardari libertarieni ce finanţează candidaţi
care apără ideile lor. Ales în Camera Reprezentanţilor,
Mike Pompeo s-a remarcat cu proiecte de lege fa-
vorabile fraţilor Koch. 

Următoarea treaptă pentru el a fost intrarea în comisia
pentru informaţii a Camerei Reprezentanţilor, unde
congresmanii au acces la informaţii confidenţiale.
Însă adevărata sa ieşire din umbră a fost odată cu
campania puternică a republicanilor împotriva fostului
secretar de stat democrat Hillary Clinton în cazul
legat de atentatul din oraşul libian Benghazi, soldat
cu uciderea ambasadorului american în Libia. 
Politica lui Pompeo, criticată 
'Pentru ca CIA să cunoască succesul, ea trebuie să
fie agresivă, brutală, implacabilă şi nemiloasă', a
spus Pompeo după ce a fost numit şef al celui mai
cunoscut serviciu de informaţii din lume. 
Dar alţi foşti responsabili ai CIA critică poziţiile foarte
tranşante exprimate de Pompeo. Unul dintre aceştia
este Ned Price, un purtător de cuvânt al serviciului,
care a demisionat în 2017 invocând faptul că nu are
încredere în Trump. Mike Pompeo 'nu părea să-şi
dea seama cât de explozivă este combinaţia dintre
politică şi informaţii', notează acest fost angajat al
CIA, relatează Agerpres.

CIA. Gina Haspel, prima femeie
la conducerea Agenției

Gina Haspel este prop-
unerea lui Donald Trump
pentu șefia Agenţiei Cen-
trale de Informaţii (CIA).
Dacă Haspel va fi
confirmată, aceasta va
deveni prima femeie la
conducerea Agenției.

Gina Haspel, (62 de ani),  a fost implicată în cazurile
actelor de tortură comise în centrele speciale pentru
deţinerea suspecţilor de terorism. În CIA se află din
1985, în prezent fiind director-adjunct al Agenției, după
ce a fost numită de Donald Trump în februarie, 2017.
Haspel a condus pentru scurt timp, în 2002, un centru
special al CIA din Thailanda, unde ar fi fost supuşi unor
tehnici dure de interogare asimilate torturii teroriştilor
Abu Zubayadah şi Abd al Rahim al-Nashiri, au declarat
foşti şi actuali oficiali americani citaţi de Associated
Press, CBS News şi New York Times.
De asemenea, Gina Haspel a fost suspectată că a
ordonat distrugerea înregistrărilor video ale audierilor
în care era folosită tehnica simulării înecului, situaţie
care a blocat ancheta Departamentului american al
Justiţiei.

Steve Goldstein, DEMIS
de Donald Trump

Steve Goldstein, unul dintre cei mai înalţi responsabili
ai diplomaţiei americane, a fost la rândul său concediat
marţi de Casa Albă după ce a comentat public cu
privire la destituirea secretarului de stat Rex Tillerson,
informează AFP. 
'Secretarul de stat (Rex Tillerson) nu a vorbit cu
preşedintele (Donald Trump) azi dimineaţa şi el nu
cunoaşte motivele (demisiei sale), însă este
recunoscător că a avut oportunitatea de a fi în slujba
ţării'', a declarat subsecreatrul de stat Steve Goldstein.
'Secretarul (de stat Rex Tillerson) era ferm hotărât
să rămână în funcţie datorită progreselor tangibile
realizate asupra unor probleme importante de securitate
naţională. El a stabilit relaţii bune cu omologii săi', a
adăugat Goldstein marţi într-o serie de mesaje pe
Twitter. 
După aceste postări, Casa Albă a anunţat demiterea
lui Goldstein din postul de subsecretar de stat pe care-
l ocupa de patru luni. 
Comentând această decizie, subsecretarul de stat
american a declarat pentru AFP: 'abia aştept să mă
odihnesc'. 

SIMONA HALEP - QIANG WANG
7-5, 6-1 în optimi la Indian Wells
Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală de la
Indian Wells, după ce a trecut de Qiang Wang, pe care
a învins-o cu 7-5, 6-1. Sportiva noastră, campioană la
Indian Wells în 2015, va juca pentru un loc în semifinale
împotriva croatei Petra Martic, numărul 51 WTA, care
a trecut de Vondrousova (Cehia), scor 6-3, 7-6.

Simona Halep a avut probleme în faţa chinezoaicei
Qiang Wang doar în startul primului set. Numărul unu
mondial şi-a pierdut cumpătul după o greşeală neforţată
și i-a permis adversarei sale să-i ia fața. Wang a
condus cu 5-4, moment în care jucătoarea noastră a
apelat la sfaturile antrenorului Darren Cahill.
Cum acesta a îndemnat-o să fie disciplinată și să
muncească mai mult pentru fiecare punct în parte,
Halep nu i-a mai lăsat nicio şansă chinezoaicei de pe
locul 55 mondial. Halep și-a adjudecat primul set cu 7-
5 după 45 de minute de joc. Actul secund a fost mult
mai rapid, dar și mai spectaculos. Chiar dacă nu a ținut
pasul cu jucătoarea noastră, Quang Wang a avut
câteva replici pe măsură. Dar Halep a fost cea care a
ridicat publicul în picioare cu execuţiile ei spectaculoase.
Principala favorită s-a impus cu 6-1 şi a avansat în
sferturile de finală la Indian Wells.

Cîrstea, incendiară în Miami!
Sorana şi-a pus fanii pe jar cu

ultima postare de pe Instagram
Sorana Cîrstea (27 de
ani) şi-a delectat fanii cu
nouă apariţie sexy.
Sportiva din Târgovişte
a postat, pe contul său
de Instagram, o fotografie
pe un yacht, în Miami,
în costum de baie. So-
rana şi-a obişnuit fanii
cu apariţii provocatoare,
în reclame sau pe plajă.

Sorana şi-a înnebunit fanii după ce a pozat în costum
de baie. Din nou. "Hola Miami (trad. - bună, Miami)", a
scris Cîrstea la descrierea pozei postate pe Instagram.
Fanii au reacţionat şi e foarte rapid la poza Soranei.

Sportiva a strâns peste
2000 de like-uri în doar
24 de minute.
Ultima şedinţă foto la
care a participat Sorana
Cîrstea a fost realizată
de fotograful Omar Cruz,
în noiembrie 2017.
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Congresul extraordinar PSD.
Premierul Viorica Dăncilă, 

noul preşedinte executiv al PSD.

Congresul extraordinar al PSD se desfăşoară, sâmbătă,
la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegaţi
pentru a alege preşedintele executiv, secretarul general şi
cei 16 vicepreşedinţi ai partidului. Preşedintele Senatului,
Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că este onorat să
participe la acest Congres şi a amintit de "circul" făcut de
preşedintele Klaus Iohannis la numirea premierului PSD-
ALDE anul trecut. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a
declarat că formaţiunea pe care o conduce va susţine
coaliţia PSD-ALDE atâta timp căt va simţi că ”acţiunile şi
deciziile servesc binele comun”. Preşedintele PSD, Liviu
Dragnea, a afirmat răspicat, sâmbătă, la Congresul
extraordinar al PSD, că vor duce până la capăt modificarea
legilor justiţiei şi a Codurilor penale şi că vor iniţia legi noi
pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor de informaţii.
Liviu Dragnea şi-a încheiat discursul susţinut la Congres
anunţând că este dispus să meargă mai departe,
”indiferent de lovituri”, chiar şi împotriva celor din interior
care sunt ”cele mai dureroase”, pentru a îndeplini toate
obiectivele din programul de guvernare. El le-a adresat
delegaţilor o serie de întrebări dacă doresc să continue
împreună. ”Vreţi să mai fiu în continuare preşedintele
vostru?”, a spus Dragnea în final, iar delegaţii i-au
confirmat, aplaudându-l. Rezultatele alegerilor din
Congresul extraordinar al PSD de sâmbătă au fost
anunţate în sala aproape goală. Prim-ministrul Viorica
Dăncilă este noul preşedinte executiv al partidului, iar
Marian Neacşu şi-a păstrat funcţia de secretar general.
Rezultatele alegerilor din Congresul extraordinar al PSD
de sâmbătă au fost anunţate în sala aproape goală. Prim-
ministrul Viorica Dăncilă este noul preşedinte executiv al
partidului, iar Marian Neacşu şi-a păstrat funcţia de
secretar general.
Anunţul rezultatelor votului a fost făcut în sala aproape
goală, delegaţii grăbindu-se să plece spre case, unde
având de mers multe ore cu autocarele.
În funcţia de preşedinte executiv a fost aleasă premierul
Viorica Dăncilă, în favoarea contra can di daţilor săi, Nicolae
Bănicioiu şi Ecaterina Andonescu.
De asemenea, pentru funcţia de secretar general a fost
votat şi îşi păstrează funcţia Marian Neaşcu.
Pentru funcţiile de vicepreşedinţi pe Regiunea Bucureşti -
Ilfov au fost aleşi primarul Capitalei, Gabriela Firea, şi
primarul Secotrului 3, Robert Negoiţă.
Regiunea Nord -Est de Doina Fedorovici şi Gabriel Vlase.
În Regiunea Sud-Vest au fost aleşi ca vicepreşedinţi Lia
Olguţa Vasilescu şi Paul Stănescu.
În Regiunea Muntenia au câştigat funcţia de vicepreşedinţi
Adrian Ţuţuianu şi Roxana Mânzatu.
În Regiunea de Sud - Est a fost votat actualul preşedinte
al PSD Vrancea, Marian Oprişan şi Mirela Furtună, în timp
ce în Nord - Est au fost aleşi Carmen Dan .
Pentru partea Nord - Vest vor fi vicepreşedinţi Doina Pană
şi Gabriel Zetea, iar în Vest Natalia Intotero şi Mihai Fifor,
iar în Regiunea Transilvania - Centru sunt Roxana
Mânzatu, Bogdan Trif.

Răspunsul opoziției
la congresul PSD

Congresul Partidului Social Democrat a fost unul
polarizant. Adversarii partidului au observat disciplina de
fier, desfășurarea la Sala Palatului, aplauzele sacadate,
opulența mașinilor din parcare și excesul de forțe de
ordine. Simpatizanților le-a fost oferit un mesaj pozitiv prin
care Liviu Dragnea a promis că va repara partidul și țara.
Ambele perspective asupra congresului cereau același
timp de răspuns, un mesaj pozitiv, care să facă mai mult
decât să critice eșecurile PSD. Anume să ofere o
alternativă reală. Opoziția spune de multă vreme că PSD
este un partid rău și, în măsura în care oamenii au vrut să
fie convinși, au fost convinși. Limitele acestei abordări se
văd în faptul că inclusiv cei dezamăgiți de PSD nu au găsit
de cuviință să îngroașe rândurile alegătorilor opoziției.
Un mesaj pozitiv ar fi diferențiat emițătorul în rândul
partidelor de opoziție arătând electoratului anti-PSD că din
atâtea partide care critică există măcar unul care
construiește. De asemenea, ar fi transmis electoratului
dezamăgit de PSD că iată, acesta nu este singur partid
care propune ceva.
Să vedem cum au folosit formațiunile politice această
oportunitate. Le voi reda în ordinea aproximativă în care
au apărut în spațiul public.
Prima dată a ieșit în față Demos, proiectul de partid de
stânga europeană. Pentru ei este important ca noi să știm
că PSD nu este stânga adevărată. De asemenea este
important să știm că ei vor continua să critice PSD.
Având în vedere acest context social și politic, credem că
România are nevoie de o forță politică de stânga, inspirată
de istoria luptelor pentru egalitate, drepturi și libertăți, o
forță politică care să poată lua o poziție critică la adresa
dezechilibrelor generate de tranziție și a eșecurilor ei. O
forță politică preocupată de binele tuturor cetățenilor, mai
ales al celor nedreptățiți și vulnerabili.
Demos o va construi. Te așteptăm alături de noi!
Ca să nu fiu cu totul rău, există și promisiunea că Demos
va construi alternativa care să asigure binele cetățenilor.
Cândva, mai târziu, cu siguranță nu acum.
Una peste alta, este un mesaj adresat elitelor, avangardei
și nu poporului (adică demosului).
USR a ales, în schimb, să sublinieze dimensiunea
naționalistă a discursului PSD.
În discursul de pe scena Congresului, Liviu Dragnea a
trasat direcția autoritaristă pe care România trebuie să o
urmeze și a avertizat statele occidentale să nu confunde
bunele relații cu servilismul. Liderul PSD a atins astăzi
apogeul discursului naționalist periculos care riscă să
izoleze România pe plan internațional.
Nu este cea mai rea reacție de pe lume și poate, teoretic,
să aducă puncte în cadrul electoratului radical. Problema
cu acest electorat este că e limitat.
Cel mai aproape de o reacție potrivită la adresa
congresului PSD a fost PNL. PNL a avut un Consiliu
Național în care s-a decis cine sunt candidații partidului
pentru alegerile prezidențiale și, de asemenea, pentru
poziția de prim-ministru. În mod previzibil, numele celor doi
sunt Klaus Iohannis și Ludovic Orban. Aș fi preferat,
desigur, să aflu și eu care sunt propunerile de politici ale
PNL. Dar, în sărăcia de alternative, chiar și prin acest gest,
PNL a făcut un pas în a se plasa ca lider al opoziției.
Există, în reacția opoziției, o veste bună și o veste proastă.
Vestea bună este că a existat o reacție, așa cum este
normal într-o democrație viguroasă. Vestea proastă este
că această reacție încă nu oferă mare lucru cetățenilor ci
este adresată în principal militanților și nucleului dur de
simpatizanți.
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ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT

PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Președintele Klaus Iohannis a semnat legea prin
care Vinerea Mare (a Paștelui) va fi zi liberă.

* După Siria, devastată de războaie civile, România
ocupă locul doi în lume la numărul de imigranți: 3,4
milioane.

* Record de sentință penală: un bărbat din Rădăuți
(jud. Suceava) a fost condamnat la 225 de ani de
închisoare. Deși avea doar 4 clase primare, el se
dădea ”mare” în toate domeniile și păcălea oameni;
cei care îl credeau îi dădeau mii de lei și euro. Mulți
s-au ruinat din cauza aceasta.

* Traian Băsescu a acuzat coaliția PSD-ALDE: ”Au
schimbat legile justiției cu subtilitatea borfașului de
meserie”.

* Actorul Marcel Iureș (și nu numai el) consideră că,
după anii de masacrare a pădurilor, trebuie ca timp
de 30 - 40 de ani să nu se mai taie niciun copac. În
Maramurș, de exemplu, mafia lemnului lasă
pământul fără păduri. Milioane de euro sunt paguba
cauzată de defrișări ilegale.

* Cel mai vârstnic veteran de război din județul Mureș,
Dumitru Șomlea, a decedat la 103 ani, dar nicio
televiziune nu și-a făcut timp să vină să-l onoreze
cu prezența la înmormântare.

* Procurorii DIICOT Iași sunt pe urmele unei alte
rețele de crimă organizată. Rețeaua folosește o
metodă informativă deosebită și reușește să
sustragă milioane de lei din bancomate.

* Tot mai mulți doctori sunt îngrijorați în privința
medicamentelor despre care ei spun că pot fi ”fab-
ricate” și îi sfătuiesc pe colegii lor să verifice.
Bănuiala lor este că politicienii protejează importul
de medicamente false.

* După cum se știe, la conferința de alegeri ALDE Pra-
hova s-a sugerat ca Tăriceanu să candideze la
președinția țării. Ce mai contează că e acuzat de
mărturie mincinoasă și de favorizarea făptuitorului...

* Obținând premiul I la cea de-a 28-a ediție a
Olimpiadei Internaționale de Informatică
desfășurată în Rusia, Costin Oncescu poate alege
orice universitate din Anglia pe care să o urmeze.
Bravo, Costin!

* Vineri, 30 septembrie a.c., va avea loc fenomenul
”Luna Neagră” pe care mulți oameni îl asociază cu
venirea sfârșitului lumii, venirea Apocalipsei.

* La Congresul PSD, Liviu Dragnea a spus, printre al-
tele: ”Cetățenii acestei țări să nu mai fie
supravegheați ilegal și să nu mai fie arestați inutil”.
Știe el de ce spune asta...

* Halatele medicilor obișnuiau să fie albe, culoarea
curățeniei. Apoi, la începutul secolului XX, un doctor
influent a trecut la halat verde, considerând că
această culoare se vede mai bine când doctorii sunt
în sala de operații.

* Într-un sat cu 3.000 de locuitori, sat aflat pe coasta
de nord a Franței, casele sunt bărci așezate de-a-
ndoaselea.

* În China, din cauza stigmatului social și al
dificultăților financiare pe care le presupune un
divorț pentru o soție părăsită, există companii de
”alungare a amantei”. Serviciile costă cam scump,
dar nevestele spun că merită banii...

* Poate nu știați că doi elevi din Suceava au inventat
pantofii inteligenți care sunt dotați cu lanternă, aer
condiționat și masaj. Ăsta zic și eu răsfăț...

* În orășelul Oymyakon din Siberia, temperatura
poate coborî până la minus 71 de grade Celsius,
mai ales în lunile de iarnă când noaptea durează
21 de ore.

* Vaticanul organizează ”concurs de exorcizare” pen-
tru că cererea de exorciști s-a triplat ca urmare a
faptului că tot mai mulți oameni spun că sunt
posedați de diavol.

* C.P.Tăriceanu explică cu seninătate de ce politicienii
corupți pot și trebuie să fie numiți în funcții impor-
tante în stat. Despre corupție, Tăriceanu afirmă cu
tărie: ”Nu spun că în România nu e corupție, dar să
nu umflăm balonul”.

* Ministrul turc al Justiției, Abdulhamit Gul, își susține
propunerea de introducere a castrării chimice pen-
tru autorii de agresiuni sexuale asupra minorilor.

* Unii polițiști de la Rutieră sunt acuzați de înscenarea
unor accidente bătrânilor și mamelor aflate la volan.
Cercetările au demarat în acest sens.

* Tribunalul Caraș-Severin a condamnat vinovații care
au favorizat angajarea în spitale a unor asistenți
medicali care nu au frecventat cursurile unei școli
de specialitate, dar care au obținut diplomele pe
șpăgi.

* Un fost subofițer de Miliție, trecut abuziv în rezervă
în 1985 pentru că nu era membru de partid, cere
acum salariile din urmă, mai precis cere 700 de
salarii compensatorii.

* Comisia Europeană a propus înființarea Autorității
Europene a Muncii și asigurarea accesului la
protecție socială pentru toți salariații și lucrătorii
independenți.

* Ministrul Mediului va anunța joi lansarea programului
”Rabla Clasic” și ”Rabla Plus”. S-o vedem și pe-
asta!

* Din cauza vitezei excesive, o nouă tragedie s-a pe-
trecut pe o șosea din România. Nicolae Bivolaru,
un fotbalist tânăr (19 ani) a murit în urma unui ac-
cident rutier petrecut în județul Gorj.

LA ORA DE UMOR
Se oprește badea Gheorghe cu bicicleta la clădirea Par-

lamentului și-și reazimă bicicleta de zid. Gardianul îl
previne:
- Bade, ia bicicleta de aici că vin miniștrii, premierul...
- No, d-apăi nu-i bai, că i-am pus lacătu`!

***
Un om trece pe lângă altul care e beat și-l întreabă:

- De ce bei așa de mult, omule?
- Ca să-mi înec necazul.
- Și l-ai înecat?
- Nu, că văd că știe să înoate...

***
Două blonde stau de vorbă.

- Ascultă, dragă, zice una dintre ele, tu când faci
dragoste, vorbești cu soțil tău?

- Da, dacă mă sună...

VORBE ÎNȚELEPTE

”Soarta multor oameni a depins și depinde de faptul
dacă în casa părinților a fost sau nu o bibliotecă.” (Ed-
mondo de Amicis)

***
”Ziua de azi este o pasarelă fragilă între ieri și mâine.

Nu te urca pe ea încărcat cu durerile de ieri și cu grijile
de mâine.” (Robert Frost)

***
�”Pentru orice rău există două leacuri: timpul și tăcerea.”

(Al. Dumas-tatăl)
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Statul schimbă radical regimul
impozitelor pe venit şi CAS

Persoanele fizice cu venituri din activităţi independente, cedarea
folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri
cu persoane juridice, investiţii şi alte surse, care estimează
pentru anul în curs un venit net anual cumulat sub plafonul a
12 salarii lunare minime brute pe ţară (22.800 lei în 2018) nu
au obligaţia să achite contribuţii la sistemul de sănătate, dar
pot opta să devină asiguraţi prin depunerea declaraţiei unice la
ANAF, ca şi persoanele care nu realizează venituri, achitând o
cotă de 10% din cuantumul a şase salarii minime brute, dacă
depun declaraţia până la 15 iulie anul acesta, potrivit unui
proiect de OUG elaborat de Ministerul Finanţelor.
Pentru persoanele cu venituri sub plafonul minim, care respectă
termenul de depunere a declaraţiei (15 iulie în 2018 şi 15
martie de anul viitor), suma de plată pentru acest an în contul
CASS ar fi de 1.140 de lei, calculată ca 10% din şase salarii
minime brute pe ţară (11.400 lei).
În cazul în care aceste persoane depăşesc termenul legal de
depunere a declaraţiei unice, pot deveni asiguraţi prin achitarea
cotei CASS, de 10%, aplicată la o bază de calcul echivalentă
cu plafonul venitului minim pe ţară. Astfel, pentru acest an ar
plăti 2.280 de lei.
Persoanele fizice care nu realizează venituri vor plăti CASS la
o bază de calcul egală cu şase salarii minime brute pe ţară, in-
diferent de data depunerii declaraţiei unice, pentru o perioadă
de asigurare de 12 luni.
Plăţile privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate se
pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de
scadenţă, respectiv 31 martie a anului următor celui pentru
care se datorează.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi
de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu
persoane juridice, pentru care impozitul se reţine la sursă, în
cazul estimării unor venituri pentru anul curent peste plafonul
minim de 22.800 lei de la un singur plătitor, acesta din urmă
are obligaţia să calculeze, să reţină şi să plătească contribuţia
de asigurări sociale de sănătate, precum şi să depună declaraţia
112.
Determinarea contribuţiei se efectuează prin aplicarea cotei
de 10% la plafonului minim în vigoare în anul pentru care se
datorează contribuţia.
Dacă nivelul venitului estimat pentru fiecare sursă de venit se
situează sub plafonul minim, mecanismul reţinerii la sursă nu
se aplică, întrucât contribuabilul nu este obligat să cotizeze la
sistemul de pensii.
În cazul în care o persoană realizează venituri cumulate din
aceste categorii depăşind plafonul minim, va depune declaraţia
unică şi va achita CASS.
Cei care obţin venituri din activităţi independente, cedarea
folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri
cu persoane juridice, investiţii şi alte surse îşi vor calcula
singuri contribuţia la sănătate, cum este cazul unor categorii
de venituri pentru asigurările sociale, prin depunerea declaraţiei
unice.
Astfel, angajaţii Fiscului vor avea mai puţin de lucru, întrucât
se elimină emiterea deciziei de impunere. Finanţele vor mai
puţină birocraţie şi eficientizarea sistemului fiscal, prin reunirea
a şapte declaraţii într-una singură.
Dacă persoanele fizice estimează că vor realizat un venit
anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor
(cu excepţia veniturilor din arendă, agricultură, silvicultură,
piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte
surse), din una sau mai multe surse, cel puţin egal cu plafonul
minim, acestea vor plăti CASS la nivelul plafonului respectiv.
În acest an, suma se ridică la 2.280 de lei.
De asemenea, vor depune declaraţia unică toţi cei care încep
să desfăşoare activitate sau să realizeze venituri în cursul
anului fiscal şi estimează că vor obţine un venit net anual
peste plafonul minim, cumulat din activităţi independente,
cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură,
asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse, recalculat
corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului
fiscal. Depunerea declaraţiei se va face în maxim 30 de zile de
la începerea activităţii sau a obţinerii de venituri.
În schimb, dacă persoanele fizice cu venituri din activităţile
menţionate îşi suspendă sau încetează activitatea în cursul
anului fiscal, vor depune la Fisc declaraţia unică, în termen de
30 de zile de la încetare/suspendare, pentru a opri obligaţiile
de plată la sistemul de sănătate pentru anul curent.
Pentru contribuabilii care au estimat un venit anual cumulat,
din una sau mai multe surse, peste plafonul minim, însă în
final au realizat venituri sub acest nivel, vor plăti cota CASS
aplicată la o bază de calcul de şase salarii minime pe ţară.
În situaţia contrară, cu nivel estimat sub plafon, dar venituri
peste acesta, persoana fizică va datora CASS la nivelul a 12
salarii minime pe ţară. Termenul de plată a contribuţiei este 15
martie inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează
contribuţia.

Prezidenţiabili 2019
Deputatul independent Remus Borza a făcut referire la Liviu
Dragnea și Gabriela Firea ca posibili candidați la alegerile
prezidențiale din 2019. 
Întrebat în cadrul emisiunii "Borza Analytica" dacă Liviu Dragnea
va intra în cursa pentru alegerile prezidențiale din anul 2019,
Remus Borza a oferit următorul răspuns: "Sunt doi prezidențiabili
cu șansă la PSD astăzi: Liviu Dragnea și Gabriela Firea. Cu
șanse mai este și Călin Popescu-Tăriceanu, cu condiția să-l
susțină PSD-ul".
"Pe zona de dreapta îl vom avea – dacă îl vom avea - pe
actualul președinte Klaus Iohannis", a declarat deputatul,
aruncând în lupta ce se va da în 2019 și alte două nume:
Laura Codruța Kovesi, respectiv Dacian Cioloș. "Se joacă", a
subliniat Remus Borza, în contextul în care mai sunt aproape
doi ani de zile până la aceste alegeri.
Revenind la liderul PSD Liviu Dragnea, deputatul independent
Remus Borza a declarat că "este singurul politician de după 90
care a rezistat eroic în tranșee la un asalt de pe mai multe
fronturi, ceea ce, evident, l-a întărit, i-a dat o anumită legitimitate,
forță și autoritate", adăugând: "Nu a mai existat lider politic
după 90 care să fie supus unui tir de atacuri atât de înțesat în
ultimii ani de zile. Cancelarii europene, instituții de forță ale
statului român, opinia publică, presa. Nu mai pun la socoteală
grupurile disidente din PSD, care au încercat de mai multe ori,
fără succes, în ultimul an, în a-l înlătura de la conducerea
partidului de guvernământ. Dragnea a gestionat foarte bine
aceste crize, de fiecare dată a căzut în picioare".
Cu privire la liderul PSD, Remus Borza a concluzionat că, în
fiecare zi, acumulează mai multă putere. "Ceea ce, evident, că
nu e sănătos nici pentru PSD și nici pentru însăși democrația
românească", a spus deputatul.

Vlad Cosma, la Parchetul
General: Le depun

Fostul deputat Vlad Cosma
s-a prezentat la Parchetul
General în legătură cu plân-
gerea penală pe care a de-
pus-o împotriva a patru
procurori de la DNA Ploieşti,
printre care Lucian Onea
şi Mircea Negulescu, pe
care îi acuză de săvârşirea
infracţiunilor de compro-
mitere a intereselor justiţiei,
cercetare abuzivă, repre-

siune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituire de grup
infracţional organizat.
La intrarea în sediul Parchetului General, Vlad Cosma a fost
întrebat de jurnalişti dacă a primit ameninţări după ce a făcut
publice înregistrările cu procurorii de la DNA Ploieşti. "Nu.
Înainte de a ieşi cu aceste lucruri, a primit sora mea acele
ameninţări. Momentan, nu. Şi nici nu cred că îşi mai permit", a
spus Cosma.
De asemenea, el a fost întrebat dacă a fost chemat la DNA.
"Nu. Probabil că şi domnii de la DNA Central şi-au dat seama
de practicile colegilor de la 'unitatea de elită'. Nu era vorba de
niciun şantaj. Eu nu am vorbit cu nimeni, nu am trimis pe
nimeni", a spus acesta. "Eu le depun (n.r. înregistrările) la
Parchetul General. Domnii de aici știu cum să-și facă meseria.
Probabil că le vor expertiza dânșii. Așa cum am spus și data
trecută, sunt multe, voi depune în continuare. Joi sunt citat la
Inspecția Judiciară", a spus, luni, Vlad Cosma.
De menționat că acesta a declarat că se va afla în țară atunci
când Instanța Supremă va da sentința în dosarul în care el și
tatăl său sunt acuzați de fapte de corupție.
"Sunt curios săptămâna asta să văd în ce țară spuneți că am
fugit. În fiecare săptămână, aud că sunt în Costa Rica, în
Madagascar, schimb avioanele. Sunt acasă", a mai spus Vlad
Cosma.

Tudorel Toader despre
o eventuala sesizare a CCR
privind revocarea Codrutei

Kovesi: Eu sunt pregatit
Ministrul Justitiei, Tudorel
Toader, a afirmat luni ca
este "pregatit" sa sesizeze
Curtea Constitutionala a
Romaniei in cazul in care
presedintele Klaus Iohannis
nu va da curs solicitarii de
revocare a procurorului-sef
al Directiei Nationale Anti-
coruptie, Laura Codruta
Kovesi, potrivit Agerpres.
Tudorel Toader a precizat
ca asteapta motivarea avizu-
lui negativ dat de Sectia
pentru procurori a CSM si

decizia sefului statului in acest caz. 
Intrebat daca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala
in cazul in care presedintele nu va da curs cererii de revocare a
Laurei Codruta Kovesi, Toader a raspuns: 'Da, eu sunt pregatit'
(...) Asteptam motivarea sectiei de procurori, spuneam si chiar
cred ca hotararea a fost luata in cateva minute, dar motivarea
dureaza de vreo doua saptamani, pentru ca e dificil sa motivezi
contra evidentei. E dificil sa feliciti pe cineva pe motivul ca a
incalcat de trei ori Constitutia. Adica trei conflicte juridice de
natura constitutionala in jumatate de an de aceeasi persoana
intre puterile statului, chiar daca al treilea Curtea a zis: se
respinge. Dar considerentele sunt ad litteram ca in decizia 68
de admitere. Prin urmare, sa asteptam motivarea Sectiei de
procurori, sa asteptam hotararea presedintelui, dupa care
decidem. (...) Vom vedea atunci si vom proceda in consecinta."
Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe 22 februarie,
ca va declansa procedura de revocare din functie a procuroru-
lui-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi,
pentru ''acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept''. 

HotNews.ro

CSM confirmă abuzurile
procurorului Negulescu

Ani de zile procurorul Mircea
Negulescu a fost protejat
de la cel mai înalt nivel.
Secția de procurori a CSM
a recunoscut că procurorul
Negulescu era unul dintre
cei mai nocivi oameni din
sistem. Documentul prin
care secţia pentru procurori
a Consiliului Superior al
Magistraturii a hotărât ex-
cluderea din magistratură a
lui Negulescu. 
Iată abaterile lui Negulescu: 
„Secţia pentru procurori a

Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea din
funcţia de procuror, începând cu data de 6.03.2018, a lui
Mircea Negulescu - procuror în cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Câmpina, până la soluţionarea recursului declarat
împotriva Hotărârii nr. 2P/30.01.2018 a Secţiei pentru procurori
în materie disciplinară”, se arată în decizia Secţiei.

Elena Udrea face PRĂPĂD
Apariţie extrem de fierbinte
a fostei blonde de la
Cotroceni, Elena Udrea. Ex
ministrul Dezvoltării sur-
prinde la fiecare apariție şi
nu s-a dezis nici la ultima
ei ieșire în public.
Prezentă într-un club din
București, fosta deputată a
făcut furori. Îmbrăcată într-
o ținută hot, optând pentru
o rochie foarte scurtă și
cizme lungi, Elena Udrea a
reușit să facă față cu brio
tinerelor care o înconjurau.
Totodată, fostul ministru al
Dezvoltării a optat și pentru
fostul său look, tunsoarea
cu breton. Asta, după ce,

conform gurilor rele, Udrea ar fi suferit mici intervenții chirugicale
la nivelul fetei. stiripesurse.ro
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Becali, la un pas de o achizitie
URIASA!

Gigi Becali e aproape sa inchida o afacere importanta!
Patronul Stelei se afla in faza negocierilor finale pentru hotelul
Rex din Mamaia. Cladirea, una dintre cele mai cunoscute pro-
prietati de pe litoralul romanesc, e inchisa din 2011. Rex se
afla in proprietatea lui Carmen Palade, fosta sotie a lui Dan
Adamescu. Omul de afaceri a cumparat hotelul, dar l-a inchis
acum 7 ani si nu a mai investit pentru a-l readuce la cele mai
inalte standarde. Adamescu a murit acum un an, in timp ce se
afla in detentie.

Fosta sa sotie a scos hotelul la vanzare acum mai multe luni.
Becali a confirmat tratativele inca de acum doua saptamani,
dar nu a dorit sa intre in detalii ale tratativelor, scrie PROFIT.RO.
Daca negocierile s-ar finaliza, Becali si-ar face intrarea pe
piata hoteliera. Becali nu mai detine nicio proprietate in aceasta
industrie. Investitia in cumpararea si reabilitarea hotelul Rex
va fi cea mai mare facuta intr-un singur business de stelist in
ultimii 10 ani.

Mesajul viral despre iubita lui
Dragnea și soția lui Tăriceanu

are o problemă
Relația de iubire dintre Irina Alexandra Tănase și Liviu Dragnea
a scos la iveală un val de frustrări în rândul unor internauți.

S-au făcut și glume pe subiect, una dintre ele fiind următoarea:
"Dragnea are 55 de ani, iubita lui 25. Tăriceanu are 63 de ani,
soția lui 26. Morala: Dacă încă nu v-ați găsit iubirea vieții, nu fiți
trişti! Poate încă nu s-a născut". Doar că acești glumești
oricum, pe lângă faptul că își arată frustrările, mai și manipulează
pentru că, de exemplu, Loredana Moise, soția lui Călin Popescu
Tăriceanu, are 40 de ani, nu 26, așa cum a apărut informația
falsă în mediul online. Nu că ar fi fost o problemă dacă ar fi
avut 26 de ani, dar pentru acuratețe din moment ce acest
mesaj, cu vârstele partenerelor de viață, a fost amplu distribuit
pe Facebook.
Profil de Primă Doamnă
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a răspuns, luni,
întrebată dacă l-ar năşi pe Liviu Dragnea, că nu va exista o
bătălie între ea şi Viorica Dăncilă pe acest subiect, premierul
având întâietate, fiind mai veche în partid. Întrebată dacă Irina
Alexandra Tănase corespunde profilului unei prime doamne,
Firea a răspuns: "Eu aş zice că da".
"Nu mi-a spus (dacă se căsătoreşte - n.r.). Sincer. Nu mi-a
spus şi cred că este un subiect privat, dar dacă va face un
astfel de anunţ, dacă ne va invita la cununie şi ulterior la nuntă
şi voi fi şi eu şi soţul meu invitaţi, cu siguranţă că vom onora
invitaţia, mai ales că noi suntem aşa, cu ghilimelele de rigoare,
"naşi de profesie", a declarat Gabriela Firea
Întrebată dacă ar accepta să-l năşească pe Liviu Dragnea,
Gabriela Firea a replicat: "Să fie o bătălie între mine şi doamna
Dăncilă? Niciodată. Între mine şi doamna Dăncilă nu va fi
bătălie nici pe acest subiect, îi dau întâietate, este mult mai
veche ca mine în partid, o respect şi o preţuiesc".
Gabriela Firea a mai spus că i s-a părut normal ca partenera
de viaţă a liderului PSD să se afle în primele rânduri la
congresul extraordinar al partidului.
"Câtă vreme sunt într-o relaţie de câţiva ani de zile, se iubesc
şi am înţeles că Irina îl susţine foarte mult pe domnul Dragnea
în toată activitatea, inclusiv politică, şi e normal, şi eu îmi
susţin soţul. Un cuplu se sudează atât în ceea ce priveşte sen-
timentele, iubirea, afecţiunea, dar şi prin susţinerea şi suportul
profesional", a completat primarul general. dcnews.ro

Pleşoianu îl PUNE LA ZID pe Liviu
Dragnea, în contextul luptei

contra 'Statului Paralel'
Deputatul Liviu Pleşoianu nu se dă bătut şi îl pune la zid chiar pe
liderul PSD, Liviu Dragnea. Politicianul susţine în continuare ideea
unui miting de amploare împotriva Statului Paralel. În acest context,
social-democratul remarcă, într-o amplă postare pe Facebook, că
susţinătorii ar putea fi adunaţi cu uşurinţă, având în vedere participarea
masivă la evenimente organizate de-a lungul timpului de PSD. Mai
mult decât atât, lansează un atac şi la adresa liderului PSD, pe care îl
acuză voalat că  lupta acestuia cu Statul Paralel nu ar fi veridică. "Cu
siguranță ar fi putut și ar putea oricând... Numai să vrea cu adevărat...",
mai remarcă Pleşoianu.
Pe toată durata Congresului PSD, m-a urmărit o idee – dacă a fost
atât de simplu să se adune la un loc 4.000 de oameni, oare cât de
ușor i-ar fi fost partidului din care fac parte să organizeze un miting
mare împotriva Statului Paralel? Dacă 70.000 de oameni au putut fi
aduși pe stadion în 2014, pentru lansarea candidaturii lui Victor
Ponta, partidul de peste 700.000 de membri ar fi putut, dacă s-ar fi
vrut, să organizeze un miting la care să participe cel puțin 100.000 de
oameni? Cu siguranță ar fi putut și ar putea oricând... Numai să vrea
cu adevărat...
Știți la ce a dus lipsa de voință reală în acest sens, coroborată cu
protestele organizate pentru a păstra la putere Statul Paralel despre
care tot vorbim? A dus la impresia generală, în plan mediatic extern,
că „românii” susțin DNA-ul condus de Kovesi, că susțin legile justiției
create de Macovei, că sunt împotriva „penalilor” și a „inculpaților” din
PSD, care „vor să distrugă Justiția independentă”. Apoi, pe acest fond
de propagandă foarte eficientă, coaliția PSD-ALDE s-a văzut nevoită
să piardă enorm de mult timp încercând să demonteze tot soiul de
minciuni distribuite masiv, atât în România, cât mai ales în afara țării.
Era nevoită coaliția PSD-ALDE să piardă acest timp prețios? Nu se
putea și altfel? Ba da, se putea! Un singur miting de amploare
organizat de PSD-ALDE ar fi schimbat imediat lucrurile. Televiziunile
din afara țării pur și simplu nu ar fi putut ignora un astfel de protest.
Bruxelles-ul nu l-ar fi putut ignora. Ambasadele nu l-ar fi putut igno-
ra...
Ministrului Tudorel Toader nu i s-a permis să ia cuvântul, în Parlamentul
European, deși dezbaterea era despre legile justiției din România! Vă
întreb: dacă cel puțin 100.000 de oameni ar fi protestat în România
împotriva abuzurilor Noii Securități, ministrului Justiției din România i
s-ar fi permis totuși să vorbească? Sunt convins că DA! Pentru că pe
oficiali, pe politicieni îi poți ignora dacă așa îți cere agenda. Dar dacă
aceștia sunt sprijiniți masiv, în stradă, de oameni, nu prea îți mai dă
mâna să-i ignori, oricât ai fi tu de mare și de tare pe la Bruxelles sau
pe la ambasade...
De asemenea, lipsa voinței reale de a organiza un astfel de protest a
condus și la o frustrare imensă în rândul milioanelor de români care
nu mai vor ca România să fie condusă din sufrageriile unora. A
crescut foarte mult frustrarea în rândul românilor cărora nu li s-a dat
ocazia să se exprime. Inclusiv la Congresul PSD am fost abordat de
mulți colegi din țară exact cu această întrebare: „De ce nu se dorește
să ne exprimăm cu toții?”. Mulți primari din țară mi-au spus că oamenii
din orașele și comunele lor pur și simplu nu pricep de ce nu se vrea,
la nivel central, organizarea unui miting mare!
Vedeți, e întotdeauna o diferență mare între ce vrei să faci și modul
cum faci efectiv. Pentru mine, e cât se poate de clar că PSD, dacă ar
vrea cu adevărat, ar închide imediat meciul cu Noua Securitate. Dacă
adevărata majoritate din această țară s-ar exprima PUBLIC măcar o
zi, vă dau scris că distinsa Kovesi ar pleca singură, iar Iohannis ar
începe brusc să vorbească despre faptul că, „totuși, există abuzuri”...
Cât despre afirmația domnului Liviu Dragnea din timpul Congresului,
într-un moment în care vorbea despre lupta cu Statul Paralel, nu pot
să nu fac un scurt comentariu. Domnul Dragnea a spus așa: „Cer
tuturor colegilor de partid, tuturor parlamentarilor noștri să înțeleagă
dimensiunea acestor obiective majore. Să înțeleagă că atingerea
acestor obiective e mai importantă decât orice mic proiect politic. Și
nu mai vreau ca niciunul dintre ei să folosească aceste obiective într-
un plan personal. Ele trebuie duse la capăt, nu folosite pentru a-și
crește imaginea unul sau altul”.
...Nu știu la cine s-a referit domnul Liviu Dragnea. Ce știu însă foarte
bine este că, în ce mă privește, lupta PE BUNE cu Noua Securitate
ține de dorința mea de a contribui, atât cât pot, la însănătoșirea
societății noastre. Activitatea mea din cadrul comisiilor de anchetă,
protestele „pe persoană fizică” de la DNA și Cotroceni, confruntarea
cu KOVESI la Bruxelles, demascarea Monicăi Macovei la Strasbourg,
proiectul legislativ privind ONG-urile, precum și toate celelalte luări de
poziție față de ambasadori sau față de diverși funcționari de la
Bruxelles sunt tot atâtea lucruri pe care eu însumi, ca simplu cetățean,
am dorit să le văd în toți anii în care nu am fost în politică dar mi-a
păsat de ce se întâmplă cu țara mea! Tocmai de aceea, aș dori ca
domnul Liviu Dragnea, președintele PSD, să facă niște precizări, să
detalieze puțin. Nu de alta, dar ar putea ajunge mulți la concluzia că
la mine s-a referit. Aș putea ajunge chiar eu la această concluzie.
În rest, nu mai adaug decât că hotărârea mea de a candida în 2019
nu ține de „mici proiecte politice” (iarăși, trebuie precizat la ce s-a
referit, concret), ci ține de faptul că am deplină încredere în... mine
când vine vorba despre INDEPENDENȚĂ! Nu știu alții cum sunt, dar
eu sunt COMPLET în afara oricărei sfere de influență, din țară sau din
afara țării. Și încă ceva - pe mine mă interesează AFLAREA
ADEVĂRULUI. De-aia fac parte din diverse comisii de anchetă, în
care nu m-am cerut niciodată, așa cum, în general, nu m-am cerut în
nicio funcție, nici cu ocazia acestui Congres, nici cu altă ocazie!",
scrie Liviu Pleşoianu pe Facebook.

Adriana Săftoiu îl contrazice pe
Klaus Iohannis, după achitarea

lui Ludovic Orban
Deputatul PNL Adriana
Săftoiu a scris, pe Face-
book, că după achitarea
preşedintelui PNL, Ludovic
Orban, este "exagerat să
cerem în gura mare ca politi-
cianul acuzat de DNA să
îşi dea demisia”, afirmând
că "nu întotdeauna când
DNA acuză se şi
adevereşte”.
Prin declarațiile făcute dep-
utatul PNL îl contrazice fla-
grant pe președintele Klaus
Iohannis care a afirmat în
dese rânduri că orice politi-
cian cercetat de procurori

trebuie imediat să demisioneze pentru clarificarea situației sale
și abia apoi să revină în cazul în care este declarat nevinovat.
"...acum, sincer... după achitarea lui Ludovic Orban, mi se
pare cam exagerat să mai cerem în gura mare ca politicianul
acuzat de DNA să îşi dea demisia, să renunţe la orice funcţie.
Căci, iacă, renunţă, stă doi ani (caz fericit), şanse mari ca
relaţiile lui personale, cariera lui să meargă la vale. Şi apoi e
achitat”, a scris deputatul PNL Adriana Săftoiu, pe Facebook.
Adriana Săftoiu a afirmat că "nu întotdeauna când DNA acuză
se şi adevereşte”, deşi unora le este greu să accepte. Deputatul
liberal a precizat acest lucru, în ciuda faptului că președintele
Klaus Iohannis a declarat în mai multe rânduri că politicienii
acuzați de procurori trebuie să se retragă din funcțiile publice
până își clarifică situația.
"Drept urmare, până la sentinţa finală, oricine are dreptul la
prezumţia de nevinovăţie şi lăsat în pace. Nu ştiu cine a fost
procurorul în cauză, dar el nu a devenit <>, nu a fost pus în
luminile rampei, nu a fost arătat cu degetul. Îmi pare rău pentru
toţi cei care acceptă greu că nu întotdeauna când DNA acuză
se şi adevereşte.”
Instanţa supremă l-a achitat definitiv, luni, pe preşedintele
PNL, Ludovic Orban, în dosarul în care este acuzat că a cerut,
în 2016, unui afacerist 50.000 de euro, pentru campania
electorală pentru primăria Capitalei.

Polițiștii, descindere fără 
precedent! 90 de percheziții în

Capitală și 23 de județe din țară
Poliţiştii au facut, mart,
marţi, aproape 90 de
percheziţii în Capitală
şi în 23 de judeţe,
într-un dosar de evaz-
iune fiscală în dome-
niul comerţului cu
piese auto. Din mai
2015-până în prezent,
repre zen tanţii legali

ai unei societăţi comerciale ar fi omis să evideţieze în actele
contabile ori în alte documente legale operaţiunile comerciale
efectuate sau veniturile realizate, informează news.ro.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice
din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi ai
Direcţiei Operaţiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliţiei
Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul
Argeş, fac 89 de percheziţii domiciliare la locuinţele unor
persoane şi sediile unor societăţi comerciale din Argeş, Mureş,
Buzău, Caraş-Severin, Timiş, Alba, Constanţa,  Mehedinţi,
Neamţ, Covasna, Cluj, Braşov, Harghita, Arad, Bihor, Vâlcea,
Gorj, Olt, Dolj, Prahova, Maramureş, Ilfov, Galaţi şi municipiul
Bucureşti.
Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal, în care se
efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
evaziune fiscală.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada mai 2015-până în
prezent, reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale cu
profil de activitate comerţ cu piese auto ar fi omis în tot sau în
parte să evideţieze în actele contabile ori în alte documente
legale operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate”,
anunţă Poliţia Română.
La acţiune participă poliţişti din cadrul Inspectoratelor de Poliţie
ale Judeţelor Mureş, Buzău, Caraş-Severin, Timiş, Alba,
Constanţa,  Mehedinţi,  Neamţ, Covasna, Cluj, Braşov, Harghita,
Arad, Bihor, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Prahova, Maramureş, Ilfov,
Galaţi şi DGPMB şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni
Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.
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COLONIE UE. Cum sunt jecmăniți
românii de multinaționalele

străine în propria lor țară.
România, cea mai mică masă salarială din

UE. Patronii şi Multinaționalele au plătit
anul trecut salarii reprezentând doar

36.5% din PIB. În UE plătesc 47% din PIB.

România are în continuare una dintre cele mai mici mase
salariale din rândul statelor Uniunii Europene, în ciuda faptului
că angajaţii români au avut parte de majorări salariale semnificative
în ultimii ani.

În 2017, potrivit datelor publicate de Eurostat, masa salarială din
România (formată din totalitatea salariilor din economie şi a taxelor
şi contribuţiilor aferente acestora) a ajuns la 35,8% din PIB, în
creştere uşoară faţă de nivelul de 34% din PIB din 2016, dar la un
nivel mai redus decât în 2008, când a fost de 36,5% din PIB.
La nivelul statelor UE, masa salarială reprezintă 47% din PIB în
2017. Cum poate recupera România acest decalaj?
„O parte dintre măsurile care să conducă la creşterea masei
salariale au început să fie luate, iar câtă vreme guvernul a
lansat un plan de creştere a salariului minim cu un calendar
bine stabilit, acest lucru nu dă nicio şansă opoziţiei de a alege
altă cale. Salariile mici reprezintă un atu competitiv pentru ţările
din Est, însă atâta vreme cât ele rămân mici, economia nu se
poate ridica, iar un alt efect este plecarea oamenilor din ţară“, a
explicat Adrian Porfir, manager pe Europa de Sud-Est în cadrul
Joris Ide, companie care controleză producătorul de materiale
de construcţii Megaprofil din Buziaş (judeţul Timiş). El a adăugat
că majorările de salarii pentru medici reprezintă un pas hotărât
în acest sens.

Sursa - Ziarul Financiar

Moldoveanul de 24 de ani 
care a transformat 

un magazin de 32 de mp într-o
afacere de un milion de euro

La 16 ani, Vlad Tofan devenea deja antreprenor prin deschiderea
unui magazin pentru bărbaţi în oraşul natal, Huşi. A continuat
să dezvolte afacerea în paralel cu studiile. Fără să cocheteze
vreodată cu stabilitatea unui loc de muncă într-o multinaţională,
a transformat micul magazin de 32 de metri pătraţi într-o afacere
formată din atelier de producţie, showroom şi magazin online,
care aduc venituri anuale de 1 milion de euro.

Moldoveanul de 24 de ani care a transformat un magazin de 32
de mp într-o afacere de un milion de euro
Moldoveanul de 24 de ani care a transformat un magazin de 32
de mp...
Afacerea BMan este condusă însă în prezent de Vlad Tofan şi
de colaboratorul său, Vlad Mustiaţă, care a ajutat la extinderea
businessului cu haine dedicat exclusiv bărbaţilor în mediul
online. Vânzările magazinului BMan, care au ajuns anul trecut
la circa 1 milion de euro (în creştere cu aproximativ 60% faţă de
anul anterior), se împart între online şi offline: 70% sunt generate
de cei peste 1.500 de clienţi care vizitează magazinul lunar
online, iar restul vânzărilor provin din showroom, unde ajung în
fiecare lună aproximativ 700 de persoane.
Vlad Tofan povesteşte că a fost atras de antreprenoriat încă de
la 16 ani, când tatăl său l-a încurajat să îşi deschidă propriul
business. Astfel a apărut magazinul de haine bărbăteşti pe care
l-a deschis în Huşi. Magazinul de fashion pentru bărbaţi al
tânărului a reuşit în scurt timp să depăşească nivelul altor spaţii
comerciale locale şi astfel a considerat că este oportun să se
concentreze doar pe dezvoltarea acestui business, fără să îşi
caute alte locuri de muncă. |n paralel cu afacerea, a urmat însă
şi cursurile unei facultăţi cu profil economic din Iaşi.
Businessul lor este unul atipic, în condiţiile în care dacă
majoritatea afacerilor se extind din online, în spaţii fizice, la ei
traiectoria a fost inversă: au dezvoltat businessul în online după
ce au crescut în offline. Au început în 2010, cu un magazin de
32 de metri pătraţi, iar în 2014 s-au mutat într-un spaţiu central
mai mare, de 183 de metri pătraţi. |n online, lucrurile au evoluat
mai rapid: în 2015 au lansat BMan.ro, iar cu primii bani câştigaţi
au înfiinţat un atelier de croitorie şi au investit în dezvoltarea
produsului finit. |n prezent, deţin şi o fabrică în care fac designul
produselor comercializate.
Pe Vlad Mustiaţă, cofondatorul BMan, l-a cunoscut încă din
copilărie. ”Suntem de aceeaşi vârstă, din acelaşi oraş, suntem
prieteni de 16 ani, însă traiectoria lui profesională a fost diferită“,
descrie Tofan colaborarea cu asociatul său de afaceri.
Mustiaţă s-a specializat pe zona de e-commerce şi a urmat o
facultate de profil în Bucureşti, portofoliul său de clienţi în acest
domeniu trecând de 10.000. |n prezent, se ocupă de dezvoltarea
zonei digitale a businessului BMan. Vlad Mustiaţă a lansat
această divizie în urmă cu trei ani cu ideea de a vinde produsele
din magazinul de haine din Huşi pentru bărbaţi pe care Vlad
Tofan îl avea pe o platformă specializată.
”Provocarea a constat în faptul că ne-am propus că dacă vom
vinde un singur produs într-o oră, vom crea unul dintre cele mai
bune site-uri de fashion pentru bărbaţi din România. |n 20 de
minute, am primit prima comandă. Am început să vând zilnic pe
acea platformă, iar în urmă cu doi ani am pus împreună pe
picioare BMan.ro“, descrie Tofan extinderea în online. Pe
platforma online se găsesc peste 1.000 de obiecte vestimentare
din mai multe categorii de îmbrăcăminte (casual, smart casual,
elegant, clasic, urban sau sport).
Investiţia iniţială în afacere a ajuns la 80.000 de euro, din surse
proprii, bani pe care i-au investit într-un stoc nou de produse şi
în închirierea a două spaţii, unul dedicat departamentului de
marketing şi un altul depozitării produselor. Potrivit lui Vlad
Tofan, investiţia s-a amortizat într-un an.
Clienţii cărora li se adresează au între 19 şi 48 de ani, adoptă
un stil elegant sau smart casual şi lucrează în corporaţii. ”Vor
să iasă în evidenţă într-un mod plăcut, vor să-şi definească
stilul vestimentar şi să poarte ţinuta potrivită, indiferent de
momentul zilei şi de locul în care merg. |n general, bărbaţii nu
alocă destul de mult timp atunci când îşi aleg vestimentaţia şi
preferă să aibă o ţinută gata gândită de către specialiştii în
domeniu. Este motivul pentru care noi oferim clienţilor noştri
consiliere vestimentară gratuită, tocmai pentru a veni în ajutorul
lor“, descrie Tofan profilul clienţilor cărora se adresează.
Vlad Tofan spune că şi-au impus, încă de la lansarea afacerii,
să ofere consiliere clienţilor – spre exemplu, prin oferirea ţinutei
zilei, precum şi printr-un serviciu de call center. Preţurile
produselor variază în funcţie de categoria acestora: pentru
cămăşi, de pildă, sunt cuprinse între 125 şi 175 lei, pentru
sacouri între 295 şi 455 lei, pentru costume între 595 la 895 lei,
pentru paltoane preţurile sunt cuprinse între 495 şi 655 lei.
Din rândul provocărilor, tânărul antreprenor menţionează nece-
sitatea diversificării gamei de produse. ”O provocare care se
repetă este diversificarea gamei de produse. |n fiecare sezon,
vrem să le oferim clienţilor produse diferite faţă de tot ceea ce
găsesc pe piaţa de profil. Participăm mereu la târgurile
internaţionale de modă pentru a fi în pas cu tendinţele şi pentru
a crea produse în nuanţe diferite, cu un design diferit, adaptat
tendinţelor europene.“
Planurile de dezvoltare a businessului constau în extinderea cu
showroomuri în Cluj, Bucureşti şi Iaşi, iar în ceea ce priveşte
partea de online, vor să extindă site-ul la nivel internaţional.
Pe piaţa hainelor dedicate exclusiv pentru bărbaţi activează
firme precum Sarto, Sir Ludovic, Marsay, Tudor Personal Tailor
– formate în general din magazine fizice sau ateliere made to
measure în Capitală; acestea se poziţionează pe segmentul
luxury, cu preţuri medii pentru un costum, de pildă, care
depăşesc 1.000 de euro.

Clientul român a devenit mult
mai pretenţios, 

cumpără produse de calitate
şi vrea să fie consiliat

Ultimii ani au adus schimbări în comportamentul de cumpărare
al clienţilor, astfel că românii au devenit mult mai pretentioşi, îşi
doresc să achiziţioneze produse de calitate, să fie consiliaţi şi
refuză să achiziţioneze produse de care depinde siguranţa lor,
dacă au îndoieli în ceea ce priveşte calitatea. "Noul" consumator
se concentrează mai mult pe nevoile lui, pe siguranţă, pe
adaptarea la ultimele tendinţe în piaţă în materie de astfel de
produse de îmbrăcăminte specifice, potrivit retailerului Maia
Outdoor, specializat pe produsele şi echipamentele destinate
sporturilor în aer liber.
”Ultimii ani au adus schimbări în comportamentul de cumpărare
al clienţilor. Cea mai mare schimbare se referă la trecerea de la
un focus pe produse şi volum la furnizarea de soluţii individuale
care să ţină cont de stilul de viaţă al clienţilor. Mulţi ani,
dezvoltarea şi marketingul tradiţional de produse pentru drumeţie,
alpinism, ski sau ciclism s-a concentrat asupra oamenilor care
doresc să se afle la vârful sportului lor, fie că vorbim de alpinişti,
atleţi, ciclişti", a declarat pentru News.ro coproprietarul retailerului
Maia Outdoor, Dumitriţa Luncanu.
Ea a arătat că acest lucru a dus la îmbunătăţiri ale tehnologiilor
utilizate, dar în final echipamentele outdoor au devenit atât de
specializate încât nu sunt binevenite pentru cei care nu caută
experienţe extreme, anunță News.ro.
Luncanu mai spune că se preconizează o creştere de 5% a
acestei pieţe la nivel mondial, în timp ce piaţa internă ar putea
creşte cu până la 30%, incluzând marii retaileri, dar şi magazinele
online.
Provocarea retailerului este să ajungă la consumatorii mai
tineri, mai cosmopoliţi, a căror idee despre o aventură în aer
liber începe cu poveşti în jurul focului de tabără.
”Astfel, ţinând cont că tendinţa la nivel mondial este alegerea
cumpărăturilor online versus celor tradiţionale, prevedem o
sofisticare a alegerilor clienţilor români iubitori de sport şi
utilizatori de echipamente sportive şi accesorii, fapt ce va
determina o creştere substanţială a segmentului de vânzări
online în piaţa din România pe acest segment”, adaugă reprezen-
tantul retailerului.
Compania vrea să îşi consolideze poziţia pe zona magazinelor
online pe segmentul outdoor, înainte de a se extinde şi în alte
oraşe.
”Primul obiectiv este ca în anul 2018 să creştem vânzările şi
cifra de afaceri cu cel puţin 30%. Piaţa pe segmentul comerţului
electronic s-a dezvoltat foarte mult, pe fondul creşterii interesului
românilor pentru produsele outdoor vândute pe internet. Vorbim
despre o maturizare a pietei e-commerce, ca o consecinţă a
schimbărilor semnificative intervenite în obiceiurile de consum
care au, desigur, legătură cu evoluţia tehnologică din ultimii ani
şi o creştere a calităţii serviciilor şi ofertelor”, a punctat Luncanu.
Compania estimează că piaţa produselor şi echipamentelor
sportive a crescut constant şi va creşte substanţial şi în acest
an, mai ales în contextul în care există clar o creştere a
interesului pentru activităţi outdoor, a dorinţei românilor de a se
deconecta complet de agitaţia urbană, de a evada în natură.
”Observăm foarte mult în zonele aglomerărilor urbane dorinţa
din ce în ce mai mare a clienţilor de a alege experienţe veritabile
în natură, de la simple plimbări în spaţii libere, până la vacanţe
extreme cu experienţe extreme. De asemenea, a crescut foarte
interesant numărul oamenilor care aleg să facă un sport repetitiv,
nu doar încearcă o dată şi renunţă”, a conchis Luncanu.
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ACTUALITATE

Ana Maria Pătru a fost VIOLATĂ,
în arest la DNA Ploieşti

Ana Maria Pătru a fost violată
în sediul DNA Ploiești! Asta
a titrat un ziar, în urmă cu
ceva timp. Zvonul ar fi fost
lansat de un apropiat al
Elenei Udrea, conform jurna -
liş tilor de la Ziar de Cluj. Joi
seara, la Antena 3, Ana Maria
Pătru, a vorbit despre ce s-
a întâmplat în sediul DNA
din Ploiești, între ea și
procurorul Lucian Onea.
”Da, am fost hărțuită sexual
cât timp am stat în arest.
Nu am fost violată. Acest
om a intrat mult prea mult

în viața mea, în intimitatea mea. De câteva ori am fost încătușată,
de vreo două ori, când ajungeam în mașină, mi le desfăceau.
Nu mergeam cu duba, așa cum mergeau alții, ci cu mașinile
DNA. La sediul DNA Ploiești stăteam și 7 ore. Stăteam în biroul
domnului Onea. Vorbeam diverse, despre oameni, despre mine,
despre viața mea. Avea poze din telefonul meu, care îi plăceau
în mod deosebit. Îmi spunea că acea poză îl înnebunește. Mi-
au făcut poze în casă, când stăteam în pat. Am fost supusă la
multe josnicii.”, a spus Ana Maria Pătru. 

Cristoiu, din culisele 
interviului cu Ghiță: e sinistru! 
Dezvăluirile vor fi devastatoare

Ion Cristoiu a explicat DC-
News cum a ajuns să facă
un interviu document cu ”in-
culpatul fugar” Sebastian
Ghiță, la Belgrad și ce
dezvăluie materialul filmat
în capitala Serbiei.
”M-am întâlnit cu Sebastian
Ghiță la hotelul în care am
stat. Aveau o sală de
conferință. Dan Andronic a
fost producătorul interviului,
a asigurat logistica, dar nu
a intervenit în realizarea
discuției, nu are nicio in ter -

ven ție în ingterviu. M-am pregătit, ne-a spus maestrul Cristoiu,
am citit 200 de pagini despre Ghiță, în știu pe dinafară. Tehnica
interviului a fost următoarea: am pornit de la înregistrările de
atunci și am dezvoltat, am intrat în adâncime, i-am pus alte
întrebări legate de subiect. Că se întâlnea cu procurorul șef
acasă sau în vie se știe. De ce se întâlneau la vilele SRI, am în-
trebat? Am pornit de la sindrofiile SRI pentru a scoate informații,
dezvăluiri despre alte fapte politice importante din acea vreme.
Ghiță a dat multe informații în acest interviu, nu doar despre
binom. A spus și lucruri extraordinare despre alegerile prezidențiale,
despre 2009 și 2014.
Sunt întrebări pe care le-ar fi pus Comisia SRI, l-am întrebat pe
maestrul Cristoiu?
”Comisia SRI se interesează despre ceea ce a făcut SRI. Eu i-
am pus lui Ghiță întrebări pe care le-ar pune un istoric al clipei.
Un istoric care încearcă să reconstituie momente cheie din
mărturiile participanților. Am întrebat, de pildă, dacă antena CIA
în România a fost la sindrofiile SRI. Am abordat o  paletă mai
largă decât investigația comisiei SRI din Parlament: am întrebat
despre situația din PSD, despre alegerile interne, despre bătălia
de la prezidențiale, dosarele de la Ploiești, bătălia din PNL,
cum a ieșit Firea la primărie...Pot să spun că am văzut cu ochii
mei că Sebastian Ghiță nu minte, că are dovezi. Ca un om care
știu câte enigme rămân după deceniul Băsescu, al doilea
obsedant deceniu, pot să spun că dezvăluirile care vor începe
de miercuri sparg gheața, răspund la multe semne de între-
bare.
Concluzia este că nu avem nicio treabă cu democrația. Acolo
unde vedeam fapte democratice, alegeri, congrese, erau alte
forțe de decizie. O concluzie sinistră și melancolică totodată.
Rețineți că este vorba despre un om care a avut acces la vârful
structurilor de conducere, un om din interiorul cercului de putere
ocultă din România. Și în alte țări serviciile secrete folosesc
oameni de afaceri în opreațiunile lor, când nu se pot implica
direct. Nu putea trimite SRI sau Parchetul un avion în Indonezia,
să-l ia pe Nicolae Popa, a dat Ghiță unul privat. Trebuia spartă
Realitatea lui Vântu, era nevoie de un om tânăr de afaceri etc.
Ghiță recunoaște, spune cum s-au folosit de el, vor fi dezvăluiri
uluitoare”, a declarat Ion Cristoiu.

Avocatul Gheorghe Piperea
anunță SFÂRȘITUL unei televiziuni

Avocatul Gheorghe Piperea face un anunț interesant! CSM,
secția de judecători, va analiza, miercuri, cazul unei judecătoare
controversate. Este vorba despre Mariana Moncea, judecător
sindic, cea care a avut, în ultimii ani, 19 sesizări la Inspecția
Judiciară. Moncea e cea care instrumentează dosarul insolvenței
televiziunii Realitatea TV, aflată de peste 7 ani în insolvență.
Piperea face legătura între Realitatea TV (SRI TV) și un dosar
pe care DNA l-a trimis, miercuri, în judecată. ”Azi a fost trimis in
judecata pentru coruptie principalul sponsor subteran (localizat
in Cluj) al zisei televiziuni falite”, scrie Piperea, făcând referire
la afaceristul Călin Mitică, cel care controlează compania Trans-
feroviar Grup SA. Acesta a fost trimis în judecată de procurorii
DNA din Cluj pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi
spălare de bani.
”Maine, in CSM, s-ar putea sa se dea startul sfarsitului #rezist
entei uneia dintre cele doua televiziuni f f deontologice ale țării
(mai precis, a celei care este in insolventa de cca 7 ani), prin
excluderea din magistratura a unui anumit judecator sindic. Mai
ales ca azi a fost trimis in judecata pentru coruptie principalul
sponsor subteran (localizat in Cluj) al zisei televiziuni falite. De
precizat ca zisa televiziune bancrutara este un auto-mandatat
purtator al mesajului anti-coruptie ...”, e mesajul lui Piperea.
Inspecția Judiciară a clasat 17 sesizări pe numele judecătoarei
Mariana Moncea, o sesizare a fost arhivată, într-o singură
sesizare judecătoarea Moncea a fost găsită vinovată, iar
magistrata este trimisă în judecata Secţiei pentru judecători în
materie disciplinară a CSM. Inspecţia Judiciară a găsit-o vinovată
pe judecatoarea Mariana Moncea pentru săvârşirea abaterii
disciplinare prevăzute de art. 99 lit. l) (imixtiunea în activitatea
altui judecător sau procuror) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor. Mai precis, Inspecţia Judiciară
a găsit-o vinovată pe judecătoarea Moncea pentru că “a purtat
discuţii cu mama apelantei despre un dosar aflat pe rolul
instanţei, a solicitat grefierului accesare în aplicaţia ECRIS a
respectivului dosar şi a abordat membrii completului de judecată
învestiţi cu soluţionarea cauzei”.  Este primul punct pe ordinea
de zi.
DNA a anunțat că dosarul de insolvenţă Realitatea Media este
în continuare în lucru ... de 7 ani.

16 oameni au murit, după ce
un fulger a lovit o biserică: 

14 dintre ei au fost uciși pe loc, 
alte 140 de persoane sunt rănite

Cel puţin 16 persoane şi-au pierdut viaţa sâmbătă în sudul
Rwandei, după ce un lăcaş de cult aparţinând Bisericii Adventiste
de Ziua a Şaptea a fost lovit de fulger, a declarat un responsabil
local duminică, citat de AFP.

Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat
telefonic pentru AFP că 14 persoane au murit pe loc, scrie
agerpres.ro.
"Alte 140 de persoane au fost rănite şi trimise de urgenţă la
spitale sau la centre de îngrijire. Potrivit medicilor, deşi trei
dintre acestea se aflau în stare critică, situaţia lor a început să
se amelioreze", a adăugat el.
"Majoritatea celor răniţi au fost externaţi şi s-au întors la familiile
lor", a completat responsabilul citat.
Potrivit primarului, un accident similar a avut loc vineri în aceeaşi
zonă, atunci când un fulger a lovit un grup de 18 elevi, unul
dintre aceştia pierzându-şi viaţa.

Lia Olguța Vasilescu: „La ora actuală
suntem peste media europeană”

Ministrul Muncii și Justiției
Sociale, Lia Olguța
Vasilescu, a făcut, vineri
seara, la Antena 3, un anunț
incredibil. Vasilescu a vorbit
despre cele mai recente
schimbări salariale.
În cadrul emisiunii „Exces
de putere”, Olguța Vasilescu
a afirmat că „la ora actuală
suntem peste media euro -

peană”.
„În sistemul sanitar am făcut toate aceste modificări după cum
este scris în programul de guvernare. La ora actuală suntem
peste media europeană. În legea salarizării, la absolut toate cat-
egoriile de bugetari sunt creșteri. Este adevărat, vor ajunge la
aceste salarii în 2022, când legea va fi împlinită, ca să spun așa,
până atunci creșterile vor fi etapizate. A fost acel transfer al
contribuțiilor, dar de anul viitor se va crește pe diferență,
creșterile mari vor fi la cei cu salarii mai mici”, a declarat min-
istrul.
„După aplicarea legii am întâlnit multe greșeli de calcul. Întreaga
noastră direcție de salarizare din minister discută cu instituțiile
unde se întâmplă aceste scăderi. Am avut surprize neplăcute
inclusiv la nivelul justiției. În afară de Curtea de Apel Bacău, în
rest erau greșite peste tot” a precizat Lia Olguța Vasilescu.
„Toți avem tendința să devenim lideri de sindicat, să ne apărăm
ce avem în subordine. De aceea s-a luat decizia ca niciun
ministru să nu participe la ședința din Parlament. Dacă la 1
ianuarie erau salarii scăzute pentru 3% dintre bugetari, acum
sunt pentru 1%”.
„În spitale noi avem nevoie de medici și asistente. Aici e un
deficit foarte mare. Ordonatorul de credite trebuie să se încadreze
în 30%”. 

Ofertă tentantă
din Marea Britanie pentru

medicii de familie din România!
Pot câștiga 5.000 de lire
pe lună lucrând din țară

O agenție de plasare de personal medical a postat o ofertă
extrem de atractivă pentru medicii de familie, care vor să-și
completeze consistent veniturile. O farmacie online din Marea
Britanie caută medici de familie români, care au avantajul că
pot lucra chiar din ţara noastră și asta pentru că pot face totul
online.

Medicii de familie români care vor să lucreze în timpul liber din
ţară pentru o farmacie online din Marea Britanie pot ajunge la
un salariu de peste 5.000 de lire sterline pe lună, informează
libertatea.ro. Doar că trebuie să îndeplinească și câteva condiții.
Acesta sunt?
-medicii trebuie să fie înregistraţi la Colegiul Medicilor din Marea

Britanie.
-medicii trebuie să ştie limba engleză ca să se califice pentru

acest post.
-Sunt avantajaţi la angajare cei care cunosc şi germana, însă

aceasta nu e condiţie eliminatorie.
Jobul pe care medicii români pot să îl aibă lucrând din țara
noastră, online, prespune prescrierea de medicamente pentru
pacienţii farmaciei, în baza chestionarelor online, completate
de către aceştia. Ulterior, farmacia le va elibera pacienţilor
medicamentele prescrise de aceștia.
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Mega atac
la siguranța națională

de Sorin Roşca Stănescu

Obiectivul jafului preconizat înseamnă în cifre nu mai puțin de
84 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Este vorba de
întreg perimetrul denumit Neptun Deep de pe platforma
continentală a Mării Negre. O uriașă bogăție naturală. Conform
Constituției, resursele sunt proprietatea publică a statului. În re-
alitate, tocmai sunt pe cale să fie în totalitate cedate unor
concerne private cu capital străin. Sub acest aspect, atacul la
siguranța națională este maxim.
De mai multe ori, înalți oficiali ai Statelor Unite și, fără excepție, toți
ambasadorii, s-au angajat să sprijine România pentru a-și obține
independența energetică. Ce înseamnă asta? Înseamnă acces la
propriile resurse. Care, după cum ne araă cifra de mai sus, sunt
uriașe. În realitate însă, lucrurile stau altfel. Conform tra tativelor
care au avut loc până în prezent, a demersurilor insis ten te ale am-
basadorului Hans Klemm, atât la cel mai înalt nivel guver namental,
cât și la cele mai înate nivele parlamentare, România este pe cale
să-și piardă definitiv acestă uriașă resursă de hidrocarburi și gaze
naturale din platforma continentală a Mării Negre, în beneficiul
exclusiv a trei giganți. Exxon Mobil, ame ri can, OMV Petrom,
austriac și Lukoil, rusesc. Cum se poate întâmpla așa ceva?
Operațiunea de deposedare a României de cele 84 de miliarde
de metri cubi de gaze naturale este pusă la cale printr-un
simplu truc legislativ. În urma unor întâlniri care au avut loc la
Guvern, la sfârșitul anului trecut. Între fostul premier Mihai
Tudose și reprezentanții OMV Petrom și, separat, cu ambasadorul
Statelor Unite, Hans Klemm, dar și a demersurilor făcute în
acest an la nivel parlamentar, a fost emisă de Tudose mai întâi
o Hotărâre de Guvern și apoi a fost elaborat un proiect de act
legislativ care, atenție, a fost deja adopta în Senat, urmând să
fie propus spre aprobare și în Camera Deputaților. După care,
președintele Klaus Iohannis va promulga legea fără să clipească.
În esență, sunt prevăzute mai multe clauze derogatorii de la
dreptul comun de natură să facă mai ușor accesibile resursele
noastre din platforma continentală companiilor care fac exploatarea
și, de asemenea, să reducă pe căi ocolite valoarea taxelor și
redevențelor. În cele din urmă, rezultatul pe care-l poate calcula
singur oricine studiază acest proiect de lege este că dintr-o
uriașă bogăție naturală, apărată de Constituția statului, românii
se vor alege până la epuizarea ei cu mai nimic. Cu sume infime
de bani, rezultând din cele mai mici redevențe din Europa, și
ele ciuntite prin actele normative și cu niciun metru cub de gaz
obținut din propriile resurse.

Ca să mă fac mai bine înțeles, voi apela la o informație
prezentată pentru prima dată de avocatul Dan Chitic pe această
temă, după ce acesta a studiat în profunzime modificările
legislative preconizate. Al doilea tip de argumente care
demonstrează că suntem victima unei mari înșelătorii ține de
logica elementară.
Statul olandez are și el norocul unor zăcăminte uriașe pe
platforma sa continenteală. Și statul olandez, ca și statul român,
și-a dat întâlnire în scopul exploatării acestei bogății uriașe cu
Exxon Mobil. Au avut loc tratative și, în urma acestora, ce
credeți că a rezultat? Din exploatarea gazelor naturale olandeze,
Exxon, pe lângă revedențe, adică procente din contravaloarea
vânzării gazelor extrase, îi dă statului olandez 40% din producția
propriu zisă. De observat că, în timp ce în România sunt de
câteva ori mai mici decât în toate celelalte state europene, în
Olanda ele se ridică la vârful ierarhiei. Dar esențial este că, în
timp ce noi nu obținem niciun metru cub de gaze naturale de
acum și până la epuizarea întreguui zăcământ, dacă legea
trece zilele acestea prin Parlament, statul olandez se va bucura
permanent în beneficiu propriu, pentru a-și acoperi consumul și
pentru a face export, de 40% din întreaga cantitate exploatată.
Acolo, în Olanda, se poate vorbi despre independență energetică.
În România, nici vorbă de așa ceva.
Românii vor trebui să-și plătească la prețul pieței propriul
consum, cumpărându-și astfel an de an o parte din bogăția sa
naturală. Cât privește redevențele, adică bruma de bani pe
care ar urma să o încasăm, și care spuneam că sunt cele mai
mici din Europa, acestea teoretic vor reprezenta în final circa
3% din prețul gazelor vândute de cele trei societăți de exploatare.
Numai că, atenție, dacă această lege blestemată trece și prin
Camera Deputaților, nici cu acești 3% nu ne vom alege. De ce?
Pentru că, din nou, se produc două trucuri legislative. Primul se
referă la impozitarea directă prevăzută în altă lege și care
urmează să fie abrogată prin noul act normativ. Această
impozitare directă ar fi repezentat 60% din veniturile suplimentare
neprevăzute inițial de societatea de exploatare. Mai concret,
autorităților române li se livrează un grafic. În baza  căruia
Exxon, să spunem, plătește impozitul acela modic de care
vorbeam mai sus. Dacă însă planul este depășit, impozitul
poate reprezenta circa 60% din veniturile suplimentare. Această
prevedere urmează să se abroge.
În al doilea rând, a fost inventat un mecanism al așa ziselor
„creanțe fiscale”, care își produce nu numai efecte pentru viitor,
ci și retroactiv. Prin acest mecansim, nici amărâtele de redevențe
nu mai ajung în trezoreria statului, pentru că statul nostru ce va
primi cu o mână va da cu cealaltă, sub pretextul asigurării în
beneficiul societății care exploatează gazele naturale a „creanțelor
fiscale”. Care, de fapt, nu reprezintă altceva decât întoarcerea
banilor sub forma unor credite nerambursate.
Și, astfel, în timp ce populația României stă cu ochii pe jalnicele
spectacole din viața politică sau din așa zisa Justiție penală,
partenerii noștri euroatlantici , inclusiv marele vecin de la
Răsărit, ne devalizează într-o liniște desăvârșită. Cu concursul
unor autorități „binevoitoare”.

Sursa: CorectNews

Oraşul haiduciei fiscale
supreme din România

Localitatea brăileană Ianca a reuşit performanţa deloc
de invidiat de a avea cei mai mulţi rău-platnici din
România. Trei sferturi dintre contribuabili nu şi-au
plătit impozitele şi au ajuns în faza executării silite,
după ce Curtea de Conturi a constatat problemele.
Nu mai puţin decât 7.727  dintre cei 10.000 de
locuitori ai aşezării n-au plătit taxele.
Un raport făcut public la începutul lui 2018 de către
Curtea de Conturi a României indică faptul că micul
oraş brăilean Ianca a devenit un loc al haiduciei
fiscale. Potrivit documentului amintit (publicat pe site-
ul oficial al instituţiei de control) nu mai puţin de
7.727 dintre cei 10.049 de locuitori ai oraşului aveau
în iunie 2017 restanţe în plata impozitelor şi taxelor
locale aferente anilor 2014-2016, suma totală datorată
de aceştia fiind de peste 1,8 milioane de... 
sursa: Adevarul
Clienţii CEC Bank pot plăti taxele şi impozitele prin
aplicaţia de Mobile Banking
CEC Bank a lansat noi facilităţi în cadrul platformei
de Mobile Banking, prin care clienţii persoane fizice
îşi pot achita taxele şi impozitele datorate atât către
bugetul de stat, cât şi către bugetele locale, precum
impozitul pe clădiri, terenuri, pe mijloacele de transport,
pe venituri din activităţi independente sau din cedarea
folosinţei bunurilor etc.
Adevarul Ieri 11:36
Încasările din taxele și impozitele plătite de brașoveni,
pe plus cu aproape 12 milioane de lei, la început de
an, față de aceeași perioadă a lui 2017
Până la sfârșitul lunii februarie, în vistieria Direcției
Fiscale Brașov s-au colectat 43.092.000 de lei din
taxele și impozitele plătite de brașoveni. Suma este
mai mare cu aproape 12 milioane de lei față de anul
trecut, când la data de 28 februarie se colectaseră
doar astăzi.
Mai multe telefoane decat oameni, in Moldova. 
Mai multe telefoane decat oameni, in Moldova.
Statistica arata ca numarul utilizatorilor de telefonie
mobila a ajuns la 4,5 milioane. Asta in timp ce in tara
suntem mai putin de trei milioane de locuitori, asa
cum spune ultimul recensamant. Pe langa toate
suntem si vorbareti - in medie, fiecare sta cu telefonul
la ureche cate doua mii de minute pe an.

Biserica Ortodoxă Rusă: 
Am trecut în calendar nouă sfinți români
Agenția Basilica anunță că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a aprobat
propunerea propunerea Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk, președintele De-
partamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei, de intro-
ducere a unor sfinți canonizați de Biserica Ortodoxă Română în perioada
1950-2017.
Cei 9 sfinți care vor fi introduși în calendarul ortodox al rușilor sunt:
Sfântul Cuvios Dionisie cel Smerit (1/14 septembrie);
Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul (18/31 decembrie);
Sfântul Domnitor Neagoe Basarab (26 septembrie/9 octombrie);
Sfântul Ierarh Simeon Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei (24 aprilie/7 mai);
Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei (30 august/12 septembrie);
Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla (7/20 august);
Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu (16/29 august);
Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești (27 septem-

brie/10 octombrie);
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica (11/24 aprilie).

În data de 24 martie 2017, PF Daniel a trimis o scrisoare Întâistătătorilor Bisericii
Ortodoxe universale, prin care aducea la cunoștință canonizările făcute de Biser-
ica Ortodoxă Română în perioada 1950-2017 și propunea introducerea unora din-
tre aceștia în calendarele locale.
În afară de Biserica Ortodoxă a Rusiei, doar Biserica Poloniei a introdus mai mulți
sfinți români în calendar, și anume 40.
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OPINII

MUNGIU, DESPRE CUM SCOT
SERVICIILE LUMEA-N STRADĂ

”Există vreun tâmpit care crede că după 25 de ani
în care ai fost ziarist corupt ajungi în lupta anti -
corupţie? Hai să fim serioşi”. 

Afirmația tăioasă aparține politologului Alina Mungiu,
într-un interviu pentru presa ieșeană, în care mai
vorbește despre mecanismele prin care serviciile
secrete scot lumea-n stradă la proteste, în cadrul
unor manifestări așa-zis spontane.
Comentînd, astfel, momentul declanșării primelor
mari proteste de după venirea la putere a PSD,
Mungiu spune, în Ziarul de iași, că acestea au fost
opera serviciilor:

”În prima zi nu am absolut nicio îndoială că i-au mo-
bilizat diferiţi oameni din servicii care controlează
locuri strategice pe internet. Prima zi e cea în care
în patru ore s-au mobilizat 30.000 de oameni. După
aceea, când au fost jumătate de milion de oameni,
i-a mobilizat presa, i-a mobilizat indignarea. Acea
mare majoritate de oameni a ieşit spontan pentru
că au fost absolut indignaţi de ceea ce se întâmplă.
Cum ar fi ieşit şi acum dacă era iminent dacă o dă
afară pe Kovesi şi dacă nu era scandalul ăsta foarte
mare de la Ploieşti. În momentul în care e o cauză
simplă şi e clar că o să câştige infractorii şi nu cei
care, chiar dacă au făcut greşeli, au încercat cât de
cât să facă ceva, lumea se mobilizează. Pe de altă
parte, dovezile că există grupuri ce nu sunt în
regulă au devenit din ce în ce mai clare. Tot grupul
ăsta de jurnalişti de la Roşia Montană, care au
ajuns să fie mult mai anti-PSD şi mai justiţiari decât
mine, nu a ajuns aşa prin convertire. Există vreun
tâmpit care crede că după 25 de ani în care ai fost
ziarist corupt ajungi în lupta anticorupţie? Hai să fim
serioşi. Cineva îi plăteşte pe oamenii ăştia, care pe
vremuri lucrau pe la Udrea şi acum lucrează în lupta
pro-justiţie. Lumea chiar nu îşi pune întrebarea cum
ne demasca Mălin Bot la Roşia Montană că ne
plăteşte Soros, iar azi e el în fruntea noastră? ”

Interesant de punctat, politologul spune în clar, despre
implicarea serviciilor, că nu e vorba de opinie, ci de
informație:

”Nu sunt de părere, o ştiu. Este cu totul imposibil.
Am atâtea ore, am încercat să ajut să mobilizăm
oameni şi vă spun că nu poţi să scoţi 30.000 de oa-
meni până la ora 16.00, când lumea nici nu a ajuns
să se uite la ştiri, decât dacă ai nişte nuclee strate-
gice pe Facebook. Dar cine a investit în ele? Cine
a ajuns la ora asta să fie cel mai mare investitor în
presă? Firme ale serviciilor secrete care au pe faţă
acţiuni în presa mare. De aceea presa mare nu îşi
face public „ownershipul“; nu ştim nimic despre
acţionariatul unor nume precum Hotnews sau
ziare.com”.

Topul neghiobiilor spuse/
făcute cu ochii larg deschiși 

Indicațiile măreț bolșevice date presei
române de Jupînul Frans Timmermans,

prim vicepreședintele 
Comisiei Europene

1.Venit pe meleagurile noastre convins – și nu chiar ab-
surd– că face o mare bunăvoință babuinilor arătîndu-le
Înalta-i Față, prim vicepreședintele Comisiei Europene, a
găsit de cuviință să dea indicații presei românești despre
cum să scrie despre Justiție:
„Atacarea sistemului de justiţie în mass media, în dezbateri
publice, poate duce la riscul creării în rîndul populaţiei din
România a impresiei că ceva nu merge bine cu
Justiţia.”
Am precizat, presei românești, pentru că distinsul n-ar
cuteza să facă același lucru cu presa din Olanda. Pentru
asemenea bașbuzucism politic ar fi constrîns să demisioneze
cît ai clipi.
Imediat după Lovitura de stat de la 23 august 1944, în
România și-au făcut apariția trimiși mai mult sau mai puțin
de seamă ai Moscovei bolșevice: de la Andrei Vîșinski
pînă la Ilya Ehrenburg. În conferințe de presă, în reuniuni
intens mediatizate de o presă trecută de la un Partener
strategic la altul, solii noului Stăpîn se străduiau să vîre în
capul românilor, pînă atunci supuși democrației, învățăturile
bolșevice ale lui Stalin. Mai mult ca sigur, dacă ar învia, o
dată cu Imperiul sovietic, și ar veni din nou să ne țină lecții
de bolșevism, respectivii ar avea același punct de vedere
dușmănos față de libertatea presei de a aborda neregulile
din Justiție ca și acest mare bugetivor care e Frans Tim-
mermans, a cărei funcție inutilă – de ce o fi nevoie și de
un prim vicepreședinte cînd avem plătit din greu din taxe
și impozite și un președinte? – înseamnă privilegii materiale
de nabab.
În ultima vreme, pe fondul unei campanii salutare menite
a descifra mecanismele prin care, în ultimul deceniu,
Justiția a fost folosită de sergenții majori mesianici pentru
a pune mîna pe conducerea țării, presa independentă,
care n-a fost încă înregimentată în Unități Militare, a
dezvăluit cu documente fără cusur abuzuri ale procurorilor,
manipularea sentințelor pentru a scoate din joc politicieni
incomozi, procese trucate. Aceste realități, din nefericire
încă vii în Justiția noastră, au fost recunoscute de magistrații
profesioniști, cei care au înghițit cu greu tupeul procurorilor
constituiți în Republică și s-au simțit și se simt afectați în
imaginea lor de oameni corecți de putregaiurile din Justiție.
Aceste dezvăluiri sînt etichetate de Frans Timmermans în
termeni bolșevici drept atacarea sistemului de Justiție din
România. O formulă pe care o știm de pe vremea
comuniștilor, cînd îndrăzneala de a scrie în presă că în
comerț lipsesc chiloții de damă era reprimată sub acuzația
de atacare a cuceririlor maselor populare. Am scris în mai
multe rînduri cu amărăciune despre slugărnicia de babuini
cu care noi, românii, ne uităm în gura unor politruci de la
Bruxelles, unii, precum Juncker, urmăriți penal în țara lor,
fără a tresări la neghiobiile spuse de aceștia la București,
doar la București: dacă le-ar spune la Paris sau la Madrid
ar fi huiduiți la scenă deschisă. Distinsul vorbește de
riscul creării în rîndul populației din România a impresiei
că ceva nu merge bine cu Justiția. Așadar, în viziunea
ștabului de la Bruxelles, impresia că ceva nu merge bine
cu Justiția nu e rezultatul experiențelor nenorocite pe
care le-au avut și le au simplii cetățeni din toată țara cu
magistrați corupți, mitocani, abuzivi, penali, în genul lui
Portocală, ci al dezvăluirilor din presă privind Justiția din
România. 

În birocrația de la nivelul conducerii UE se stă prost cu
logica aristotelică și bine cu conturile în bancă. Numai
așa se explică prezența rupturii logice în raționamentul
distinsului chiabur de la Bruxelles.
Pentru că ori campania de presă e falsă și atunci deștepții
cetățeni ai UE care sînt românii ar trebui să dea cu tifla
dezvăluirilor despre Justiție. Sau campania de presă e
corectă și atunci pentru criza de neîncredere în Justiție nu
e de vină presa, ci Justiția, căreia îi lipsește tăria de a
face curat în propria ogradă.

2. În PSD și, prin asta în țară, s-a declanșat o dezbatere
controversată despre complicitatea liderilor PSD cu statul
paralel. Totul a pornit de la audierea lui George Maior la
Comisia pentru anchetarea SRI, audiere pe parcursul
căreia fostul director al SRI a recunoscut prezența lui Liviu
Dragnea la sindrofiile oficiale organizate de Serviciu cu
diferite prilejuri.
De aici plecînd sau mai degrabă de la dezvăluirea publică
a acestor dezvăluiri făcute în spatele ușilor închise, s-a
ivit în PSD ciondăneala despre cine și ce a colaborat cu
Statul paralel.
Codrin Ștefănescu anunțat deja drept marele perdant al
serbării cîmpenești care va fi Congresul PSD îl acuză pe
Liviu Dragnea de hîrjoneli cu Statul paralel întruchipat de
fosta jună Rodică, actualmente coapta Nefertiti care e
Codruța Kovesi. La rîndu-i Liviu Dragnea, care pune PSD
să cheltuiască o căruță cu bani prin organizarea unui
Congres numai și numai pentru a se asigura va conduce
partidul chiar și din pușcărie, îl denunță pe Codrin
Ștefănescu de complicități cu Gabriel Oprea.
E o dezbatere neghioabă din mai multe puncte de vedere:
1. Din faptul că un politician a participat la o sindrofie a

SRI, inclusiv la tăiatul porcului, nu înseamnă în chip au-
tomat că era sau că mai e un colaborator al Serviciului.
Așa cum am mai spus, un Serviciu secret nu lucrează
cu colaboratori la vedere, care participă în chip oficial la
manifestările organizate de Serviciu în cadrul relației cu
societatea autohtonă, ci cu persoane adînc conspirate,
care se activează doar în anumite momente considerate
de Serviciu drept cruciale. Dacă e să suspectăm vreun
politician de a fi ofițer acoperit e musai să-l căutăm
printre cei care critică cel mai abitir Serviciile.

2. A face din relația cu Statul Paralel o temă de dezbatere
în PSD-ul prezent mi se pare o grozavă deraiere de la
realități. Asta e marea problemă a PSD-ului la ora
actuală? Asta e chestiunea care merită reproșată lui
Liviu Dragnea, cel care a făcut să cadă într-un an de zile
două guverne mari și late ale PSD?

3. Într-o conferință de presă ce s-a vrut așezată subsemnul
dramatismului, Gabriela Firea a denunțat ceea ce ea
numește boicotarea administrației PSD a Bucureștilor
de către Guvernările PSD.

De la alegerile locale a trecut deja un an și ceva. Ne
apropiem de aniversarea a doi ani de cînd întreaga
administrație a Capitalei a trecut în mînile PSD. Primarul
general al Bucureștilor beneficiază de o situație unică în
postdecembrism. Are majoritatea în consiliul general. Are
toate primăriile de sector și consiliile de sector de partea
sa. Mulți primari postdecembriști s-au confruntat cu
existența primarilor de sector din Opoziție sau cu majorități
firave în Consiliul general. Cu toate acestea, acești primari
au făcut cîte ceva și mai ales nu s-au plîns sistematic de
piedicile așezate în calea realizării unor obiective. Gabriela
Firea și-a făcut un nărav din a se plînge de forțele care o
împiedică să realizeze în București obiective de seamă.
A fost așa zisă Opoziție din Consiliul General, rezumată
la acțiunile de comicii vestiți ai scenei politice autohtone
care sînt cei de la USR.
Cum nimeni n-a crezut că pițifelnicii de la USR o pot
bloca pe Gabriela Firea, a venit rîndul denunțării drept
forțe dușmane a guvernelor PSD.
Ca să vezi!
Gabriela Firea se plînge că nu poate să facă mare lucru
în București din cauza PSD!
Pînă acum PSD de la guvernare era invocat doar de
primarii generali din Opoziție.
Am trăit s-o vedem și pe asta!
Lidera PSD Gabriela Firea se plînge că Guvernele PSD o
boicotează! 
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Teologul Florian Bichir:  „Într-o lume debusolată
spiritual, a posti e o virtute”

„Postiţi? Arătaţi-mi-o prin fapte! Cum? Dacă
vedeţi un sărac aveţi milă de el; un duşman,
împăcaţi-vă cu el, un prieten înconjurat de
un nume bun, nu-l invidiaţi, o femeie frumoasă,
întoarceţi capul în altă parte. Nu numai gura
şi stomacul vostru să postească, ci şi ochiul,
şi urechile, şi picioarele, şi mâinile şi toate
mădularele trupului vostru” (Sfântul Ioan Gură
de Aur). Despre însemnătatea Sfântului şi
Marelui Post al Paştelui ne vorbeşte teologul

Florian Bichir.

Postul trebuie ţinut cu gând curat

- Mai întâi de toate, domnule Florian Bichir, v-aş întreba cum se înrudeşte omul
cu Dumnezeu?
- Omul este creat de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa. Asta înseamnă
că omulare raţiune, e un animal înduhovnicit. Nimic nu-L înduioşează mai mult pe
Dumnezeu ca nobleţea duhovnicească. Atunci se înrudeşte cu Dumnezeu. Ca să
înţelegeţi ce înseamnă nobleţe, gândiţi-vă la Hristos. Ce a păstrat Hristos pentru
El Însuşi? Nimic. A dat totul. S-a jertfit şi Se jertfeşte mereu pentru noi toţi. Ne dă
mereu dragostea Sa şi ia păcatele noastre. Noi însă, dimpotrivă, vrem doar să
primim dragoste. Şi pentru că am intrat în Postul Paştelui trebuie să ţinem cont de
nobleţea duhovnicească. 
- Aţi pomenit de Sfântul şi Marele Post al Paştelui, rânduit pentru curăţirea
sufletului prin ajunare, rugăciune, milostenie, spovedanie şi împărtăşirea cu
Sfintele Taine. De ce trebuie să ţinem post?
- Nu te poţi bucura complet de Învierea Domnului dacă nu faci o jertfă, dacă nu
lupţi personal cu patimile. În afară de avantajele terapeutice, postul are o
componenţă spirituală foarte importantă, când participi deplin la patimile
Mântuitorului, deşi nu ne putem ridica niciodată la nivelul patimilor Sale. Trăim în
modernism şi postul pare pentru unii un apanaj al babelor, al retrograzilor. Adică,
vezi Doamne, dacă ţii post nu eşti un om modern, nu eşti la curent cu noile
tehnologii. Contrazic aceste lucruri şi vă spun că, dimpotrivă, într-o lume debusolată
spiritual, a ţine post e o virtute. Nu putem desacraliza tainele bisericii, pentru că
atunci le batjocorim. E foarte greu să ţii post mai ales în marile aglomerări urbane.
În mediul rural oamenii trăiesc însă după o ordine bine stabilită de secole. Asta
pentru că postul trebuie ţinut cu gând curat. Şi spun cu gând curat, pentru că aici
nu vorbim de o cură de slăbire. După logica asta, toţi vegetarienii s-ar mântui.
Dacă nu ţii post cu gând curat poţi mânca orice. Cu ce diferă atunci că în loc de o
friptură mănânci două kilograme de cartofi? Important e să nu te saturi. 

Pruncii, bătrânii şi bolnavii primesc dezlegare

- Aşadar, ce ne este îngăduit şi ce nu în timpul celui mai mare post rânduit de
Biserica Ortodoxă?
- În post n-avem voie să ţinem ură, gând urât, ranchiună. Măcar acum să
încercăm să fim oameni mai buni, să iertăm celui care ne-a făcut rău, să fim mai
înţelegători cu cei din jurul nostru. De asemenea, postind cu bucate de post,
trupul nostru se calmează, nu mai are pornirile de altădată şi mintea devine
liniştită şi se poate ruga cu mai multă putere şi poate urca la scaunul Domnului.
Trebuie să ştim că singurii care au dezlegare de a nu posti sunt pruncii, bătrânii,
bolnavii şi femeile lăuze. Biserica ne spune să postim în săptămâna de la
începutul Postului Mare şi în Săptămâna Patimilor cu mai multă evlavie, să ne
rugăm cu mai multă stăruinţă. Astfel, în săptămâna de la începutul Marelui Post,
luni şi marţi se ţine post negru, iar cine nu poate rezista mănâncă numai o dată pe
zi - seara - pâine şi apă. Iar în Săptămâna Patimilor, în afară de joi, când facem
două mese, se mănâncă la fel, seara, pâine şi apă. Vineri şi sâmbătă e, de
asemenea, post desăvârşit.

„Patimile, moartea, răstignirea şi Învierea nu sunt simboluri, ci fapte”

- Unicate în ortodoxism, deniile sunt mult aşteptate de toţi credincioşii. Ce sunt de
fapt deniile?
- Săptămâna Patimilor începe din duminica Intrării Mântuitorului în Ierusalim,
adică Sărbătoarea Floriilor, pentru că Domnul a fost primit ca un împărat, cu
ramuri de măslin, şi se termină cu Învierea. Deniile din Săptămâna Patimilor sunt
slujbele la care credincioşii participă în număr foarte mare. Ele se săvârşesc în
biserici începând cu seara Floriilor până vineri seara inclusiv, şi au elemente
specifice. Cele mai importante sunt cele de joi şi vineri seara, cunoscute şi sub
denumirile de denia mică şi denia mare. Cea de joi seara are ca elemente
specifice citirea celor 12 Evanghelii ale patimilor şi scoaterea Sfintei Cruci în
mijlocul bisericii. Cea de vineri seara se deosebeşte de celelalte denii prin
Cântarea Prohodului şi prin ritualul înconjurării bisericii cu Sfântul Epitaf (n.n. -
cusătura ce reprezintă scena punerii în mormânt). 
- O ultimă întrebare, domnule teolog. Ce reprezintă pentru dumneavoastră
Învierea Domnului?
- Părintele Calciu le spunea credincioşilor că „patimile, moartea, răstignirea şi
Învierea nu sunt simboluri, ci fapte. Ele nu înseamnă, ci sunt, căci Paştile sunt
dincolo de gând, sunt bucurie în inima fiecăruia. Învierea nu-i un spectacol sau un
festin în care ne dăm drumul la baierele burţilor. De Înviere nu apar iepurii cu ouă
în braţe, urecheaţii nu fac cadouri. Învierea e un Fapt istoric: A înviat Hristos. Şi a
înviat „cu moartea pre moarte călcând”, după cum cântăm cu toţii în această
noapte. Răscumpărând păcatul lui Adam, Iisus Hristos ne oferă viaţa veşnică.
Viaţa noastră nu mai este limitată, ca între două borne pe o autostradă ancorată
în neant. 
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CURIER JURIDIC

de Avocat Robert S. Popescu ESQ

CONTRACTUL PRENUPȚIAL
Deși nu este aspectul cel mai plăcut de discutat în incinta unei propuneri de

căsătorie, mulți ar trebui să abordeze posibilitatea de a încheia un contract
prenupțial.  În cazul în care căsătoria nu va merge, un contract prenupțial va inlesni
orice procedură de divorț și va economisi părților o grămadă de bani.

Unele acorduri prenupțiale pot acoperi în mare detaliu întregul mod de conviețuire.
Spre exemplu, se va putea stabili cine va plăti ipoteca, chiriile și alte cheltuieli de
întreținere, cine va lucra și cum vor fi folosite fondurile conjugale în timpul
căsătoriei.   Toate detalile vor trebui discutate în mod deschis între viitorii parteneri
de viață.  

Contractele prenupțiale sunt deosebit de folositoare atunci când, spre exemplu:
-  oricare dintre viitorii soți are copii dintr-o căsătorie anterioară;
-  oricare dintre viitorii soți deține o afacere;
-  oricare dintre viitorii soți are bunuri importante pe care dorește să le păstreze

separat; 
-   unul dintre  viitorii soți  are datorii mari;
-   oricare dintre viitorii soți se așteaptă să aibă venituri mult mai mari decât celălalt.

Dacă ați decis că aveți nevoie de un acord prenupțial, toate precauțiunile trebuie
luate ca să vă asigurați că documentul va fi întocmit în mod legal. În acest sens,
există anumite elemente esențiale pentru crearea unui acord prenupțial valid:
1.  Acordul trebuie să fie întocmit în scris și semnat înainte de căsătorie, de

preferință în fața unui notar public;
2.   Niciuna din părți nu ar trebui să fie pusă în postura de a semna acordul în

grabă;
3.   Acordul trebuie să fie corect și rezonabil în toate privințele și pe baza dezvăluirii

complete de către ambele părți a tuturor bunurilor și datoriilor acestora.
4.  Același avocat nu poate reprezenta ambele părți. Fiecare parte ar trebui să

aibă propriul  avocat pentru a pregăti, negocia sau corecta documentul și pentru
a putea răspunde la toate întrebările dumneavoastră înainte de a semna.

Deoarece mai mult de jumătate din toate căsătoriile se termină printr-un divorț, un
acord prenupțial ar trebui să fie privit ca un lucru foarte practic.  De fapt, comuni-
carea deschisă cu noul partener de viață ar putea fi cel mai bun mod de a începe
o nouă relație.  

Avocat Robert Popescu
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SCANDAL: AMBASADA SUA
ACUZATĂ CĂ PROMOVEAZĂ

TRANSSEXUALISMUL ÎN ROMÂNIA
PNL atacă, în premieră în ultimii ani, ambasada
americană la București, prin intermediul unei declarații
politice oficiale, în parlament, și o somează să înceteze
reeducarea românilor în materie de transgenderi și
altele asemenea. Transgender, precizăm, e un termen
generic pentru travestiți, transsexuali, persoane
intersex, bărbații efeminați, femeile cu aspect masculin
etc.

Deputatul PNL Daniel Gheorghe protestează, într-o
declarație susținută în parlament, împotriva ”unor
dezbateri şi a unor prezentări cinematografice organizate
de o serie de ONG-uri din zona revoluţiei culturale
relativiste post anii 1960, o zonă care presupune
inclusiv forme de ideologie care nu sunt întru totul în
direcţia valorilor creştine”.
”Cred că Ministerul Educaţiei Naţionale ar trebui să
privească cu mai mare atenţie toate aceste compor-
tamente şi toate aceste tentative de manipulare şi
persuasiune care apar în spaţiul public românesc, pe
fondul unor ideologii străine, de ceea ce reprezintă
civilizaţia şi cultura noastră” mai spune deputatul.
”Un lucru foarte important, din păcate, am sesizat
implicarea Ambasadei Statelor Unite în promovarea
unor astfel de evenimente. Pentru mine, societatea
americană, o societate profund creştină, o societate
capitalistă, o societate liberă înseamnă foarte mult şi
cred că putem învăţa de la americani mult mai multe
despre capitalism, despre democraţie, despre părinţii
fondatori ai Statelor Unite şi mai puţin despre trans-
genderi, mai puţin despre experimente sociale şi mai
puţin despre tot felul de ideologii deconstructiviste,
apărute în ultimii 40-50 de ani, sub forma unor ex-
perimente sociale” conchide liberalul. (B.I.) 
http://inpolitics.ro

CONSTATARE AMARĂ: 
ÎN ROMÂNIA, APOLOGIA SERVICIILOR 

A DEVENIT UN INDICIU AL 
”EUROPENISMULUI”

”Impresia creată în ul-
timul an este că există
în viața publică
românească destule
persoane (politicieni, for-
matori de opinie etc)
care fie știu, fie intuiesc
care a fost sensul

implicării SRI în politică și aprobă acest lucru. Unii nu
au ezitat să ia explicit apărarea SRI, cu subînțelesul
că România fără un control cvasi-polițienesc nu ar
reuși să se conducă destul de bine. Paradoxal,
apologia serviciilor secrete a devenit în România un
indiciu al bunei așezări în politică, al ”europenității”,
al ”bunelor” partizanate. Dacă nu ești de partea ”ser-
viciilor” în disputa zilei, nu pari suficient de anti-rus,
de prooccidental, de liberal, de anti-corupție șamd.
Unii aproape că au spus-o pe șleau”.
Constatarea amară aparține analiștilor Deutsche
Welle, care observă, totodată, în legătură cu SRI:

”Instituția lucrează în ascuns, cu tactici care nu au
nicio legătură cu dezbaterea democratică, ci mai
mult cu constrângerea și manipularea. Acestea nu
sunt supoziții malițioase, ci adevăruri valabile pentru
orice serviciu secret de oriunde și dintotdeauna.
Este posibil și este de dorit ca serviciile să fie
benigne, dar, odată scăpate de sub control, nimeni
nu mai poate garanta care va fi cursul evoluției lor.
De aceea presiunea constantă asupra serviciilor
este binevenită, căci ea poate eventual să preîn-
tâmpine derapajele, în schimb apologia serviciilor
secrete este mai curând o formă de sinucidere
civică, dacă nu e pur și simplu o formă de colaborare”.

”Concetățeni ai noștri aprobă senin implicarea
serviciilor secrete în politică”

”În fine, o capcană în care cad aceia care privesc
cu maximă indulgență serviciile secrete este că,
dacă PSD se manifestă ofensiv și conduce toate
operațiunile din Parlament, înseamnă că SRI este
anti-PSD și prin urmare este ”bun”. Prin acest
raționament acești concetățeni ai noștri aprobă
senin implicarea serviciilor secrete în politică și nu
fac decât să se abandoneze dezarmați unor riscante
evoluții viitoare. Căci, așa cum am văzut de atâtea
ori în politica românească, o derogare de azi în
folosul tău se va întoarce mâine împotriva ta”.

S-A LANSAT JOCUL PENTRU 
COPIII ROMÂNI ”FUGI DE MUNCĂ”

Pe vremea cînd copiii comunismului erau educați prin jocuri să
nu se supere pe frați ori să reconstituie luptele dintre daci și
romani, cei din capitalism învățau să-și plaseze economiile prin
jocuri gen ”Monopoly”. După revoluție, românii au devenit, la
rîndul lor, capitaliști, dar au decis să sară peste ”Monopoly”
direct la ”Fugi de muncă”. Pentru că, da oricît de greu de crezut
ar părea, a devenit realitate jocul care te antrenează să chiulești
de la muncă ori să fentezi șefii.

Pe piața autohtonă a apărut relativ recent un joc despre care
aflăm de la firma producătoare că e 100% românesc, ba chiar
că ar fi ”tradițional”.
Se cheamă ”Fugi de muncă”, e de tip Party-game și a fost creat
de firma Realitopia Game.
Cum se joacă: Dai cu zarul, muți pionul într-o locație nouă și-ți
adaugi zilele pe calendarul de pe marginea hărții. Primul care
termină luna câștigă.
Descrierea jocului, făcută chiar de creatori:
”Fie pentru că te-a prins Șeful trăgând chiulul, fie că te-a scuipat
vreo babă în tramvai, timpul pentru tine poate trece mai repede
sau mai încet. „Fugi de muncă” este un „party game” pentru
oameni leneși, delăsători și superstițioși.
Jocul e simplu: timp de 4 săptămâni ai obligația (morală) să fugi
de șefi. Dacă vreunul te prinde și nu ai învoire îți dă timpul
înapoi. Primul care termină luna (cel mai dibaci chiulangiu)
câștigă.
Fugi de Muncă. Joc tradițional românesc! Prin rotație, fiecare
jucător ajunge în pielea șefului care aleargă după subalterni.
Jucătorul care prinde într-o lună cât mai mulți chiulangii, ori cel
care e prins cel mai rar câștigă”.
Apariția jocului, comercializat în magazine de prestigiu, precum
Cărturești, a fost semnalată pe Facebook de sociologul Vasile
Dîncu, care nu își ascunde stupefacția:
”Jocurile reprezintă metode de educatie, forme de socializare
prin care copiii învață roluri pentru viitor, dezvoltă atitudini și
credinte, interiorizează norme sociale. Am descoperit cu surpriză
acest joc care îi învață pe copii cum sa fugă de muncă. Este un
joc cu patru pagini de instrucțiuni aproape imposibil de inteles
de către copii, imi spunea un prieten care are doua fetițe foarte
destepte. Ar fi singura salvare, sper ca piticii nostri vor ajunge la
concluzia că e mai complicat sa fugi de muncă decât să
muncești.  Dincolo de asta, parcă tot mai multe lucruri devin
horror în minunata noastră patrie!” mai scrie sociologul. (B.T.I.)
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Kim Jong Un - Donald Trump,
ÎNTÂLNIRE. E oficial. 

Cei doi lideri se ÎNTÂLNESC, 
într-o acțiune fără precedent 

Preşedintele american, Donald Trump, a răspuns pozitiv unei
propuneri a liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de a se întâlni,
iar întrevederea ar putea avea loc până la finalul lunii mai, a
anunţat joi seara, la Washington, Chung Eui-yong, şeful Oficiului
pentru Securitate Naţională din Coreea de Sud, citat de AFP. 

Anunţul a fost făcut la Casa Albă şi urmează unei serii de
contacte între Coreea de Nord şi Coreea de Sud. 
Kim Jong Un s-a angajat de asemenea să lucreze la "denu-
clearizarea" peninsulei coreene şi a promis să se abţină de la
orice "nou test nuclear sau de rachetă", a spus oficialul sud-
coreean, după o întâlnire cu liderul de la Casa Albă. 
"I-am spus preşedintelui Trump că, în cursul întâlnirii noastre,
liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a arătat că se angajează în
denuclearizare", a arătat Chung. 
"Kim a promis că Coreea de Nord se va abţine de la orice alt
test de rachetă sau nuclear. El înţelege că exerciţiul militar
comun de rutină efectuat de Coreea de Sud şi Statele Unite
trebuie să continue şi şi-a exprimat dorinţa de a se întâlni cu
preşedintele Trump cât mai rapid posibil", a continuat el. 
Intâlnirea, până la finalul lunii mai 
Oficialul de la Seul a adăugat că "preşedintele Trump a apreciat
informarea şi a spus că îl va întâlni pe Kim Jong Un până la
finalul lui mai pentru a obţine denuclearizarea permanentă". 
Preşedintele american, Donald Trump, "apreciază foarte mult
cuvintele frumoase" ale delegaţiei sud-coreene care a venit să-
l informeze despre întâlnirea avută cu liderul nord-coreean, Kim
Jong Un, la începutul săptămânii, a spus o purtătoare de cuvânt
a Casei Albe, citată de dpa. 
"El va accepta invitaţia de a se întâlni cu Kim Jong Un într-un
loc şi la un moment ce vor fi stabilite", a arătat Sarah Sanders. 
"Aşteptăm cu nerăbdare denuclearizarea Coreei de Nord. În
acelaşi timp, toate sancţiunile şi presiunea maximă trebuie să
rămână", a adăugat sursa citată. 
Trump, mulțumit de evoluția lucrurilor 
Totodată, într-un mesaj pe Twitter, Donald Trump a salutat
"marile progrese" în dosarul nord-coreean, insistând că liderul
de la Phenian a vorbit de "denuclearizare", nu doar de o
"îngheţare" a activităţilor nucleare."Sancţiunile trebuie să rămână
în vigoare până ce se va ajunge la un acord", a adăugat el. 
Un oficial american, citat de AFP, a precizat că nicio scrisoare a
lui Kim Jong Un nu a fost dată lui Donald Trump, invitaţia fiindu-
i transmisă acestuia "oral", relatează Agerpres.

Noua soție a lui George Soros,
cu 40 de ani mai tânără 

În România, miliardarul american de origine maghiară, George
Soros este deja o adevărată legendă. Despre zecile de ONG-
uri pe care le finanțează s-a scris mult, însă niciodată până
acum nu s-au prezentat dovezi concrete care să ateste ce
planuri macabre ar avea acesta cu România.
Soros a devenit celebru dupa ce, în anul 1992, a facut un profit
de un miliard opt sute de milioane de dolari, mizând la bursa pe
deprecierea lirei sterline. Ulterior, autoritaţile britanice au fost
nevoite sa scoata lira din mecanismul de schimb valutar al
Uniunii Europene.

Acum patru ani, miliardarul s-a casatorit a treia oara, cu Tamiko
Bolton, consultant in domeniile educatiei si sanatatii, la nunta
numarandu-se printre invitati si Christine Lagarde, Jim Yong
Kim si Bono, scrie Business Magazin. Pentru Soros, om de
afaceri, investitor si filantrop, care are o avere de peste 20 de
miliarde de dolari, potrivit Forbes, acesta este al treilea mariaj,
in timp ce pentru Bolton este al doilea.

Gafă diplomatică de proporţii
în capitala Canadei 

Autorităţile canadiene au confundat drapelul Belgiei cu cel al
Germaniei în timpul ceremoniei de primire a cuplului regal belgian.

Autorităţile de la Ottawa au dorit luni să onoreze prezenţa cuplului
regal al Belgiei, care a început o vizită oficială în Canada, prind
arborarea drapelului belgian în grădina reşedinţei reprezentantului
reginei Elisabeta a II-a, suverana Canadei, dar din greşeală au
ridicat drapelul Germaniei, relatează postul de televiziune BFMTV.
Gafa a fost rapid remediată. Două drapele micuţe - unul canadian
cu celebra frunză de arţar în mijloc şi celălalt al Germaniei (format
din trei benzi orizontale de dimensiuni egale în culorile negru, roşu
şi auriu) - au fost legate cu o panglică galbenă de un arţar plantat
cu peste 40 de ani în urmă de regina Fabiola a Belgiei. Drapelul
naţional al Belgiei este în aceleaşi culori cu acel al Germaniei,
însă are benzile vertical amplasate: negru, galben şi roşu.
''În timp ce pregăteam ceremonia, ni s-a adus la cunoştinţă că a
existat o încurcătură cu un drapel mic folosit pentru a identifica
pomul plantat de Majestatea Sa Regina Fabiola în 1977'', a
explicat Marie-Eve Létourneau, purtătoarea de cuvânt a guver-
natorului general al Canadei, Julie Payette.

Se SCHIMBĂ graniţele în Europa:
Decizie istorică pentru vizele UE 
Kosovo şi Muntenegru au anunţat vineri că au ajuns la o înţelegere
cu privire la acordul de demarcare a graniţei din 2015, pas
necesar pentru ca locuitorii din Kosovo să obţină dreptul de a
călători fără viză în Uniunea Europeană, informează Reuters.
Preşedintele Kosovo, Hashim Thaci, a subliniat că parlamentul
de la Pristina va putea ratifica acum acordul din 2015, ratificat
deja de legislativul de la Podgorica, conform Agerpres.
Încercări precedente de a supune la vot acest acord au declanşat
violenţe în Kosovo, deputaţi din opoziţie lansând gaze lacrimogene
în sala de şedinţe şi având loc ciocniri de stradă între protestatari
furioşi şi poliţie. Partidele de opoziţie din Kosovo criticau acordul
din 2015 pentru că, în opinia lor, ar ceda Muntenegrului o
suprafaţă de circa 8000 de hectare. Într-o declaraţie comună
semnată vineri, preşedinţii kosovar şi muntenegrean, Filip Vujanovic,
afirmă că acest acord va fi analizat de experţi şi că "greşelile" vor
putea fi îndreptate în viitor. "Avem de acum posibilitatea de a
supune la vot acordul şi de a deschide calea spre liberalizarea
vizelor pentru cetăţenii din Kosovo", a remarcat Hashim Thaci.
Şi premierul Ramush Haradinaj, principalul oponent al acordului
cu Muntenegru, a salutat înţelegerea, iar şefa diplomaţiei UE,
Federica Mogherini, a făcut cunoscută "disponibilitatea Uniunii
de a susţine deplina implementare a acesteia". Vecinele Kosovo
din regiune, respectiv Serbia, Albania, Muntenegru, Macedonia
şi Bosnia au obţinut acces fără vize în spaţiul Schengen în
2010. Kosovo, care are 1,8 milioane de locuitori, marchează
sâmbătă 10 ani de la declararea independenţei faţă de Serbia.
Joi, Barbados a devenit al 116-lea stat care recunoaşte această
independenţă - ceea ce a determinat Ministerul de Externe de
la Belgrad să trimită instituţiei omoloage din statul insular din
Caraibe o notă de protest, după cum a transmis vineri agenţia
Tanjug.

Alegeri RUSIA. 
Cifrele ultimului sondaj 

Preşedintele în exerciţiu
Vladimir Putin este creditat cu
69% din intenţiile de vot la
alegerile prezidenţiale de
duminică din Rusia, potrivit ul-
timului sondaj oficial autorizat
înainte de scrutin, a anunţat
luni institutul rus
VTsIOM, relatează AFP. 
'Candidatul Vladimir Putin se
situează cu mult înaintea celorlalţi
şapte candidaţi, cu 69% din
intenţiile de vot', potrivit sondajului
realizat prin telefon în perioada
5-9 martie, a declarat în cadrul

unei conferinţe de presă Valeri Fiodorov, directorul institutului de sondare
a opiniei publice.
Contracandidaţii preşedintelui în exerciţiu sunt creditaţi cu 7-8% din
intenţiile de vot în cazul candidatului Partidului Comunist, Pavel
Grudinin, 5-6% pentru ultranaţionalistul Vladimir Jirinovski, 1-2% pentru
vedeta de televiziune apropiată de opoziţia liberală Ksenia Sobciak şi
în jur de 1% pentru veteranul liberal Grigori Iavlinski şi pentru naţionalistul
Serghei Baburin. Omul de afaceri Boris Titov şi un alt candidat
comunist, Maxim Suraikin, sunt aproape de zero în intenţiile de vot. 
Intenția de vot 
Aproape trei din patru alegători ruşi (74%) s-au declarat 'cu siguranţă
pregătiţi' să participe la scrutin, doar 4% exprimându-şi refuzul 'categoric'
de a participa la aceste alegeri. 
Potrivit previziunilor analiştilor VTsIOM, între 63% şi 67% din alegătorii
înregistraţi ar urma să voteze la acest scrutin. 
Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, cunoscut
pentru investigaţiile sale privind corupţia elitelor, nu va putea participa
la alegerile din 18 martie, fiind declarat neeligibil din cauza unei
condamnări penale. El a cerut boicotarea alegerilor, a promis acţiuni de
protest şi intenţionează să trimită observatori pentru a depista fraude în
secţiile de votare, relatează Agerpres.

Tragedie. Avion de pasageri
prăbuşit la aterizare
la Kathmandu, Nepal 

Avionul, operat de compania US-
Bangla, a ieşit de pe pistă în timpul
aterizării şi a luat foc. Pompierii se
luptă pentru a stinge incendiul. Potrivit
unor oficiali citaţi de BBC, la bord se
aflau în jur de 67 de persoane. Numărul
victimelor nu este confirmat.
''Am recuperat cadavre şi persoane
rănite'', a declarat pentru AFP
purtătorul de cuvânt al guvernului
nepalez, Narayan Prasad Duwadi.
Anterior, purtătorul de cuvânt al aero-
portului, Prem Nath Thakur, afirmase
că 20 de persoane au fost spitalizate
şi că la bord se aflau 67 de pasageri

şi patru membri de echipaj. Avionul, care venea de la Dhaka, a aterizat
la ora locală 14:20 (08:35 GMT). Fotografii şi filmuleţe postate pe
reţele sociale arătau un nor gros de fum ridicându-se de pe aeroport.

Independență Catalonia.
Proteste masive. 

Zeci de mii de oameni, în stradă 
Potrivit poliţiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marşul
"Republica acum", organizat de Adunarea Naţională Catalană (ANC).
"Deţinuţi politici, libertate" sau "Niciun pas în spate" au fost alte
sloganuri ale manifestaţiei, notează EFE, alături de apeluri la unitatea
forţelor pro-independenţă.
Deşi au câştigat majoritatea absolută în parlamentul catalan la alegerile
din 21 decembrie, partidele separatiste nu s-au înţeles pentru moment
în privinţa învestirii unui guvern regional.
Săptămâna trecută, cele două principale partide pro-independenţă au
ajuns la un acord pentru a avansa spre secesiune, preconizând să
supună la referendum o viitoare Constituţie catalană.
Dar ele trebuie încă să facă faţă unor obstacole judiciare şi să obţină
susţinerea CUP (Candidatura unităţii populare, 4 deputaţi, extrema-
stângă) pentru a forma un guvern şi a pune astfel capăt plasării sub
tutelă a regiunii de către guvernul central.
Dezbaterea de învestitură a unui nou preşedinte regional, prevăzută
pentru luni, a trebuit să fie anulată sine die, candidatul actual, fostul
lider al ANC Jordi Sanchez fiind în arest preventiv, la fel ca alţi trei
conducători pro-independenţă.
Urmăriţi penal pentru implicarea lor în încercarea eşuată de secesiune
din 27 octombrie anul trecut, ei sunt consideraţi de separatişti ca fiind
"prizonieri politici".
Ex-preşedintele Carles Puigdemont, destituit de Madrid pe 27 octombrie
după proclamarea unei republici independente şi care face la rândul
său obiectul unui dosar penal, s-a exilat în Belgia şi, confruntat cu
obstacole judiciare, a renunţat să candideze din nou la conducerea
regională.
În aşteptarea învestirii unui executiv, Catalonia, regiune cu 7,5 milioane
de locuitori, rămâne sub administrarea directă a guvernului condus de
Mariano Rajoy. 
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O româncă previne
o tragedie New York-eză

Inspectorii pentru protecția
împotriva incendiilor FDNY
asigură siguranța vieții și
a focului prin inspectarea
clădirilor și prin asigurarea
respectării reglementărilor
din New York City. Fiecare
dintre ele poartă un contor
de monoxid de carbon,
alergându-i la prezența
gazului toxic, care nu
poate fi detectat de sim -
țu rile umane. 

Săptămâna trecută, inspectorul FDNY pentru protecția
împotriva incendiilor, Emanuela Chihaia, efectuează o
inspecție a aerului condiționat. Când a ajuns la aterizarea
acoperișului, monitorul monoxidului de carbon a dispărut.
Ea a găsit sursa, o cameră în care au fost amplasate
încălzitoarele de apă caldă pentru etajele superioare și a
instruit superul să închidă ușa camerei și să deschidă ușa
acoperișului. După ce a anunțat dispecerul, au sosit
membri din Ladder 35, au deschis trapa de pe acoperiș și
au oprit încălzitoarele. FPI Chihaia a împiedicat tragedia,
dar nu trebuie să fii membru FDNY pentru a te proteja de
acest ucigaș tăcut. Alarmele de funcționare a fumului și a
monoxidului de carbon (CO) salvează vieți, oferindu-vă
rapid și celor dragi semnalul de avertizare timpurie că
ceva nu este în regulă. Asigurați-vă că aveți atât o alarmă
de fum, cât și o alarmă de CO (sau o combinație de fum /
monoxid de carbon alarma) instalat în cazul în care dormi
și pe toate nivelurile de acasă, inclusiv subsoluri. Un tip
de alarmă nu reprezintă un substitut pentru celălalt.

Români sclavi în Marea Britanie:
Trei fermieri arestaţi

Trei patroni au fost arestaţi în Marea Britanie pentru ţinerea în
sclavie a 200 de muncitori est-europeni, printre care şi români.
Poliţia britanică a arestat joi trei bărbaţi suspectaţi că ţineau în
sclavie în jur de 200 de imigranţi, în majoritate bărbaţi din
Lituania, România, Bulgaria şi Polonia, la o fermă horticolă din
Cornwall, comitat în sud-vestul Angliei, a comunicat poliţia
locală, potrivit agenţiei Reuters şi site-ului BBC News.
'Este, cu siguranţă, una din cele mai mari operaţiuni în care am
fost implicaţi', a declarat Paul Coffey, purtător de cuvânt al
Autorităţii britanice de combatere a abuzurilor în muncă, organism
care a primit anul trecut puteri similare poliţiei pentru a ancheta
cazuri de ţinere în sclavie.
'Sunt aproximativ 200 de oameni - lituanieni, români, bulgari şi
polonezi - care vin aici în fiecare an pentru sezonul de culegere
a florilor şi care sunt cazaţi în rulote la ferma' Bosahan, din
Helston, a precizat inspectorul de poliţie Gail Windsor, în urma
raidului întreprins în cursul dimineţii de joi.
Poliţia crede că cifra reală ar putea fi mult mai mare
Muncitorii vor primi asistenţă din partea unor organizaţii umanitare,
constând în consiliere, adăpost, servicii juridice şi de imigraţie,
a declarat Kathryn Taylor, din partea organizaţiei caritabile
'Armata Salvării'. Guvernul britanic estimează că cel puţin
13.000 de persoane sunt victime ale muncii forţate, exploatării
sexuale şi servituţii domestice, dar poliţia susţine că cifra reală
ar putea fi mult mai mare
Poliţia îşi intensifică eforturile împotriva cazurilor de trafic de
persoane şi sclavie modernă, având în derulare peste 500 de
operaţiuni, a precizat Agenţia naţională pentru combatarea
infracţionalităţii. În timp ce raiduri întreprinse de poliţie la ferme
de păsări sau unităţi de procesare a alimentelor au fost bine
mediatizate, cazul de la ferma horticolă ar putea determina
opinia publică să se gândească de două ori unde s-ar mai
putea ascunde munca forţată, a declarat Jakub Sobik, purtător
de cuvânt al asociaţiei Anti-Slavery International, într-o declaraţie
telefonică pentru Fundaţia Thomson Reuters.

Limba română în Ucraina.
Acţiune diplomatică

Reprezentanţi ai conducerilor Ministerului Afacerilor Externe,
Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Ministerului Românilor de Pre-
tutindeni, la nivel de secretar de stat, au avut o întrevedere cu lideri
ai comunităţii româneşti din Ucraina, la invitaţia autorităţilor române.
Potrivit unui comunicat MAE, în cadrul întâlnirii care s-a desfăşurat
marţi a avut loc un schimb amplu de opinii privind impactul negativ al
noii legi a educaţiei asupra drepturilor persoanelor aparţinând
minorităţii române din Ucraina.
Reprezentanţii guvernamentali au reiterat interesul României pentru
sprijinirea învăţământului în limba română. De asemenea, au fost
menţionate angajamentele asumate de partea ucraineană în contextul
vizitei la Bucureşti a ministrului de externe Pavlo Klimkin precum şi
în contextul celorlalte contacte de nivel înalt. Oficialii MAE au
subliniat că, luând în considerare opinia Comisiei de la Veneţia, atât
dialogul cu autorităţile ucrainene, cât şi demersurile bilaterale şi mul-
tilaterale ale României vor continua în etapa următoare, cu scopul
identificării cât mai rapide de soluţii care să asigure respectarea
drepturilor lingvistice existente ale tuturor vorbitorilor de limba română
din Ucraina, precum şi asigurarea consultării semnificative a acestora
în procesul de adoptare a oricăror reglementări în materie de
educaţie, precizează Ministerul Afacerilor Externe.
Din partea MAE au participat secretarii de stat Victor Micula şi Dan
Neculăescu.
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CULTURĂ

Despre „duelul generațiilor"
din teatrul românesc

Cristi Constantinescu și Roxana Neagu, actori în
trupa bucureșteană Artonic Teatru, invitați la interviurile
DC News, au oferit detalii de culise despre viața de
tânăr actor și despre teatrul independent, alternativă
culturală neconvențională de petrecere a timpului
liber.
Printre subiectele abordate în emisiunea de vineri, 9
martie, s-au regăsit și numărul mic de spații raportat
la numărul mare de actori și „duelul generațiilor", re-
spectiv șansele de afirmare ale unui actor aflat la
început de drum.
Cristi Constantinescu și Roxana Neagu sunt de
părere că în teatrul românesc este loc pentru toți
artiștii și că diversitatea în ceea ce privește vârsta,
este chiar indicată.
„Eu nu aș putea să joc un rol pe care îl joacă un actor

în vârstă, cum nici el nu ar putea să joace un rol pe
care-l joc eu, pentru că sunt roluri pentru actori mai
în vârstă, pentru actori mai tineri, există loc pentru
toată lumea sub soare. Nu asta e problema", a de-
clarat Cristi Constantinescu.

Cristi Constantinescu: „Publicul se bucură văzând
bucurie"
Cei doi actori consideră că apetența publicului de
teatru pentru a urmări actorii de vârsta a treia este
alimentată de nostalgie, dar și de expunerea acestora
la televizor. Cu toate acestea, membrii trupei Artonic
îndeamnă publicul de teatru să dea o șansă și
proiectelor tinere.
„Nu cred că asta e problema. Cred că problema oa-

menilor este concepția oamenilor de a vedea pe
cineva cunoscut. Și dacă e cineva super cunoscut,
care e la televizor, oamenii vor să îl vadă și la
teatru", a opinat Roxana Neagu.

„E și o chestie de nostalgie, oamenii îi știu pe acești
actori de 30, 40, 50 de ani, normal că vor să-i vadă în
continuare, dar mi se pare normal ca oamenii să dea
o șansă și spectacolelor tinere. Poate sunt mai crude,
poate nu au aceeași experiență poate că sunt mai
necoapte spectacolele, cum nici n-ai cum să gândești
la 20 de ani, cum gândește un om de 70 de ani. Nu
ai cum, nu ai forța asta, dar cu toate astea, există
plăcere, există bucurie, care câteodată poate se
pierde la unii actori. Eu unul mă bucur să joc de
fiecare dată și chestia asta se vede și publicul, din
punctul meu de vedere se bucură văzând bucurie și
viață, și explozie... Nu cred că există o problemă
între generații sau nu ar trebui să fie...", a completat
Cristi Constantinescu.

Despre Artonic Teatru 
Artonic Teatru este o trupă bucureșteană de teatru
independent, lansată în 2005 de către regizorul Liliana
Câmpeanu. Registrul abordat este unul complex, de
la dramă la comedie, mesajul fiecărei montări fiind
unul plin de substanță. Scenariile pieselor sunt în
special contemporane, inspirate de realitatea curentă.

Cristian Mungiu, regizor invitat
al TorinoFilmLab

Cristian Mungiu, recompen-
sat la Cannes cu Palme d'Or
pentru „4 luni, 3 săptămâni
şi 2 zile” şi pentru regia lung-
metrajului „Bacalaureat”, este
unul dintre cineaştii invitaţi
ai programului de mentorat
FeatureLab din cadrul Tori-
noFilmLab.
El va lucra împreună cu
cineastul indian Ritesh Batra
(„Our Souls At Night”, „The
Lunchbox”) pentru a-i îndru-
ma pe participanţii ediţiei de
anul acesta, scrie NEWS.RO,

citând screendaily.com.
FeatureLab este un program dedicat proiectelor de prim şi al
doilea lungmetraj aflate în stadiu avansat de dezvoltare.
În timpul celor şase luni, cât durează programul, regizorii,
scenariştii şi producătorii proiectelor selectate - care vor fi
anunţate în luna mai - se vor concentra pe aspecte artistice şi
creative, precum şi pe strategii de producţie şi promovare.
TorinoFilmLab i-a mai anunţat în roluri de traineri, între alţii, pe
cineastul tunisian Sofian El Fani, sound designer-ul danez
Peter Albrechtsen („Godless”, „Dunkirk”) şi producătorul francez
Didar Domehri.
Cristian Mungiu s-a născut pe 27 aprilie 1968, la Iaşi. A studiat
literatura engleză, la Universitatea din Iaşi, iar în 1998 a devenit
licenţiat în regie, după ce a urmat cursurile Universităţii de Artă
Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti.
Este primul regizor român care a câştigat Palme d’Or pentru
lungmetraj, la ediţia din 2007 a Festivalului de Film de la
Cannes, cu filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”.
Cineastul a semnat regia a 12 filme de scurt şi lung metraj. A
debutat în lungmetraj cu filmul „Occident” (2002), cu Alexandru
Papadopol în rolul principal, şi a continuat cu filmele „4 luni, 3
săptămâni şi 2 zile” (2007), „Amintiri din Epoca de Aur” (2009)
şi „După dealuri” (2012).
În 2012, la Festivalul de Film de la Cannes, Cristian Mungiu a
primit trofeul pentru cel mai bun scenariu, pentru povestea
filmului „După dealuri”, care a primit şi premiul de interpretare
feminină, atribuit actriţelor Cosmina Stratan şi Cristina Flutur.
De asemenea, Cristian Mungiu este primul cineast din România
care a fost invitat să facă parte din juriul competiţiei oficiale de
la Cannes, la ediţia din 2013. Juriul din acel an a fost prezidat
de regizorul Steven Spielberg.
În 2016, la Cannes, a prezentat lungmetrajul „Bacalaureat”,
care i-a adus premiul pentru regie.
Regizorul a primit, în 2012, din partea regelui Mihai I medalia
„Crucea Casei Regale a României", după ce, în iunie 2007, a
primit Ordinul Naţional „Steaua Romaniei” în grad de Cavaler
din partea preşedinţiei României. În mai 2013, a primit titlul de
Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor din partea Guvernului
francez. În octombrie 2017, a primit din partea ambasadoarei
Franţei la Bucureşti, Michele Ramis, însemnele de Cavaler al
Ordinului Legiunea de Onoare, distincţie oferită de preşedintele
Republicii Franceze.

O montare ambițioasă: 
Don Carlos la Opera din București

O premieră cu Don Carlos de Verdi la Opera Națională din București
se anunță a fi un eveniment în sine, celebra creație verdiană lipsind
din repertoriile teatrelor lirice de la noi și putînd fi ascultată live, în
ultimii ani, doar ca operă în concert, la Sala Radio.
Dintre cele două premiere cu distribuții diferite, am participat la
prima, care a beneficiat de participarea a trei invitați de marcă.
Regia, decorul, costumele și luminile spectacolului poartă semnătura
lui Mario De Carlo, iar Tiberiu Soare este cel care a semnat
conducerea muzicală a Orchestrei și Corului Operei Naționale
București. Iar aici avem de făcut o mențiune specială, rolul dirijorului
fiind esențial într-o lucrare ca aceasta. Opțiunea pentru mai concisa
variantă italiană (de altfel mai frecvent prezentată la nivel mondial) a
fost potrivită publicului bucureștean, avantajînd densitatea discursului
și dinamismul poveștii.
Istoria spune că, după versiunea franceză, care a avut premiera la
Opera din Paris în 1867, compozitorul a revenit asupra lucrării sale,
cu o versiune în limba italiană care a fost prezentată la Teatro alla
Scala din Milano în 1884, versiune reprezentată frecvent în paralel
cu cea originală.
Pe plan dramatic, de-a lungul creației sale, eficacitatea verdiană s-a
bazat în primul rînd pe concizia libretului, pe introspecţia psihologică
a umanului (în  Rigoletto, Traviata şi mai ales în Don Carlos) şi pe
generarea unor conflicte în care se întrepătrund temele dragostei cu
cele ale prieteniei (așa cum se întîmplă în Don Carlos) sau ale
politicii. Confruntările dintre Filip al II-lea şi Marele Inchizitor se
numără printre marile reuşite dramatice ale tuturor timpurilor. Fără
nici o îndoială, această concentrare asupra personajelor este cea
care l-a determinat pe Verdi să ofere orchestrei o funcţie esenţială,
de o eficacitate sobră, în suportul laitmotivului (înaintea experienţei
wagneriene): aceasta străluceşte mai ales în capodoperele care se
extind de la „trilogia populară“ la Don Carlos, tot atîtea culminaţii
supreme ale dramei romantice, într-o perfectă conjugare a exaltării
pasiunilor cu bogăţia lirică.
În distribuția spectacolului s-au regăsit atît nume sonore ale primei
scene lirice românești, cît și artiști invitați precum Don Carlos: Daniel
Magdal (un glas pătrunzător, făcînd față exigențelor partiturii),
Elisabetta de Valois: Cellia Costea (excepțională tragediană, cu o
frazare și o nuanțare profunde și expresive) sau Regele Filip al II-
lea: Ramaz Chikviladze (un bas profund, cu o voce de un dramatism
spectaculos). Dintre artiștii operei îi amintim pe Rodrigo, Marchizul
de Posa: Cătălin Țoropoc, conturînd un convingător traseu interior
al personajului dublat de o ți nu tă vocală redutabilă, pe Principesa
Eboli: Oana Andra, cu o versiune admirabilă la O don fatal și cu o
ținută actoricească pe care a etalat-o, de altfel, în toate marile roluri
pe care le-a abordat și, nu în ultimul rînd, pe Marele Inchizitor:
Marius Boloș, care a adus în scenă momente de o intensitate
dramatică ieșită din comun.
Ceea ce este de aplaudat, dincolo de toate aprecierile pe care le
merită fiecare compartiment în parte, este modul în care toate com-
ponentele spectacolului au conlucrat la crearea unui întreg atractiv,
acest Don Carlos fiind genul de producție care de regulă contribuie
la diversificarea publicului, pentru că oricine va intra în sală la acest
spectacol – indiferent dacă a mai avut sau nu contact cu un
spectacol de operă – cu siguranță nu va fi dezamăgit.
Fără elemente inovative, regizorul Mario De Carlo a știut să aducă
în economia spectacolului proporția corectă de atrac  ție vizuală și de
eficiență scenică a modului de conducere a personajelor, astfel încît
pe primul plan să se situeze în permanență tensiunea dramatică.
Don Carlos este, fără îndoială, una dintre cele mai ambițioase opere
ale lui Verdi, compozitorul întrecîndu-se pe sine în această partitură.
Lucrarea ocupă un loc particular și important în creația lui Verdi. Pe
de o parte, este vorba despre apropierea de genul francez de grand
opera prin amploarea frescei istorice și prin prezența unui număr
mare de roluri principale, corespunzînd tuturor tipurilor vocale ale
operei, soprană, mezzosoprană, tenor, bariton și doi bași, ca în
operele lui Meyerbeer. Pe de altă parte, aprofundarea extremă a
caracterelor, precum cel al lui Filip al II-lea și al lui Rodrigo, anunță
personajele pline de subtilități psihologice pe care le vom găsi în
versiunea remaniată din Simone Boccanegra sau Ottelo.
Un pariu cîștigat acest Don Carlos realizat într-un timp foarte scurt,
pe prima scenă lirică a țării, care suscită atenția publicului și provoacă
noi așteptări din partea acestuia.
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INTERVIU CU UN BUCOVINEAN

MUGUR ANDRONIC
”Dacă Dumnezeu iartă, istoria nu iartă niciodată.”

Stăm de vorbă cu domnul Mugur Andronic, personalitate culturală din țara
noastră, cercetător neobosit în domeniul istoriei naționale, premiat la cel mai

înalt nivel pentru contribuția pe care o aduce la clarificarea multor aspecte
spinoase ale devenirii noastre ca popor..

*   *   *
Reporter: Domnule Andronic, care este motivul pentru care ați decis asupra

motto-ului discuției noastre?

Mugur Andronic: Am creat acest motto: ”Dacă Dumnezeu iartă, istoria nu iartă
niciodată”, având în vedere marile tragedii ale neamului nostru cauzate de
imperiile care ne-au stăpânit. De fapt, una dintre cărțile mele are ca titlu ”În
umbra marilor imperii ucigașe”, ceea ce spune mult.

R.: O să mai vorbim despre asta. Pentru ca românii de aici să vă cunoască, vă
rugăm să ne oferiți câteva date biografice.

M.A.: Cu toată plăcerea. M-am născut în București, la 19 noiembrie 1955, din
părinți bucovineni. Tata, Anton, după terminarea Academiei Comerciale de la
Brașov (refugiată de la Cluj, după ocuparea fascistă de către Ungaria a părții
de nord a Transilvaniei), a fost repartizat la Consiliul de Miniștri de la București.
Era nevoie de cadre noi în noul regim social și politic care se năștea. Mama,
casnică, se trăgea - în mod cert  și fără să am vreun merit - din celebrul logofăt
al lui Ștefan cel Mare, Ioan Tăutu. Se născuse în satul bucovinean Comănești,
urmașă a ctitorului bisericii-monument de aici, din secolul XVIII, Simion Tăutu;
construcția imită pe cea a celebrului său înaintaș din satul Bălinești, de la sud
de orașul Siret. Desigur, amintirile cele mai timpurii se leagă de Capitală, cu
imagini ale orașului de altădată, azi schimbat mult și în bine și în rău. Am avut
o copilărie normală, fără lipsuri materiale, alături de fratele mai mare. La un
moment dat, tata, deosebit de muncitor, capabil și onest, a ajuns ministru
adjunct la Ministerul Muncii. Deasupra sa, gașca de miniștri - Bobu, Lupu,
pană - care făcea politica dictatorului. Tata a fost simplu membru de partid și
om de minister. Nu regret deloc comunismul, dar trebuie recunoscute și
aspectele sale pozitive: locuri de muncă, locuințe, mai puțină corupție. La un
moment dat, cu onestitatea țăranului, tata a contrazis-o de două ori pe
”tovarășa”, la o ședință. 

Când a simțit că a devenit ”persona non grata”, tata a plecat la meseria sa de
bază, la Curtea Superioară de Control Financiar, de unde s-a și pensionat. Am
avut o copilărie cu două privilegii: accesul la policlinica partidului și mașina de
serviciu pe care o foloseam și eu, poate de 2 - 3 ori pe an, când ploua tare la
ora plecării la școală.

R�.: Ce sau cine v-a influențat în copilărie sau mai târziu?

M.A.: Ceea ce m-a influențat cel mai mult au fost vacanțele la bunici, în
Bucovina, la Cacica, undeva la poalele unei ramificații a Obcinei Mari. Sat
necolectivizat datorită terenului impracticabil pentru tractoare. peste deal,
Mănăstirea Humorului și puțin mai departe, Voronețul. Aici, nu pe asfaltul
Bucureștiului, am avut adevărata copilărie: pădurile, apele cu pești, dealurile
înverzite, culesul fânului, nunți, hore, înmormântări, cel mai mare pelerinaj
catolic din Moldova, de ”Sfânta Maria” și atâtea altele. De aici și perceperea
spiritului unic al Bucovinei și visul de a scrie romanul. Desigur, școala am
făcut-o în Capitală. Liceul ”I.L.Caragiale” este și acum unul dintre cele mai
renumite. Am avut-o ca dirigintă pe o fostă iubită, de studentă, a lui george
Călinescu, graziela Ștefan, Dumnezeu să o odihnească! gustul pentru
literatură mi s-a format la orele sale de română și la cenaclul literar pe care îl
conducea. O profesoară deosebită.

R.: Contează când ai profesori deosebiți, fără îndoială. V-ați ales profesiunea de
la început?

M.A.: După o primă opțiune de a deveni actor, (vara, scoteam cu verișoara mea
căruța din șură, măturam podeaua de scânduri și improvizam scenete, spre
hazul bunicilor spectatori), a urmat pasiunea pentru biologie (mă vedeam la mi-
croscop lângă o fereastră cu cireși înfloriți). În fine, printr-a XI-a, a venit - poate
de la reportajele de televiziune - dorința de a face arheologie. Și de aici,
Facultatea de Istorie, pentru care m-am pregătit serios, intrând al treilea pe
listă, când erau 20,5 pe un loc.  Un moment decisiv l-am trecut cu două
săptămâni înainte de bacalaureat. Din senin, criză majoră de apendicită!
Trebuia să merg la cuțit, dar cu doză dublă de antibiotic și post negru (am slăbit
10 kilograme), am dat bacul și admiterea. Și apoi, operația de apendicită.
Având infecție, a fost necesară a doua operație. Apoi am făcut armata, cum era
pe atunci. În iarna `74-75 am fost operat din nou cu aderențe sau granulom de
fir. Și culmea, în anul întâi, le fel, a patra tăietură cu același diagnostic.

R.: Ați avut multe de suferit, dar le-ați trecut cu bine. Aveți darul povestirii,
domnule Mugur. Continuați, vă rog.

M.A.: Vă mulțumesc. Și iată-mă în anul III. M-am hotărât: voi pleca și voi rămâne
definitiv în Bucovina. La cursul festiv, m-am dus în costum național, inclusiv cu
opinci, caz poate unic la Universitate, cel puțin după război.  prodecanul, la
care aveam licența, mi-a zis cu admirație: ”Bravo, Andronic! pentru asta ai 10
la licență”. I-am răspuns însă: ”Sper că voi avea pentru lucrarea în sine”. Și
am avut. Studiul meu s-a referit la contactele culturale medievale între cele
trei țări românești, lucrare care mi-a luat doi ani de studiu, inclusiv la Biblioteca
Academiei. Ulterior am tipărit lucrarea de licență.

R.: Felicitări! Deci v-ați dus în Bucovina. Ați rămas acolo mult timp?

M.A.: Să vă spun cum s-au petrecut lucrurile. În toamna lui `79 am urcat cu
șapte bagaje în trenul vieții de Suceava, angajându-mă la Muzeul Județean.
Aici am avut și primele satisfacții, dar și lovituri din partea unor oameni de
proastă calitate, inclusiv un mizerabil atac în presă, în urma căruia am și
demisionat din funcția de director adjunct. Atacul nedrept a continuat
încercându-se să fiu împiedicat de a deveni membru al Uniunii Scriitorilor din
România. Dar nu au reușit.

R.: Din păcate există încă unii, cam peste tot, care încearcă să se afirme lovind
nedrept în alții.

M.A.: Aveți perfectă dreptate. Așa s-a întâmplat și cu mine. Dar adevărul va ieși
la iveală, cât de târziu.

R.: Să sperăm... În altă ordine de idei, cum și de ce vi s-a înfiripat ideea de a
veni în America?

M.A.: practic, mergând pe aripile visului, m-am obișnuit cu ideea de a avea
aventura vieții, lunga călătorie - în premieră - peste Ocean. Nouă, oamenilor
simpli de aici, ni se pare atât de departe și atât de inaccesibilă America. Apoi
totul este să te obișnuiești cu ideea... și încet-încet o finalizezi. Totul a început
în 2016, când am realizat scenariul de film ”Marele Romantic”. 
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INTERVIU CU UN BUCOVINEAN

 
      

          
          

           
     

      
          

  

           
          

             
       

               
      

            
         
            

             
              

                 
            

          
             

            
               

            
           

           
             

          
           

           
    

               
            

            
                  

   

          

             
           

       
          

         
         

            
            

           
             

        
               

   

           
 

            
          

           
              

             
           

              
         

               
           

             
              
             

             
    

              
            

            
            

             
           
             

      

           

              
          

             
            

         
           

    

              
  

             
    

                 
  

            
           

              
             

          

Acțiunea începe tot în Cacica, înainte de 1989, când un tânăr rebel, urmărit
de Securitate, trece Dunărea înot la sârbi, apoi ajunge la paris și, în final, în
Manhattan. De aici, dorința mea de a-l promova, ideatic, la Hollywood. Și cum
prilejul era foarte bun, era păcat să nu lansesz între români și romanul meu
istoric despre primul Război Mondial. Ceea ce s-a realizat în Los Angeles și
aici, la dumneavoastră, la Cenaclul ”Eminescu” din New York. Cu această
ocazie, permiteți-mi să mulțumesc domnului preot-profesor Theodor Damian,
președintele cenaclului, domnului Vasile Bădăluță, directorul revistei ”Romanian
Journal” - și bucovinean ca mine -  să mulțumesc tuturor participanților la
lansarea romanului meu, ”În umbra marilor imperii ucigașe”, să le mulțumesc
pentru primirea călduroasă pe care mi-au făcut-o.

R.: Cartea dumneavoastră are un titlu de mare sugestie, este un roman istoric
de valoare în care ați îmbinat realitatea cu ficțiunea și conferiți, indirect,
întregului discurs narativ culoarea specifică a epocii prezentate. Noi, aici, în
New York, suntem bucuroși de oaspeți și bucuroși că v-am avut printre noi. În
altă ordine a gândului, cum este viața dumneavoastră personală? Vreți să ne
vorbiți puțin despre acest aspect?

M.A.: Sigur că da. Uneori scriitorii au o viață personală mai contorsionată. Eu
am pornit cu stângul, victimă a bunătății mele, dacă vreți, și a credulității mele.
Am divorțat de două ori. Am trei copii: Smaranda, Speranța și Ștefănel, din trei
căsătorii. prima fiică este măritată în Franța,  (a fost Miss Universitatea
Suceava în 1999), a doua fiică va da examen la Medicină, (a fost Miss Boboc
la Colegiul național ”Ștefan cel Mare” din Suceava), iar Ștefy, mezinul, este în
clasa a III-a. M-am achitat de cele două fete mai mult decât prin strictul legal.

R.: Dacă v-aș întreba despre modele, despre cineva către care se îndreaptă
admirația dumneavoastră, ce mi-ați spune?

M.A.: Într-o lume cu multă lipsă de bun simț și plină de corupție este greu să
găsești un model. L-am admirat mult pe bunicul meu, ca simplu țăran. pe tata
l-am admirat ca om cinstit și capabil. poate că și pe Vadim Tudor, până la
punctul unor exagerări naționaliste.

R.: Care considerați că este cea mai mare realizare a dumneavoastră?

M.A.: greu de spus. Sufletul nu m-a lăsat să merg liniar, doar pe profesiune.
Istorie, arheologie, poezie, proză, grafică satirică, voluntariat în cultură...
poate că sacrificarea unei bune părți din viață, 27 de ani de voluntariat pentru
ajutorarea culturală a românilor din Basarabia și din regiunea Cernăuți (nordul
Bucovinei istorice, azi Ucraina)  ar fi cea mai mare realizare. 

În rest, premierea la Academie, decorația prezidențială, titlul de cetățean de
onoare al Sucevei și intrarea recentă în Uniunea Scriitorilor din România.

R.: Vă felicităm pentru aceste importante realizări din atât de diverse domenii.
Care este activitatea dumneavoastră preferată?

M.A.: Toate îmi plac. Este acea plăcere a muncii cinstite în care pui suflet și
visezi la viitoarele realizări. Sunt pașii pe care fiecare dintre noi ar trebui să îi
parcurgă. Trebuie să-ți placă ceea ce faci.

R.: Cu totul de acord. Ce părere aveți despre românii pe care i-ați întâlnit în New
York?

M.A.: Nu pot avea încă o părere conturată, dar cred intuitiv că în privința
coeziunii românilor sunt multe de făcut. Desigur, la bază este calitatea
membrilor săi și voința lor de bine și înspre bine... Cu mai mulți ani în urmă l-
am cunoscut la părhăuți, comuna Todirești, printr-o rudă, pe domnul Vasile
Bădăluță, cu care ulterior am păstrat legătura. De altfel, aici am avut ocazia să
beneficiez de ospitalitatea domniei sale, căruia îi mulțumesc și cu acest prilej.
Desigur că dânsul este de apreciat pentru voluntariatul său exemplar, timp de
peste 25 de ani, în folosul comunității românești de aici. 

R.: Veniți din România și, de aceea, vă rugăm să ne spuneți care este părerea
dumneavoastră despre situația actuală din patria noastră. 

M.A.: În țară cred că este o situație dramatică. Țara suferă de cancer, de
corupție generalizată. Ca orice boală care se amplifică pe un organism slab.
Uneori m-am întrebat dacă nu trebuia ca după 1989 să pun bazale unui
partid, chiar și regional, animat numai cu oameni curați. Ar trebui, poate, făcut
un sistem de monitorizare a oamenilor politici, inclusiv parlamentari, cu
atribuire de bile negre și coeficienți, astfel ca la următoarele alegeri cetățenii
să nu îi mai voteze pe cei corupți, pe cei necinstiți.

R.: Ce proiecte culturale aveți acum pe masa de lucru?

M.A.: Sper să vină în curând și roadele muncii. Iar la capitolul vise, aș vrea ca
scenariul meu să fie ecranizat chiar și în Europa și să ajung să văd recuperarea
Basarabiei. La centenarul României Mari, îmi doresc să finalizez cartea
”Istoria Basarabiei” ce se va distribui gratuit la cele 350 de licee din Republica
Moldova. Cartea este pe limba și pe înțelesul elevilor, are 200 de pagini de
critică a minciunilor nerușinate ale dușmanilor de neam (gen ”popor și limbă
moldovenească”). Și mai am o carte  scrisă în colaborare cu doi istorici din
Cernăuți și Chișinău, intitulată ”De ce românii nu iubesc Rusia”, scrisă
neagresiv, dar sintetizând răul pe care ni l-au făcut cei de la Răsărit... Desigur
că dacă cineva dorește să contribuie, chiar simbolic, la tipărire, ca atitudine
concretă de suflet și conștiință românească, eu pot fi ușor contactat. Și aș
vrea să vin cu o observație privind credința, divinitatea. La nivel mondial chiar
sunt schimbări majore în percepția divinului. pentru noi, ortodoxia a fost și
este sufletul neamului românesc.

R.: Aveți perfectă dreptate. În final, doriți să transmiteți ceva cititorilor noștri?

M.A.: Da, absolut. În primul rând le doresc sănătate, bucurii și La mulți ani! În al
doilea rând îi îndemn să descarce cartea mea de pe internet, de la
Amazon.com.....books....Mugur Andronic, în varianta română sau engleză.
Măcar să citească gratuit primele capitole, printr-un simplu click pe coperta
respectivă. Și să facă cunoscută cartea la rude, prieteni, colegi de muncă.

R.: Domnule Mugur Andronic, vă mulțumim pentru amabilitate și pentru informațiile
pe care ni le-ați dat referitoare la romanul dumneavoastră ”În umbra marilor
imperii ucigașe” și despre cum poate fi obținut prin Amazon.com. Vă dorim
sănătate și mult succes în multipla dumneavoastră activitate pusă în slujba
neamului nostru.   

prof. Mariana Terra
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GASTRONOMIE

Selgros caută noi talente în 
gastronomie în 2018

și invită chefii să se înscrie la o nouă
ediție "Arena Bucătarilor"

Selgros Cash & Carry organizează, începând cu luna aceasta, a X-a ediție a con-
cursului de gătit „Arena Bucătarilor”, dedicat profesioniștilor gastronomiei din
industria HoReCa. Miza competiției din acest an crește și mai mult, atât grație
premiilor, cât și modificărilor menite să bucure deopotrivă bucătarii, proprietarii de
restaurante și publicul.

Printre cele mai importante modificări, ce pot fi consultate pe site-ul organizatorului,
se află:

•    Vor exista patru etape preliminare pe regiuni, care vor avea loc în perioada 12
martie - 10 aprilie. Concurenții se vor înscrie online. Vor fi selectați câte 8
concurenți (semifinaliști) pentru fiecare din zonele de mai jos:
- Zona Est, care include magazinele Selgros din Constanța-Nord, Constanța-

Sud, Brăila, Galați, Bacău, Iași și Suceava;
- Zona Centru, care include magazinele Selgros din Bistrița, Târgu Mureș - Ernei,

Târgu Mureș, Brașov, Ploiești și Craiova;
- Zona Vest, care include magazinele Selgros din Cluj-Napoca, Alba Iulia, Oradea,

Arad și Timișoara;
- Zona București, care include magazinele Selgros din Băneasa, Pantelimon,

Berceni și Drumul Taberei.

În etapa preliminară ingredientele impuse sunt pulpă de porc, gutuie și castraveți
murați.

•    Semifinalele pentru fiecare dintre cele patru regiuni vor avea loc la clubul
Fratelli din București, în perioada 19-20 mai; primii doi calificați din fiecare
semifinală vor ajunge în finală;

•    Marea Finală va avea loc la București, spre finele anului, la o dată ce va fi
stabilită și anunțată în luna august.

Câștigătorul concursului Arena Bucătarilor 2018 va primi un premiu de 10.000 de
lei. Valoarea tuturor premiilor poate fi consultată în Regulament. Premiile pentru
primii trei clasați în fiecare semifinală sunt de 2.500, 1.500 respectiv 1.000 de lei.

Înscrierile se vor face pe site-ul Selgros, în perioada 12 martie - 10 aprilie 2018

Despre Arena Bucătarilor:
Începând cu anul 2010, Selgros a organizat și găzduit competiția Arena Bucătarilor,
concurs destinat gastronomilor din România. Devenită deja tradiţie, competiţia și-
a propus, în cei şapte ani de desfăşurare, să premieze priceperea și măiestria
celor mai pasionaţi Chefi care demonstrează juriului, prin tehnici ingenioase de
preparare a bucatelor, că merită unul dintre premiile oferite de Selgros România.
Începând cu 2013, competiția Arena Bucătarilor este afiliată competiției internaționale
Les Chefs en Or a grupului Transgourmet.

Despre Selgros:
Selgros Cash&Carry România este unul dintre cei mai importanţi operatori din
comerţul românesc. Compania şi-a început activitatea pe piaţa locală în 2001, iar
în prezent deţine 22 magazine în Bucureşti, Alba-Iulia, Braşov, Iaşi, Târgu Mureş,
Oradea, Cluj, Ploieşti, Timişoara, Craiova, Bacău, Galaţi, Brăila, Arad, Suceava,
Constanţa și Bistrița. Din 2011, compania este parte a Transgourmet Holding AG
cu operaţiuni în Elveţia, Franţa, Germania, Austria, Polonia, România şi Rusia.
Preluarea rețelei de către Transgourmet confirmă atenția crescândă pe care
Selgros o acordă pieței gastro și evidențiază calitățile definitorii ale companiei:
puterea succesului, energia excelenței și pasiunea ca bază a oricărei acțiuni.
Accesul în magazine se face pe baza cardului de membru al clubului profesioniștilor
și pasionaților de bunătățuri.

Turneul Street Food Festival va ajunge
în 11 orașe din țară, în 2018

Turneul culinar “Street Food Festival” se întoarce și în 2018 și va poposi în 11 orașe din
țară: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacău, Galați, Iași
și Craiova. Sub deviza „Explore a new world in 2018”, Street Food Festival invită
gurmanzii să descopere preparate street food din întreaga lume.
Chef Foa, ambasadorul Street FOOD Festival se va întoarce în toate edițiile cu celebra
Foa’s Pastrami și întreaga sa echipă de la standul Stradale. În acest an el va bucura atât
papilele gustative ale gurmanzilor cât și cunoștințele gastronomice prin demonstrații și
conferințe inspiraționale pentru pasionații de gătit în zona "The Cooking Spot", conferințe
asezonate și cu lansări de carte.
„Ne e deja poftă să pornim la drum. În 2017 v-am promis o revoluție street-food și cu
ajutorul partenerilor și a tuturor susținătorilor street-food am reușit. Vă mulțumim că aveți
încredere în noi și vă promitem că în 2018 nu vă vom dezamăgi. Vă invităm să explorați
alături de noi o nouă lume în care mâncarea bună și atmosfera relaxantă sunt la ordinea
zilei. Ne vom plimba prin 11 orașe alături de cei mai buni bucătari, trupe și artiști, activități
interesante pentru cei mari și cei mici și vom face călătorii culinare prin întreaga lume cu
ajutorul unor rețete absolut savuroase. Suntem nerăbdători să vă dezvăluim și mai multe
surprize, dar până atunci vă lăsăm să vă antrenați apetitul…vă garantăm că aveți
nevoie.”, declară Nely Borza, Project Manager Street Food Festival
Street Food Festival este un concept de festival debutat în 2016 la Cluj-Napoca și
continuat în alte 9 orașe. În 2017, festivalul a bucurat peste 300.000 de persoane cu
rețete ingenioase. Revoluția street-food a avut un impact însemnat și la nivel de
comunitate prin conștientizarea nevoii de a-i ajuta pe cei defavorizați sau prin combaterea
fenomenului de risipă alimentară.



14 martie, 2018 l l 21Romanian Journal • New York

ISTORIE NEŞTIUTĂ

Misterul morţii lui Vlad Ţepeş:
sunt  rămăşiţele domnitorului

valah într-o biserică din Italia?

Moartea lui Vlad Ţepeş – ca şi multe aspecte ale personalităţii
sale şi ale vieţii sale zbuciumate – este învăluită în legendă şi
mister. 
Printre altele, nu se cunoaşte locul în care a fost înmormântat,
deşi au fost emise diverse ipoteze în acest sens. 
Cea mai recentă dintre aceste ipoteze este cu totul surprinzătoare:
cercetări recente sugerează că mormântul domnitorului s-ar
afla într-o biserică din Napoli.
Istoricii credeau, în marea lor majoritate, că Vlad Ţepeş,
supranumit Drăculea (sau Dracula, după cum a devenit apoi
cunoscut în Occident) ar fi pierit în luptă, în cursul unei bătălii
cu turcii, în timpul celei de-a treia şi ultimei sale domnii (1476),
care a durat mai puţin de două luni. 
Locul în care a fost îngropat a rămas necunoscut; s-a vorbit
despre Mânăstirea Snagov (dar cercetările au infirmat această
ipoteză) iar mai târziu, despre Mânăstirea Comana – ipoteză
acceptată de mulţi istorici români.
Dar oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Tallinn, Estonia,
au descoperit dovezi documentare care sugerează o altă
desfăşurare a evenimentelor: domnitorul ar fi fost luat prizonier,
apoi răscumpărat de o fiică a sa, aflată în Italia, şi că ar fi murit
aici, fiind îngropat într-o biserică napolitană.
Născut în 1431, Vlad Ţepeş aparţinea unei familii nobile, tatăl
său făcând parte din aşa-numitul Ordin al Dragonului, un ordin
militar-religios, ce avea ca scop apărarea creştinismului şi lupta
împotriva turcilor.
În 1476, când Vlad Ţepeş a dispărut, s-a crezut că a pierit în
luptă. De fapt, susţin cercetătorii de la Universitatea din Tallinn,
ar fi fost făcut prizonier de către turci, fiind apoi eliberat, în
schimbul unei sume de bani trimise de o fiică a sa, numită
Maria, care trăia la Napoli, căsătorită cu un nobil napolitan.
O piatră de mormânt recent descoperită la biserica Santa Maria
La Nova din Napoli, în aceeaşi capelă funerară în care sunt
îngropaţi fiica şi ginerele lui Vlad Ţepeş, ar putea marca locul în
care a fost înmormântat acesta, spun cercetătorii estonieni.

Piatra, investigată de cercetători italieni şi estonieni, datează
din secolul al XVI-lea şi prezintă imagini şi simboluri diferite de
cele asociate cu nobilimea din Napoli. 
Printre altele, apar un dragon (evocare a numelui Dracula) şi
doi sfincşi, ce simbolizează Teba, oraş grec antic al cărui nume
putea fi scris Thebes, dar şi Tepes.
Cu alte cuvinte, crede specialistul în istorie medievală Raffaello
Glinni, pe piatra de mormînt ar fi înscris, în simboluri alegorice,
chiar numele domnitorului.
Specialiştii încearcă acum să obţină autorizaţia de a cerceta
mormântul, în speranţa de a clarifica enigma.

Iorga NU a fost uscis
de Legionari!

“IORGA NU A FOST UCIS DE LEGIONRI! Nicolae Iorga
a fost ucis din ordinul lui Carol al II-lea, cu acordul
Germaniei şi al U.R.S.S., de către un grup care colabora
cu Siguranţa şi Gestapoul – dar, cum s-a dovedit ulterior,
şi cu NKVD-ul – şi care avea rolul de a submina Mişcarea
Legionară. Ulterior a primit acest ordin, de a-l lichida pe
Iorga şi a arunca vina pe gruparea lui Horia Sima.(reamintesc
faptul mereu ignorat că la acea dată C.Z.C. murise iar
Mişcarea Legionară se spărsese în mai multe grupări di-
vergente. Deci a vorbi despre “Mişcarea Legionară” ca
despre o grupare unitară după moartea lui C.Z.C. este cel
puţin incorect.)
Faptul că uciderea lui Nicolae Iorga a fost organizată la
ordinul lui Carol al II-lea şi împotriva dorinţei conducerilor
grupărilor legionare este deja dovedit clar şi voi cita aici,
pentru cei interesaţi, doar câteva elemente:
1. Horia Sima a dat ordin repetat, în scris, ca nimeni să nu
se atingă de Nicolae Iorga.2. Horia Sima i-a oferit gardă
de corp lui Nicolae Iorga – alcătuită din legionari – atunci
când a primit informaţia că se intenţionează asasinarea
acestuia; oferta, confirmată de soţia lui Nicolae Iorga,
printre alţii, a fost respinsă de Nicolae Iorga; printre altele,
DATORITĂ ASIGURĂRILOR pe care le primise de la
Siguranţă că securitatea îi este asigurată de autorităţi!3.
Ucigaşii lui Nicolae Iorga NU s-au predat – aşa cum au
făcut grupurile de legionari în cazurile Armand Călinescu
etc. – ci au încercat să fugă, FIIND PRINŞI DE POLIŢIA
LEGIONARĂ care i-a predat autorităţilor de stat – Antonescu
şi Carol al II-lea.4. Carol al II-lea îi felicită pe ucigaşi
zicând “Canalia aia trebuia de mult să moară!” şi le
facilitează FUGA ÎN GERMANIA.5. În vreme ce legionarii
refugiaţi în Germania erau trataţi urât, ucigaşii lui Nicolae
Iorga sunt sprijiniţi de germani iar atunci când sovieticii
cuceresc estul Germaniei şi îi prind LE DAU DRUMUL SĂ
PLECE ÎN OCCIDENT!6. Nici Carol al II-lea, nici Antonescu,
nu organizează un proces privitor la moartea lui Nicolae
Iorga; Antonescu ar fi putut să facă asta măcar după “Re-
beliunea legionară”, ar fi avut prilejul unei noi “demolări
publice” a legionarilor. Nu a făcut acest lucru, aşa cum
nu-l făcuse nici Carol al II-lea înaintea lui.7. Nici regimul
comunist din România, deşi dă repetat vina “pe legionari”
pentru moartea lui Iorga nu organizează vreun proces pe
temă, cu toate că Boeriu, capul asasinilor, era un om de
afaceri prosper în R.F.G. – şi nu numai – astfel încât era
uşor de identificat şi extrădat. Însă, evident, nu era ca
oamenii KGB-ului din România să îl condamne pe KGB-
istul din R.F.G.”
– Pr. Dr. Mihai-Andrei Aldea

Coroana Reginei Maria

Coroana pe care regina Maria a purtat-o la încoronarea
de la Alba Iulia este o piesă remarcabilă, încărcată de
simboluri. Coroana, în stil Art-nouveau este făcută din aur
transilvănean, motivul acestei alegeri fiind lesne de înţeles
(dacă ar fi să ne gândim doar la Marea Unire sau la locul
unde avea loc încoronarea). Apoi, trebuie avut în vedere
designul de inspiraţie medievală (model fiind coroana
doamnei Despina-Miliţa, soţia lui Neagoe Basarab), care
face trimitere la trecutul ţării, decorurile cu boabe de grâu,
care arătau bogăţia şi fertilitatea pământului României,
sau motivele întâlnite în arta populară românească, pe
care regina a iubit-o atât de mult. Nu trebuie uitate
simbolurile regalităţii, ce apar pe cele doi pandantivi
laterali, de inspiraţie bizantină: pe unul este reliefată în
aur stema mică României, pe celălalt stema Casei de Ed-
inburgh. Comanda pentru coroană a fost făcută de Parla-
mentul României, "proiectant" fiind Costin Petrescu; casa
Falize, din Paris , a primit pentru realizarea ei circa 65
000 de franci.

Constantin Argetoianu scria că regina Maria s-a visat
Împărăteasa tuturor Românilor - şi a reuşit să îşi atingă
visul. În timpul Primului Război Mondial, când regele Fer-
dinand cocheta cu ideea cedării în faţa Germaniei, regina
Maria a fost cea care a ţinut vie speranţa victoriei spunând
că "Marea Britanie nu pierde războaiele". După încheierea
războiului, regina Maria a devenit un diplomat activ la
Paris pentru a obţine recunoaşterea unirii Transilvaniei,
Basarabiei şi Bucovinei cu România. Toată viaţa ei a fost
preocupată de propria imagine şi obişnuia să spună că "a
dat României o faţă vie". Într-adevăr, chipul Reginei Maria
s-a confundat în epocă cu chipul României Mari. Imaginile
de mai jos arată că regina Maria ştie să îşi poarte coroana
de doua kilograme de aur şi personifică România Mare
mult mai bine decât orice alte imagini ale familiei regale.
Coroana Reginei Maria, evaluată la 25 de milioane de
euro.
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Marco Polio sau cronologia
unei alte fraude vacciniste

Text preluat, adaptat, completat de pe Vaccination Information
Network (VINE).

Marco…..Polio!!
Fara indoiala, cea mai efectiva fantoma pentru a baga frica in
oameni este „polio”.  Din intamplare, este vorba si de una din
cele mai mari fraude medicale ale tuturor timpurilor.
Cauza principala a poliomielitei (otravirea cu pesticide) este
documentata demult. Lecturati studiile de mai jos.

[1954] Is Human Poliomyelitis Caused By An Exogenous Virus?
Ralph R. Scobey, M.D. Archive Of Pediatrics (April/May,1954)

[1952] The Poison Cause of Poliomyelitis And Obstructions To
Its Investigation Ralph R. Scobey, M.D. Archive Of Pediatrics
(April, 1952)

[1951] Is The Public Health Law Responsible For The Poliomyelitis
Mystery? Ralph R. Scobey, M.D. - Archive Of Pediatrics
(May, 1951)

[1950] Statement On Clinical Intoxication From DDT And Other
New Insecticides Morton S. Biskind, M.D. - Journal Of
Insurance Medicine (May, 1951)

[1949] DDT Poisoning A New Syndrome With Neuropsychiatric
Manifestations Morton S. Biskind, M.D. and Irving Bieber,
M.D. - American Journal Of Psychotherapy (1949) p261

Polio este „virusul invizibil„.
1824: Muncitorii din industria metalurgica sufereau de secole

intregi de o paralizie similara cu poliomielita, cauzata de
plumb si arsenic in metalele cu care lucrau. Cercetatorul
britanic John Cooke a remarcat: „Aburii de la acele metale
sau ingerarea lor pe cale stomacala cauzeaza frecvent par-
alizii.”

1890: Pesticidele pe baza de arseniat de plumb incep sa fie
folosite in SUA in fiecare vara, pentru a distruge insectele
care deranjau recoltele de mere.

1892: Incep „epidemiile” de polio in Vermont, o regiune foarte
bogata in livezi de meri. In raportul sau, inspectorul guverna-
mental Dr. Charles Caverly noteaza relatarile parintilor,
conform carora copiii dezvoltau simptomele dupa ce mancau
fructe. Inspectorul relateaza ca „paralizia infantile apare de
obicei in familiile cu mai multi copii si, intrucat nu se faceau
eforturi pentru a izola bolnavii, este mai mult ca sigur ca
boala nu este contagioasa” (in familiile numeroase doar un
singur copil dezvolta boala!).

1900: Onuff raporteaza cazul unui pictor cu paralizie flasca a
ambelor picioare, a carui autopsie a aratat leziuni caracteristice
poliomielitei.

1902: Obsrastoff raporteaza un caz de poliomielita acuta
rezultata din intoxicatia cu arsenic.

1903: Philippe si Gauthard raporteaza un caz de poliomielita in
urma otravirii cu plumb.

1907: Arseniatul de calciu incepe sa fie utilizat, in principal
pentru recoltele de bumbac.

1908: Intr-un oras din Massachusetts care avea trei mori de
bumbac si mai multe livezi de meri, 69 de copii s-au imbolnavit
de „paralizie infantila”.

1908: Collins si Martland raporteaza un caz de poliomielita la
un barbat de 38 de ani otravit cu cianura folosita pe post de
solutie pentru curatarea tacamurilor de argint; boala incepuse
cu diaree, apoi dureri de cap si dureri si paralizie a cefei. Opt
zile mai tarziu era paralizat.

1909: Marea Britanie pune embargo pe importurile de mere din
SUA din cauza reziduurilor de arseniat de plumb gasite pe
acele mere.

1921: Franklin D. Roosevelt dezvolta „polio” [ulterior redefinita
ca sindrom Guillain-Barre] dupa ce inotase in Bay of Fundy,
New Brunswick. Toxicitatea apei s-ar fi putut datora scurgerilor
si deversarilor de pesticide in apele din jurul livezilor sau
fabricilor de bumbac.

1943: Este introdus DDT-ul, un pesticid neurotoxic care in
cativa ani ajunge sa fie folosit in masa in majoritatea locuintelor
americane. Familiile instarite puneau in camera copiilor tapete
imbibate cu DDT (!!!).

1943: O epidemie de polio in orasul britanic Broadstairs, Kent,
este legata epidemiologic de o fabrica de lactate unde vacile
erau spalate cu DDT (!!!).

1944: Albert Sabin raporteaza ca una din cauzele majore ale
imbolnavirii si decesului trupelor americane bazate in Filipine
era poliomielita. Bazele militare americane erau stropite
ZILNIC cu DDT pentru a distruge tantarii. Localitatile din
apropiere ale filipinezilor nu au fost afectate de „polio” (!).

1944: Institutul National de Sanatate din SUA raporteaza ca
DDT vatama exact aceiasi neuroni motori din cornul inferior
care erau vatamati si la copiii care sufereau de „paralizie in-
fantila”.

1946: Gebhardt arata ca „polio” era o boala de sezon care
aparea doar in perioada recoltelor de fructe.

1949: Endocrinologul Dr. Morton Biskind, cercetator si medic, a
descoperit ca DDT cauzeaza „leziuni similare cu polio” in
maduva spinarii.

1950: J.G. Townsend, directorul Institutului Public de Igiena In-
dustriala american, noteaza similaritatea dintre otravirea cu
Parathion (pesticid) si polio si este convins ca unele cazuri
de polio sunt cauzate de consumul fructelor si legumelor cu
reziduuri de Parathion.

1951: Dr. Biskind isi trateaza pacientii cu diagnostic de polio
considerandu-i victime ale otravirii, eliminand toxinele din al-
imentatia si mediul inconjurator al acestora, in special laptele
si untul contaminate cu DDT. Dr. Biskind scrie: „Desi animalele
tinere sunt mult mai susceptibile la efectele DDT-ului decat
cele adulte, in ce priveste literatura disponibila momentan,
se pare ca efectele concentratiilor de pesticide de acest tip
asupra bebelusilor si copiilor nici macar nu au fost studiate
sau luate in considerare.„

1949-1951: Alti doctori raporteaza ca au tratat cu succes
poliomielita cu „antitoxine” folosite in tratamentul intoxicatiilor:
dimercaprol si acid ascorbic. Exemplu: Dr. F. R. Klenner ra-
porteaza: „In epidemia de polio din Carolina de Nord din
1948, 60 de cazuri au venit in ingrijirea noastra… Tratamentul
a constat din doze masive de vitamina C la fiecare 2-4 ore.
Copiii pana in 4 ani au primit injectiile cu vitamina C intra-
muscular… Toti pacientii isi revenisera dupa 72 de ore” (!!!).

1950: Dr. Biskind prezinta in fata Congresului american dovezi
ca pesticidele erau cauza majora a epidemiilor de polio. I se
alatura Dr. Ralph Scobey, care a raportat la randul sau ca
gasise dovezi clare de otravire cand analizase sangele
victimelor si gasise urmele chimicalelor respective. [Comentariu:
Buba mare! Cum au indraznit ei sa puna sub semnul intrebarii
teoria virala? Carierele tuturor „virologilor” si ale autoritatilor
medicale erau amenintate!! De aceea descoperirile doctorilor
Biskind si Scobey au fost ridiculizate – n.t.]

1953: Hainele puse in vanzare sunt spalate cu EQ-53, o solutie
care continea DDT. Sa scapam de molii prin a ne otravi cu
totii!

1953: Dr. Biskind scrie „Se stia deja in 1945 ca DDT persista in
grasimea mamiferelor si aparea apoi in laptele acestora…
dar nici vorba sa se admita legatura evidenta dintre DDT si
polio, care in oricare alt domeniu al biologiei ar fi fost admisa
imediat, ci dimpotriva, intreg aparatul de comunicare mass
media, atat profesionistii cat si amatorii, s-au dedicat actiunii
de negare, de musamalizare, de suprimare si de distorsionare
a realitatii, incercand sa transforme dovezile evidente exact
in contrariul lor. Discreditarea oamenilor de stiinta onesti,
precum si boicotul economic nu au lipsit nici ele din aceasta
campanie.„

1954: In sfarsit, se modifica legislatia pentru a recunoaste
pericolele pesticidelor care persistau in organismele vii, ac-
celerandu-se eliminarea treptata a DDT-ului din SUA, odata
cu transferul vanzarilor de DDT spre tarile din lumea a treia.
NOTA BENE: Eliminarea treptata a DDT-ului a inceput odata
cu vaccinarea in masa antipolio. Astfel, cazurile de polio apar
peste noapte in comunitatile care acceptasera vaccinul polio,
intrucat vaccinul continea metale si alte toxine, deci cazurile
de paralizie nu dispar. Pe masura ce vaccinarea antipolio
creeaza si mai multe cazuri de polio, publicul dezinformat
cere si mai multe vaccinuri, astfel incat spirala epidemiilor
creste tot mai mult!

1955: Incidentul Cutter – 40.000 de cazuri de polio din 200.000
de copii vaccinati!

1956: Asociatia Medicala Americana interzice medicilor sa di-
agnosticheze polio ca fiind polio. Toate simptomele de polio
incep sa fie redenumite in:
„sindrom Guillain-Barré”, „paralizie acuta flasca”, „paralizia
lui Bell”, „paralizie cerebrala”, „ALS” (boala Lou Gehrig),
„scleroza multipla”, „mielita transversa”, „meningita virala”,
„sindrom paralitic chinezesc”, „paralizie inhibitorie”, „meningita
spinala”, „PAF” (paralizie acuta flasca), „non-polio paralizie
acuta flasca”, „nevrita traumatica”, „encefalopatie enterovirala”,
„neuroviroza paralitica”, „sindrom Reye”

Deci credeti ca „poliomielita” a fost eradicata? Nici vorba. Doar
din pix, dragilor!
Doctorul Douglas Kerr de la spitalul Johns Hopkins vede in
continuare SUTE de bebelusi cu simptome de POLIO. Boala
are alta eticheta, dar simptomele sunt ACELEASI!

Publicul trebuia desigur sa capete impresia ca vaccinul antipolio
ar fi avut efect asupra reducerii cazurilor de polio. Publicul a
inghitit momeala cu varf si indesat, astfel incat pana in ziua de
azi argumentele pro vaccinare se bazeaza pe acele minciuni
despre „eradicarea” poliomielitei prin vaccinare.
Iata cum se suprapun si epidemiile de „polio” cu productia de
DDT! O coincidenta?

1962: Apare cartea „Primavara tacuta” scrisa de Rachel Car-
son.

1968: DDT este interzis in SUA.
2008: Cazurile de PAF (paralizie acuta flasca) sunt intalnite in

continuare in numar mare peste tot in lume unde sunt folosite
pesticide, iar DDT-ul este utilizat in continuare! Toate etichetele
de boli create pentru a evita diagnosticul de polio descriu in
fapt aceleasi simptome, asociate cu intoxicatiile cu metale
grele si substante neurotoxice.

2008: OMS sustine pe site-ul sau „Nu exista vindecare pentru
polio. Efectele bolii sunt ireversibile”. [Comentariu: Am
demonstrat la conferinta ca acest lucru nu este adevarat,
vezi tratamentul si clinicile deschise de doamna Kenny!!]

2011: India este declarata „libera de polio”, DAR cazurile de
paralizie infantila sunt in crestere!!

2013: Iata rezultatele unui studiu condus de dr. Jacob Puliyel,
seful Sectiei de pediatrie a spitalului St. Stephens din Delhi si
membru al Grupului national consultativ tehnic pentru imunizare
(NTAGI) al Guvernului Indiei:

„INTRODUCERE: Desi India este „polio-free” din 2011, numarul
copiilor afectati de paralizii creste constant. […] In 2005,
OMS mentiona 2 cazuri de paralizii non-polio la 100.000 de
copii. In 2013, rata in India ajunsese la 11,82 din 100.000 de
copii – de 12 ori mai mare decat normele acceptate interna-
tional.

METODE: Am examinat statisticile nationale despre cazurile de
polio si non-polio, dozele de vaccine administrate, populatia,
nivelul de pregatire si venitul per capita al tuturor statelor pe
o perioada de 14 ani, intre 2000-2013. India are 28 state si 7
teritorii unionale, care au statistici diferite pentru factorii men-
tionati.

REZULTATE: Numarul dozelor de vaccin administrate a fost
singurul factor care a aratat o corelatie pozitiva cu rata de
paralizii non-polio. Cu fiecare doza de vaccin administrate,
rata de paralizii non-polio a crescut cu 1,3 cazuri la 100.000
de copii. Restul de factori nu au aratat nicio asociatie.„

WOW! Iata un studiu cu adevarat relevant, iar rezultatul este
clar: cu cat se vaccineaza mai mult, cu atat CRESTE numarul
cazurilor de paralizii!

* * * * *
Concluzie: Credinta moderna ca poliomielita ar fi cauzata de un
virus [teorie infirmata cu dovezi stiintifice!] este o tragedie
cumplita pentru copiii acestei lumi. Fonduri publice sunt irosite
pentru vaccinuri inutile si periculoase. Este necesara o re-
examinare a mitologiei vaccinarii, o investigatie completa a
ceea ce se intampla cu adevarat in societate in prezent cu
ajutorul „stiintei”, al chimicalelor, al vaccinarii, al sectorului
medical in general si al autoritatilor.
Va doresc, ca intotdeauna, sanatate si decizii intelepte!

Feli Popescu
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DE CE BEA 
REGINA ELISABETA

DOAR VIN ROMANESC?

De ani buni regina Elisabeta a II-a a Marii Britatii bea
numai vin romanesc fiind pur si simplu indragostita
de acesta. Prima sticla i-a fost adusa de printul
Charles acum 16 ani si de atunci nu mai suporta sa
puna gura pe alte vinuri.
Elisabeta a ajuns deja la venerabila varsta de 91 de
ani si este convinsa ca una dintre cauzele longevitatii
si a starii sale bune de sanatate este vinul romanesc.
In fiecare zi dupa micul dejun regina savureaza un
pahar de Feteascǎ Neagrǎ. 
Apoi la pranz 1-2 pahare de vin alb adus special de
la gospodarii din zona Vrancei.
La ora 5 dupa ceai paharnicul regal ii serveste un pa-
harut de vin alb de Cotnari care se pare ca este
preferatul ei, iar fiecare seara si-o incheie cu cateva
cupe de argint pline cu vin de Murfatlar.
Acum cativa ani, intrigati de pasiunea Elisabetei
pentru aceste vinuri, mai multi din consilierii reginei
in frunte cu marele vistiernic, care era ingrijorat de
sumele mari de bani cheltuite de regina pe licoarea
romanesca, au cerut cercetatorilor britanici de la Ac-
ademia Regala sa faca un set de analize amanuntit
al compozitiei acestor vinuri iar rezultatul a fost uimi-
tor.
Se pare ca vinul romanesc are niste calitati unice in
lume, si asta in primul rand din cauza solului binecu-
vantat ce transmite strugurilor niste energii pozitive
nemaiintalnite in alte locuri, ce pot prelungi viata cu
pana la 18 de ani si jumatate.
Dupa ce analizele au fost publicate, consilierii reginei
nu si-au mai facut griji ba chiar o sfatuiesc pe regina
sa consume acest elixir romanesc cat mai des.
Iata asadar inca un exemplu despre cum straini de
cel mai inalt rang pretuiesc tara noastra, si poate ca
este un semn ca ar trebui sa fim mai mandri de
originile noastre si de pamantul pe care ne-am nascut
si pe care inaintasii nostri l-au aparat cu atata ar-
doare.
Urmarile ....

Christine Lagarde: „Bătrânii
trăiesc prea mult și este un risc

pentru economia globală, 
trebuie făcut ceva”

Imbatranirea populatiei este o provocare cunoscuta. Si Fondul
Monetar International ii acorda o analiza ampla in fiecare
intalnire trimestriala. Ceea ce atrage atentia este agresivitatea
si cruzimea cu care pune in relief problema. Fondul reclama,
intre alte masuri, ca beneficiile sa fie reduse si varsta de
pensionare sa fie prelungita din cauza „riscului de a trai mai
mult decat era de asteptat”.
De asemenea, propune solutii de piata pentru a reduce acest
„risc”. In ceea ce priveste economistii FMI, spaniolul José
Viñals numeste „risc de longevitate”. „Daca longevitatea creste
cu trei ani peste ceea ce este prevazut, pana in 2050, costul im-
batranirii – care deja este enorm pentru Guverne, intreprinderi,
societati de asigurari si particulari – va creste cu 50% in economiile
avansate luand ca referinta PIB-ul din 2010. Pentru tarile emer -
gente, acest cost suplimentar ar fi de 25%. In termeni absoluti,
costul prevazut va creste cu zeci de miliarde de dolari la scara
globala. Acest lucru pune in pericol viabilitatea finantelor publice
prin declansarea nivelurilor datoriei publice intr-o proportie similara.
In paralel, este un risc pentru solvabilitatea entitatilor private.”
Dupa cum a explicat Viñals la conferinta de presa in care a
prezentat raportul, „a trai mai mult este bine, dar are un risc
financiar semnificativ. Ne va costa mai mult ca indivizi, corporatii
si guverne. De aceea, trebuie sa ne ingrijoram acum pentru
riscurile longevitatii, astfel incat costurile sa nu ne sufoce pe
viitor„, a spus Viņals, seful Departamentului Piete de Capital.
Christine Lagarde: ”Batranii traiesc prea mult si este un risc
pentru economia gñobala, trebuie facut ceva”
In 1750, speranta de viata in tarile Europei Occidentale nu
ajungea la 40 de ani. Din 1900 a crescut ajungand la 80 de ani
in 2010. La scala globala a trecut de la 48 in anii 1950 la 70 de
ani in ultimul an de referinta. Dar ceea ce schimba calculele,
conform FMI, este speranta de viata cand au implinit 60 de ani.
Natiunile Unite prevad ca pentru 2050 speranta de viata, plecand
de la aceasta varsta, 60 de ani, va creste cu 26 de ani in
economiile avansate si cu 22 de ani in tarile in curs de dezvoltare.
Traind mai mult populatia, va trebui sa se plateasca mai multe
pensii si prestari la siguranta sociala. In acest caz pune ca
exemplu planul de pensii private din SUA. „Companiile ar trebui
sa-si multiplice contributiile de mai multe ori pentru a putea face
fata acestor datorii suplimentare”, spune el. „Recunoasterea si
atenuarea acestui risc este un proces care ar trebui lansat acum”.
Christine Lagarde, directoarea FMI, vrea ca reuniunea din
primavara de la Washington sa serveasca pentru a privi inainte.
In acest context, cere Guvernelor sa admita ca imbatranirea le
poate crea probleme serioase in viitor si ca este un risc. Pentru
a neutraliza efectele, recomanda combinarea cresterii varstei de
pensionare cu alte masuri. Pentru prelungirea varstei de pensionare
propune ca aceasta sa fie legata de speranta de viata, astfel ca
numarul de ani in care pensionarul incaseaza pensia sa nu
creasca. Dar asta nu e de ajuns. FMI crede ca trebuie luate si
alte masuri, si intre ele, reducerea pensiilor, cresterea cotizatiilor
si posibilitatea ca Statele membre sa angajeze asiguratori privati
pentru a acoperi acest „risc pentru persoanele care traiesc mai
mult decat se astepta”. ( cu cianura s-a incercat ??? )
Economistii FMI prevad ca proprii cetateni sa-si creasca
economiile prin planuri de pensii, recomanda chiar sa fie obligati
sa contracteze utilizarea ipotecilor inverse, pentru care casa in
proprietate este livrata Bancii in momentul decesului, in schimbul
primirii pana la acea data a unui venit lunar pentru aceasta. ( si
cu cotizatia , ce se intampla ??? )
Fondul solicita tarilor, de asemenea, o mai mare transparenta
atunci cand raporteaza tendinta de imbatranire si modul in care
se pregatesc sa finanteze pensionarea.
FMI conchide, reamintind ca toate aceste reforme „vor dura ani ca
sa dea roade”, iar orice intarziere in acest proces va face dificila
confruntarea cu aceasta provocare asa cum ar trebui. „A acorda
atentie imbatranirii populatiei si riscului de longevitate suplimentara
face parte din setul de reforme necesare pentru a restabili
increderea in viabilitatea bilanturilor sectorului public si privat”.
In toata povestea , nu se aminteste ca perioada de pensie,
trebuie sa fie egala ( pe medie ) cu 1/3 din perioada de cotizare.

DE CE NU EXISTĂ GREȘELI
Imaginează-ți te rog un spațiu în care tot ceea ce s-
ar putea întâmpla vreodată există deja. Un spațiu în
care toate posibilitățile pe care tu le-ai putea experimenta
există punct cu punct. Te poți gândi la acest spațiu
ca la o matrice de dimnesiune infinită. Iar fiecare
căsuță de pe matrice reprezintă o variantă potențial
posibilă pentru ca tu să o experimentezi.
Partea frumoasă este că tu nu mergi în mod dezordonat
sau aleator pe respectiva matrice. Nu mergi din punct
în punct fără niciun sens. Ba din contră. Tu ești
singurul responsabil pentru care din variantele posibile
o experimentezi din acest spațiu infinit al variatenlor.
Practic alegi în permanență. Și vei ajunge inevitabil
pe acel curs al variantelor care rezonează în proporție
de 100% cu vibrația ta și a gândurilor tale.
DE CE NU EXISTĂ GREȘELI
Dacă accepți existența acestui câmp cuantic cu
potențial infinit, cred că poți deja deduce și singur de
ce nu există greșeli.
Tot ceea ce experimentezi tu în viața ta este un
anumit curs al variantelor. Repet. Conform vibrației
gândurilor și acțiunilor tale, tu experimentezi într-un
anumit moment un cadru care îți reflectă în proporție
de 100% vibrația caracteristică. Asta e tot.
Din când în când, dacă ai gânduri nocive sau faci
acțiuni caracterizate de o vibrație joasă, tu poți ajunge
în acea matrice pe niște cadre care te nemulțumesc
într-un fel sau altul. Iar acestor alegeri care produc
neplăcere, oamenii au ales să le spună greșeli.
În realitate însă nimic nu este greșit. Tu ai ales doar
prin vibrația care te caracterizează una din variantele
infinite posibile în raport cu care îți este mai ușor să
fii nemulțumit. Tu însă nu ai făcut nimic greșit. Nu ai
cum să faci ceva greșit. Tu faci doar alegeri care te
plasează pe un curs al variantelor care te mulțumește
sau pe un curs al variantelor care te nemulțumește.
Și asta numai și numai în conformitate cu vibrația și
gândurile tale.
Tu nu poți avea gânduri corecte sau greșite. Tu ai
numai gânduri care cu siguranță au o anumită vibrație,
vibrație care îți va transla realitatea experimentată
înspre acele cadre din spațiul variantelor care reprezintă
o potrivire perfectă vibrațională.
Asta e tot și e foarte simplu. Iar numai înțelegând
acest aspect îți crești gradul de împlinire în mod
semnificativ.
O ANCORĂ ÎN SPAȚIUL VARIANTELOR
Mi-am dat seama de curând că există niște ancore în
spațiul variantelor. Și mai interesant este că tu este
foarte probabil să fi folosit și până astăzi aceste an -
core, însă nu te-ai gândit niciodată la ele în acest fel.
Eu de exemplu folosesc aceste ancore atunci când
scriu pentru a mă conecta și alinia Energiei Universale.
Iar ca să nu mai prelungesc suspansul îți dezvălui că
mă refer la melodii.
Desigur că pot exista și melodii scrise din programe
gunoi sau ego. Dar este puțin probabil ca acest tip
de melodii să îți atingă sufletul. De exemplu eu am
această piesă care mi-a activat instant chackra inimii
atunci când am ascultat-o prima dată. Un astfel de
rezultat este imposibil de obținut pentru o melodie
scrisă din ego.
Ideea este că toate aceste melodii care îți ating
sufletul sunt impregnate de vibrații din câmpul infinit
de variante. Sunt impregnate cu inspirație divină. Și
cum muzica este vibrație, tu poți te poți folosi de asta
în avantajul tău.
Poți depista și singur alte ancore folosind kinesiologia
și calibrând tot felul de aspecte ale realității tale. Așa
că îți doresc mult succes, și nu uita: „Tot ceea ce ex-
perimentezi este alegerea ta”.

Cu recunoștință, Cosmin-Constantin Cîmpanu
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SĂNĂTATE
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Cele 8 cele mai periculoase
medicamente de pe Pământ ...
luați vreunul dintre acestea?

"Este timpul să vă luați medicamentul, dragă" "Dar mama, mă
face să mă simt ciudat și oribil, și nu mă mai simt bine". 
“Ei bine, este ceea ce a prescris medicul, așa că trebuie să-l
iei."
Multe medicamente "occidentale" sunt fabricate în laboratoare
care folosesc substanțe chimice și sunt extrem de experimentale,
și mai rău încă nu sunt testate pe oameni, cu excepția cazului
în care sunt prescrise, aplicate sau injectate. Oamenii sunt
cobaiii finali, în timp ce Big Pharma buzunarește trilioane de
profit. Cum a ajuns asta? 
Răspuns simplu: după cel de-al doilea război mondial, oamenii
de știință nazisti au fost angajați proaspeți din închisoare pentru
a lucra la medicamente, vaccinuri, chimioterapie și aditivi ali -
men tari chimici, pentru a alimenta cea mai insidioasă afacere
pe medicina pământ-alopată. Nu este teoria conspirației.

Război împotriva celor slabi
# 1. SSRI - extrem de experimentale, nu s-au dovedit a fi sigure

sau eficiente și pot bloca complet serotonina, ducând la
gânduri de sinucidere și chiar acte de groază de omucidere
și suicidare.

# 2. Vaccinul MMR (pojar, oreion, rubeolă) - asociat cu provo-
carea autismului și a altor tulburări ale sistemului nervos
central și o multitudine de probleme de sănătate. Atunci când
virusul rujeolic LIVE intră în organism, sistemul imunitar este
grav compromis, iar alți adjuvanți chimici și ingrediente
modificate genetic atacă copilul, provocând rezultate permanente
și uneori letale.

# 3. Vaccinul împotriva gripei (vaccinul antigripal) - conține
până la 50.000 de părți per miliard de mercur, pe lângă
formaldehidă, MSG și aluminiu. Poate provoca abortarea fe-
meilor însărcinate și avortul spontan

# 4. Antibiotice - anihilați bacteriile intestinale bune și, prin
urmare, scade sever sistemul imunitar. Medicii prescriu in
mod necorespunzator antibiotice pentru infectii virale si fac
lucrurile mult mai rau!

# 5. Vaccinul HPV (papilomavirus uman) - cunoscut pentru a
trimite adolescenți în șoc anafilactic și comă. Mii de familii au
dat în judecată producătorii pentru milioane de dolari pentru
daunele cronice și permanente pentru sănătate.

# 6. Chimioterapia - anihila sistemul imunitar și adesea duce
la formarea de noi forme de cancer, în special în sânge.
Oamenii de știință nazisti știau în anii 1950 că chimioterapia
face doar cancerul să se retragă temporar, doar să se
întoarcă cu o răzbunare în alte părți ale corpului! (Totuși,
medicina occidentală numește acest lucru cu succes)

# 7. Vaccinul rotavirus "RotaTeq" - vaccin extrem de toxic
(oral) conține tulpini LIVE de rotavirus (G1, G2, G3, G4 și
P1), plus polisorbat 80 foarte toxic și SERU FETAL BOVINE.
De asemenea, conține părți din circovirusul porcin - un virus
care INFECTEAZĂ PORCII.

# 8. Vaccinul anti-poliomielitic (oral și injectat cu acul) -
Este un fapt rece, dur, înspăimântător, că milioane de
americani au fost injectați cu CANCER când au primit vaccinul
anti-poliomielită. În plus, versiunile orale și nazale ale vaccinului
au răspândit poliomielita în India și lăsând mulți copii paralizați
pe viață.

Deşi este ilegal, producatorii de vaccinuri sunt imuni la procese,
protejati de un fond masiv și propria instanță secretă de drept.
Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră sunteți grav
răniți de vaccinuri, NU puteți da în judecată fabricantul vaccinului.
Va trebui să luați cazul la Oficiul Special MASTERS.

COLONUL SEMNAL DE ALARMA!
“Moartea începe în colon”, așa spune Elie Metchnikoff, laureat
al premiului Nobel pentru Medicină
Doctorul Cătălin Luca e de părere, de asemenea, că 90% din

îmbolnăviri sunt cauzate de un colon murdar, iar statisticile
arată că 1 din 20 locuitorii din țările dezvoltate sunt afectați de
cancer de colon, care este a doua cauză de deces prin cancer. 
”Surprinzător, dar adevărat: în mod curent ființa umană

asimilează doar 10% din nutrienții din hrana lor”, adaugă dr.
Luca.            
Aceasta se datorează formării, de-a lungul timpului, a așa-

numitei ” plăci de mucoid” ce reprezintă un amestec de materie
parțial digerată și în stare de putrefacție, amestecată cu
substanțe toxice și medicamente, și închegată cu mucus întărit
ce se depune pe peretele intestinului. 
De-a lungul timpului această teacă poate ajunge să cântărească
între 2 și 11 kg de reziduuri metabolice!
Aceste încrustații ajung să se întărească și să se comporte ca

un ”perete despărțitor” între intestin și hrană, împiedicând astfel
procesul de asimilare al hranei. 
Aceasta va face ca, oricât de sănătoasă ar fi mâncarea nostră,
oricâte suplimente nutriționale i-am adăuga, să fie în zadar
dacă asimilarea acestora este împiedicată de o placă mucoidală
consistentă. 
Un colon murdar este sursă de toxine pentru întregul organism 
Alimentele prăjite, bogate în amidon, cu aditivi, cu multe

proteine îngreunează foarte mult placa de mucoid, astfel încât
aceasta ajunge să apese pe  organele din vecinătate (ficat,
vezică biliară). 

Astfel, colonul se transformă treptat într-o groapă de gunoi a
organismului.  
La temperatura de 37 grade celsius, placa mucoidală intră în
descompunere, răspândind toxine, otravă și bacterii în circuitul
sanguin și de aici în tot or-
ganismul, cauzând diferite boli,
chiar cancer.
Un colon intoxicat are

consecințe nefaste asupra
organismului. 

Toxinele neeliminate din colon
ajung în limfă. 
Supraîncărcarea limfei cu

toxinele din colon an tre -
nează slăbirea sistemului
imunitar, dar are reper-
cusiuni și asupra căilor
respiratorii superioare
(angină,sinuzită, rinită,
otită) și asupra pielii (ac-
nee, eczeme, psoriazis).

Toxinele cu originea în
colon se răspândesc
în tot corpul  pe cale sangvină, se fixează în
țesuturi și intoxică progresiv țesutul cerebral. 

Semnele unui colon ce necesită purificare: 
– stări de oboseală, somnolență, sistem imunitar slăbit;
– digestie proastă: balonare, diaree, constipație, grețuri;
– respirație grea, transpirație cu miros neplăcut, depozite al-
bicioase pe limbă;
– obezitate sau abdomen proemient;
– insomnii, cearcăne;
– par casant, piele uscată, acnee;
– dureri de cap sau de spate;
–  paraziții intestinali 

Fibrele vegetale - un pas spre sănătate
O recomandare majoră a cercetătorilor cu privire la reducerea

riscului de apariție a cancerului de colon este adoptarea unei
diete bogată în fibre și săracă în carne. 
O alimentatie sanatoasa de tip vegetarian, lipsita de toxine,
aditivi sau grasimi contribuie la sanatatea organismului si
bineinteles la cea a colonului. 
Cel mai indicat pentru curatarea lui este o dieta bogata in fibre

vegetale,care actioneaza ca niste adevarate ”maturi” pentru
colon, curatind deseurile de pe peretii acestuia.
O cantitate de minimum 35 grame de fibre pe zi reduce cu mai
mult de 40% riscul
apariției cancerului de colon
Aportul de fibre poate fi adus prin painea integrala, faina de

ovaz, orezul brun si cereale integrale (precum fulgii de grau
De asemenea, gustarile din alune, prajiturele de orez, semintele
de floarea soarelui intre mesele principale, fasolea sau lintea
sunt alegeri foarte bune pentru curatarea colonului.

Cu atat mai mult, cu cat ele asigura un aport de proteine si
vitamine B.   
Legumele cu frunze verzi tin toxinele la distanta de colon. 
Spanacul, mazarea, salata verde si varza furnizeaza nutrienti

si sunt surse grozave de fibre solubile si insolubile.
Spirulina, prin continutul de clorofila, determina curatarea

tractului intestinal si repara tesuturile compromise.
Merele,strugurii si alte fructe pe baza de apa, precum pepenele
rosu, iti “spala” sistemul de paraziti si de toxinele ce favorizeaza
instalarea bolilor.
Sucul de fructe si legume  furnizeaza colonului si intregul corp

vitaminele necesare, te scapa de excesul de materiale fecale si
controleaza eliminarea lor.
Bautura fericirii
Uite cum ne gasim fericirea...
Intrebarea este: daca suntem fericiti mai bem aceasta bautura?  
Probabil ca da, pentru a fi superfericiti
„Bautura  fericirii” e hranitoare si savuroasa
Poți să o bei dimineata - in loc de cafea sau mic dejun. 

La pranz in loc de desert.
Seara,în loc de cină sau in completarea cinei.
Și  între mese, în loc de gustare. 

Tu alegi când o bei și ce loc îi rezervi. 
Si  ideal ar fi să bei 2 pahare pe zi. 
Te întrebi probabil ce e cu această băutură „a fericirii”, atât de..
cameleonică…?
Ei bine, nu  ai nevoie decât de ingrediente:   -banane,   - lapte,
-scorțișoară.
Pentru  o porție, cureți o banană și o pui în shaker. 
Adaugi 100 ml de lapte, iar când amestecul e gata - o jumătate
de linguriță de scorțișoară măcinată

Dacă   nu ai un shaker, tai banana în felii subțiri, o pui într-o
cană și o zdrobești cu furculița, amestecând puternic, până
începe să se lichefieze
Adaugi  laptele si  scortisoara  
Pregătită  astfel, poate că nu este o  băutură foartefină și vei

avea nevoie și de o lingură, dar
cu siguranță e la  fel

de eficienta si de
delicioasă. După cum
se observă, aceasta
este  reteta unui milk-
shake de banane, aro-
mat cu scortisoara 
Pare banal. 

Dar ce trebuie să știi
abia acum urmează:
Bananele conțin tripto-

fan pe care organismul
nostru o transforma in
serotonina responsabila
pentru starea noastră de
bine si de  relaxare.          
Vitamina B6 din banane

regleaza nivelul glucozei
in sânge, ceea ce iarasi
ne imbunatateste starea
de spirit. 

În plus, s-a dovedit ca bananele reduc  riscul tensiunii arteliare
si al  accidentului vascular cerebral, in schimb, te ajuta sa te
trezesti si sa ai o forma  buna toata ziua buna toata ziua iar
daca ai avut o noapte lunga (ori esti mahmur) sterge once urma
de oboseala     

Bogate în fibre, bananele te ajuta sa ai o digestie buna iar in
combinatie cu laptele devin un antiacid natural, ajutând in
tratarea gastritelor si a ulcerului. 
Există o singura interdictie pentru ca sunt bogate in fier,

bananele le sunt contraindicate personalelor cu excedent de
fier in organism. 
Stresul zilnic poate fi si el tinut in frâu cu un milk-shake de ba-

nane
La rândul sau, scortisoara are si ea un rol in reglarea glicemiei
si asupra creierului, ajutând la hranirea si protejarea neuronilor.
Mai mult decât atât, ofera corpului un plus de energie si

creierului mai multa limpezime si te scapa de migrene.

Sfat: 
în zilele in care consumati milk-shake de banane, beti o
jumatate de litru de apa in plus (fata portia dv. zilnica) pentru
fiecare cana din „băutura fericirii".
Asta pentru că bananele fiind bogate in  fibre, necesita un
consum de lichide suplimentar   
Toate cele enuntate mai sus sunt argumente pentru care
milk-shake-ul de banane cu scortisoara a primit supranumele
de „Bautura Fericirii”.
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

CIFRE de:    Doina-Claudia POPA  

       
       

        
       

         
       
        

      
        
       

         
       

         
      

   
          

         
      

      
        

        
         

 
       
          

   
      

        
        

    

       

       
 

        
 

       
   

 

        
    

        
 

       
 

        
        

     

       

   
  

   
     

    
     

      
 

     
    

     
    

     
    

    
    
    

    
          

          
         

           
           

            
            

           
           

         
            

          
          

      

   

         
        

          
          

            
              

             
           

            
          

       
          

           
              

         
            

        
              

             
      

            
          

             
          
          

        
         

         
           
       

       
         

       
           

         
          
        

            
 

          
          

         
             

           

ORIZONTAL:
1)  Autorul romanelor ,,Generaţia 62” şi ,,5

romane trăite” (Mihai)... - ... şi al antolo-
giei ,,Eroica 1877” (Ion). 

2) Scriitoare de naţionalitate maghiară
care ne-a oferit ,,20 de ani de dragoste”
(Maria) - ,,Trei...”, poem de Ştefan
Neniţescu. 

3) ,,Al doilea... al doamnei Chatterley”,
roman de Felix Aderca - În forma de
ogivă. 

4) Aduce ploaia - Autorul volumului ,,A 8-a
zi dis-de dimineaţă” (Dumitru) - ,,Trei...”,
lac lângă Băile Herculane (sg.). 

5) Ela Zidaru - ,,...70 atacă”, roman de Ion
Aramă - Sunt. 

6) Soba modernă - 400 la Roma... 
7) ... şi 103 - Scriitor al mării, care ne-a

lăsat ,,Alarma la dana zero” (Ion). 
8) Triplat! - Râu în Japonia. 
9) Râu în Ungaria - Stau la bucătărie şi au

de obicei două urechi - Ren! 
10) Romancier care ne-a prezentat ,,2

inimi tinere” (Cezar) - Fir textil. 
11) 24 pe zi - Scriitorul cu ,,80.000 de pri-

eteni” (Petre). 
12) Prozator de la care am aflat ,,Cei 13

şi misterul” (Ion) - A lăsa de pe o zi pe
alta.

VERTICAL:
1) ,,11 elegii” ne-au rămas amintire de la

regretatul poet, dispărut dintre noi în
1983 (Nichita) - Scriitor care a ajuns la
,,Paralela 45” (Simion). 

2) ,,46 poeme de dragoste” ne-a dăruit
acest scriitor (Gheorghe) - ,,Poveşti
pentru trei...”, volum de Radu Ciobanu. 

3) Hotar (reg.) - E un puşti. 
4) Localitate în Germania - ,,...al doilea”,

roman de Vladimir Colin (neart.). 
5) ,,Între două...”, volum de povestiri de

Corneliu Omescu (sg.) - Mihaela alintata.
6) 13 numere! - A 9-a zi a fiecărei luni la

perşi - Oscior. 
7) Evreu - Lucru cu valoare zero (fig.). 
8) Curse! - Uşiţe! - Autorul volumului ,,Cele

4 marii” (Ion). 
9) Prefix pentru ureche - Acrişoară - Acum! 
10) Are sensul de un milion de ori - Scriitor

care ne-a oferit prilejul să călătorim cu
,,Corabia cu 50 de catarge” (George) -
Acela. 

11) Două la orice pasăre - Semnatara volu-
mului ,,Patru oraşe şi un băieţaş” (Lili).

12) ,,Cele trei...ale lui Don Cristobal”,
roman de Valentin Silvestru (sg.) -
,,Echipajul... R-305” a fost scris de mari-
narul scriitor Ion Aramă (neart.).

Dicţionar: OGIV, CIII, TTT, INA, SIO,
OTAR, IHN, ADER, OTO.

“Când voi fi bătrână…” 
12 notiţe pentru mine însămi

Am decis să scriu această scrisoare în viitor pentru mine însămi, nu pentru că aş
vrea astfel să amăgesc scleroza sau să împiedic demența. În acest sens nu cred
că mă va ajuta. Dar, probabil, mă va salva de unele erori…

Deci, draga mea, atunci când vei fi bătrână…

1. Nu instrui niciodată pe nimeni. 
Chiar dacă știi că ai dreptate. Amintește-ţi cum te irita acest lucru. Și ai urmat
oare sfatul celor mai în vârstă?

2. Nu încerca să ajuți, dacă nu ţi s-a cerut ajutorul. 
Nu încerca să-i protejezi pe cei apropiaţi de toate problemele lumii. Doar
iubește-i.

3. Nu te plânge!
De sănătate, vecini, guvernanți, fondul de pensii. Nu te transforma într-o
bătrână ce stă pe banca din curte şi îi bârfește pe toți.

4. Nu aștepta recunoștință de la copii. 
Amintește-ţi: nu există copii nerecunoscători – există părinți proști care așteaptă
recunoștință de la copii.

5. Nu spune expresii precum: “Eu la vârsta ta …”,
“Ți-am dat cei mai buni ani …”, “Sunt mai în vârstă, aşa că știu mai bine …” –
toate sunt insuportabile!

6. Dacă vei avea nepoți, nu insista să-ţi spună pe nume. Este prostesc.

7. Nu cheltui ultimii bani pe procedurile de întinerire. 
Este inutil. Mai bine să-i cheltui pentru călătorii.

8. Nu te uita în oglindă și nu te machia într-o cameră întunecată. Nu te
lăuda. Și încearcă să arăți cât mai elegant posibil. Elegant, nu tineresc. Crede-
mă, aşa va fi mai bine.

9. Ai grijă de bărbatul tău, chiar dacă a devenit un bătrân neputincios, zbârcit şi
morocănos. Nu uita că odată era tânăr, puternic și vesel. Probabil este unicul
care îşi amintește de tine tânără, subțire şi frumoasă, iar acum doar el are
nevoie de tine.

10. Nu încerca cu orice preţ să ții pasul cu timpul: să înțelegi noile tehnologii,
să urmărești maniacal știrile, să înveți ceva nou pentru a nu rămâne în urmă. E
ridicol. Fă ceea ce-ți place. Cât se mai poate?!

11. Nu te învinui pentru nimic. Indiferent de viaţa ta şi a copiilor tăi – ai făcut tot
ce ai putut.

12. În orice situație, păstrează-ţi demnitatea! Până la sfârșit! Fa-o, draga
mea, este foarte important. Și nu uita: dacă eşti încă în viață, înseamnă că
cineva are nevoie de tine.

Sursa: relatii.net
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DIN LUMEA VEDETELOR

Oscar 2018

Cele mai importante premii din industria filmului, Os-
carurile, au fost decernate in noaptea de duminica
spre luni, The Shape of Water primind cea mai
asteptata distinctie, cea pentru cel mai bun film.
Gala care a avut loc in celebrul Dolby Theatre a
inceput cu un discurs amuzant al gazdei Jimmy
Kimmel, acesta abordand pe scurt si fara a dezvolta
foarte mult subiectele zilei de la Hollywood.
In ceea ce priveste premiile, acestea au fost acordate,
in mare, asa cum se asteptau specialistii. Gary
Oldman a primit Oscarul pentru cel mai bun actor in
rol principal pentru Darkest Hour, iar Frances McDor-
mand a luat a doua statueta acasa (dupa cea din
1997, pentru Fargo) pentru prestatia din Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri.
O mica surpriza ar putea fi The Shape of Water, de-
semnat cel mai bun film, in conditiile in care specialistii
se asteptau ca Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri sau chiar Dunkirk sa obtina premiul.
Guillermo del Toro a luat Oscarul pentru regie pentru
acest film, productie ce a mai primit premiile pentru
cea mai buna coloana sonora si cel mai bun design
de productie.
La capitolul dezamagiri avem Lady Bird, mult laudatul
film al Gretei Gerwig, care nu a primit nici macar un
Oscar in aceasta seara!
Iar daca trecem la capitolul controverse, scurtmetrajul
animat Dear Basketball a atras atentia pentru ca in
spatele sau se afla fostul mare sportiv Kobe Bryant,
acuzat in trecut de viol.

Cel mai bun film: The Shape of Water;

Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro (The Shape
of Water);

Cel mai bun actor in rol principal: Gary Oldman
(Darkest Hour);

Cea mai buna actrita in rol principal: 
Frances McDormand (Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri);

Cel mai bun actor in rol secundar: Sam Rockwell
(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri);

Cea mai buna actrita in rol secundar: Allison Janney
(I, Tonya);

Cel mai bun scenariu original: Get Out (scris de
Jordan Peele);
Cel mai bun scenariu adaptat: Call Me by Your
Name (James Ivory, bazat pe o nuvela de Andre Aciman);

Cel mai bun film animat: Coco;

Cel mai bun film strain: A Fantastic Woman (Chile).

Angela Similea, retragere definitivă
Angela Similea, regina
muzicii uşoare româ neşti,
care a făcut furori cu melodiile
de suflet "Casa mea", "Nu-
mi lua iubirea" sau "Dacă n-
ai fi existat", a decis să spună
"adio" scenei.
Decizia ei, care va întrista o
ţară întreagă, vine după un
şir de evenimente dure roa -
se, decesul unor persoa ne
dragi, dar şi din cauză că
radiourile nu o mai difuzează.
Angela Similea (71 de ani),
diva muzicii din Epoca de
Aur, a fost dintotdeauna o
prezenţă discretă, iar în ultimii

ani s-a retras din activitatea publică, dar şi din cea muzicală,
informează Click. Nu mai există cale de întoarcere şi că solista
a pus cruce defintiv activităţii care i-a adus gloria: muzica.
Decizia Angelei a venit după o perioadă foarte grea din viaţa ei.
Mai întâi i-a murit mama, în toamna anului 2010, apoi, în aprilie
2011, s-a stins din viaţă soţul ei, Victor Surdu, în urma unei boli
necruţătoare. Ce a urmat a fost greu de dus: datoriile la bancă, în
urma unui credit de 698.000 de euro, au copleşit-o, aşa că artista
a pierdut mai multe proprietăţi. În septembrie 2014, ea şi-a scos la
vânzare conacul cu 16 camere din satul Mataraua, comuna Belci-
ugatele, însă nu a reuşit să-l vândă chiar dacă a lăsat 100.000 de
euro din preţul iniţial, de 750.000 de euro, potrivit sursei citate.
În ultimii ani Angela Similea s-a mutat în Statele Unite ale
Americii, alături de fiul ei și nepoți.

Toxicul fenomen „Las Fierbinți”

Serialul „Las Fierbinți” este fără nicio îndoială evenimentul mediatic al
ultimului deceniu. Urmărit și acum de milioane de telespectatori
fenomenul „Las Fierbinți” este mai toxic din punct de vedere mediatic
decât alcoolul metilic consumat de lipoveni pe post de vodcă zilnică.
La cârmă cu Mimi Bărnescu, un scenarist demn de un subiect și o
cauză mai bună, „Las Fierbinți” a fost conceput ca o paro die, o oglin -
dă întoarsă spre satul românesc idilic, unde oile au copi tele fă cute cu
ojă, noroiul miroase a ghiocei de primăvară, țăranii se duc la muncile
câmpului cântând arii din opere, iar țărăncile, îm bră cate cu ii proaspăt
călcate și apretate, dau de mâncare la găini, pe ritmurile muzicii
populare cântate de Maria Constantin, la Etno Tv.
Multă vreme sintagma „recomandat de Andrei Pleșu” a zăcut, ca bețivul
în șanț, lângă numele serialului, doar pentru faptul că limbutul filosof cu
barbă a mărturisit că mai trage cu ochiul la serial, din când în când. Cu
cinismul caracteristic cu care bagă otravă mediatică pe gâtul românilor,
cei de la PRO TV speculeză la maxim apetența pen tru sordid și
suburban a publicului needucat. Prin mediatizare excesivă (serialul este
reluat și parareluat și probabil, dacă ar fi posibil, difuzat 24 de ore din 24,
doar pentru că  face audiență) este o bombă nucleară medi a tică ce
distruge ireversibil valorile adevărate ale satului românesc.
De ce spun și scriu că e toxic. Tendința firească a spectatorului de
televiziune este să-și creeze modele din spațiul mediatic tele vi zat.
Sute de mii de fete au avut ca model dive de cartier ca Daniela
Crudu și Bianca Drăgușanu, având ca țel suprem în viață să
devină asistente tv. Fenomenul „Las Fierbinți” a devenit ende mic și
periculos, tot mai mulți români luând ca modele aspirațional-com-
portamental personajele din serialul mai sus amintit, pentru că, la
ei, ce se vede „la televizor” este sfânt cu coroniță.
Limbajul agramat al personajelor a fost copiat ad literam. Așa cum în
perioada interbelică dezacordul „este multe” era considerat normal,
tot așa acum, agramatsmul și comportamentul mitocănesc asociate
cu prostia, lenea, lașitatea și tâmpenia redevin suverane în spațiul
carpato-danubiano-pontic prin serialul mai sus menționat. Întreb, nu
dau cu parul. Așa suntem noi românii? Nu cumva serialul face parte
dintro subtilă strategie a îndobitocirii naționale? Nu cumva mașina de
minciuni PRO TV lovește subtil și mișelește în testicolele educării car-
acterelor telespectatorului și așa fără repere morale de substanță?
Pune-ți puțin creierul la contribuție și extinde subiectul și ai să vezi că
am dreptate.
Pentru manipulare, „Las Fierbinți” primește de la Gică Contra nota 3.
Pentru merite artistice primește nota 9. Cum media este de 6,
realizatorii serialului mai primesc și o sacoșă cu înjurături pentru
modul în care încearcă să tâmpescă și mai mult un popor și așa cu
inteligența la limita suportabilului.    -  Mircea N. STOIAN



BANCURI
• Daca voiam sa fiu pe placul majoritatii, ma nasteam

bere, nu om.
• Măgarul către privighetoare:

− Tot cântăreaţă?
− Asta mi-e menirea! Dar tu, tot măgar?

• Draga Mos Craciun, acum, ca nu mai ai nevoie de
ea, poti sa-mi dai mie lista cu fetele rele?

• Bărbatul o vaneaza pe femeie, până când ea îl
prinde.

• Ca trece tineretea, nu-i mare scofala... 
Problema e ca trece si batranetea.

• Beţi suc de fructe! Sucul de fructe înseamnă energie.
Energia înseamnă sport. Sportul înseamnă putere.
Puterea înseamnă bani. Banii înseamnă femei. 
Femeia înseamnă necazuri... Mai bine beţi apă.

• – Dragă, nu știu ce să mă mai fac cu soțul meu! Tot
timpul numai: „Mamei nu i-ar plăcea asta”, „Vai, de-
ar vedea mama ce facem!”, „Mama zice că nu e
bine”, „Mama face mai bine asta” și tot așa… 
Nu mai suport, dacă-l mai aud o dată cu mă-sa, îl
omor!
– Dragă, cred ca trebuie să fii mai feminină, să te
comporți mai provocator, să-i trezești simțurile și să-
l faci să uite de maică-sa!
Seara, tipa își îmbracă cea mai sexy lenjerie de
dantelă neagră și se întinse pe pat. Soțul intră, o
văzu și exclamă:
– Aoleu! De ce ești toată-n negru? S-a întâmplat
ceva cu mama?

• Culmea casniciei: la a treia nevasta sa ai aceeasi
amanta...

• Cafeaua mult prea fierbinte, in pahar de plastic, re-
duce cu 66 la suta potenta sexuala la barbati . Intai
ii frige la degete si apoi la limba!

• Pe internet este ca si la Costinesti: toti barbatii sunt
burlaci!

• Nu ascultati muzica in casti in timp ce dati cu aspi-
ratorul!  Asa am facut eu curat in 3 camere inainte
sa realizez ca nici macar nu-l bagasem in priza!

• Cum e omul…
Când nu are bani, manânca legume salbatice
acasa;
Când are bani, manânca aceleasi legume salbatice
într-un restaurant pretentios.
Când nu are bani, merge pe bicicleta;
Când are bani, merge pe bicicleta de camera pentru
exercitii.
Când nu are bani, alearga ca sa-si câstige pâinea;
Când are bani, alearga ca sa arda grasimile.
Când nu are bani, îsi doreste sa se casatoreasca;
Când are bani, îsi doreste sa divorteze.
Când nu are bani, sotia devine secretara;
Când are bani, secretara devine sotie.

• Faptul că meduza trăiește de 650 milioane de ani
fără creier, dă speranțe la foarte mulți oameni…

• Un tanar se plimba nerabdator in fata unui magazin
de haine. 
La un moment dat se apropie de o tanara foarte
atragatoare si-i spune:

- V-ar deranja sa vorbiti cu mine cateva momente?
- De ce? intreba tanara suspicioasa.
- Sotia mea a intrat in magazin de foarte mult timp

dar daca m-ar vedea discutand cu dv. sunt sigur ca
ar iesi.

• Sfat pentru studenți:
Copiuțele pentru  examene, scrieți-le pe bancnote
de 100. În acest fel, încercarea profesorului de a-ți
lua copiuța, se poate  califica drept act de corupție.

• Intr-o biserica un betivan stand intr-un colt al bis-
ericii, observa in departare o silueta intr-o rochie
lunga... Se apropie incet siintreabasoptind: 
- Madamme, dansati?
- Nu! venii raspunsul
La care betivul: - Si de ce nu?
- Din 4 motive:
1. Suntem intr-o biserica.
2. Nu stiu sa dansez pe Sfanta Evanghelie.
3. Madamme e mata ...
4. Eu sunt popa!

• Vasile i-a luat de ziua Maricicai o sticla mare de
sampanie, pe care pana la urma tot el a baut-o. 
Apoi, de ziua lui, Maricica i-a daruitun vibrator...

• Profitând de înghesuială, în  autobuz, un tip o pipăie
insistent pe femeia din faţa lui. Aceasta întoarce
capul şi-i spune enervată:
- Domnule, te rog...
- Nu-i cazul să mă rugaţi,o fac cu plăcere..

• Dacă prietenele au uitat de tine, pune-ți status pe
facebook:"M-am îndrăgostit de soțul prietenei
mele!"

• O româncă, la produs în Italia, este acostată
noaptea de un client.
El: - Cât costă?
Ea: - 50 Euro...
O bagă în maşină, îi dă banii şi îşi face treaba.
A doua noapte, figura se repetă... a treia noapte la
fel...
În a patra noapte... fata se uita la el şi îl întreabă:
- Auzi mă, da` tu de unde eşti? că parcă te cunosc...
El: - Din România.
Ea: - Ce coincidenţă, şi eu la fel! 
De unde din România?
El: - Din Ciupercenii de Vale
Ea: - Ce coincidenţă, şi eu la fel!
El: - Coincidenţă s-o crezi tu... Mi-a dat tactu` 500
de euro pentru tine, dar mi-a zis sa nu ţi-i dau toţi
odată, că-i cheltui!!!

• La o secţie de poliţie este adusă o femeie care a
trecut pe roşu. 
Poliţistul de serviciu începe interogatoriul:
- Nume?
- Daniela C.
- Vârsta?
- 27 de ani.
- Ocupaţia?
- Învăţătoare.
Poliţistul se ridică de la masă, zâmbeşte fericit:
- Minunat! Am aşteptat ocazia asta o viaţă întreagă.
Acum vă aşezaţi pe scaunul acesta şi scrieţi de
5000 de ori, cu o caligrafie perfectă:

“Dacă semaforul este roşu, trecerea este interzisă!”
• Examen final la facultatea de medicina. Studentul,

nu neaparat unul foarte bine pregatit se holbeaza
neajutorat la foaia de examen. 
Subiectul: “Scrieti 4 avantaje ale alaptatului la san”.
Ce sa scrie?
Ofteaza, se gandeste si in final se hotaraste sa
scrie ce-i trece prin minte.
1. Laptele nu necesita fierbere.
2. Pisica nu-l poate fura.
3. E disponibil oricand e nevoie de el.  
Si totusi se cereau 4 avantaje…
Ofteaza din nou si deodata se lumineaza… infasca
stiloul si scrie:
4. E disponibil in recipiente atragatoare.
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Popa sau medic? 
Doi proaspeţi absolvenţi de bacalaureat au de ales viitoarea
meserie. Unul vrea să se facă medic, altul vrea să fie popă. 
Unul îmbrăcat în alb, culoarea luminii şi a speranţei,  altul în
negru, culoarea smoalei.  Ce să aleagă? 
Ce variante au, ce le oferă statul roman?
Medicii fac cea mai lungă şi cea mai grea facultate, trebuie să

se perfecţioneze tot timpul, să fie în pas cu descoperirile
meseriei;

Popii  fac o facultate de 3 ani, dar pot profesa şi cu seminarul
teologic;

Medicii trebuie să înveţe tot pe dinafară şi mai trebuie să îşi mai
şi pună la contribuţie imaginaţia ca să poată promova;

Popii după ce au învăţat în şcolile lor, nimic nu se mai schimbă,
Biblia nu se mai modifică, Dumnezeu nu schimbă legile în
timpul mersului, ceea ce a spus a spus, nu vine nimeni să
spună că a mai spus Dumnezeu ceva în plus, nu se schimbă
"instrumentarul" .

Popii când ţin slujba citesc din Biblie, nu îi învinuieşte nimeni că
nu o ştiu pe dinafară;

Medicii dacă cer un ban de la pacient sunt ridicaţi de procuratură;
Popii  pot cere bani la cutia mitei, fără să fie învinuiţi de luare de

milă, nimeni nu le verifică cutia, fac ce vor cu banii atâta timp
cât nu dau socoteală nimănui, fiscul nu are dreptul să verifice
aceste fonduri.

Nimeni nu le ia dreptul de a profesa, decât biserica, dacă
încalcă perceptele ei, nu pe ale societăţii;

Medicii când greşesc diagnosticul sau operaţia, medicamentaţia,
sunt învinuiţi de malpractis şi îşi pot pierde dreptul de a
profesa. Orice judecător  îi poate lăsa muritori de foame;

Nimeni nu a învinuit un popă de malpractis pentru că a greşit
cântarea sau a încurcat psalmii, pentru că nimeni nu ştie ce
trebuie să facă sau să spună popa. 

Nu a venit nimeni să spună că Popa la trimis la Dracu în loc să
îi faciliteze întâlnirea cu Dumnezeu şi chiar dacă ar face-o nu
l-ar crede nimeni, sau ar fi tot el învinuit. 

Toată lumea crede fără să verifice  ceea ce face sau ce spune
popa;

Medicii sunt plătiţi prost;
Popii sunt plătiţi şi de stat şi de propria biserică şi de enoriaşi

pentru aceeaşi muncă,  de cele mai multe ori de calitate
îndoielnică;

Spitalele sunt desfiinţate;      
Cu fiecare zi apar din ce în ce mai multe biserici, se

modernizează, se dotează, se construieşte o catedrală
care nu va salva viaţa nimănui, nu va trata bol-
navii, nu va fi dotată cu săli de operaţie, va
conţine tehnică şi obiecte care nici nu vor
salva vieţi nici nu îl vor aduce pe Dumnezeu
mai aproape de noi, dimpotrivă;

Se desfiinţează fabricile de medicamente,
medicii trebuie să prescrie ceea ce le
impun contractele cu industria
farmaceutică, de cele mai multe ori
preţurile şi efectele acestora omoară
omul şi tot medicul e învinuit;

Nimeni nu a desfiinţat fabricile de
lumânări, acestea se fac în mănăstiri,
de cele mai multe ori reciclate din
lumânările care sunt stinse imediat ce
pleacă cei ce le-au aprins pentru sufletul
celor vii sau celor morţi, ceea ce este echivalent
cu desfacerea unui bolnav de la masca de
oxygen, dar DNA nu se sesizează.

Pădurile de brazi nu au stopat producţia de tămâie.
Medicii sunt goniţi din ţară nimeni nu le apără drepturile;
Nimeni nu îndrăzneşte să le spună popilor să plece din ţară

dacă nu le convine biserica sau salariul, dimpotrivă, toţi îi
cheamă lângă ei, deşi nu fac nimic. 

Niciun popă nu a făcut dovada legăturii sale cu Dumnezeu, ba
mai mult, tot ei sunt cei care ne spun că trebuie să îl găsim
pe Domnul în noi. Atunci la ce ne mai trebuie popii?

Salariile doctorilor sunt impozitate, cu cât au salariul mai mare
cu atât Ii se ia mai mult din el şi tot la un salariu de mizerie
ajung;

Nimeni nu se leagă de averile mănăstireşti, dimpotrivă sunt
completate şi reîntregite, nimeni nu a verificat până acuma
cum şi-au cumpărat maşinile şi şi-au ridicat casele, salariile
nu le sunt impozitate, nu dau socoteală nimănui decât celor
care i-au pus în fucnţie şi cărora le duc .. "cutia milei";

Oamenii deşi sunt salvaţi de doctor, sunt înjuraţi după ce şi-au
făcut datoria, fie că au salvat o viaţă, fie că au pierdut-o.
Nimeni nu se roagă pentru viaţa lor;

Toţi  se roagă în faţa popilor, orice ar face, bine sau rău, nu se
leagă nimeni de viaţa lor, "este păcat" să gândeşti rău sau să
învinuieşti de ceva o faţă bisericească, deşi mânâncă la fel
ca noi, chiar mai bine, beau la fel ca noi, chiar mai mult,
păcătuiesc la fel ca noi, chiar mai abitir şi cu mai mult sârg;

Medicii cu cât îmbătrânesc mai mult cu atât sunt mai dispreţuiţi
şi şi îşi pierd clientela, nu mai pot opera, nu mai sunt căutaţi;

Popii cu cât sunt mai bătrâni şi mai albiţi cu atât sunt mai
preţuiţi şi mai căutaţi deşi nu au dovedit nimic în plus faţă de
anii ieşirii de pe băncile şcolii, în afară de abilitatea de a
pretinde că împărtăşesc  voia Domnului;

Medicii se supun legilor şi toanelor politicienilor, cariera şi viaţa
lor este nesigură;

Nimeni nu se amestecă în viaţa, regulile, predicile popilor, nimeni
nu le schimbă Biblia sau regulamentele de ordine in te rioară,
nu îşi pierd niciodată drepturile dimpotrivă, acestea sporesc.

Nici comuniştii nu le-au luat drepturile, doar le-au controlat
după ce aceştia şi-au plecat fruntea în faţa puterii
pământene. Aşa au făcut de fiecare dată
pentru a-I păstra drepturile şi privilegiile;
Nimeni nu are nevoie de
medici, decât atunci
când e la pat, nu sunt

invitaţi nică ieri, lumea se
fereş te şi să vor beas că des -

 pre ei, de frică să nu
cobească, oamenii nu

se duc la medic de -
cât când nu mai au
nici o scăpa re, de cele
mai multe ori prea tâîrz-
iu.
Nimeni nu le pupă
mâna deşi mâna lor a salvat
o viaţă;
Nu se desfăşoară nici o
activitate sau ceremonie
importantă fără să fie

invitaţi preoţii să
"sfinţească", patriarhul

este invitat la toate marile
evenimente şi toţi îi pupă
mâna deşi nu face nimic
cu ea, decât se scarpină;

Ca să poată fi recunoscut ca valoare, un medic trebuie să
probeze toată viaţa priceperile şi competenţele sale în
domeniu, şi culmea, uneori o singură greşeală îl poate costa
libertatea, viaţa sau cariera;

Nimeni nu poate dovedi priceperea sau  legătura unui popă cu
Dumnezeu, toţi pretind că au legătura cu el dar nici unul nu a
dovedit-o;

Dacă ia foc un spital din cauza instalaţiei electrice învechite şi
proaste, se face anchetă , managerul spitalui este anchetat
şi judecat pentru neglijenţă şi distrugeri;

Dacă ia foc o biserică pentru că s-a îmbătat popa  şi a lăsat
lumânările aprinse în biserică, se dă vina pe paracliser sau
se spune că aşa a fost voinţa Domnului,  toată lumea se
închină  şi se construieşte pe loc altă biserică mai mare şi
mai bine dotată, ca să nu stea enoriaşii fără "ajutorul lui
Dumnezeu" părintele  este căinat şi ajutat să nu îşi piardă
locul de muncă;

Nu toate localităţile au dispensare sau spitale sau măcar câte
un medic;

În fiecare spital există un popă plătit de stat, de BOR  şi de
spital pentru aceeaşi treabă;

Medicii depun un jurământ de credinţă faţă de OM, cel pe care
îl slujesc  şi  căruia i se dedică, acesta este obiectul activităţii
lor, cel pe care jură să îl salveze;

Popii depun jurământ de credinţă faţă de biserică, faţă de con-
ducerea BOR, nu faţă de OMUL al cărui suflet trebuie să îl
salveze

În loc de concluzie:  Mai miră pe cineva că:
1. Sunt 56.000 de preoti si 48.000 de medici in Romania. 

Fiecare preot are biserica lui,rar găseşti câte doi la o biserică,
medicii se înghesuie câte 10 într-un cabinet şi sunt fericiţi cei
care îşi găsesc loc.

2. Se ridică 200 lăcaşe de cult pe an, şi nici un spital;
3. Numărul bisericilor a crescut cu peste 4000 în 20 de ani în

timp ce numărul paturilor din spitale în aceeaşi perioadă s-a
înjumătăţit;

4. Din 2000 până în 2009 de exemplu, a dispărut câte un
spital pe an;
5.  Avem 18000 de biserici şi doar 368 de spitale;
6. Românii au de două ori mai multe biserici decât şcoli şi
spitale, potrivit unui studiu APADOR Elveţia şi Fundaţiei Sol-

idaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă.

Având aceste perspective, ce spuneţi, câţi din
absolvenţii de valoare de liceu vor alege
medicina în România şi câţi vor îmbraţişa
"credinţa" ?

Către ce ne îndreptăm, ce se urmăreşte,
vindecarea societăţii sau îngroparea
României?
Dacă preoţii îl slujesc pe Dumnezeu şi

ne îndreaptă toată viaţa spre lumina
cunoaşterii Dumnezeieşti şi a fericirii

credinţei, de ce culoarea veşmintelor lor este
neagră, nu cumva înmormântarea este obiectivul
fundamental al activităţii lor? 

PS: A auzit cineva de un preot pedepsit conform
paragrafului citat în introducerea articolului,
pentru că a jurat strâmb în faţa lui Dumnezeu
şi a oamenilor?
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10 semne că afecțiunile  psihologice 
se datorează modului de creştere

Niciun părinte nu își dorește să
aibă un copil cu afecțiuni psihice
sau cu probleme de comporta-
ment.
Fiecare părinte își dorește să își
crească propriul copil astfel încât
să fie capabil să se descurce în
societate și să aibă o mentalitate
sănătoasă. Din păcate, tot mai
mulți adulți suferă de probleme
afective, comportamentale și psi-
hologice.
Cum îți poți da seama că părinții
tăi te-au crescut greșit?
Modul greșit în care unii părinți își

educă proprii copii, poate duce la tulburări psihice. Deci, ce greșeli au făcut părinții tăi, în educația
ta, atunci când erai copil?
În primul rând, este posibil ca părinții să fi fost prea critici și să te fi comparat mereu cu cei din jur,
spunându-ți că nu ești suficient de bun.
Părinții tăi obișnuiau să meargă cu tine până la școală sau să te urmărească mereu? Voiau să știe
mereu tot ceea ce se întâmplă cu tine, fără să îți dea nici măcar un gram de libertate? Este posibil
ca aceste ipostaze să îți fi creat un fond psihologic greșit.
Poate că erau prea autoritari și refuzau să îți dea libertatea de care aveai nevoie. Trebuia să asculți
și să execuți tot ceea ce îți spuneau. De asemenea, modul exagerat de protejare al părinților tăi te-
a determinat să fi acel tip de om restrictiv sau te-au făcut să te simți vinovat în orice situație, chiar
și atunci când tu nu aveai nici cea mai mică vină. Ți s-a reproșat că nu ai găsit un loc de muncă
bun, deși ei au investit foarte mulți bani în cariera ta?

10 semne că suferi de tulburări psihologice, 
datorate modului greșit în care ai fost crescut

Părinții obișnuiesc să își educe copiii în mod greșit și astfel ei ajung să aibă următoarele tulburări:
1. Își fac prea multe griji  * Anumiți copii, crescuți de acest gen de părinți, ajung să aibă temeri

nejustificate, pierzându-și încrederea în propria persoană.
2. Comportament extrem  * Părinții autoritari și foarte critici ajung să determine formarea unui

comportament extrem, al copilului. Adică el poate trece de la o stare la alta, în doar câteva se-
cunde sau pot reacționa exagerat în multe situații.

Citește dacă ești vinovat pentru faptul că ai un copil fricos.
3. Prea multă tensiune  * Părinții tăi obișnuiau să țipe la tine și să îți impună regulile cu forța?

Atunci se justifică faptul că nu te poți relaxa niciodată.
4. Stima de sine scăzută  * Este posibil să treci prin aceste situații, tocmai datorită modului critic

exagerat, în care ai fost crescut. Probabil că de fiecare dată când încercai să faci ceva bun, erai
criticat aspru, deși îți dădusei toată silința.

5. Probleme de încredere  * Părinții au exagerat spunându-ți să nu ai încredere în cei din jur și acum,
la maturitate aceasta a de ve nit o piedică în fața stabilirii unei relații de prietenie. Ai impresia că toți
cei din jur sunt mincinoși și nu merită încrederea ta.

6. Un nivel crescut de dependență  * Poate că părinții nu ți-au dat niciodată libertate și nu ți-au in-
suflat caracterul independent, de aceea la maturitate este foarte greu să rezolvi singur lucruri sau
să ieși din anumite situații. Simți în permanență nevoia de a-ți rezolva altcineva treburile sau de a
te însoți la orice pas.

7. Talent și inițiativă suprimate  * Nu simți nevoia de a avansa, de a te autodepăși sau de a te
dezvolta? Este posibil să se datoreze faptului că părinții obișnuiau să îți spună cât de puțin val-
oros ești.

8. Depresie  * Este posibil ca părinții tăi să te fi făcut cu regularitate să te simți vinovat și rușinat,
iar acum să ai depresii constante.

9. Imaturitate  * Părinții tăi exagerat de protectivi, au făcut din tine o persoană incapabilă să
găsească rezolvări la situații simple din viața de zi cu zi și asta pentru că încercau mereu să te
protejeze.

10. Narcisism
Ai nevoie ca cei din jur să te admire constant și să îți vorbească prin cuvinte de laudă? Este
posibil să fie un rezultat al faptului că nu ai fost apreciat, în copilărie.

Dacă ai astfel de tulburări, este posibil ca părinții tăi să nu fi abordat forma potrivită de educație.
Poți opta pentru a merge la un psiholog.

9 secrete greceşti 
ca să traieşti mult şi bine

Grecii sunt renumiti pentru stilul lor de
viata. Modernismul si antichitatea se
imbina perfect in cultura grecilor, iar in-
telepciunea lor ar putea fi imprumutata
si de restul popoarelor pentru aborda
in stil de viata sanatos. Iata ce poti
invata de la greci pentru a fi longeviv,
sanatos si fericit.
1. Dieta mediteraneana *  Aceasta
dieta este bogata in legume, masline,
grasimi sanatoase, peste, cereale inte-
grale si vin (cu moderatie). Toate aces-
tea contribuie la o scadere a incidentei

bolilor cardiovasculare, obezitatii, cancerului si chiar a Alzheimerului.
2. Siesta *  Grecii cred cu tarie ca somnul de dupa-amiaza este sfant. Vei vedea ca in unele

orase toate firmele isi inceteaza activitatea la pranz pentru siesta si se deschid din nou in jurul
ore 17:00. “Somnul de dupa-amiaza este o adaptare la climatul cald al Greciei. Siesta este un
obicei placut care, practic, dubleaza ziua. Oamenii isi incep din nou activitatea dupa ora 17:00
si o prelungesc pana la orele 23:00-24:00. E un obicei foarte des intalnit in Grecia”, a explicat
Dimitrios Trichopoulos, cercetator de origine greaca de la Harvard School of Public Health.

3. Plimbarea *  In timpul verii, grecii “trag obloanele” si la propriu si la figurat, pana cand soarele
se domoleste. Apoi ies la plimbare pe strazile principale sau pe insule.
Grecii au un ritm lent de viata. Ei savureaza viata si se bucura de ea. Plimbari lungi, mese lungi,
pauze de cafea. “In Grecia nimeni nu poarta ceas. Niciun ceas nu merge corect. Cand invita pe
cineva la pranz, ar putea veni la ora 10 dimineata sau la ora 6 seara. Nu se sinchieste nimeni
de ora la care vine”, explica dr. Ilias Leriadis, medic din insula greceasca Ikaria.

4. Intrebarile *  Obisnuiti inca din antichitate cu filosofia, grecii sunt tot timpul preocupati de intrebari
precum “Cum sa traim bine?”, “Cum sa fie guvernat orasul?”, “Ce este moral?” “Cum sa-i tratam
pe ceilalti?”. Grecii au o viata foarte bine structurata si cred in vorba lui Aristotel “Cunoasterea
de sine este inceputul intelepciunii”.

5. Ospitalitate *  Ospitalitatea greceasca este proverbiala. Generozitatea si spiritul cu care isi in-
tampina oaspetii, ii fac pe greci sa fie considerati unul dintre cele mai prietenoase popoare.

6. Secretul longevitatii *  Insula mediteraneana Ikaria are cea mai sanatoasa si longeviva pop-
ulatie din lume. Oamenii din Ikaria traiesc cu patru ani mai mult decat americanii. Pe langa faptul
ca sunt foarte sanatosi si au speranta de viata la 90 de ani, ikarienii au cele mai scazute rate de
depresie si dementa. Secretul lor consta in dieta mediteraneana, iesirile in aer liber, legaturi
stranse intre familie si membrii comunitatii si somn cat cuprinde. “Ne trezim tarziu si dormim
dupa-amiaza. Nici nu-mi deschid cabinetul inainte de ora 11:00, pentru ca nu-mi vine niciun pa-
cient la acea ora”, a declarat pentru New York Times, medicul Ilias Leriadis.

7. Povestile *  Povestile grecesti sunt minunate. Cu totii am copilarit cu Legendele Olimpului. Pe
langa faptul ca din povesti copiii invata de mici lectii de intelepciune si moralitate, studiile de
specialitate spun ca povestile ajuta creierul sa dea vietii o structura si un sens.

8. Mese in familie *  Grecii iubesc mancarea, dar si mai mult le place sa manance impreuna cu
prietenii si familia. In Grecia este o traditie sa aduci la masa oameni, prieteni. “Mancatul rupe
barierele comunicarii si separarii de straini. Mancand alaturi de prieteni iti arati dragostea, re-
spectul, atentia. Mama mea spunea ca, la masa se vindeca rani si se leaga prietenii noi. Ne
amintea de fiecare data ca atunci cand indepartam o persoana straina, ne negam noua insine
oportunitatea de a trai fericiti si prosperi”, marturisea scriitoarea Agapi Stassinopolous.

9. Cheia fericirii *  Stoicismul este una dintre cele mai vechi scoli de filosofie din Grecia, fondata
in Atena, care are si astazi relevant. Stoicii credeau ca stresul si nefericirea nu sunt rezultate
ale unor evenimente externe, ci produsul unor trairi interioare, judecati, prejudecati. Ca atare,
fericirea este tot o stare interna. “Alunga grijile despre lucrurile care sunt dincolo de puterea sau
de dorinta ta”, spunea Epictet, unul dintre filosofii stoici. Stoicii nu promiteau securitate materiala,
ci o fericire de nezdruncinat.

Unde este inima ...
conform zodiei Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanţă Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Peşti
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Compasiune
Te bucuri de sprijinul astrelor, astfel ca saptamana ta
va incepe cu bine. Iti vei schimba starea de spirit, iar
acest lucru iti va permite sa privesti cu alti ochi tot
ceea ce ti se intampla. Abordezi cu mai mult curaj si
incredere orice situatie cu care trebuie sa te confrunti.
Esti plina de compasiune fata de toti cei cu care in-
teractionezi si te simti dispusa sa colaborezi cu
oameni pe care nu ii cunosti foarte bine. Jupiter se
afla in zodia Scorpionului, asa ca esti mai indrazneata
ca oricand. Incepand cu ziua de marti, poti pune mai
mult accentul pe relatii si legaturi sentimentale.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Inventivitate
Vei avea parte de momente de veselie in aceasta
saptamana, dar vor fi si situatii in care te vei simti in
impas. Emotiile tale sunt reale si intense, asa ca iti
este greu sa le treci cu vederea, chiar si atunci cand
poate ar trebui sa te concentrezi mai mult asupra
altor aspecte. Reusesti sa comunici foarte bine, iar
cu sprijinul potrivit, poti veni cu solutii pentru probleme
dintre cele mai diverse. Luna noua in zodia Pestilor
iti poate deschide noi orizonturi si iti poate oferi
sansa de a colabora cu cineva la un proiect pe care
il puteti incepe de la zero. Profita de faptul ca te vei
simti foarte inventiva incepand cu ziua de sambata.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Tratament
In aceasta saptamana trebuie sa te gandesti mai
mult la starea ta de bine, sa te concentrezi asupra
sanatatii si sa investesti in tine insati. Ai nevoie de
momentele tale de relaxare si de odihna, dar este
posibil ca aceste lucruri sa nu fie suficiente daca te
loveste o raceala puternica. Mergi pe mana medicului
si nu incerca sa te tratezi singura, oricat de neinsemnata
ar parea afectiunea ta. Este mai bine sa previi decat
sa tratezi, insa daca nu te simti in apele tale, asigura-
te ca ceri sfatul unui specialist. Conjunctia dintre
Soare si Jupiter iti schimba perceptia asupra castigului,
astfel ca esti mult mai interesata de acest aspect.
Bani Foarte bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Foarte bine

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

Vindecare
Ai nevoie de o vindecare emotionala dupa ultimele
evenimente din viata ta, asa ca nimic nu te poate de-
termina sa fii mai concentrata asupra planului profe-
sional. Mergi la serviciu, insa nu te implici mai mult
decat este necesar si nici nu te straduiesti sa iti in-
deplinesti indatoririle fara cusur. Altele sunt grijile tale
in aceasta saptamana, asa ca pana nu vei trece de
aceasta piedica, nu vei putea fi foarte productiva.
Solicitarea, fie ea sentimentala sau fizica, este mare,
iar eforturile tale de a-i tine piept nu sunt intotdeauna
suficiente. Cuadratura dintre Venus si Saturn poate
insemna ca te vei simti nevoita sa iti impui autoritatea
asupra copiilor sau asupra oamenilor care nu te iau
in serios.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Castiguri
Te preocupa problema banilor in aceasta saptamana,
intrucat sunt prea multe cheltuieli cu care ar trebui sa
tii pasul. Chiar si cu incercarile tale de a castiga mai
mult, tot ti se va parea dificil sa iesi pe plus la final.
Incearca sa tii cont si de sfaturile partenerului, pentru
ca, mai mult ca sigur, acestea sunt bine intentionate.
Miercuri poti afla niste vesti care te vor pune pe
ganduri, insa bine ar fi sa nu le lasi sa iti dea tot pro-
gramul peste cap. Saturn este motivul pentru care te
poti simti mai egoista in aceasta perioada, pentru ca
vei pune obiectivele tale pe primul plan.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Dezacord
Divergentele care pot aparea intre tine si cei apropiati
in aceasta saptamana nu sunt de trecut cu vederea.
Iti vei manifesta deschis opinia cu privire la lucrurile
cu care nu esti de acord si pe care nu le vei tolera
vreodata, iar acest lucru poate constitui un motiv de
contradictie. Daca te lasi atrasa de oamenii asemanatori
tie si respingi din start pe oricine pare sa aiba o
gandire catusi de putin diferita, te limitezi destul de
mult si poti pierde colaborari importante. Jupiter iti va
da curajul de a interactiona mai mult cu oameni noi,
insa depinde si de tine sa acorzi suficient interes
acestui aspect.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Siguranta
Chiar daca te poti simti luata prin surprindere de
situatiile cu care te vei confrunta in aceasta saptamana,
important este sa nu te pierzi cu firea. Incearca sa
ramai sigura pe tine chiar si atunci cand circumstantele
nu sunt de partea ta, pentru ca nu poti sti cand se
iveste o oportunitate care poate schimba radical
mersul lucrurilor. Incearca sa respecti toate conditiile
care iti sunt impuse si nu te razvrati impotriva celor
care iti sunt superiori. Venus se activeaza in casa re-
latiilor interpersonale, insa resimti influenta sa mai
ales pe plan amoros. Cauti atentia si aprecierea celui
drag si vrei sa te faci placuta cu orice pret.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Detalii
Precautia si discretia vor fi foarte importante in
aceasta saptamana. Nu trebuie sa spui mai mult
decat trebuie, chiar daca de multe ori te simti tentata
sa dezvalui tot ce simti. Trebuie sa fii atenta la detalii
atunci cand vine vorba de respectarea capriciilor
unei anumite persoane. Anumite detalii pot parea
neinsemnate pentru tine, insa merita sa le acorzi
atentie. Ziua de marti poate fi importanta pentru tine,
mai ales daca te decizi sa iti prezinti un proiect
personal la locul de munca. Jupiter se afla in zodia
ta, astfel ca imaginea ta poate avea parte de
imbunatatiri considerabile, in special in ochii celor
alaturi de care muncesti.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Concentrare
Astrele sunt ingaduitoare cu tine in aceasta saptamana,
ba chiar mai mult, iti ofera calm, luciditate si putere
de concentrare. Reusesti sa faci tot ceea ce iti propui,
chiar daca in anumite situatii iti poate lua mai mult
timp decat planuiai la inceput. Te adaptezi usor schim-
barilor si nu faci o tragedie din fiecare lucru marunt
care nu merge asa cum ti-ai dori. Totusi, vei simti
nevoia de a trage aer in piept si de a te pregati
temeinic inaintea unei confruntari neplacute. Te sperie
gandul ca ai putea avea de-a face cu probleme cu
care nu te-ai mai intalnit pana acum, asa ca incerci
sa fii gata de orice, multumita lui Jupiter, care nu te
lasa in voia sortii.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Responsabilitate
In aceasta saptamana te poti simti impinsa de familie
sa iti depasesti limitele. Totul poate porni din dorinta
de a compensa lipsa unei sume de bani de care veti
avea nevoie mai devreme sau mai tarziu. Te simti re-
sponsabila pentru cei dragi, iar Venus in zodia
Berbecului nu iti face situatia mai usoara. Chiar daca
nu face nimeni presiuni asupra ta, constiinta nu te
lasa sa fii impacata pana cand nu rezolvi problema
care va afecteaza pe toti. Din dorinta de a nu-i mai
lasa pe cei dragi sa se chinuie in diverse moduri, esti
dispusa sa faci multe sacrificii, poate chiar sa pierzi
ceea ce este al tau de drept.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Descoperiri
In aceasta saptamana va trebui sa faci fata unei
situatii care pe moment ti se va aprea nedreapta. Cu
timpul iti vei da seama ca alta metoda de a-ti invata o
anumita lectie, nu exista. Totusi, bine ar fi sa descoperi
din timp planurile ascunse ale anumitor persoane,
pentru ca doar in acest mod vei identifica sursa prob-
lemelor tale. Un blocaj in contextul in care te afli in
aceasta perioada, iti poate aduce pierderi insemnate.
Aceasta fiind situatia, incearca sa iti urmezi drumul,
pentru ca Jupiter iti va ghida pasii, ori de cate ori te
vei simti pierduta. Ziua de joi ti se va parea mai
relaxata, intrucat vei primi o mana de ajutor.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Resemnare
Nu iti place sa fii conditionata de nimeni si de nimic,
insa in aceasta saptamana trebuie sa fii mai ingaduitoare
si sa accepti lucrurile asa cum iti sunt oferite. Sunt
situatii in care nu poti face totul asa cum ti-ai dori,
insa acest fapt nu ar trebui sa iti sporeasca frustrarea,
ci ca iti stimuleze imagiantia, pentru a descoperi o
solutie noua, pe care nu ai fi avut dorinta de a o
incerca in alte circumstante. Te intelegi mai bine ca
oricand cu un coleg de munca, asa ca timpul petrecut
la serviciu ti se va parea mult mai placut.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine
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Top 10 cei mai bogați patroni
din lumea sportului

Revista Forbes a anunțat recent tradiționala listă cu miliardarii
lumii, în care apar cei mai privilegiați dintre ei, cu o avere de
minimum 1 miliard de dolari.

Printre cei 2.208 de oameni de afaceri din întreaga lume care
îndeplinesc această condiție, cel mai bogat este Jeff Bezos,
fondatorul companiei Amazon, care are o avere estimată la 112
miliarde de dolari, cu aproape 40 de miliarde de dolari mai mult
decât anul trecut.
Din lista Forbes fac parte și nume ”grele” care au ales să-și
investească banii în sport. Din primii 10 oameni care au investit
în această ramură, cei mai mulți dețin echipe din NFL, NBA,
MLB și MLS, ceea ce nu face decât să confirme puterea
comercială a sportului nord-american la nivel economic și de
marketing.

Totuși, cel mai bogat om din
sport este Mukesh Ambani,
cu o avere estimată la peste
40 de miliarde dolari. Indianul
este pe locul 19 în Top
Forbes și conduce echipa
de cricket Mumbai Indians.
În fotbal, Dietrich Mateschitz
(New York Red Bulls) și Philip
Anschutz (LA Galaxy) sunt
cei mai bogați. Ei sunt urmați
de Roman Abramovici, pa-
tronul lui Chelsea, cu o avere
de aproape 11 miliarde de
dolari.

Campionatul Greciei
a fost suspendat

După incidentele de duminică seară, de la meciul PAOK - AEK
Atena, campionatul Greciei a fost suspendat, anunţă AFP.
Decizia a fost luată după ce preşedintele echipei antrenate de
Răzvan Lucescu, Ivan Savvidis, a intrat pe teren cu un pistol şi
l-a ameninţat pe arbitrul întâlnirii, care anulase un gol marcat în
minutul 90 de un fost jucător de la FCSB, Fernando Varela.
Liga elenă va fi suspendată pe o perioadă nedeterminantă,
hotărârea fiind luată în urma unei întâlniri dintre premierul grec
Alexis Tsipras şi ministrul adjunct al Sportului, George Vassil-
iadis.
"Am decis să suspendăm campionatul", a anunţat Vassiliadis,
care a adăugat că meciurile "nu se vor disputa până când nu va
fi stabilit un nou cadru, convenit de toată lumea".
Totodată, oficialul a precizat că autorităţile de la Atena sunt în
contact cu UEFA, care a solicitat măsuri exemplare în acest
caz.

Preşedintele clubului PAOK, omul de afaceri Ivan Savvidis,fost
parlamentar rus, a intrat pe teren, după ce Varela a înscris un
gol ce părea să aducă victoria echipei sale, însă arbitrul Georgios
Kominos nu l-a validat, considerând că a fost marcat din offside.
Savvidis intrat pe teren urmat de membri ai staff-ului său pentru
a-i cere socoteală arbitrului şi a cere, conform presei, jucătorilor
săi să nu mai reia jocul. Imaginile prezentate la TV au arătat că
Savvidis purta la centură un pistol.
Arbitrul Kominos a modificat apoi decizia şi a acordat gol valabil
lui PAOK, care ar fi ajuns pe primul loc în clasamentul Superligii,
datorită victoriei cu 1-0.
"Centralul" nu a reuşit, însă, să convingă jucătorii lui AEK Atena
să revină pe teren pentru ca meciul să se încheie regulamentar.
Jucătorii echipei oaspete au revenit la vestiare, temându-se
pentru propria lor securitate şi acuzându-l pe Savvidis că a
atacat un responsabil al lui AEK, pe Vasilis Dimitriadis.
În cursul zilei de duminică, Comisia de apel a Federaţiei
decisese să anuleze penalizarea de 3 puncte dictată de Comisia
de Disciplină împotriva clubului PAOK, după meciul anulat cu
Olympiakos, la care antrenorul echipei din Pireu, Oscar Garcia,
fusese lovit cu o rolă de hârtie aruncată din tribune.
Comisia de Apel a decis, totodată, să anuleze sancţiunea care
îi impunea lui PAOK să dispute următoarele două meciuri de pe
teren propriu cu porţile închise. Rezultatul meciului, victorie
acordată la "masa verde" cu scorul de 3-0 în favoarea lui
Olympiakos, a fost menţinut, la fel ca şi amenda de 30.000 de
euro dictată împotriva lui PAOK.

Andreea Răducanv a fi inclusă
în Hall of Fame-ul Internațional

de Gimnastică
Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, Andreea Răducan,
va fi inclusă anul acesta în galeria internaţională a gloriilor
acestui sport, International Gymnastics Hall of Fame, după cum
a confirmat fosta sportivă pe pagina sa de Facebook.

„Ce bucurie poate fi mai mare decât atunci când munca şi
performanţele îţi sunt răsplătite. Sunt extrem de bucuroasă să
mă aflu alături de cei mai buni gimnaşti ai lumii din toate timpurile.
Introducerea mea în International Gymnastics Hall of Fame
înseamnă pentru mine excelenţă şi istorie. Este un bun moment
pentru a mulţumi încă o dată tuturor celor care mi-au fost alături
şi au crezut în mine. Sunt recunoscătoare şi vă mulţumesc încă o
dată!'', a scris Răducan în reţeaua de socializare.
Evenimentul va avea loc în data de 19 mai, la Oklahoma City,
când vor fi incluşi şi americanii Paul Hamm şi Nastia Lukin. Rusul
Alexei Nemov, primit anul trecut în Hall of Fame, dar care nu a
mai putut ajunge la ceremonia din 2017, va fi prezent la festivitatea
din acest an. Prin cele trei introduceri din 2018, Hall of Fame va
ajunge la o componenţă de 98 de persoane din 22 de ţări.
Paul Hamm a fost primul gimnast american care a câştigat un
titlu mondial la individual la masculin, în 2013, la Anaheim. Un
an mai târziu, la Atena, devenea primul gimnast american care
cucerea titlul olimpic la individual compus.

Nastia Lukin a cucerit aurul la individual compus la JO 2008 de
la Beijing, unde a obţinut şi două medalii de argint, la paralele şi
bârnă, precum şi o medalie de bronz la sol.
Andreea Răducan, președinte al Federației Române de
Gimnastică din 2017
Andreea Răducan va rămâne în istoria iubitorilor gimnasticii
prin faptul că a fost deposedată de titlul olimpic la individual
compus în 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney, după ce a
fost depistată pozitivă la pseudoefedrină, în urma unor pastile
date de medicul lotului pentru răceală. Răducan a rămas în
cele din urmă doar cu medalia de aur cucerită cu echipa.
Răducan a cucerit aurul cu echipa la Campionatele Mondiale
de la Gent, unde a obţinut bronzul la individual compus şi aurul
la bârnă şi sol, precum şi o medalie de bronz la sărituri.
La vârsta de 33 de ani, Andreea Răducan a fost aleasă anul
trecut preşedintă a Federaţiei Române de Gimnastică.
Răducan va fi al unsprezecelea reprezentant al României inclus
în International Gymnastics Hall of Fame, după Nadia Comăneci
(1993), Bela Karolyi (1997), Ecaterina Szabo (2000), Teodora
Ungureanu (2001), Daniela Silivaş (2002), Simona Amânar
(2007), Octavian Bellu (2009), Lavinia Milosovici (2011), Gina
Gogean (2013), Aurelia Dobre (2016).i 

Shakira și Pique au angajat un
bucătar o săptămână și i-au dat

un bacșiș de 20.000 de euro

Shakira și Pique și-au petrecut vacanța în Ibiza, alături de cei
doi copii ai lor, Milan (5 ani) și Sasha (3 ani). Celebrul cuplu a
angajat un bucătar personal, care a dat lovitura: a fost plătit cu
20.000 de euro pentru o săptămână.
"Am un prieten care locuiește în Ibiza și a fost angajat de
Shakira și Pique să le fie bucătar pentru o săptămână. Cuplul a
fost încântat de cum a gătit, de cum le-a preparat micul dejul și
l-au tratat foarte bine. Când s-a terminat vacanța, i-au spus că
au fost foarte mulțumiți de munca lui, că le-a plăcut foarte mult
mâncarea și i-au dat un bacșiș. Pique a venit la el, l-a îmbrățișat
și i-a spus: 'Distrează-te și cumpără-ți ceva'. Apoi a băgat mâna
într-un buzunar și i-a dat 10.000 de euro. Nu i-a venit să creadă
când Pique a băgat mâna și în celălalt buzunar și a scos încă
10.000 de euro", a povestit realizatorul radio.

* * *
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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Etapa cu numarul unu din play-off-ul si
play-out-ul Ligii 1 s-a incheiat luni
seara, dupa ultimul joc din lupta pentru
evitarea retrogradarii.
Am avut parte de rezultate interesante
pe ambele "tablouri" ale campionatului,
dupa cum urmeaza:

Play-off
Vineri
CFR Cluj - CSM Poli Iasi 2-1
Sambata
CS U Craiova - Astra Giurgiu 1-0
Duminica
FCSB - Viitorul 2-1

Play-out
Vineri
FC Botosani - Juventus Bucuresti 0-0
Sambata
Concordia Chiajna - Sepsi 1-1
Duminica
FC Voluntari - Poli Timisoara 1-0
Luni
Dinamo - Gaz Metan 3-0

Clasamentul din play-off este condus
in continuare de CFR Cluj, care isi pas-
treaza avantajul in fata rivalilor de la
FCSB.
La retrogradare lucrurile sunt destul de
stranse, numai doua dintre cele opt
echipe reusind sa castige in aceasta
prima etapa.

Clasament play-off
1. CFR Cluj 33 puncte
2. FCSB 31p
3. CSU Craiova 29p
4. FC Viitorul 22p
5. Astra 22p
6. Poli Iasi 20p

Clasament play-out
1. Dinamo 23 puncte
2. FC Botosani 21p
3. FC Voluntari 17p
4. Chiajna 15p
5. Poli Timisoara 14p
6. Sepsi Sf. Gheorghe 11p
7. Gaz Metan 8p
8. Juventus 7p

Etapa  a-24-a
Sportul Snagov - Târgu Mureş
Luceafărul Oradea 3 - 2 Argeş
Foresta Suceava 1 - 1 Chindia Târgovişte
Ştiinţa Miroslava 1 - 1 Metaloglobus
Pandurii Târgu Jiu 2 - 1 Mioveni
Olimpia Satu Mare - Baloteşti
ASU Poli Timişoara 2 - 2 Academica Clinceni
Dunărea Călăraşi 2 - 1 Afumaţi
Ripensia Timişoara 2 - 1 Dacia Unirea Brăila
UTA Arad 1 - 1 Hermannstadt

Clasamentul
1 DUNĂREA CĂLĂRAŞI 53
2 Hermannstadt 50
3 Chindia Târgovişte 46
4 Afumaţi 41
5 Academica Clinceni 39
6 Argeş 37
7 ASU Poli Timişoara 37
8 Târgu Mureş 31
9 Mioveni 30
10 Ripensia Timişoara 29
11 Luceafărul Oradea 27
12 Sportul Snagov 27
13 UTA Arad 26
14 Pandurii Târgu Jiu 24
15 Metaloglobus 24
16 Foresta Suceava 24
17 Ştiinţa Miroslava 23
18 Baloteşti 20
19 Dacia Unirea Brăila 18
20 Olimpia Satu Mare 0

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete inregistrate in Playout şi Playoff

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi

Iată cum vor arată stadioanele Steaua, Rapid şi Arcul
de Triumf după reconstrucţie

Compania Nationala de Investitii a publicat, luni, imagini cu proiectele viitoarelor stadioane Steaua, Rapid si
Arcul de Triumf, astfel ca putem vedea cum vor arata arenele dupa reconstructie.
Arcul de Triumf va fi cel mai mic dintre cele patru stadioane reconstruite in Bucuresti in vederea Euro 2020,
cu o capacitate de aproximativ opt mii de locuri. Arena va fi utilizata in continuare pentru meciurile nationalei
de rugby. Stadionul Giulesti va avea o capacitate de 14.500 de locuri si va fi ridicat pe locul actualei arene a
Rapidului. Stadionul Steaua va fi cel mai mare dintre cele patru, cu o capacitate de 30.500 de locuri si un
design cel putin interesant. Arena va avea forma unei stele cu 10 colturi, aducand destul de mult cu sigla
folosita de FCSB, echipa despre care justitia a stabilit ca a folosit fara drept si cu rea credinta marca si
numele Steaua. CNI precizeaza ca pentru cele trei arene a primit studiile de fezabilitate, stadionul Dinamo,
cel de-al patrulea de pe lista reconstructiei, neavand inca un astfel de studiu trimis catre Companie.
Iata insa cum vor arata viitoarele arene:

Stadionul Steaua

Stadionul Rapid

Stadionul Arcul de Triumf

4 ani de mandat cu Răzvan Burleanu 
Pe 5 martie 2014, Răzvan Burleanu câştiga cel mai important post din fotbalul românesc, însă radiografia
campaniei de atunci arată că aproape toate promisiunile pe care le-a făcut nu au fost respectate. S-au
împlinit 4 ani de la un moment istoric în fotbalul românesc. Federaţia Română de Fotbal afla succesorul lui
Mircea Sandu, după 24 de ani de "domnie". Fotbalul era preluat de un tânăr de numai 29 de ani, care nu
jucase fotbal profesionist şi nici nu activase în structura unui club. Numele lui: Răzvan Burleanu, fiul unui
fotbalist mediocru din Divizia A.
Marea "realizare": a unit ca nimeni Generația de Aur
Astăzi, Burleanu a ajuns să fie mai contestat decât era Mircea Sandu acum 4 ani. În plus, şi-a atras antipatia
celei mai valoroase şi mai reprezentative generaţii din istoria fotbalului românesc: cea care în 1994 bifa sfert
de finală la Campionatul Mondial şi termina World Cup pe locul 5! În frunte cu Hagi, Gică Popescu,
Răducioiu şi Ilie Dumitrescu, liderii acelei echipe, Generaţia de Aur s-a transformat din opoziţie în alternativă
la administraţia Burleanu. Iar actualul şef al FRF "a reuşit" ceea ce nu reuşise, practic, nimeni: să coaguleze
toate numele mari de foşti fotbalişti care să-şi dorească să preia puterea la Casa Fotbalului şi să se implice
într-un proiect de anvergură.
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PERLE - Radu Paraschivescu
Marele nostru culegător de perle Radu Paraschivescu a recidi-
vat. Un alt catalog de perle – „Cum gândesc politicienii (Cum?
Gândesc politicienii?)” – a fost publicat la Editura Humanitas.
Cititi o selecție din culegerea lui Radu Paraschivescu.
Numai bună pentru o după-amiază de iarna … !

“În prezent, sumele alocate transportului în comun sunt infirme.”
// Marian Vanghelie

„Eu am înțeles că vorbim de afaceriștii adevărați. Acest Cocoș
e un papagal.” // Gigi Becali

“A garanta proprietatea înseamnă a limita dreptul omului asupra
proprietății lui.” // Ion Iliescu

“Nu vom face privatizare de dragul privatizării, ci din contră.”
// Nicolae Văcăroiu

“Monopolul privat e mai al dracului decât monopolul de stat.“ 
// Ion Iliescu

“Aveam prevăzute, pentru anul 2003, trei miliarde pentru
deszăpezire. Dar a nins de zece miliarde.“//Marian Oprișan

“Statul nu cheltuie bani pe gratis.“ // Vasile Blaga
“Sper ca cele șapte firme românești să avem succes.“ 

// Maria Grapini
“Eu sunt pensionar, nu mai sunt nici măcar oligarh.“ 

// Dan Voiculescu
“Este vorba aici de o spălare de bani fără bani.“ // Viorel Hrebenciuc
“Tot ceea ce costă bani e costisitor.“ // Gheorghe Nicihita
“La finanțe trebuie să punem un finanțist. Altfel, riscăm să punem

pe altcineva.“ // Codrin Ștefănescu
“Când faci o fraudă economică, când furi ceva, când faci evazi-

une, ai greșit, sunt păcatele tinereții.“ //Gigi Becali
“În economie, totul conține apă.“ // Eugen Teodorovici
“Dacă Becali are bani, eu sunt prost?“ // Gigi Becali
“Nu iau niciun salariu, nicio indemnizație, niciun ban – a fost

dorința mea și a celor care mă plătesc.“ // Dumitru Dragomir
“La noi, șefii de partide sunt ca vacile în India.“ // Antonie Iorgovan
“Avem nevoie de lideri adevărați, nu de maimuțoi implementați.“

// Marian Vanghelie
“Ne dorim ca pe listele pentru alegeri să existe un număr cât mai

mic de decedați.“ // Mioara Mantale

“A-l exclude pe Ion Iliescu e ca și cum ai da afară partidul din
partid.“ // Șerban Nicolae

“Eu și când respir, totul este electoral.“ // Marian Vanghelie
“Din câte guverne am făcut parte, pe mine nu mă mai doare

capul deloc.“ // Radu Berceanu
“Există o viziune foarte clară a acestui guvern. Și viziunea spune

așa: România este în impas.“   //Sebastian Vlădescu
“Nu vreau să fiu președintele unui partid care, ca să zic așa, are

un sex incert pe scena politică.“   //Crin Antonescu
“Suntem un partid militarizat, în sensul bun al cuvântului.“ 

// Gabriel Oprea
“Domnul Iorgovan e un fel de electron sărit de pe orbită.“ 

// Adrian Năstase
“Eu sunt președintele președințior președinților.“ // Gigi Becali
“Ouăle lui Adrian Năstase sunt de găină.“ // Ion Iliescu
“Orice ministru e pe făraș tot timpul.“ // Sebastian Vlădescu
“Gabriel Oprea este un cuc și conduce un partid de cuci.“ 

// Aura Vasile
“Nu sunt un Traian Băsescu cu fustă, sunt un Traian Băsescu

cu păr.“    //Elena Udrea
“Un partid politic este un organism unde se delirează împreună.“

// Theodor Paleologu
“Eu am fost rea de muscă. Dar rea, rea. Dacă intram într-o

încăpere, mă culcam cu cine
nimeream.“ // Monica Tatoiu

“Miron Mitrea este un cetățean
ieșit de sub camion.“ 

// Theodor Stolojan
“PSD e un partid atât de mare încât

au loc și ce care vor mici.“ 
// Mircea Geoană

“Românii nu au voie să ierte viitorul aces-
tei țări.“   // Mircea Geoană

“Nu poți să conduci organizația PSD
București dacă ești pămpălău, că te
ejaculează.“   // Marian Vanghelie

“Victor Ponta va merge în tandem,
după părerea mea, cu poporul
român.“    // Liviu Dragnea

“Mă bucur că ne-am adunat aici
atâția politruci.“
// Klaus Iohannis

“M-am simțit încărcat pozitiv când am fost cu Ponta în
comunitățile sinistrate.“    // Liviu Dragnea

“Chiar vreau să începem să demarăm.“    // Adriean Videanu
“E important să știm cu cine vorbim și dacă mă uit la tine să știu

că tu ești tu.“    // Liviu Dragnea
“Onestitatea fără logică este o chestiune foarte gravă.“ 

// Eugen Nicolicea
“Sunt foarte bun prieten cu domnul Tăriceanu, dar nici nu vreau

să-i mai aud numele.“    // Mircea Ionescu-Quintus
“Ne vom intensifica eforturile în străinătate, unde avem diaspora

dezvoltată.“    // Alina Gorghiu
“Bucureștenii au de ales între o certitudine, și acea certitudine

sunt eu.“     // Gabriela Vrânceanu-Firea
“Orice poate să fie obiect din China.“ // Adrian Năstase
“Să nu te pui cu omul primitiv
Că-ți crapă capul fără de motiv.“ // Corneliu Vadim Tudor - Distihuri
“Ne-au lăsat în pielea goală.  /  Hoardele de stârpituri,
Ne-au luat apa minerală, / Petrol, apă și păduri.“ 

// Corneliu Vadim Tudor
“E frig afară, e frig în celulă, / Port haine groase, dar și căciulă.
Mâna e rece pe pixul înghețat, / Scriu greu, nu mă pot opri din
tremurat.“    // Monica Iacob-Ridzi
“Știu de ce au murit atâtea rude de-ale mele până acum: ca să
nu mor eu!“    // Corneliu Vadim Tudor

“La toți ne place Elena.“    // Marian Vanghelie
“Eu am fost de când mă știu.“    // Antonie Iorgovan
“Diavolul e puternic în lume la ora asta.“    // Gigi Becali
“Pentru mine, un partid creștin? Ei, pe dracu’!“

// Ion Iliescu
“Noroc cu Dumnezeu că am avut zăpadă.“ 

// George Copos
“Frumusețea ține de șansa de a te fi născut
așa.“    // Elena Udrea
“Deocamdată suntem unde ne aflăm.“ 

// Emil Boc
“Învățăm de la viață, dar consatăm că tot
proști murim.“    // Marian Vanghelie

“Dumnezeu și-a dat seama cu cine are
de-a face.“    // Marian Vanghelie

“E greu să zbori prin parcuri, oricât ai
iubi natura.“    // Robert Negoiță

   
      

                   
          

             
          

               
                  

               
    

                  
                    

                
                   

           
  

                   
            

                
                

                
 

             
         

           
             

            
    

   
             

    
             

               
           

            
              

           
          

                
      

               
           

             
              

        
      
      

     
     
       

     
   

      
       

         
  

       
             

          
                
               

             
               

               
            

         
               

             
     

                
  

    
     

           
               

       
     

   
    

 
   

    
     

     
   

     
     
     

       
 

      
       
        

         
  

             

 
              

              
                   

       
   

           
        

             
           

       
    
             

              
            

 
              

               
           

 
           

            
            

 

       
       
      

      
   

    
      

      
       

       
    

     
 

       
              
        

    
           
            
                 

                
               

MICA PUBLICITATE
• Paralegal cu experiență ofer servicii imigrație, inclusiv cereri extensie

viză, cereri pentru green card și cetățenie, corespondență cu serviciul
de imigrație american în legatură cu statutul legal în S.U.A., apeluri
administrative și intervenții juridice. Telefon: 347-998-8665 sau e-mail
la: paralegalperse@gmail.com

• Salon în Midtown Manhattan angajează manichiuristă și cosmeticiană
cu experiență. Tel. (212) 581 - 3343  Emilia.

• Doamnă cetățean american, pensionară, locuiesc în NYCity și doresc să
cunosc un pensionar în vârstă de 65-75 de ani pentru a petrece o bătrânețe
frumoasă împreună. Rog seriozitate. Relații la tel.: (646) 371 - 9985.

• Caut loc de muncă sâmbăta și duminica la menaj, îngrijire copii și
bătrâni. Tel.: (347) 819 - 1924

• 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

• 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)

• 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.

• 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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De bagat la cap!
De ce nu pun țăranii sare-n mujdei?

’'Deștept mai e poporul ăsta ! În viața lui de zi cu zi, țăranul român s-a bazat pe o mulțime
de intuiții, certificate astăzi de știință. Asta e inteligență curată !’’
•  Este remarca cercetătorului Ștefan Manea, care vine pe fondul unei discuții referitoare

la capacitățile excepționale ale usturoiului, legumă de bază în bucătăria tradițională
românească.

•  ’’În usturoi există două substanțe aliina și alinoza despărțite de o membrană fină. Când
pisezi usturo iul în intenția de a face un mujdei, cunoscut pentru sa voa rea pe care o dă
mâncărurilor de carne și le gu me, membrana de care vorbeam se sparge,  cele două
substanțe interacționează și formează alicina.

• Ei bine, această alicină este fenomenală ! Ea pro te jea ză de o sumedenie de boli, și recent
s-a desco pe rit că și de cancer, mai ales de cancerul de plă  mâni, boală cu o evoluție rapidă
și fatală. Dar pentru ca alicina să fie binefăcătoare pentru corp, nu trebuie să pui sare în
mujdeiul de usturoi, pentru că i se distrug pe loc și ireversibil enzimele și în loc să ne fie de
ajutor, substanța formată atacă un alt grup de enzime din organismul nostru!’’–
argumentează Ștefan Manea.

•  În același timp este indicat ca mujdeiul de usturoi să fie făcut cu un ulei de bună calitate,
cum ar fi uleiul de măsline, substanțele din cele două alimente acționând sinergic..

•  ’’În aceeași idee pe care o expuneam mai sus – continuă ing.chimist Ștefan Manea –
nici pe ceapă nu se pune sare ! Cel mult se tăvălește bulbul rapid printr-o pânză subțire
de sare și se mănâncă imediat, dar bine ar fi să se renunțe complet la asta’’ ne
îndeamnă aceasta.

•  Te poți bucura de nenumărate proprietăți ale usturoiului – printre care prevenirea
hipertensiunii, a diabetului, scăderea colesterolului rău, dizolvarea cheagurilor de sânge
care generează infarctul miocardic și accidentele vasculare cerebrale – dacă vei con-
suma cel puțin un cățel de usturoi zilnic, care poate avea între 2-4 grame.

•  Efectele se instalează după o cură de cel puțin trei luni.
Articol scris de Adriana Caranf

ESTE BINE DE ŞTIUT...
1. VARZA * Îndepărtând frunzele superioare și ciocanul de varză, veți elimina din aceasta

o parte bună din nitrați.
2. CARTOFUL * Nitrații se acumulează imediat sub coaja și în mijlocul cartofului. Unica

soluție de a scăpa de nitrați este să aruncați apa în care au fiert  cartofii.
3. DOVLECEII, CASTRAVEȚII, VINETELE * Castraveții ecologici puri trebuie să fie de

culoare verzuie deschisă. Dacă însă sunt de culoare verde închisă, atunci cu siguranță
s-au utilizat nitrați la creșterea lor. Primii dovlecei și vinete trebuie curățite de coajă. De
asemenea trebuie îndepărtat cotorul, acesta este cea mai infectată parte a lor.

4. SALATA VERDE, PĂTRUNJELUL, MĂRARUL ȘI ALTE VERDEȚURI * Verdeața ab-
soarbe destul de activ nitrații, iar înainte de a fi consumată trebuie ținută în apă nu mai
puțin de o oră și clătită bine.

5. ROȘIILE * Cu cât coaja lor este mai groasă, cu atât mai multe chimicale conțin.
Niciodată nu cumpărați roșii de culoare portocalie-roșie. Nervurile groase și pulpa de
culoare albă din interiorul acestora este un semn al nitraților. Dacă totuși ați cumpărat
astfel de roșii, țineți-le în apă rece timp de o oră înainte să le consumați.

6. SFECLA, MORCOVUL ȘI RIDICHEA * În aceste legume
marea parte a nitraților este concentrată pe
capete: lângă frunze și înspre coadă. Aceste
părți trebuie neapărat îndepărtate înainte de
consum. Nu cumpărați sfecla cu codița
răsucită. În cazul morcovului trebuie tăiat 1 cm
din codiță, iar partea verde trebuie
îndepărtată  în totalitate.

7. STRUGURII * Pentru păstrarea acestora timp
îndelungat ei sunt tratați cu fungicide. Tot ce
este necesar să  faceți este să-i spălați bine sub
jet de apă.

8. PEPENELE VERDE * Nu cumpărați niciodată un
pepene verde tăiat în jumătate și înfășurat în folie alimentară. Supra fața acestuia este
un mediu favorabil apariției și înmulțirii bacteriilor și microorganismelor. Dacă pepenele
are pe interior dungi de culoare gălbuie atunci el a fost crescut cu nitrați. Puteți face un
mic test: puneți într-un pahar cu apă rece o bucată de pepene. Dacă apa își schimbă
culoarea atunci conține nitrați. Dacă doar s-a tulburat un pic, atunci nu conține nitrați.

9. PERLE ȘI MERELE * Înainte să le cumpărați, încercați să le atingeți. Dacă sunt lipi-
cioase, atun au fost tratate cu difenil (DDT), pentru un timp mai mare de păstrare. În
Uniunea Europeană și în USA acesta este interzis din cauza efectelor sale cancerigene
și alergice asupra organismului. Aceste fructe trebuie curățate de coajă.

10.  NOTA * Cele mai “dăunătoare” fructe sunt cele importate din Turcia, Olanda, Israel și
Egipt.
Motivul: solul din aceste țări este foarte sărac și pentru obținerea unor roade bogate
sunt folosite multe  îngrășămintele chimice.
Sperăm ca aceste sfaturi să vă fie de ajutor și să consumați, pe cât posibil, fructele si
legumele 100% Organice.

Sfaturi de la psihologi 
pentru a fi mai puțin susceptibili!

Un cuvânt lipsit de importanță din partea soțului/soției/vecinului vă scoate din balamale?
Îl luați ca pe o observație personală/ca pe un atac la adresa dumneavoastră și vă supărați
ușor, deși a fost exprimat la modul general?

Acest lucru denotă că sunteți o
persoană susceptibilă, că vă
supărați foarte repede și din
orice fleac!
Susceptibilitatea este un sentiment
dezagreabil care poate ajunge până
la paranoia, dacă veți continua să
supra inter pre tați cuvintele, gesturile
celor din jur, realitatea.
Pericolul este că ajungeți să vă
interiorizați și să nu prea mai
comunicați cu ceilalți, de teama de
a nu fi răniți. Altfel spus, vă închideți
în sine.
Sigur suferiți, iar cei de lângă voi
simt că trebuie să se poarte ca și
cum ar  merge pe ouă cu voi, știind
că cel mai mic cuvânt al lor va fi in-

terpretat și reinterpretat.
Câteva sfaturi de la specialiști într-ale psihologiei umane, ca sa fiți mai puțin sus-
ceptibili:
Practicați autocompasiunea

Învățați cum să vă acceptați defectele, făcând o listă a calităților și lucrurilor de care
sunteți mândri. Nu vă mai acuzați pentru eșecuri, nu mai pierdeți timpul cu ce gândesc
alții despre dvs. și încetați să vă mai întrebați: “Eu sunt la fel de bun ca ei? Mă ocup de
mine?”  Detașați-vă de obsesia dvs. pentru perfecțiune.

Reorientați-vă asupra propriei persoane
Liniștiți-vă prin îndreptarea atenției asupra respirației care este legătura dintre trup și
minte. Astfel vă veți ancora pe deplin în prezent.
Inspirați în timp ce veți gândi la calm și expirați, respingând toate gândurile negative.
Reîncărcați-vă batriile, practicând yoga, meditația și sportul. Veți fi mai puțin înclinați
să reacționați necorespunzător la cea mai mică critică.

Folosiți cuvintele în locul emoțiilor
Când nu stați bine cu moralul, spuneți-o! Când ceva vă deranjează sau vă simțiți
ofensați, exprimați-vă! Pentru aceasta, folosiți “eu” în loc de “tu”, ca să evitați să apăreți
acuzator. Știind ce simțiți într-o anumită situație veți face ușor un pas înapoi.

Acționați inteligent
Nu vă lăsați purtați de emoțiile momentului, mai ales dacă vin din tristețe sau furie.
Poate că vorbele interlocutorului  sunt doar o proiecție a ceea ce crede despre el însuși.
Nu luați totul în nume personal. Înțelegerea aceasta vă imunizează împotriva suferințelor
inutile.

Reflectați îndelung
Concentrați-vă pe ceea ce cuvintele interlocutorului dvs. produc în mintea voastră. Ele
reflectă realitatea? Sunt spuse chiar așa pe un ton negativ? Nu cumva această
persoană încearcă să vă transmită un mesaj pentru a vă face mai buni?

Răzvan Miulescu

Obicei care fereşte pe fumători de apariția bolilor!
Chiar dacă nu puteți renunța la fumat, aveți
măcar grijă la alimentele pe care le
consumați. Iată ce nu trebuie să lipsească
niciodată din meniul dumneavoastră:

Cât mai multă vitamina C
Știați că fumatul este unul dintre principalele
motive pentru care aveți carențe de vitamina
C? Tocmai de aceea, trebuie să aveți inclus
în dieta zilnică fructe și legume bogate în
această vitamină precum măceșe, cătină,
kiwi, pătrunjel, ardei grași, căpșuni portocale
și broccoli.
Pentru a preveni deficitul de vitamina D, B12,

calciu sau acid folic mâncați pește, lapte, ouă, cereale integrale, carne de pui, vită, porc,
fructe de mare, iaurt, brânză, mazăre, linte, porumb, varză.

Apa elimină nicotina din corp
De asemenea, persoanele fumătoare trebuie să limiteze cât mai mult posibil consumul
de cafea. Întrucât nicotina afectează grav pielea, fumătorilor le este recomandat să bea
cât mai mult suc de morcovi, eficient în îngrijirea pielii, fiind bogat în vitaminele A, C, B și
K. Nu în ultimul rând, pentru a elimina cât mai rapid nicotina din corp, consumați o cantitate
cât mai mare de apă. În acest fel veți reuși să mai răriți și țigările fumate.




