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ULTIMA ORĂ

Harta salariilor. În ce județ
se câştigă cel mai bine

Criza forţei de muncă a declanşat spirala creșterilor
salariale care odată pornită va fi greu de oprit. În
ultimii trei ani, salariul mediu net la nivelul întregii ţări
a avansat cu 625 de lei (140 de euro), de la 1.859 de
lei cât era la începutul anului 2016 până la 2.484 de
lei în ianuarie 2018. Creşteri peste medie au avut loc
în regiunile cu cele mai mici salarii sau în zonele per-
cepute de investitori ca poli de dezvoltare.
În România s-a înregistrat în ultimii trei ani cea mai
mare accelerare a creșterii salariilor din toată Uniunea
Europeană, însă avansul a fost diferit de la sector la
sector, de la județ la județ, lărgind și mai mult
discrepanțele dintre diferitele categorii sociale, dar și
dintre regiunile țării. Salariul minim a crescut cu peste
60 %, în valoare netă, începând din 2015, în condițiile
în care aproximativ 30 % din lucrători sunt plătiți cu
minimul pe economie. După o majorare puternică în
2016, salariile au crescut și în 2017, impulsionate de
mărirea în luna februarie a venitului minim brut, cu
16 %, la 1.450 de lei (circa 315 euro) și de creșterile
salariale din sectorul public. Câștigurile  au continuat
să avanseze şi în 2018, deoarece salariul minim net
a fost majorat cu încă 9 % în luna ianuarie, iar cel
mediu net din sectorul public cu 11,5%.
Clujul bate Capitala
Dacă ne uităm la salturile din ultimii trei ani observăm
că acestea au avut loc fie în județele sărace unde
există mulți angajați plătiți la nivelul salariului minim
și la stat, fie în zonele limitrofe centrelor universitare
regionale de unde și-au recrutat salariați multinaționalele
cu domenii de activitate în IT sau call-centeruri. Cele
mai mari avansuri le-au înregistrat salariile din
Covasna, Cluj și Călărași, urmate îndeaproape de
cele din Giurgiu, Sălaș, Iași și Sibiu. În schimb, în
Capitală majorarea a fost de 532 de lei în ciuda
faptului că aici își au sediul ministerele și majoritatea
instituțiilor publice, ceea ce arartă că mediul privat
local nu a operat creșteri spectaculoase. Chiar dacă
creșterea salariului mediu s-a produs în toată țara,
doar în Capitală și în alte patru județe salariile sar de
media națională. 
Bucureștenii conduc detașat cu un câștig mediu net
de 3.228 de lei (circa 700 de euro), fiind urmați de
clujeni cu  2.750 lei( 600 euro), de locuitorii din Ilfov
cu 2.682 lei (580 euro), de timișoreni 2.604 de lei
(566 euro) și de salariații din Sibiu cu 2.510 lei (545
euro). În restul țării salariile nete nu trec de 490 de
euro.

Funcționărimea a luat partea leului
Angajații din sănătate au  beneficiat de salarii mărite
cu 78 % pe fondul exodului de personal medical în
străinătate. Ei sunt urmați de funcționarii din admistrația
publică care au avut creșteri de 42 % între  1 ianuarie
2016 și ianuarie 2018 și astfel au depășit în mod
semnificativ salariile din sectorul privat. De creșteri
importante au avut parte și lucrătorii din comerț (plus
37%), din tranzacții  imobiliare (40%) și construcții și
IT ( 30%). Adică exact domeniile afectate masiv de
criză de personal. La popul opus, salariile au avansat
cu numai 9,5% în bănci și asigurări, unde numărul
salariaților este încă în scădere și în sectorul de
utilități (10%). În industrie avansul a fost de 23% sub
media majorității sectoarelor.
Rămânem pe locul doi în coada UE
În România, salariile rămân mici în comparație cu
media UE chiar dacă de la o economie aflată într-o
fază de recuperare a decalajelor se așteaptă o
creștere relativ mare a salariilor. “ Până recent, în
ultimii doi-trei ani, toate guvernele au considerat că
pentru societatea nostră este mai util menţinerea
salariilor la un nivel extrem de scăzut, ca să atragă
investitorii. Acum s-a văzut că nu a fost bine, că ne-
au plecat salariații”, spune Cătălin Zamfir, directorul
Institutului de Cercetare a Calității Vieții. În România
salariul mediu net este de 552 de euro, în timp ce al
bulgarilor este de 492, al Ungurilor de 833, al
polonezilor de 915, al franceyilor de 3.000 de euro,
al italienilor de 2.426 de euro, al spanilolilor de 2.300
de euro, potrivit ultimrlor date OECD, din 2017.
Uniunea Europeană nu calculează salariul mediu, ci
numai salariul minim şi costul mediu al orei de muncă.

www.dcbusiness.ro

Cursa înarmării. NATO și Rusia,
una din ultimele încercări. 

Reuniune la Bruxelles
NATO şi Rusia se reunesc miercuri la Bruxelles într-
o încercare de a evita o nouă cursă a înarmărilor în
Europa.
Această încercare vine după ce SUA au anunţat că
se vor retrage din Tratatul privind Forţele Nucleare
Intermediare (INF), încheiat în perioada Războiului
Rece, informează AFP. 
Discuţiile cu Moscova, în cadrul organismului de con-
sultare Consiliul NATO-Rusia, vor avea loc la nivel
de ambasadori, a precizat Alianţa. 
Consiliul este precedat de o reuniune a reprezentanţilor
din cele 29 de ţări ale Alianţei Nord-Atlantice, la care
europenii au cerut americanilor să revină asupra
deciziei de a denunţa Tratatul INF, încheiat în 1987 şi
care interzice utilizarea unei serii întregi de rachete
cu rază de acţiune variind între 500 şi 5.000 de km,
conform unor surse diplomatice. 
Reuniunea Consiliului NATO-Rusia are loc pe fondul
tensiunilor provocate de manevrele desfăşurate în
prezent de Alianţă în Norvegia. 
Astfel, întâlnirea trebuie să încerce să dezamorseze
o nouă crispare în relaţiile dintre cele două blocuri,
care s-au deteriorat de la anexarea Crimeii de către
Moscova în 2014. 

Cele două blocuri şi-au reluat dialogul la 31 mai în
cursul unei reuniuni a Consiliului NATO-Rusia. 
Niciun detaliu nu a fost comunicat cu privire la
reuniunea de miercuri, preconizată să se desfăşoare
la sediul NATO. Un diplomat european a indicat totuşi
că Moscova a cerut o discuţie cu privire la Tratatul
INF. 
Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat săptămâna
trecută că abandonarea Tratatului INF ar putea duce
la o nouă cursă a înarmărilor şi a avertizat că Rusia
va reacţiona în consecinţă dacă SUA vor desfăşura
noi rachete pe teritoriul european. 
SUA nu sunt susţinute de către aliaţii lor europeni în
noul lor meci cu Moscova, angajat de preşedintele
Donald Trump. 
NATO acuză Rusia de încălcarea INF prin dezvoltarea
unui nou program de rachete cu rază lungă de
acţiune, SSC-8, conform termenilor NATO. 
Dar aliaţii 'nu vor un nou Război Rece şi o nouă
cursă a înarmărilor', a avertizat secretarul general al
Alianţei, Jens Stoltenberg, la 24 octombrie. 
'Eu nu cred că membrii NATO vor accepta să
desfăşoare mai multe arme nucleare în Europa pentru
a contracara noul program de rachete rusesc SSC-
8', numit 9M729 în Rusia, a spus el.

www.defenseromania.ro

Salariile demnitarilor români,
CREȘTERI SUBSTANȚIALE

Creșterea salariului minim pe economie va aduce mai
mulți bani și în buzunarele demnitarilor români. Conform
România TV, lefurile acestora vor înregistra majorări con-
sistente.
Nu se știe încă dacă veniturile demnitarilor vor fi calculate
în funcție de noul salariul minim pentru cei fără studii su-
perioare sau în funcție de salariul minim care se va da
celor cu studii superioare, însă creșterile sunt oricum
destul de mari, informează Bugetul.ro 
Astfel, conform calculelor România Tv, presedintele
României ar urma să încaseze lunar 28.200, iar premierul
și șefii din Parlament: 27.025 de lei pe lună.

Cel mai cunoscut GANGSTER din
SUA a fost UCIS, în închisoare 

Celebrul lider interlop din Boston, James Bulger, a fost
găsit mort în penitenciar, la vârsta de 89 de ani, existând
suspiciuni că a fost ucis.
James Bulger a fost găsit mort în celula în care era
închis, în Penitenciarul USP Hazelton, situat în statul
american Virginia de Vest, scrie mediafax.ro.
Fostul lider al unui grup infracţional din Boston a fost con-
damnat în anul 2013 pentru implicare în 11 crime comise
în statele Massachusetts, Florida şi Oklahoma.
Conform cotidianului Boston Globe, James Bulger a fost
ucis imediat după ce a fost transferat în Penitenciarul
USP Hazelton. Deţinutul, în vârstă de 89 de ani, avea o
stare de sănătate precară. Autorităţile americane nu au
anunţat cine este autorul crimei. Se pare că 3 indivizi l-au
atacat și au încercat să îi scoată și ochii.
James Bulger, capturat în California în anul 2011 după ce
a fost urmărit 16 ani, a fost sursă de inspiraţie pentru
filmele "Black Mass" ("Afaceri murdare"), în care a jucat
Johnny Depp, şi "The Departed" ("Cârtiţa").

www.stiripesurse.ro

Specialist în preparate din carne, ofer la domiciliul dv.: mititei,
cârnați de casă, slănină, mușchi afumat și alte specialități
românești. Materia primă e organică. Prețuri convenabile. 

Valerian Enciu, tel.: (301) 465 - 9074
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Romanian Journal1 Decembrie ÎI IRITĂ ENORM
pe greii de la Budapesta.

Declaraţiile făcute marţi de preşedintele Comisiei Eu-
ropene, Jean Claude-Juncker, referitoare la ziua de 1 De-
cembrie, au produs deranj în rândul anumitor guvernanţi
din Ungaria. În contextul în care Jean-Claude Juncker este
un politician popular printre maghiari, acum, din cauza dis-
cursului său despre România, un nou val de critici s-a
abătut asupra lui de la Budapesta.
În discursul din Parlamentul European, Jean Claude
Juncker a afirmat că ziua de 1 Decembrie este importantă
pentru întreaga Europă, nu doar pentru România. „În
această zi sărbătorim împreună un mare eveniment istoric,
care este important atât pentru Romania, cât şi pentru Eu-
ropa”.
Afirmaţiile lui Juncker au provocat un strigăt public în Un-
garia spunând că aniversarea aminteşte despre ca o
tragedie istorică şi că "Datorită consecințelor primului
război mondial, Ungaria a pierdut două treimi din teritoriul
său, inclusiv Transilvania.
România a anexat regiunea, în ciuda faptului că românii au
constituit doar 53% din populație", notează hungarytoday.
Purtătorul de cuvânt al guvernului, Zoltán Kovács, a de-
clarat că Juncker "a vorbit în conformitate cu statul său" și
că "lipsa sa de fapte istorice confirmă faptul că nu este
potrivit pentru poziția sa".
Deputații români din minoritatea etnică maghiară au co-
mentat discursul lui Jean-Claude Juncker și au susținut că
nu cred că comisarul intenționează să insulte maghiari sau
orice altă națiune, dar că pur și simplu nu are competențe
politice și cunoștințe istorice.
“Nouă, politicienilor maghiari, nu trebuie să ne pară rău că
am spus încă din primul moment că este inapt şi că ne-
am luptat cu toate mijloacele împotriva punctelor sale de
vedere inacceptabile. Este dreptul său să sărbătorească
împreună cu România Centenarul, cu condiţia să nu
încerce să-l impună şi altora. În luna mai a anului viitor, va
înceta, în sfârşit, mandatul domnului Juncker. Noi,
maghiarii acest lucru îl vom sărbători, pentru asta vom de-
schide şampanie”, a spus Zsolt Németh.
László Tőkés, un alt parlamentar maghiar din România, "a
avertizat președintele că comunitatea maghiară din Româ-
nia ar putea împărți aceeași soartă cu grupul său etnic,
sașii români. 

Grupul practic a dispărut din Transilvania datorită
asimilărilor și politicilor anti-minoritare ale epocii
Ceaușescu. Tőkés ia îndemnat de asemenea pe Iohannis
să apere minoritățile României în anul centenarului
unificării cu Transilvania" mai notează hungarytoday.hu.

evz.ro

MAE reacţionează după
declaraţia ministrului
de Externe al Ungariei

”Ministerul Afacerilor Externe salută declaraţiile
preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker,
referitoare la Centenarul Marii Uniri şi la semnificaţiile zilei
de 1 Decembrie pentru poporul român, făcute în plenul
Parlamentului European în data de 23 octombrie, cu
ocazia dezbaterii asupra viitorului Europei. Ministerul Afac-
erilor Externe apreciază că acest mesaj reconfirmă încred-
erea şi aprecierea, la nivel european, faţă de statul român,
care a adoptat de-a lungul timpului măsuri substanţiale în
beneficiul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale,
corespunzând celor mai înalte standarde de protecţie în
materie, angajament pe care România şi-l menţine şi pe
care îl va urmări în mod constant în toate politicile sale”,
arată MAE într-un răspuns acordat solicitării MEDIAFAX.
Potrivit sursei citate, oficialii MAE îşi exprimă solidaritatea
cu declaraţia lui Jean Claude Juncker.
”Ne exprimăm totodată solidaritatea cu afirmaţiile înaltului
oficial european care subliniază importanţa respectării or-
dinii juridice clădită în Europa ulterior războaielor mondiale,
garanţie a stabilităţii şi securităţii în plan regional şi ne
manifestăm îngrijorarea faţă de retorica autorităţilor de la
Budapesta care lansează în spaţiul public mesaje care par
a pune sub semnul întrebării eforturile care au adus pace
şi înţelegere între popoarele Europei de astăzi. Ministerul
Afacerilor Externe dezavuează ferm orice încercare de a
critica acţiunile legitime şi curajoase ale reprezentanţilor
naţiunii române care au condus la formarea, în 1918, a
României Unite, pe baza celor 14 puncte prezentate de
pre şedintele Woodrow Wilson în sesiunea camerelor re-
unite ale Congresului, Senatului şi Camerei Repre zen ta -
ţilor SUA, din 8 ianuarie 1918. Ministerul Afacerilor Externe
reiterează faptul că România înţelege să celebreze anul
2018 – anul Centenarului Marii Uniri – în spirit de unitate,
toleranţă şi respect reciproc între toţi cetăţenii săi indiferent
de etnia acestora şi condamnă orice mesaje sau declaraţii
de natură a incita la ură sau la conflicte interetnice”, se mai
arată în răspunsul transmis MEDIAFAX. 

mediafax.ro
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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

* Cu aproape toate ocaziile, autorităţile României
spun că şomajul este la cote mici. Cifrele arată că
există circa 400.000 de şomeri, dar studiile
demonstrează că sunt circa 1,2 milioane de români
activi despre care nu se ştie ce fac. Oare ce fac oa-
menii ăştia?

* Sportivii români care au avut o performanţă
deosebită (care au obţinut o medalie de aur la Cam-
pionate Mondiale şi/sau Europene de seniori, la o
probă sportivă) au dreptul, la cerere, la o rentă
viageră. Nadia Comăneci are o rentă de 13.149 lei.
O merită pe deplin.

* Compania chineză ZTE a anunţat lansarea unui
telefon mobil care are două ecrane; acesta va fi
numit Nubia X. Telefonul are un  ecran complet şi
pe partea din spate. 

* Nemulţumiţi de Regulamentul Secţiei pentru Inves-
tigarea Infracţiunilor  din Justiţie, doi procurori de la
vârful Asociaţiei Procurorilor din România au demi-
sionat. E vorba de Bogdan Gabor de la Parchetul
de pe lângă Tribunalul Maramureş şi Elena Hach
de la Procuratura de pe lângă Curtea de Apel
Braşov. Nu e de mirare!

* Costel Busuioc, „zidarul-tenor” care a uimit România
şi Europa, câştigând, acum 10 ani, în Spania, tro-
feul (plus 100.000 euro, plus un contract cu o casă
de discuri), este acum rezident în SUA. El s-a re-
botezat şi încearcă să câştige bani (pentru el şi pen-
tru cei 4 copii din ţară), prin spectacole în diferite
localităţi cu români. Îi dorim succes!

* Recent, în Ortodoxie s-a produs o schismă prin fap-
tul că mai marii în ale credinţei de la Constantinopol
au recunoscut independenţa Bisericii Ucrainei.
Rusia ameninţă cu revolte ale credincioşilor.

* La sfârşitul lunii septembrie, Compania Facebook a
descoperit un atac cibernetic masiv. Hackerii, încă
neidentificaţi, au reuşit să acceseze date personale
ale circa 30 de milioane de utilizatori. Iată o latură
negativă a mass-mediei  electronice...

* Un bărbat (52 ani) din Bucureşti a fost reţinut de
poliţişti, fiind bănuit de 20 de agresiuni sexuale, 17
infracţiuni de viol şi 26 de infracţiuni de violare a
vieţii private. El se prefăcea că e medic ginecolog
şi filma femeile care veneau la controale. Sper că
va fi pedepsit cu toată asprimea.

* Aflată la închisoare în Costa Rica, Elena Udrea, fost
ministru al Turismului, îşi poate vedea fetiţa într-un
modul special al închisorii, de două ori pe zi, pentru
scurt timp. Aşa-i trebuie, dacă a luat şpăgi.

* Un călugăr – arhidiaconul Calinic Savin – care preda
muzica la Şcoala nr. 39 „Nicolae Tonitza” din
Constanţa, este acuzat că a postat pe Facebook
imagini cu elevi ce se schimbau într-un vestiar al
şcolii. Călugărul a fost suspendat de la şcoală. 

* Două persoane au murit şi o alta a fost rănită grav
în urma unui accidient produs recent pe DN15, la
ieşirea din localitatea Brâncoveneşti, jud. Mureş.

* Un bărbat şi o femeie din Sibiu au fost arestaţi ur-
mând să fie judecaţi pentru că au răpit o fată de 15
ani, au sechestrat-o şi au violat-o.

* Renumitul actor francez Alain Delon (82 de ani) are
mari probleme cu sănătatea. Recent, a fost operat
la o clinică din Elveţia. El şi-a pregătit totul pentru
când va pleca din această lume. Printre altele, vrea
să fie înmormântat cu câinele său, un ciobănesc
belgian.

* Recent, zeci de persoane au fost rănite (unele foarte
grav, necesitând spitalizare) în Italia, după
prăbuşirea unei scări rulante la metroul din Roma,
la staţia „Repubblica”.

* Comisia de Transporturi a Camerei Deputaţilor a dat
raport de admitere cu amendamente proiectului de
lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Au-
tostrada Iaşi – Târgu Mureş, numită şi „Autostrada
Unirii”.

* Conform Indicelui Global al Păcii, Islanda (ţară
insulară din nordul continentului european) este cea
mai paşnică ţară din lume. În 2009, în timpul crizei
prin care a trecut cu succes, au fost închise toate
restaurantele McDonalds şi toate Starbucks-urile.
În ţară nu există cazinouri şi nici autostradă. Şi
totuşi, islandezii o duc foarte bine.

* O echipă de arhitecţi români a lansat „Triptic Studio”,
o companie care produce încărcătoare solare
stradale, numite Green Spots, în care oricine şi
oricând îşi poate încărca telefonul sau laptopul.

* Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat la
22 de ani de închisoare, deoarece şi-a violat fetiţa
şi a torturat-o, când aceasta avea doar 6 ani. Fata
are acum 17 ani şi a povestit chinurile greu de imag-
inat prin care a trecut.

* Preşedintele chinez a inaugurat unul dintre cele mai
mari proiecte de infrastructură din China: un pod
lung de 55 kilometri care leagă oraşul chinez
Zhuhai de Hong Kong şi Macao.

* Liberalii cer demisia lui Victor Ciorbea pe care nu-l
consideră Avocatul Poporului, ci „Avocatul Infracto-
rilor”. Aşa o fi, dar este greu de urnit...

* Pe fondul recentei scumpiri a carburanţilor, compani-
ile de taximetrie din Bucureşti majorează preţurile.
Unele companii au afişat deja noul preţ: 1,99lei/km.

* Într-o comună de lângă municipiul Iaşi, o fetiţă de
un an şi două luni a fost desfigurată de porcul din
gospodărie. Fetiţa a fost dusă de urgenţă la spital,

i-a fost salvată viaţa, dar desfigurarea nu se ştie dacă
va putea fi corectată.

* Orlando Culea, consilierul general social-democrat,
a anunţat că a lansat o petiţie prin care solicită con-
ducerii Organizaţiei Bucureşti PSD iniţierea
„urgentă” de alegeri, considerând că demiterea
Gabrielei Firea din funcţia de Primar General „este
o necesitate”.

* În timp ce conducea o maşină cu volanul pe dreapta,
un şofer din Gorj a împins un cărucior în care se
afla un bebeluş. Oamenii care l-au văzut au fost
şocaţi. Omul va cunoaşte rigorile legii.

* O tânără ospătăriţă (Alaina Custer) într-un restau-
rant din Carolina de Nord a fost şocată şi a tremurat
vizibil când a văzut că i s-a lăsat un bacşiş de
10,000 de dolari de către un client care comandase
doar două pahare cu apă. Norocoasă fată!

* Liderul filialei ALDE Dâmboviţa, Ionel Petre, a
anunţat intrarea în vigoare a „Legii contra lenei”,
care prevede că refuzul unui loc de muncă atrage
după el încetarea dreptului de ajutor social. Bună
iniţiativă!

* La Câmpia Turzii, drogurile K2/Zombie au dus la in-
ternarea mai multor tineri în spital. Cei care folosesc
acest drog zac inerţi  sau se mişcă necontrolat,
merg cu spatele şi par gata să cadă, exact ca în
filmele de oroare. Vai şi-amar de capul lor! Că nu-s
la Halloween!

UMOR
Fata: M-am îndrăgostit de vecinul nostru şi fug cu el.
Tata: În cazul ăsta n-o să mai vezi nimic de la mine,

nici maşină, nici bani.
Fata: Tată, îţi citisem scrisoarea lăsată de mama.

* * *
Un patron către altul: Cum de angajaţii tăi sunt întot-

deauna aşa de punctuali la slujbă?
Simplu: am 30 de angajaţi şi doar 20 de locuri de par-

care.
* * *

Nu vă supăraţi, roşiile astea sunt româneşti?
Da` ce, domnule, vreţi să vorbiţi cu ele?

CUVINTE ÎNŢELEPTE
O vorbă bună nu costă nimic, dar este cel mai frumos

cadou.
* * *

De la un om mare ai ce învăţa chiar şi atunci când
tace.

* * *
Există două feluri de durere: una care te doare şi alta

care te schimbă.
* * *

Mânia învinge-o prin blândeţe, răul învinge-l prin bine,
pe zgârcit învinge-l prin dăruire, iar pe mincinos prin
adevăr.

* * *
Ca să porţi coroana de OM, trebuie să ai trei etaje:

minte, obraz şi inimă.
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25.000 de români, 
victimele poluării

Calitatea aerului se ameliorează lent în Uniunea Europeană,
dar poluarea continuă să provoace decesul prematur a
peste 480.000 de europeni, dintre care 25.000 de români,
conform estimărilor făcute de Agenția Europeană de Mediu
(AEM) în raportul său anual.
Instituția internațională susține că particulele fine au fost
responsabile pentru 391.000 de morți premature în 2015
în cele 28 de țări ale UE, o cifră care urcă la 422.000 în
cele 41 de țări europene analizate în raport. Specialiștii
susțin însă că se înregistrează totuși o reducere de
jumătate de milion a numărului deceselor premature pe
an, în raport cu situația din 1990. Europenii care trăiesc la
oraș, unde emisiile legate de transportul rutier sunt cele
mai importante, sunt afectați în mod special. AEM estimează
că 6% din populaţia urbană a UE, față de 7% cu un an
mai devreme, sunt expuse unor niveluri de particule PM2,5
(particule foarte fine formate din praf, fum, smog sau
polen), superioare limitelor autorizate. Este vorba de o
proporție care urcă la 74% din populație, dacă se ține
cont de recomandările OMS, potrivit unor cifre din 2016.
“În ceea ce priveşte poluarea aerului, emisiile generate
de transportul rutier sunt adesea mai dăunătoare decât
cele provenite din alte surse, deoarece aceste emisii au
loc la nivelul solului şi tind să se producă în oraşe,
aproape de oameni. De aceea, este atât de important ca
Europa să îşi dubleze eforturile pentru a reduce emisiile
din transport, energie şi agricultură şi pentru a investi în a
le face mai ecologice şi mai durabile, explică Hans Bruyn-
inckx, directorul executiv al Agenției Europene de Mediu.

Bucureștiul, cea mai  poluată capitală europeană
În privința României, raportul estimează că poluarea cu
particule PM2,5 a cauzat 25.400 de decese premature în
anul 2015. Trans portul rutier este una dintre principalele
surse de poluare a aerului din Europa, în special poluanţii
nocivi, cum ar fi dioxidul de azot şi pulberile în suspensie,
 potrivit raportului intitulat “Calitatea aerului în Europa -
Raport 2018. Emisiile  provenite din agricultură, producţie
de energie, industrie şi gospodării contribuie, de asemenea,
la poluarea aerului. Acest fenomen periculos pentru
sănătate are, totodată, un impact considerabil asupra
economiei, scăzând durata de viaţă, mărind costurile
medicale şi reducând productivitatea economică ca urmare
a numărului de zile de lucru pierdute din cauza problemelor
de sănătate. Poluarea aerului are un impact negativ şi
asupra ecosistemelor, pentru că degradează solurile,
pădurile, lacurile şi râurile şi reduce producţia agricolă.
Bucureștiul este una dintre cele mai poluate capitale din
Europa, iar în Iași și Brașov nivelul particulelor în suspensie,
PM10 (particule care provin de la emisiile poluante generate
de industrie, trafic și încălzirea locuințelor), depășește,
zil nic, nivelul maxim acceptat de legislație. La acestea se
mai adaugă și sursele alergene din aer, care pot agrava
starea de sănătate a celor care suferă de probleme respi-
ratorii.   
Repercusiuni - La jumătatea lunii mai, șase țări au fost
trimise de Comisia Europeană în faţa Curții de justiție a
UE pentru neîndeplinirea obligațiilor lor în materie de
calitate a aerului: Franța, Germania, Marea Britanie, Italia,
Ungaria și România. Transportul rutier este una dintre
principalele surse de poluare a aerului în Europa.

romanialibera.ro

Mașini second hand în România. 
Adevărul despre 70% dintre ele  

Un studiu arată că 70% dintre autoturismele second
hand aduse în România în 2017 au motorizare diesel
poluantă.

România a importat aproximativ 520.000 de autoturisme
second hand, în 2017, din care peste 70% sunt cu
motorizare diesel poluantă, în timp ce vârsta medie a
acestora a crescut la 11,5 ani, de la aproximativ 9
ani, în perioada 2015 - 2016, reiese dintr-o analiză
de specialitate realizată de Federaţia Europeană
pentru Transport şi Mediu (T&E) şi Asociaţia 2Cel-
sius.
"Nivelul poluării aerului în România e unul dintre cele
mai grave din Europa. El cauzează anual peste
22.500 de decese premature, dintre care aproape
1.900 sunt direct imputabile emisiilor de NO210.
Comisia Europeană dă în judecată România la Curtea
Europeană de Justiţie pentru că nu a reuşit să atingă
limitele de emisii pentru 2010 la particulele cancerigene
din aglomeraţia Bucureştiului. Exportul de vehicule
foarte poluante către România este inacceptabil,
având în vedere că nivelul poluării aerului este deja
foarte ridicat", notează realizatorii studiului.
80% dintre diesel-uri au fost produse înainte de anul
2011
Potrivit sursei citate, cota de peste 70% autoturisme
rulate diesel importate în România depăşeşte procentul
din ţări precum Bulgaria (cu o pondere de o treime în
total vânzări autoturisme second hand) şi Polonia
(40%).
De asemenea, mai mult de 80% dintre diesel-uri au
fost produse înainte de anul 2011, adică înainte de
intrarea în vigoare a standardelor Euro 5 pentru toate
autoturismele şi care necesitau filtre de particule
diesel (DPF).
"Asta înseamnă că marea majoritate a acestor auto-
turisme importate nu sunt echipate cu DPF standard
şi, prin urmare, emit particule fine periculoase", care
duc la cancer, se arată în studiu, iar "particulele fine
sunt deja o problemă serioasă în România".
Cât emite un motor diesel mediu
În ceea ce priveşte dioxidul de azot toxic (NO2),
raportul de specialitate arată că, în plin scandal
Dieselgate, maşinile dotate cu astfel de motoare şi
importate în România anul trecut emit, în medie, de
peste 12,5 ori actuala limită a NOx Euro 6 sau, în
cifre absolute, 1.014 mg/km în loc de 80 mg/km,
valoare necesară pentru autoturismele aflate în
vânzare astăzi.
"Un motor diesel mediu importat în România anul
trecut ar emite aproximativ 7,4 kg de NOx toxic într-
un an (pe baza kilometrajului anual românesc de
aproximativ 7.300 km)", se precizează în document.
Datele centralizate relevă faptul că majoritatea maşinilor
a provenit din Germania (78%), restul fiind din Italia
(10%), Austria (4%), Olanda şi Belgia (3% fiecare).

dcnews.ro

Din 1.200 de cluburi din ţară,
aproape 300 nu au autorizaţie

de securitate la incendiu
Din aproape 1.200 de cluburi existente la nivel naţional,
280 funcţionează fără deţinerea autorizaţiilor de securitate
la incendiu, arată IGSU, care mai precizează că în ultimii
3 ani, 8.400 de avize şi autorizaţii au fost emise. Amenzile
acordate pentru nereguli sunt de peste 76 milioane de lei.
La trei ani de la Colectiv, din 1.200 de cluburi din ţară,
aproape 300 nu au autorizaţie de securitate la incendiu
„În ultimii trei ani, au fost emise peste 8.400 de avize şi
autorizaţii la cluburi şi alte obiective cu aflux de persoane.
Un număr de 117 obiective au fost închise de pompieri,
iar alte aproape 350 şi-au suspendat activitatea. Acţiunile
preventive derulate la nivel naţional, în perioada noiembrie
2015 – septembrie 2018, au fost orientate cu precădere
asupra obiectivelor care înregistrează un aflux de persoane
şi pentru care sunt necesare măsuri sporite de securitate
la incendiu. Astfel, inspectorii de prevenire au derulat
32.844 controale la cluburi, baruri, discoteci, săli aglomerate,
mall-uri, unităţi turistice de cazare, precum şi la cele de
comerţ şi alimentaţie publică. În urma acţiunilor derulate
în teren, au fost aplicate 22.607 amenzi, în cuantum de
76.162.500 lei. O mare parte dintre controalele în cluburi
şi alte localuri publice s-au realizat inopinat, preponderent
în timpul nopţii, pentru a fi constatate şi înlăturate neregulile
care ar fi putut pune în pericol viaţa ocupanţilor”, informează
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
Potrivit sursei citate, principalele deficienţe identificate de
specialiştii în domeniul apărării împotriva incendiilor au
fost: improvizaţii la instalaţia electrică, nemarcarea cu
iluminat de siguranţă a căilor de evacuare şi a hidranţilor
interiori, deficienţe privind existenţa şi funcţionalitatea mi-
jloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, lipsa
autorizaţiei de securitate la incendiu, neefectuarea lucrărilor
de întreţinere şi de reparare a mijloacelor tehnice de
apărare împotriva incendiilor.
„Ulterior aprobării actului normativ care reglementează
criteriile pentru aplicarea măsurii complementare de oprire
a funcţionării (HG 915/03.11.2015), 117 dintre obiectivele
verificate au fost închise pentru încălcări grave privind se-
curitatea la incendiu. Cele mai multe obiective închise au
fost din categoriile cluburi, discoteci, comerţ şi alimentaţie
publică. Alte aproximativ 350 obiective au luat decizia
proprie de a-şi suspenda activitatea, întrucât nu erau în-
deplinite cerinţele de conformare la foc. Dintre obiectivele
închise de către pompieri, doar 67 au fost redeschise,
după ce au fost îndeplinite măsurile de siguranţă pentru
utilizatori şi astfel a fost obţinută autorizaţia de securitate
la incendiu”, mai arată IGSU.
De asemenea, după ce s-a modificat legislaţia privind
obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu,
în perioada 2016 - 2018, s-au înregistrat, în fiecare an,
creşteri ale solicitărilor în procente de până la 130% faţă
de anul 2015. Pentru categoriile de construcţii care
înregistrează un aflux de persoane, au fost emise 8.486
avize şi autorizaţii de securitate la incendiu (4.803 avize
şi 3.683 autorizaţii).
Din evidenţele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă,
la nivel naţional există 58.279 cluburi, baruri, discoteci,
săli aglomerate, mall-uri, unităţi turistice de cazare, de
comerţ şi de alimentaţie publică, dintre care pentru 3.237
(6%) mai este necesară obţinerea autorizaţiei de securitate
la incendiu. Celelalte obiective se regăsesc în situaţia în
care şi-au obţinut autorizaţia sau în situaţia în care nu
necesită obţinerea acesteia. În ceea ce priveşte cluburile
şi discotecile, dintr-un total de 1.191 obiective aflate în
evidenţele unităţilor IGSU, un număr de 280 obiective
(23,5%) funcţionează fără deţinerea autorizaţiilor de
securitate la incendiu.

mediafax.ro
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CAUZAREA RUPTURII UNEI RELAŢII CONJUGALE
Un sot devotat află că sotia lui are un amant si că va înainta divort. În alt ex-
emplu, un "prieten de familie" convinge pe o sotie să-si părăsească bărbatul,
argumentând că ea va găsi pe cineva mult mai "corespunzător" decât sotul
actual. În al treilea exemplu, un preot crestin îsi exercită influenta asupra
unei enoriase devotate si o convinge să divorteze de sotul ei musulman.

În fiecare din aceste cazuri se poate naste întrebarea: ce drepturi legale
are sotul părăsit împotriva acestor terte persoane care au contribuit în mod
direct la destrămarea căsătoriei.  Răspunsul depinde de jurisdictia (statul)
în care se află părtile.

In Dreptul American, cauzarea rupturii unei relatii conjugale (cunoscută
sub denumirea "alienation of affections"), acolo unde este recunoscută,
poate forma baza unei acțiuni juridice înaintate de către unul din soți îm-
potriva unei terțe persoane care ar fi responsabilă pentru destrămarea
căsătoriei. Tribunalul va acorda câstigătorului unei astfel de actiuni, prin
sentintă civilă, o sumă de bani. Un juriu, de sase persoane de obicei,
determină suma adecvată pentru compensarea reclamantului.

Pârâtul sau pârâta într-un astfel de litigiu este, de obicei, amantul sau
amanta celuilalt soț cu care comite adulterul. În trecutul mai îndepărtat,
printre pârâti în astfel de litigii s-au aflat nu numai amanti, dar si alte per-
soane care au sfătuit pe unul din soti să dea divort, spre exemplu membri
de familie, consilieri si chiar preoti (acestia mai rar totusi pentru că divortul
este interzis sau opus de doctrina bisericească in multe religii).
Legea civilă care pedepseste “cauzarea rupturii unei relatii conjugale” a fost
prima dată adoptată de către legislativul statului New York în 1864. Începând
cu anul 1935, această lege a fost anulată în 42 de state, inclusiv în New
York.
În ziua de astăzi, actiunea juridică pentru cauzarea rupturii unei relatii con-
jugale nu mai este recunoscută decât în Hawaii, Illinois, Carolina de Nord,
Mississippi, New Mexico, Dakota de Sud și Utah.
O acțiune juridică împotriva celui care a cauzat ruptura unei relatii conjugale
nu necesită dovada unei relatii sexuale cu pârâtul. Cu toate astea, un astfel
de caz, chiar si în putinele jurisdictii în care mai este recunoscut, este greu
de dovedit deoarece necesită dovada unor trei elemente concrete. Astfel,
pentru a câstiga un astfel de caz, reclamantul trebuie să arate că: 
(1) sotii s-au iubit în timpul căsătoriei înainte de a "interveni" terta persoană; 

(2) iubirea si afectiunea dintre soti a fost distrusă; 
(3) comportamentul rău intenționat al pârâtului a provocat sau a contribuit

la distrugerea relatiei dintre soti. Nu este necesar să se dovedească in-
tentia pârâtului de a distruge căsătoria, ci numai că această conduită a sa
a contribuit în mod clar la destrămarea căsătoriei.

Pârâtul se poate apăra arătând că nu a stiut că părtile erau căsătorite. Alte
capete de apărare există atunci când pârâtul arată că relatia dintre soti s-a
destrămat din alte cauze, si nu a rezultat din actiunile pârâtului.

Normele morale ale societătii americane s-au schimbat de-a lungul anilor si
din motive evidente au dus la anularea acestei legi civile în marea majoritate
a statelor. Divortul este mult mai comun astăzi decât a fost acum zeci de
ani, când religia si biserica au avut o influentă mult mai mare asupra sis-
temului judiciar si legislativ.

Astăzi, în marea majoritate a statelor, desi nu există drept de actinune
juridică împotriva unei terte persoane pentru cauzarea rupturii unei relatii
conjugale, amantul poate fi numit într-o actiune de divort, pe baza adulterului,
si are dreptul să se prezinte în tribunal si să conteste acuzatiile aduse. 

Avocat Robert Popescu

NEW YORK CITY-NORTHERN NEW JERSEY-ROMANIA-ITALY 

2501 Route 516, Suite 200, Old Bridge, NJ 08857
www.popesculawgroup.com

New Jersey Tel: 732.952.5570  • New York Tel:     347.766.9668 
NEW YORK CITY-NORTHERN NEW JERSEY-ROMANIA-ITALY
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Dansul este membru al Barourilor Statelor New York si New Jersey, precum si al Districtului Columbia (Washington, D.C.). De asemenea, Dl. Av. Popescu este membru titular al Asociatiei Baroului
American, al Asociatiei Avocatilor Pledanti a Statelor Unite ale Americii, al Barourilor Tribunalelor Federale ale Statului New Jersey, Districtului Columbia, 
Districtelor de Est si de Sud al Statului New York, precum si Districtului de Est al Statului Michigan. Dl. Av. Popescu este membru titular al Tribunalelor Federal de Apel 
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Mâna criminală care a provocat
moartea a 64 de tineri
trebuie să plătească. 

Adevărul despre Colectiv!

Din reacțiile celor care au citit ultimul meu editorial, acela
în care am scris despre tragedia de acum trei ani din
Clubul Colectiv, despre marile semne de întrebare cu
privire la cauzele care au provocat masacrul, înțeleg așa:
nu numai mie mi se pare foarte ciudat faptul că părinții,
copiii, rudele, în fine, aparținătorii, cei apropiați victimelor,
nu s-au arătat deloc interesați de aflarea întregului adevăr.
Niciunii dintre ei nu par deloc mirați de faptul că, așa cum
am mai spus, cei mai pricepuți specialiști ai țării infirmă
teza oficială cu privire la tragedia petrecută. Îmi bazez
această afirmație pe faptul că, acum mai bine de doi ani
și jumătate, după ce am publicat Raportul de expertiză,
ca și acum câteva zile, după ce am reluat subiectul, am
primit numeroase reacții de la polițiști, pompieri, militari,
chimiști, magistrați, avocați, ofițeri de informații și alți
profesioniști cu experiență în materie de cercetare a unor
cazurilor de acest gen, dar absolut nicio reacție din partea
vreunui părinte de victimă.
Să fie limpede, Raportul de expertiză aflat la dosar conține
concluziile la care au ajuns două autorități de necontestat
în materie: prima, Institutul Național de Cercetare și Dez-
voltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă
și, a doua, Departamentul de Chimie Organică „Costin
Nenițescu”, din cadrul Universității Politehnice București,
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor.
Niciunul dintre experimentele științifice efectuate de
specialiștii celor două entități de referință nu a reușit re-
constituirea inițierii, a declanșării aprinderii, și nu a obținut
vitezele de ardere de la Colectiv, ci viteze de cinci ori mai
mici. 

Deci, la Colectiv au existat substanțe neidentificate până
în prezent, care au declanșat aprinderea și au accelerat
arderea la viteze de deflagrație. 
Pe de altă parte, în urma niciunuia dintre experimentele
efectuate nu s-au obținut aceiași compuși de ardere cu
cei care au rezultat în urma evenimentului real. 
Chiar nu interesează pe nimeni că experții au consemnat
în Raportul lor posibilitatea ca în Club să fi existat și o altă
substanță, „una sau mai multe”, care să fi realizat
declanșarea incendiului și să fi generat o viteză extraordinară
de extindere a focului, precum și să producă compușii de
ardere rezultați, ceea ce introduce în discuție ipoteza unui
mâini criminale.
Drept pentru care, rog pe oricine are vreo legătură cu
acest caz, aparținător al unei victime decedate, supraviețuitor,
apropiat al unor asemenea persoane, sau orice alt personaj
cu cunoștiințe directe în această zonă, să ia legătura cu
mine, pe adresa sau la telefoanele redacției, pe mail sau
pe facebook, pentru a-mi împărtăși și a face public ceea
ce știe și ce crede.
Vreau să se afle tot adevărul! Asta cred că trebuie făcut în
memoria victimelor de la Clubul Colectiv!

Mirel Curea - evz.ro

3 ani de la COLECTIV, 
nimeni nu investighează

LUPT pentru a-mi recâştiga până şi cea mai mică URMĂ
de încredere. În România spitalele UCID. Mărturii după
trei ani de la COLECTIV

În România, spitalele omoară oameni, acuză o
supravieţuitoare a dezastrului din Colectiv. Adina Apostol
urmează tratamente la Bruxelles care costă 2.000-3.000
de euro pe lună. 

La fel ca restul supravieţuitorilor, tânără consideră că -
deşi au trecut trei ani - aproape nimic nu s-a schimbat în
bine. Furia părinţilor victimelor este încă vie, întrucât
justiţia românească nu a stabilit vinovaţii. La fiecare termen
din dosar, sala de judecată este ticsită de oameni care o
părăsesc la fel de dezamăgiţi.
Adina Apostol povesteşte cum i-a schimbat viaţa tragedia
din clubul Colectiv. Acum duce o luptă continuă pentru a-
şi recâştiga încrederea în sine şi în forţele proprii. Asta pe
lângă bătălia zilnică, de Sisif, pentru a se recupera fizic.
"Este data în care mi s-a schimbat viaţa complet... sau
mai bine spus, data în care viaţa mea a luat-o de la zero,
căci am pierdut atât de multe în Colectiv, încât a trebuit şi
trebuie să lupt în fiecare secundă pentru a recâştiga până
şi cea mai mică urmă de încredere în forţele proprii şi în
mine. Sunt internată, asta spune multe cred. Fac operaţii,
bandaje, recuperare, masaj, hidratare, protecţie împotriva
soarelui. Este foarte obositor, însă simt că este singura
cale că să mă pot împăca din nou cu mine, cât de cât..",
mărturiseşte Adina, la trei ani de la tragedia care a mar-
cat-o pentru totdeauna.
Tratamentele pe care trebuie să le urmeze costă 2-3.000
de euro pe lună.
”După fiecare operaţie, trebuie să fac masaj pe zona
respectivă, să o hidratez foarte mult, să am grijă să nu se
usuce, să aplic presiune, compresie prin bandaje sau
haine compresive, în funcţie de zona operată. Costurile
pot ajunge până la 2-3.000 de euro pe lună, cu tot cu
operaţii şi cele necesare după. Mai mult sau mai puţin, în
funcţie de operaţia făcută. În spitalul în care mă operez
eu, se decontează tratamentele, însă durează mult până
se fac plăţile, de obicei. Primesc notificări peste notificări
la adresa din buletin, însă cei de aici, dinBruxelles, ştiu
cum stă treaba, că se plăteşte, dar durează... Sunt nişte
notificări automate, însă în alte clinici, din acest motiv, am
fost refuzată. Deoarece plăţile se fac înainte sau imediat
după intervenţie, nu după săptămâni sau luni. Deşi făcusem
dosar pentru plata unor tratamente în Stockholm, de
exemplu, nu am putut beneficia, pentru că ai noştri nu fac
plata decât după multe săptămâni. Am avut tot ce mi-au
cerut la dosar, dar degeaba... Am reuşit până la urmă cu
ajutorul unei companii din România, care m-a sponsorizat,
dacă pot spune aşa, să merg să mai fac intervenţii acolo,
fără ajutorul statului român," povesteşte Adina.

www.gandul.info

VÂNZARE
În Weatherly, PA, vând casă pentru
două familii cu copii; parter și etaj;

casă complet renovată și
modernizată, aproximativ 1.904 SF,

6 dormitoare, 4 băi, mașină de
spălat și uscat rufe, 2 sobe de

gătit, 2 frigidere moderne, curte,
loc de parcare pentru 4 mașini,

grădină, magazie-cameră cu
facilități pentru BBQ, râu de munte
în spatele curții; zonă de munte cu

aer curat, confort și liniște; preț
convenabil și negociabil.

Informații suplimentare la tel.:
(215) 910-1808
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Peste 38.000 de români şi-au
cumpărat retroactiv vechime
la pensie în aproape doi ani.

38.500 de oameni s-au asigurat retroactiv la sistemul
public al asigurărilor sociale, în aproape doi ani de la
intrarea în vigoare a legii care le permite să îşi
cumpere vechime la pensie pentru perioade de timp
din ultimii cinci ani în care nu fost asiguraţi. În medie,
românii au cumpărat aproape doi ani vechime la
pensie, au 55 de ani şi au cotizat la pensie cu
aproape 6.000 de lei, au declarat în exclusivitate
pentru Economica oficialii Casei Naţionale de Pensii
Publice.
Începând din data de 27 octombrie 2016, oamenii
care nu s-au pensionat încă îşi pot cumpăra vechime
la pensie pentru perioade de timp din ultimii cinci ani
în care nu fost asiguraţi la sistemul asigurărilor
sociale, potrivit Legii nr. 186 din 2016, actualizată
prin Legea nr. 238 din 2017. 
Pentru a se asigura retroactiv la pensie, oamenii
trebuie să încheie cu Casa de Pensii din judeţul în
care au domiciliul contracte de asigurare socială în
care specifică perioadele din ultimii cinci ani de zile
în care vor să achite retroactiv contribuţia de asigurări
sociale. 
Oamenii pot încheia mai multe contracte de asigurare
socială cu condiţia ca perioadele însumate pentru
care cumpără vechime la pensie să nu depăşească
cinci ani calendaristici.
Peste 38.400 de oameni s-au asigurat retroactiv la
sistemul public al asigurărilor sociale în aproape doi
ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 186 din 2016,
actualizată prin Legea nr. 238 din 2017. Concret, în
perioada 27 octombrie 2016 – 30 septembrie 2018,
38.428 de persoane au încheiat 39.341 de contracte
de asigurare socială cu Casele de Pensii din judeţele
în care au domiciliul, au spus în exclusivitate pentru
ECONOMICA.NET oficialii Casei Naţionale de Pensii
(CNPP).
Oamenii au cumpărat, în medie, aproape doi ani
vechime la pensie.
Românii au încheiat contracte de asigurare socială
pentru o perioadă medie de 23 de luni, au comunicat
pentru Economica.net reprezentanţii CNPP. 
În medie, oamenii au plătit 5.933 de lei pentru
vechimea la pensie cumpărată retroactiv şi au, în
medie, 55 de ani, au spus oficialii Casei Naţionale de
Pensii Publice.
Numai 14 români au plătit retroactiv contribuţia de
asigurări sociale (CAS) la nivelul maxim prevăzut de
lege, adică la valoarea corespunzătoare a de cinci
ori câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale din anii pentru care s-
au asigurat retroactiv la pensie, au spus reprezentanţii
CNPP pentru Economica. 
Cei mai mulţi români care au cumpărat retroactiv
vechime la pensie, adică aproape 98% dintre ei, au
plătit CAS aplicată la nivelul minim prevăzut de lege,
adică la cuantumul salariului minim brut pe economie,
în vigoare în perioadele pentru care se face plata
retroactivă a contribuţiei la pensie.

Dacă vreţi să vă asiguraţi retroactiv la pensie plătind
CAS la nivelul salariului minim pe economie, trebuie
să ştiţi că şi cota CAS, şi nivelul salariului minim brut
pe economie la care veţi plăti retroactiv contribuţia la
pensie sunt cele valabile pentru anii în care vă asiguraţi.
Cei mai mulţi români care au cumpărat retroactiv
vechime la pensie sunt din Bucureşti, Constanţa,
Prahova, Galaţi, Iaşi, Başov, Bacău, Timiş, Neamţ şi
Suceava, în această succesiune, au mai spus oficialii
CNPP. În perioada 27 octombrie 2016 – 30 septembrie
2018, românii au plătit, în total, peste 221,98 de
milioane de lei ca să se asigure retroactiv la pensie,
au conchis oficialii Casei Naţionale de Pensii.
Cumpărarea retroactivă a vechimii la pensie este
reglementată prin Legea nr. 186 din 2016, actualizată
prin Legea nr. 238 din 2017. 
Oamenii care nu s-au pensionat încă pot plăti
contribuţia de asigurări sociale pentru perioadele de
timp în care nu au fost asiguraţi în sistemul public de
pensii. Data-limită până la care pot cumpăra vechime
la pensie este 31 decembrie 2018.
Îşi poate cumpăra retroactiv vechime la pensie orice
persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau
reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ,
următoarele condiţii:
nu are calitatea de pensionar la data încheierii con-
tractului de asigurare socială;
nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de
pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat
acestuia, în perioada pentru care vrea să se asigure
retroactiv la pensie;
nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de
pensii în perioada pentru care vrea să se asigure
retroactiv la pensie.
Pentru a se asigura retroactiv la pensie, oamenii
încheie cu Casa de Pensii din judeţul în care au
domiciliul contract de asigurare socială în care
enumeră perioadele din ultimii cinci ani de zile anteriori
datei la care încheie acest contract, în care vor să
plătească retroactiv contribuţia de asigurări sociale. 
Oamenii pot încheia mai multe contracte de asigurare
socială cu condiţia ca perioadele însumate pentru
care cumpără vechime la pensie să nu depăşească
cinci ani calendaristici.
Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, re-
spectiv venitul asigurat la care oamenii achită contribuţia
de asigurări sociale, este cuprinsă între salariul minim
brut garantat în plată, corespunzător fiecarei luni din
perioada pentru care solicita asigurarea în sistemul
public de pensii şi valoarea corespunzătoare a de
cinci ori câştigul salarial mediu brut, utilizat la funda-
mentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

www.economica.net

Primarul care a făcut pușcărie
nevinovat rupe tăcerea.

Primarul din Râmnicu Vâlcea
a fost achitat definitiv pentru
acuzațiile de luare de mită. 
Este vorba despre dosarul
în care Mircia Gutău a stat
după gratii 3 ani și 6 luni.
Achitarea vine în urma
rejudecării dispuse după
hotărârea CEDO care a sta-
bilit că în recurs Gutău nu a
avut parte de un proces

echitabil. Achitat la fond și apel, Gutău fusese con-
damnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare
de un complet din care a făcut parte chiar fosta șefă
a Înaltei Curți, Livia Stanciu.
Mircia Gutău a povestit, marți, la "Sinteza zilei", ce a
simțit în momentul în care a fost achitat, dar și cum a
reușit să treacă peste momentele cumplite din spatele
gratiilor.

"Nici nu am putut să mă bucur astăzi, a fost o
tensiune fantastică de ieri până astăzi, am stat în
sala de judecată aproape 6 ore. Dar am avut satisfacția
pentru prima dată în cei 12 ani de proces că un
complet de judecată cunoștea dosarul de la A la Z.
Mi-am dat seama de acest lucru după întrebările pe
care le punea atât martorilor, cât și mie personal
Acest lucru m-a bucurat enorm și mi-a dat speranța
și toată noaptea nu am dormit. Am sperat într-o
soluție de achitare, o soluție pe care mi-o doresc de
12 ani, exact din 2006 când am fost arestat", a spus
Mircia Gutău.
Mircia Gutău a povestit ce a făcut ca să scape de
gândurile negre care îi dădeau târcoale în timpul
detenției.
"Mi-a trecut prin memorie prima zi de închisoare,
atunci când am fost băgat în celulă și am simțit că nu
mai am aer. Mi-am dat haina jos, mi-am dat cămașa
jos și simțeam că nu am aer, simțeam că mă sufoc.
Și-am înțeles atunci foarte bine că trebuie să rezist.
am înțeles foarte bine că trebuie să ies la muncă
pentru că dacă aș fi stat în celulă cu siguranță o
luam razna. Cel puțin 62% dintre deținuți încearcă
cel puțin o dată în perioada de detenție să se sinucidă.
Ca să evit măcar să ma gândesc acolo, a cerut și am
ieșit la muncă", a mărturisit Gutău.

Ministrul Corlățean, 
DEVASTATOR cu Comisia

Europeană după deciziile
bombă din justiția românească

Titus Corlățean, fost ministru de Externe, a reacționat
vehement după ce primarul din Râmnicu Vâlcea,
Mircia Gutău, a fost achitat definitiv de Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie într-un dosar în care a fost con-
damnat la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru luare de
mită.
Titus Corlățean a vorbit despre vina pe care o poartă
Comisia Europeană vizavi de situația în care a ajuns
justiția din România - cu abuzuri și achitări pe bandă
rulantă, cu oameni nevinovați care au stat ani întregi
în închisoare fără a fi vinovați. Ministrul de Externe s-
a referit la comisarii europeni care lăudau procurori
DNA, iar când au ieșit anumite lucruri în neregulă la
iveală, nu au mai zis nimic, nu au avut niciun regret.
”Voi spune un lucru din calitatea de om care a făcut
politică externă de 24 de ani. Noi vorbim de responsabilii
din plan intern, dar mai există o responsabilitate
pentru consolidarea și încurajarea acestui sistem.
Vreau să o spun răspicat. Nu este o chestiune anti-
europeană.
Au fost comisari europeni, oameni care veneau în
inspecție, oameni care au ridicat piedestale și au
lăudat pe doamna procuror șef DNA, sistemul DNA...
Acest sistem nu ar fi putut să funcționeze și să
producă astfel de lucruri abominabile dacă nu avea
încurajare și protecție din partea unor astfel de
jucători. Cei de la Comisia Europeană, acești comisari
europeni care ne-au spus ani de zile diferite lucruri,
nu i-am auzit, în ultima perioadă, când au apărut
lucruri concrete, să mai spună ceva... Nu am auzit o
dată un comisar european, un ambasador să vină și
să spună că este o problemă în sistem. Nu l-am auzit
pe Timmermans să mai spună ceva în ultimele luni...
Niciun cuvânt de regret! Există o parte de respons-
abilitate pentru aceste lucruri abominabile”, a zis
Titus Corlățean

dcnews.ro
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DECIZIE ISTORIC< PENTRU
VICTIMELE STATULUI PARALEL

Decizie istorica a Curtii Constitutionale, care vine sa
schimbe complet vietile a mii de oameni. Dupa o amanare
de pronuntare de patru luni, Curtea Constitutionala a Ro-
maniei a solutionat in sfarsit exceptiile de neconstitutionalitate
a dispozitiilor art.595 alin.(1) din Codul de procedura
penala si art.4 din Codul penal, ridicate de avocatul
Remus Borza (dosar CCR nr. 1421D/2016) si de fostul di-
rector general al RATB Viorel Popescu (dosar CCR. nr
121D/2017), prin avocatul Corneliu-Liviu Popescu, stabilind
ca prevederile celor doua articole sunt neconstitutionale.
Efectele deciziei CCR vor fi devastatoare pentru Justitia
din Romania, intrucat neconstitutionalitatea constatata de
CCR a legii penale profita tuturor. Practic, de la momentul
publicarii in Monitorul Oficial a Deciziei CCR, toate
persoanele condamnate definitiv in materie penala pentru
infractiuni dezincriminate ori declarate neconstitutionale
prin Decizii ale CCR vor putea cere in instanta, prin cereri
de constatare a dezincriminarii, anularea deciziilor de
condamnare.
CCR rupe in doua Statul paralel
Astfel, persoane care au fost condamnate definitiv, chiar
inainte ca CCR sa pronunte deciziile privind infractiuni
precum abuzul in serviciu ori conflictul de interese (pentru
care au fost condamnate in trecut) se vor putea adresa in-
stantelor cu cereri de constatare a dezincriminarii faptelor
pentru care au fost condamnate si sa ceara sa le fie
anulate deciziile de condamnare, invocand Decizia Curtii
Constitutionale.
Efectele Deciziei CCR sunt devastatoare, credem noi, in
primul rand pentru cei care au facut parte din Statul
paralel, ori au raspuns comenzilor acestuia, si au facut la
comanda dosare politice. Exponentii acestor practici au
fost chiar conducatorii unor institutii de forta din Romania,
precum DNA, SRI sau PICCJ.
Problema pe care CCR a solutionat-o prin pronuntarea
Hotarararii din 25 octombrie 2018 este una de principiu si
are efecte asupra tututor deciziilor de neconstitutionalitate
pronuntate in materie penala, precum abuzul in serviciu si
conflictul de interese, Curtea Constitutionala stabilind ca
solutia legislativa cuprinsa in art.4 din Codul penal, cat si
solutia legislativa cuprinsa in art.595 alin.(1) din Codul de
procedura penala sunt neconstitutionale, intrucat fie nu
"asimileaza efectele unei decizii a Curtii Constitutionale
prin care se constata neconstitutionalitatea unei norme
de incriminare cu o lege penala de dezincriminare", fie
"nu prevede si decizia Curtii Constitutionale prin care se
constata neconstitutionalitatea unei norme de incriminare
ca un caz de inlaturare sau modificare a pedepsei/masurii
educative".

luju.ro

{ANTAJUL OLANDEZ

Extrem de interesante observatiile facute de fostul presedinte
Traian Basescu in legatura cu un posibil santaj pe care
statul olandez l-ar face asupra Romaniei. Basescu prezinta
o serie de coincidente petrecute in ultimele doua luni,
cand autoritatile de la Bucuresti au fost atacate si criticate
de oficiali olandezi, totul intamplandu-se in timp ce una
dintre marile companii olandeze asteapta un contract de
1,6 miliarde de euro de la Guvernul Romaniei.
Astfel, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulata
“Filiera Olandeza”, Traian Basescu prezinta succesiunea
unor evenimente in prim planul carora s-au aflat premierul
olandez Mark Rute, prim-vicepresedintele Comisiei Eu-
ropene, olandezul Frans Timmermans (foto stanga), si ra-
portorul Comisiei de la Venetia in cazul Romaniei, olandezul
Martin Kuijer. Concret, in postarea din 27 octombrie 2018,
Traian Basescu aminteste cum la mijlocul lunii septembrie
2018 in Romania a avut loc vizita premierului olandez
care a acuzat din nou ca suntem o tara corupta si ca nu
putem intra in spatiul Schengen. Ulterior, la doua saptamani
distanta, olandezul Frans Timmermans a atacat dur
Romania, pentru ca unele dintre neadevarurile si manipularile
acestuia sa fie preluate apoi de in raportul Comisiei de la
Venetia, unde raportor a fost tot un olandez. Fix in aceasta
perioada, compania olandeza Damen, suspectata si an-
chetata pentru coruptie, se pregatea sa primeasca din
partea Guvernului Romaniei un contract de 1,6 miliarde
de euro, insa decizia a fost amanata pana in 15 noiembrie
2018.
Iata analiza lui Traian Basescu:
“Filiera Olandeza - eu nu-i spun filiera mafiota Cadenta
evenimentelor:
1.Pe data de 12 Septembrie 2018, ne viziteaza intempestiv

Mark Rute, Premierul Olandei, care vine pentru cateva
ore la Bucuresti pentru a da o declaratie in care spunea
ca suntem o tara corupta, deci NU Schengen.

2.Pe 01 Octombrie 2018, in Comisia LIBE a Parlamentrului
European, olandezul Frans Timmermans pulverizeaza
pur si simplu Romania printr-un raport despre coruptie
si stat de drept, raport impanat cu destule inadvertente;

3.Pe 22 Octombrie 2018, Raportul Final al Comisiei de la
Venetia vine si sustine inadvertentele din raportul Tim-
mermans, ba este chiar la un pas sa ceara modificarea
Constitutiei. Raportor a fost olandezul Martin Kuijer.

4.Pe 26 Octombrie 2018, compania olandeza Damen, sus-
pectata si anchetata pentru coruptie, se astepta sa
primeasca un contract de 1,6 miliarde euro de la Guver-
nul Romaniei. Decizia a fost amanata pana pe 15
Noiembrie 2018.

Eu nu cred ca 'prea cinstitii' olandezi Mark Rutte, Frans
Timmermans si Martin Kuijer s-au concertat pentru a face
presiuni asupra Guvernului Romaniei in perspectiva
acordarii contractului de 1,6 miliarde euro catre firma
olandeza Damen, mai ales ca aceasta este suspectata si
anchetata pentru coruptie. Nu cred nici ca fotografiile
aparute in presa cu Mark Rutte si proprietarul Damen au
semnificatie nu...sunt doar asa...ca sa nu gresim castiga-
torul.
Ma astept ca 'prea cinstitii' olandezi Mark Rutte si Frans
Timmermans sa acuze Romania de coruptie daca 'penalii'
de la Damen ar primi contractul de 1,6 miliarde euro
pentru armata.
Daca vrem in Schengen, eliminam olandezii 'penali' de la
Damen”.

luju.ro

IOhANNIS NU PUTEA APRObA
{I NU POATE RESPINgE

Situatia e de tip paradoxal. Iohannis nu avea dreptul in
2016 sa emita decretul de numire al lui Augustin Lazar.
Pentru ca lipsea calificativul din dosar. Care era absolut
obligatoriu. Si, doi, pentru ca devenise incompatibil. Prin
existenta in dosar a deciziei Parchetului Alba de a a-i
inchide cercetarea penala. Iar acum nu are dreptul sa
refuze solicitarea lui Tudorel Toader. Pentru ca, din nou,
devine incompatibil. Singura iesire din cercul vicios este
emiterea decretului.
Toata lumea interpreteaza ca pe un favor dat in conditii
ilegale si imorale decretul semnat de presedinte in 2016,
prin care l-a numit in functia de procuror general pe
Augustin Lazar. Si este corect asa, atata timp cat, pe de-
o parte, lipsea o piesa esentiala prevazuta de lege in re-
spectivul dosar, a carui legalitate trebuia verificata de
presedinte si, in plus, aparea un document care il privea
personal. Care poate fi interpretat ca o favoare, care ii
fusese facuta candva lui Iohannis. Si in schimbul careia
trebuia sa raspunda cu alta favoare. In mod simetric se
intampla lucrurile si acum. Acum, ministrul Justitiei a
efectuat o analiza, a intocmit un raport, a ajuns la concluzia
ca domnul Augustin Lazar este culpabil in 20 de situatii si
a propus revocarea acestuia. Indiferent de verdictul sectiei
de procurori a CSM, care este pur consultativ, presedintele
Klaus Iohannis nu mai are doua solutii morale si legale, ci
doar una singura. Tot din cauza incompatibilitatii.
Daca Klaus Iohannis, analizand legalitatea solicitarii min-
istrului Justitiei, ar ajunge la concluzia ca Augustin Lazar
nu trebuie revocat din functie si respnge solicitarea, atunci
oricine poate lua in considerare faptul ca, in continuare, ii
raspunde procurorului general printr-un favor, intrucat
acesta s-a implicat, direct sau indirect, in inchiderea unui
dosar in care Klaus Iohannis era cercetat penal. Mai
degraba direct decat indirect, chiar daca apare semnatura
unui alt procuror aflat atunci in subordinea lui Lazar,
intrucat altfel ar fi de neinteles de ce acesta a optat pentru
a introduce in dosar respectivul document. Care nici
macar nu atesta vreo victorie profesionala. Ci, dimpotriva,
arata ca un dosar fusese clasat. Doar ca era dosarul
presedintelui in functie.
Asa ca nu ne ramane decat sa asteptam sa vedem cum
va iesi Klaus Iohannis din acest cerc vicios. Daca va iesi.

Corectnews.com

bOMbĂ îN JUSTI}IA
ROMâNEASCĂ. LEgEA PRIVIND

PRIVAREA DE LIbERTATE
A fOST MODIfICATĂ.

CINE VA bENEfICIA DE îNChISOARE
LA DOMICILIU

Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal a fost modificată luni în plenul Senatului.
Potrivit noii forme a actului normativ, "în cazul persoanelor
condamnate la pedeapsa închisorii de până la 18 luni
(faţă de 1 an forma în vigoare) executarea pedepsei se
realizează prin detenţie la domiciliu, cu excepţia persoanelor
condamnate pentru fapte cu violenţă", potrivit agerpres.ro
Noul act normativ prevede: "Comisia pentru stabilirea, in-
dividualizarea şi schimbarea regimului de executare a
pedepselor privative de libertate (...) va dispune continuarea
efectuării pedepsei prin detenţie la domiciliu cu sistem
electronic de supraveghere. (...) Sistemul de supraveghere
electronică se va realiza într-un regim informatic securizat,
fiind supus atestării, autorizării şi înregistrării de Ministerul
Comunicaţiilor". Senatul a mai stabilit că "regimul detenţiei
la domiciliu se aplică şi persoanelor condamnate la în-
chisoarea de până la 10 ani - femeile însărcinate, persoane
care au în întreţinere minori, dacă acestor persoane nu li
s-au interzis drepturile părinteşti înaintea pronunţării unei
hotărâri de condamnare definitive". Actul normativ va fi
dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest
caz.

evz.ro
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Legende “paralele”, 
dar cu mult adevăr în ele

Dr. Napoleon Săvescu

Partea VI

continuarea din ediția precedentă

Zeul Yama

Dintre toate ţarile lumii, India reprezintă un loc unde
religia se află la cel mai înalt nivel, credinţa şi ritu-
alurile de venerare a zeilor fiind respectate cu
strictete, dar şi cu cea mai mare dragoste. Pleiada
zeilor indieni este una foarte vastă şi diversificată.

Printre cei mai importanţi zei ai mitologiei Indiei se
numară: zeii suverani Mithra, garantul întelegerilor şi
Varuna organizatorul lumii, combatanţii Indra care
reprezintă exuberanţa vietii şi Rudra = distrugătorul,
zeii fecundităţii precum Aditi care este considerată
mama zeilor, Agni = focul, Purusa = stăpânul nemuriri,
Sarasvati = fluviul sacru, Vişnu = stăpânul spaţiului şi
....Yama.
Conform mitologiei indienilor, Yama este regele
morţilor. 
Yama este cel dintâi Om, cel dintâi muritor. 
Originile sale sunt pe cât se poate de divine, avându-
l ca tată pe Vivasvant, Soarele. 
Zeul nu este numit numai Yama, el purtând mai multe
denumiri în funcţie de regiunea în care este venerat. 
Astfel, este numit Ymir in Europa de Nord şi Yima sau
Manu în Iran.
Yama are şi o soră, Yami, cu care s-a unit pentru a
crea omenirea, fiind consideraţi cuplul creator. 
In India, in a cincizecea zi a Sărbătorii Lămpilor, fetele
îşi invită fraţii la masă, le pregătesc o baie caldă şi îi
venerează. Acesta este modul în care este comemo-
rat primul cuplu uman.
Inainte de a devenei o zeitate în marea pleiadaă a
zeilor indieni, Yama a fost de natură umană. 
Nu numai că a avut natură umană, dar Yama a fost şi
cel dintâi Om, cel dintâi care a cunoscut moartea, de-
venind prin urmare liderul celor răposaţi. 
El însuşi sau unul dintre servitorii săi, vine pentru a-i
lua pe cei care şi-au terminat firul vieţii. Nimic nu tre-
buie să-l distragă de la această sarcină. Şi totuşi, într-
o zi este absorbit de îndeplinirea ritualurilor sacrificale
şi uitaă să mai ia vreun muritor. Astfel omenirea se
înmulţeşte peste măsură, oamenii ajungând să-i con-
cureze pe zei. Situaţia revine la normal după
încheierea ritualurilor respective.
Adorarea acestui zeu comportă mai multe forme, de-
a lungul a sute de ani acestuia fiindu-i ridicate sculp-
turi, pictate tablouri, dar şi ridicate numeroase versuri.
Printre aceste scrieri se numără celebrele opere indi-
ene Vedele în care se regăseşte urmatorul fragment
închinat zeului Yama: "El, ce a străbatut distanţe
uriaşe şi care pentru mulţi a arătat drumul, fiul lui Vi-
vasvant, adunătorul de oameni, Yama regale, cinstiți-
l cu ofrande! Yama cel dintâi a găsit calea, păşunea
cea bună de care nu vom mai fi lipsiţi! Muritorii se
nasc şi îşi urmează drumul acolo unde s-au dus .
Pe teritoriul țarii noastre există o expresie, înca
folosită uneori la țară , atunci când mor diferite ani-
male : “a dat Yama în ele..”Acest cuvânt Yama nu
există în nici un dicționar al limbii române dar...se
foloseste de cei ce încă îl înteleg. 
Oare de ce ?! Din ce “arhive” uitate ale poporului nos-
tru este încă prezent azi având acelaș înțeles ca în
urmă cu mii de ani ?

Partea VII
Zeul Agni

Pe teritoriul vechii Dacii, în Transilvania găsim și azi
așezările Agni-ta, Pava, Pria. Sigur că cei de azi
încearcă să le dea alte înțelesuri, dar ...carbunele de
la Agni-ta ce putea întreține...FOCUL.

Conform mitologiei Indiei, Agni reprezintă zeul focului
și focul destinat sacrificiilor. Simbolizând în același
timp și Soarele și Fulgerul, Agni nu este o divinitate
oarecare printre altele deoarece este mediatorul între
toți ceilalți zei, iar pentru oameni este ordonatorul rit-
ualurilor, focul sacrificiilor. El este cel care aparține tu-
turor oamenilor, fiind numit Ogni la slavi, Ugnis la
lituanieni și Atar la iranieni.
Agni este focul în toate formele sale: în cer este
Soarele unde apare în toată splendoarea sa, în păduri
unde izbucnește, în cămine unde încălzește atmos-
fera. De asemenea se manifestă și în fierbânțeala
mâniei și în cea a digestiei. Orice flacără este Agni.
Agni orbește cu strălucirea sa și luminează tot ce-l
înconjoară.

Fiind zeul focului și având Soarele ca simbol, el
dăruiește lumină tuturor, încălzind și binecuvântând cu
razele sale. Este foarte bătrân, originile sale pierzându-
se în negura vremurilor și totodată este tânar fiindcă
are vigoarea și forța tinereții. Este zeul care nu
îmbătrânește, focul născându-se din foc. Flăcările
formează podoaba sa capilară, iar aurul acoperaă max-
ilarul său. Este nemuritor, invincibil și dominator. Este
un întelept, dotat cu o inteligență deosebită și cu clarviz-
iune, fiind inspirat, atotștiutor și prudent. El suscită
gaândurile oamneilor și îi îndreaptă spre bine.
De-a lungul a mii de ani, cei care l-au slăvit pe zeul
Agni au arătat iubirea față de acesta în nenumarate
feluri. Fie că au compus imnuri, fie că i-au ridicat statui
sau au realizat multe picturi, prezența zeului în inimile
indienilor este certaă. Printre aceste scrieri se numară
celebrele Vede, regăsindu-se aici un imn dedicat
merelui zeu: Îl invoc astfel pe Agni în calitatea mea de
însaărcinat al cultului, zeu al sacrificiului, oficiant, cel
care oferă adevăratele comori. Agni este demn de a fi
invocat de profeții antici ca și de cei de acum: să con-
voace zeii aici! Grație lui Agni, cel ce aduce sacrificiul
să se bucure de bogății și de belșug zi de zi, bogății și
belșug onorabile, însoțite de oameni de seamă!
Agni este reprezentat sub formă umană, dar cu trei
capete bărboase. Ţine într-o mână un rozariu, iar in
cealaltă un vas. Adesea este călare pe un berbec
numit Vahana. Relația sa cu apele este una strânsă,
plantele ce nasc din apa fiind sălașul său.
Este numit taurul apelor deoarece mulțumită lui ele
sunt fecunde. Ofranada rezervată lui este țapul, sim-
bol al forței și a virilității. Din timpuri imemorabile, în
fiecare dimineața și seară, hindușii îndeplinesc ritualul
focului sacrifical, în care este vărsat în foc unt
limpezit, pentru a-l menține viu, în timp ce sunt rostite
rugăciunile corespunzătoare.
AGNI - zeul focului, și/ori al arderilor, numit și Pavaka,
Pria; 
Pe teritoriul vechii Dacii, în Transilvania găsim și azi
așezările Agni-ta, Pava, Pria. Sigur că cei de azi
încearcă să le dea alte înțelesuri, dar ...carbunele de
la Agni-ta ce putea întreține...FOCUL.

continuarea în ediția următoare
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ACTUALITATE

Cutremur \n Rom^nia
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 5,8 grade
pe Scara Richter s-a produs sambata noaptea in Ro-
mania. Mai multi oameni au suferit atacuri de panica.
Nu s-au inregistrat pagube. A fost cel mai mare
cutremur in ultimii 14 ani.

Marți dimineață a fost declanșat un exercițiu ce
simulează intervenția autorităților în urma unui
cutremur de peste 7 grade pe Richter, cu impact la
București și Iași, scopul fiind verificarea timpilor de
reacție și capacitatea de mobilizare.
Raed Arafat a subliniat că exercițiul nu este menit să
fie o demonstrație de succes, ci are scopul de a de-
scoperi ce nu merge bine și pentru a se face
îmbunătățiri. Senatorul Marius Marinescu, inginer
constructor, a explicat că simularea de cutremur este
doar un mic pas din ceea ce ar trebui să se facă în
scenariul unei astfel de tragedii. Mai precis, acesta a
explicat pentru DC News că întâi de toate ar trebui să
vorbim despre consolidarea clădirilor.
Conform datelor din acest moment, referitoare la ex-
pertizarea clădirilor neconsolidate, în cazul unui
cutremur puternic, doar cei care locuiesc la ultimul
etaj mai au o șansă de supraviețuire.  
"În cazul unui cutremur major, doar locatarii ultimului
etaj au șanse de supraviețuire. De regulă, în astfel de
situații, cedează structura de rezistență pe verticală,
iar planșeele cad unul peste altul. În consecință,
supraviețuiesc numai cei aflați la etajul superior al
clădirii. Am constatat ceea ce v-am spus atunci când
am participat la acțiunile de salvare a sinistraților în
urma marelui cutremur din martie 19.
Consolidarea face diferența între viață și moarte! Sim-
ularea intervențiilor în caz de cutremur au fost un
exercițiu în regulă, dar nu prea ajută la nimic. Este doar
un mic pas. Realitatea este alta: intervențiile de până
acum în situații de urgență au fost total ineficiente.
Autoritățile nu au pus la punct un plan de măsuri con-
venabile pentru prevenirea unui dezastru în cazul unui
seism major. Singura soluție care face diferența între
viață și moarte este consolidarea clădirilor vulnerabile",
a spus Marius Marinescu pentru DC News.
Senatorul a lansat un apel către CSAT în speranța că
se vor lua măsuri pentru salvarea oamenilor.
"Sănătatea publică și integritatea fizică a populației țin
de siguranța națională. Ca atare, așteptăm din partea
CSAT o strategie care să impună măsuri de con solidare
a clădirilor vulnerabile. Unele dintre aceste mă su ri ar
putea fi: înființarea unei companii publice, națio nale care
să se ocupe de expertizarea, proiec ta rea și consoli-
darea clădirilor; promovarea unui act normativ guverna-
mental care să oblige locatarii imobilelor cu probleme
de rezistență să-și părăsească temporar locuințele, fiind
mutați în locuințe de stat până la finalizarea lucrărilor de
consolidare; implicarea Executivului și a parlamentarilor
noștri europeni în demersuri pe lângă forurile Uniunii
Europene pentru obținerea de fonduri necesare acestui
program strategic. Având în vedere că România, ca stat
membru UE, contribuie la bugetul european cu aproxi-
mativ 1,5 miliarde euro/an poate că ar fi bine să
încercăm să întoarcem o parte din această sumă în
finanțarea lucrărilor de consolidare", ne-a mai zis sena-
torul care s-a ocupat de expertizarea clădirilor afectate
de cutremur.

mediafax.ro

gutău, DEZVĂLUIRE despre
Voiculescu - băsescu. 

Bogdan Chirieac l-a întrebat pe Mircea Gutău cu ce a
supărat sistemul sau pe cine a deranjat, din punct de
vedere politic, astfel încât a devenit țintă.
”Vreau să vă spun ceva ce am auzit, dar nu am probe. Eu
eram președintele organizației județene PD. În Râmnicu
Vâlcea, PSD era tot timpul fruntea. Reușisem să câștig
primăria minicipiului. În campania electorală, la o întâlnire
de la București unde au fost toți președinții de organizații
din țară, fostul președinte Traian Băsescu a zis că obiec-
tivul său pentru al doilea mandat este ca trei oameni să
intre la pușcărie: Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vântu și
Adrian Năstase”, a zis Mircea Gutău.
Bogdan Chirieac: L-ați auzit pe Traian Băsescu spunând

așa ceva?
Mircea Gutău: Da, a zis că trebuie să plătească.
Bogdan Chirieac: Asta este super știre.

Achitat definitiv
Primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a fost achitat
definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un dosar
în care a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru
luare de mită, sentinţa fiind anulată în urma rejudecării pro-
cesului în baza unei decizii CEDO.
"Respinge, ca nefondat, recursul declarat de către Parche-
tul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia
Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa îm-
potriva deciziei penale nr.39/P din data de 10 aprilie 2009
a Curţii de Apel Constanţa - Secţia penală şi pentru cauze
cu minori şi de familie, pronunţată în dosarul
nr.698/57/2008, cu privire la inculpatul Gutău Mircia.
Menţine dispoziţia de achitare a inculpatului Gutău Mircia
(...) pentru infracţiunea de luare de mită prevăzută de art.
254 alin. 1 din Codul penal din 1969 rap. la art. 6 din Legea
nr. 78/2000. Constată că inculpatul Gutău Mircia a fost
reţinut în data de 7 iulie 2006 şi arestat preventiv de la 11
iulie 2006 până la data de 10 noiembrie 2006. Constată
că inculpatul Gutău Mircia a executat pedeapsa de 3 ani
şi 6 luni închisoare, aplicată prin decizia penală nr. 273 din
27 ianuarie 2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie - Secţia Penală în dosarul nr. 698/57/2008, de la
data de 28 ianuarie 2010 până la data de 14 septembrie
2011. Definitivă", se arată în decizia instanţei supreme.

hotelurile lui Radu Mazăre
din brazilia, executate

de statul român 
Fostul primar fugar al
Constanței, Radu Mazăre,
este la un pas de a fi adus
în România. Dar şi de a
rămâne fără o parte
importantă a investiţiilor
făcute în afara ţării. Mo-
tivul: Parlamentul a apro-
bat o lege în acest sens,
iar președintele Klaus Io-
hannis a promulgat-o. 

Concret, o lungă perioadă de timp, autoritățile române au
negociat cu autoritățile braziliene posibilitatea încheierii
unui acord bilateral de cooperare pe parte penală, acord
care s-a transformat într-o lege care în prezent este în
vigoare. Potrivit surselor DCBusiness, autoritățile române
s-au deplasat în Brazilia și au semnat cu Republica
Federativă a Brazilei un acord, iar apoi au inițiat legea în
Parlamentul României, ea fiind aprobată în unanimitate.
Cum ar putea fi afectat Mazăre de acest act normativ,
ţinînd cont de faptul că el este acum în Madagascar? 

Afacerile sale în Brazilia nu sunt deloc de neglijat iar prin
acest acord oficialităţile române ar putea ajunge mult la
uşor la fostul primar al Constanţei.Pe baza noii legi, pri-
marul fugar Radu Mazăre ar putea fi adus în țară. Sau
măcar ar putea rămâne fără afaceri importante pe care le
derulează deja în Brazilia. 
Mazăre și afacerile din Brazilia
În noiembrie 2016, edilul mărturisise magistraților instanței
supreme că vrea să facă investiții imobiliare în Brazilia și
Madagascar, cu banii lui Elan Schwartzenberg. E vorba
despre două terenuri în Brazilia, achiziționate în 2007 și
2008 și de cele „apoximativ două hectare” într-o zonă
turistică din Madagascar.
În stilul care l-a consacrat, Radu Mazăre joacă tare. Deşi
era plasat sub control judiciar, într-un dosar în care este
acuzat de abuz în serviciu şi trafic de influenţă, fostul pri-
mar al Constantei a fugit în Madagascar în decembrie
2017. A dat în schimb un telefon prin care a informat
autorităţile că este în Madagascar. De pe plajele însorite,
fostul primar Radu Mazăre, judecat şi cercetat în mai multe
dosare penale, le-a transmis poliţiştilor că nu o să revină
curând în ţară.
Marius Niculescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța:
”Astăzi, la ora 12:00, trebuia să se prezinte la sediul poliţiei.
L-a informat pe ofiţerul de caz că nu poate să ajungă şi nu
o să mai vină, că este pe teritoriul statului Madagascar şi
a cerut acolo azil politic.”, a fost declarația dată de polițist
după ce au aflat că Mazăre a fugit. 
A investit bani in Brazilia
Fostul primar se află sub control judiciar din 2016 şi nu a
lipsit niciodată de la întâlnirea cu ofiţerul de caz. El este
cercetat pentru de abuz în servicu, trafic de influenţă. Încă
din 2012, pe când era primar al Constanței, Mazăre şi-a
deschis o afacere în Madagascar și alta în Brazilia, unde
ar avea statut special și unde este unul dintre refugile lui
Mazăre. Are acolo un resort cu 16 bungalowuri, toate cu
vedere spectaculoasă la Oceanul Indian. Cei aproape
300.000 de euro pentru ridicarea complexului au fost
asiguraţi de un investitor. Terenul de două hectare a fost
luat în concesiune pe 99 de ani, pentru că, potrivit legilor
malgaşe, niciun străin nu are voie să deţină proprietăţi
acolo. A plătit un euro pe metru pătrat, dar a trebuit să
primească botezul şefului de trib din zonă.
"Cu fraţii Mazăre fac afaceri de la Revoluţie până astăzi.
Eu aveam o consignaţie în Iaşi, ei aduceau marfă, ulterior
ne-am ocupat de publicitate. Aveam panouri publicitare în
Constanţa cu ani de zile înainte ca Radu să ajungă primar.
(...) La un moment dat, fraţii Mazăre, că nu vorbesc
nepărat de Radu, au fost în Brazilia, au fost în Madagas-
car, mi-au făcut propuneri de investiţii. Pe unele nu le-am
acceptat, pe două le-am acceptat. Am finanţat 30 de
hectare de plajă în Brazilia, proprietatea mea, am acceptat
achiziţia şi construcţia respectivului proiect, resortul în
Madagascar, în ambele datorită faptului că ei le-au identi-
ficat şi se ocupă de managementul proprietăţilor. Au un
mic procent, acte notariale făcute acum 7-10 ani, 15 ani
în afara ţării, pe care nu le falsifică niciodată”, a spus omul
de afaceri Elan Schwartzenberg, fugit din ţară de peste
şase ani şi urmărit internaţional. El susţine că le-a dat
fraţilor Mazăre 175.000 de euro în mai multe tranşe.
Radu Mazăre este judecat în şapte dosare penale şi cerc-
etat de DNA în alte patru. Are şi o sentinţă de 4 ani de în-
chisoare cu suspedare într-un dosar cu retrocedări ilegale
de terenuri la malul mării. Decizia nu este însă definitivă.
La sfârșitul lunii ianuarie 2018, Radu Mazăre avea termen
în care constesta măsura controlului judiciar.
Forfaleza, preferata mai multor politiceni români
Mai mulți politiceni și-au făcut un business în Brazilia,
susține presa. De exemplu, Fortaleza, Brazilia, apare într-
o deja celebră investigație de presa referitoare la Liviu
Dragnea.  Alte afaceri celebre care s-ar derula acolo sunt
Regiotrans – Costel Comana și frații Mazăre – Elan
Schwartzenberg. 

dcnews.ro
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Cehoslovacia comunistă 
l-a spionat pe Donald Trump

Poliţia politică din Cehoslovacia comunistă (StB) a
început să colecteze informaţii despre actualul
preşedinte al SUA, Donald Trump, după căsătoria
acestuia, în 1977, cu prima sa soţie, Ivana Zelnickova,
născută la Zlin, în Cehoslovacia, relatează marţi
EFE.
StB a strâns informaţii cu caracter privat despre
Trump, despre copiii săi, bolile de care suferă,
călătoriile efectuate de cuplu, ambiţiile politice ale
milionarului american, dar şi despre cercurile politice
înalte de la Washington la care avea acces acesta, a
consemnat revista cehă Respekt.
Publicaţia îl citează pe Vlastimil Danek, fost responsabil
al StB la Zlin, şi date obţinute din arhivele temutului
organ represiv care a funcţionat în Cehoslovacia în
timpul dictaturii comuniste (1948-1989), în cooperare
strânsă cu KGB-ul sovietic.
,,Documentele de arhivă arată un interes crescând
din partea KGB faţă de Trump", afirmă Respekt.
Potrivit ziarului britanic The Guardian, care publică
aceste informaţii împreună cu Respekt, însuşi tatăl
Ivanei, Milos Zelnicek, a fost informator al StB, căruia
îi raporta cu regularitate despre vizitele fiicei sale în
SUA şi cariera ginerelui său de la New York. StB a
folosit cu trecerea timpului alţi patru informatori,
cunoscuţi sau apropiaţi ai cuplului.
Interesul faţă de Trump a crescut în anii 80, când au
început să circule zvonuri despre o posibilă candidatură
a acestui la preşedinţia SUA. "Da, ne-am ocupat de
Trump. Ştiam că este influent. A declarat că vrea să
ajungă preşedinte şi eram interesaţi să aflăm mai
multe despre el", a spus Danek.

www.defenseromania.ro

CUM „S-A SĂLBĂTICIT” 
NAȚIUNEA FRANCEZĂ? 

ZILNIC au loc 13.000 de FURTURI,
2000 de ATACURI și 200 de VIOLURI”

“Nimeni nu ar trebui să ignore realitatea. La fiecare
24 de ore, în Franța au loc 13 000 de furturi, 2 000
de atacuri și 200 de violuri”. Adică de trei ori mai
multe infracțiuni decât recunosc statisticile oficiale,
care nu iau în calcul decât infracțiunile pentru care s-
au depus plângeri sau care au fost rezolvate.
Cifrele cutrermurătoare apar în cartea, publicată în
2013, de un tânăr jurnalist francez de investigații,
Laurent Obertone
Deși știe că va fi numit xenofob și rasist, tânărul
ziarist (e născut în 1984), spune adevărul până
lacapăt, vorbind, nici mai mult, nici mai puțin decât
de o „sălbăticire a națiunii”.
În cartea sa, numită „Franța. Portocala mecanică”
(după numele unei nuvele englezești a inspirat un
film de mare succes), Obertone trece în revistă
crimele gratuite pe care le-a aflat din presă, de la
poliție sau din sălile tribunalelor. Concluzia lui este
că în Franța are loc o explozie a „criminalității ultra-
violente”. 

“Nivelul real de insecuritate, probabil cel mai grav din
istoria Republicii Franceze, este în jur de 12 milioane
de infracțiuni pe an.”
Evident, răspunsul establishmentului a venit prompt.
Gardienii corectitudinii politice l-au taxat rapid pe
Obertone drept un rasist care leagă crima de imigrație.
Mai mult, i s-a reproșat caracterul neștiințific al lucrării.
Unele atacuri au fost de-a dreptul hilare, precum cel
al criminalistului Laurent Muchelli "Această acumulare
de cifre mai mult sau mai puțin exacte și trunchiate
cu privire la infracționalitate are un scop: să ajungă
la concluzia (explicită) că toate acestea sunt vina
arabilor și negrilor și ar trebui construite sute de mii
de noi locuri în penitenciare pentru a-i închide acolo.“
Obertone nu a dat însă înapoi. A respins ideea că ar
fi un activist de extremă dreapta, afirmând că nu are
simpatii politice.” Lupt pentru un adevăr pe care l-am
simțit și care nu primește în mass-media expunerea
pe care o merită." Iar publicul a fost de partea lui- în
câteva luni s-au vândut 35 000 de exemplare din
cartea acestui tânăr ziarist practic necunoscut. Ca
urmare, editura a mai scos 20 000 de volume.
Succesul l-a motivat pe Obertone să mai scrie câteva
cărți la fel de ofensatoare pentru ideologia democrației
liberale.
Ultima dintre ele, „Franța interzisă” , publicată anul
acesta, investighează fenomenulfaimoaselor „no-go
zones'” din Hexagon. Lucrarea merită un interes
aparte.

evz.ro

Marii giganţi mondiali au semnat
pentru sfârşitul “erei plasticului” 

Angajamentul a fost semnat de 250 de entităţi,
incluzând companii comerciale, mari producători mon-
diali de ambalaje, distribuitori şi reciclatori, precum şi
guverne şi ONG-uri, într-o operaţiune pe care
Organizaţia Naţiunilor Unite a numit-o drept „cel mai
ambiţios efort pentru combaterea poluării” cu acest
material..
Iniţiativa vine în urma presiunii publice crescânde
asupra producătorilor şi comercianţilor cu amănuntul,
pentru ca aceştia să renunţe la fabricarea şi utilizarea
uriaşului volum de ambalaje din plastic care blochează
depozitele de deşeuri şi sufocă mările şi ocanele.
Semnatarii au promis să elimine plasticul inutilizabil
şi inutil si să inoveze astfel încât toate ambalajele să
poată fi reciclate, cu obiective care să fie revizuite în
mod regulat şi cu informări permanente pe tema pro-
greselor făcute, a declarat Rob Opsomer, şeful
iniţiativei  New Plastics Economy, pentru Fundaţia
Thomson Reuters. El a adăugat că majoritatea
eforturilor s-au concentrat până acum pe eliminarea
poluării cu plastic, însă angajamentul de luni vizează
eliminarea poluării de la sursă, notează Euractiv.com.  
"Ştim că eliminarea materialelor plastice de pe plajele
şi din oceanele noastre este vitală, dar acest lucru
nu opreşte fluxul de plastic care intră în ocean în
fiecare an. Trebuie să mergem în amonte, la sursa
fluxului", a spus Ellen MacArthur, celebru marinar
britanic, aflată, de asemenea, în spatele acestei
iniţiative. De altfel,Fundaţia Ellen MacArthur a lansat
angajamentul Global New Economy în colaborare cu
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).
UNEP a estimat că în cazul în care ratele de poluare
actuale vor continua, în Marea Britanie vor exista
mai multe materiale plastice decât peşti până în
2050, deoarece 8 milioane de tone de sticle şi deşeuri
intră în oceane în fiecare an, ucigând viaţa marină şi
intrând apoi în lanţul alimentar.
La rândul său, Erik Solheim, directorul executiv al
UNEP, a descris angajamentul drept "cel mai ambiţios
set de obiective din lupta pentru combaterea poluării
cu materiale plastice". 

UE a interzis deja plasticul de unică folosinţă
Săptămâna trecută, Parlamentul European a votat
interzicerea totală a articolelor de plastic de unică
folosinţă, inclusiv paie pentru băuturi, pungi şi tacâmuri,
în încercarea de a reduce poluarea. Prin această
decizie li se impune producătorilor să recicleze mai
mult şi să cheltuie în plus pentru ambalaje ecologice. 
Trei dintre cele mai mari companii din lume, Coca-
Cola, PepsiCo şi Nestlé au fost numite recent cei
mai răi poluatori din lume, potrivit unui indice al
mişcării Break Free From Plastic. În America de
Nord, deşeurile de plastic aparţinând acestor trei
mărci au reprezentat 64% din totalul deşeurilor strânse
în acţiunile de curăţare a apelor, potrivit analizei. "Ne
concentrăm asupra îmbunătăţirii durabilităţii tuturor
ambalajelor noastre, indiferent de tipul acestora şi a
creşterii cantităţii de materiale reciclate şi regenerabile",
a declarat Ben Jordan, directorul general pentru
politici de mediu al Coca-Cola, pentru Thomson
Reuters Foundation. 
PepsiCo a anunţat că a făcut o serie de angajamente
în încercarea de a "construi un PepsiCo unde plasticul
nu trebuie să fie niciodată risipit". "Protejarea planetei
noastre este foarte importantă pentru noi. Ne-am
angajat să obţinem până în 2025 ambalaje 100% re-
ciclabile, compostabile sau biodegradabile", a declarat
purtătorul de cuvânt al grupului PepsiCo, Gian-Carlo
Peressutti.

romanialibera.ro

Donald Trump vrea să elimine
posibilitatea obţinerii cetăţeniei

americane prin naştere 
Preşedintele american Donald Trump vrea să pună
capăt, prin decret, dreptului prin naştere la cetăţenia
americană, care prevede că orice copil născut pe
teritoriul american are cetăţenia americană, relatează
AFP.
Această propunere, formulată în ultima săptămână a
campaniei electorale, în care Trump încearcă să
plaseze imigraţia în centrul dezbaterilor, ar putea, cu
toate acestea, să întâmpine obstacole serioase.
Într-un interviu acordat Axios, locatarul Casei Albe
spune că intenţionează să semneze un decret prin
care copiii născuţi pe teritoriul american de părinţi
aflaţi în situaţie neregulată să nu mai beneficieze de
acest drept.

”Noi suntem singura ţară
din lume în care, dacă
o persoană vine şi face
un bebeluş, bebeluşul
este cetăţean al Statelor
Unite... cu toate avan-
tajele”, declară el în
acest interviu televizat.
”Este ridicol, este ridicol,
trebuie ca asta să
înceteze”, apreciază el.

În afară de confruntările pe care urmează să le
provoace, posibilitatea ca preşedintele să abroge,
prin decret, acest principiu - înscris în al 14-lea
Amendament al Constituţiei - este contestată de
numeroşi jurişti.
”Mi s-a spus mereu că e nevoie de un amendament
constituţional. Ştii ceva? Nu este cazul”, afirmă Trump
în interviu.
”Acest lucru este în curs. Asta se va face printr-un
decret”, adaugă el.

news.ro
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Produc]ii record.
Agricultura românească scrie istorie în 2018

România înregistrează în acest an cel mai bun rezultat agricol din istorie. Producția
record de grâu și porumb plasează cifra de afaceri din agricultură aproape de
nivelul de 8 miliarde de euro, afirmă experții de la KeysFin, într-o analiză privind
evoluția business-ului din acest sector.

Datele Ministerului Agriculturii arată că producţia de grâu din acest an este mai
mare cu 200.000 de tone faţă de anul trecut, depăşind 10 milioane de tone, iar
cea de porumb ar urma să se situeze între 14,5 şi 15 milioane tone, comparativ
cu doar 11,8 milioane de tone cât va recolta Franţa. Asta înseamnă că România
va prelua coroana de cel mai mare producător european de porumb, arată
estimările Asociaţiei Generale a Producătorilor de Porumb (AGPM). Și la orz şi
orzoaică, România a avut o producţie bună, mult mai mare ca anul trecut.
Performanța spectaculoasă din sectorul agricol se datorează investițiilor majore
din acest sector. "S-au făcut investiții semnificative în optimizarea fluxurilor de
producție, de la folosirea unor semințe performante la eficientizarea și modern-
izarea lucrărilor de întreținere a culturilor și recoltare mecanizată, inclusiv prin mon-
itorizarea prin satelit. Din multe puncte de vedere, agricultura românească a făcut
pași uriași spre modernizare, iar efectele se văd în recoltele tot mai mari, de la an
la an”, afirmă analiștii KeysFin.
În agricultura românească activează în prezent aprox. 12.727 de companii spe-
cializate în cultivarea plantelor, care au generat, anul trecut, peste 64% din totalul
afacerilor din agricultură.
Cu creșterea animalelor se ocupă peste 3247 de firme (29% din totalul cifrei de
afaceri), iar în sectorul activităților agricole mixte activează 1272 companii, care
asigură 7,6% din totalul business-ului din agricultură.

Probleme în sectorul creșterii animalelor
Potrivit datelor KeysFin, afacerile din agricultură au crescut cu 20,7% în 2017 față
de 2013 și cu 6,8% față de 2016, la nivelul de 35 miliarde de lei, iar pentru 2018,
se estimează depășirea nivelului de 36 miliarde de lei. "Rezultatele excelente de
producție pentru grâu și porumb ar urma să contribuie semnificativ la acest rezultat
record, temperat însă, din păcate, de problemele majore din sectorul creșterii an-
imalelor, acolo unde pesta porcină a afectat semnificativ afacerile producătorilor
și distribuitorilor”, afirmă experții.
Dincolo de criza pestei porcine, cert este că interesul pentru agricultură este tot
mai mare în rândul investitorilor. Dovadă că numărul firmelor a crescut cu peste
7% față de 2013, la 17.246. Mai mult, în primele 7 luni din 2018 s-au înființat 1450
de companii noi (avans de 27% față de aceeași perioadă din 2017), dar au dispărut
aproape 6500, cu 33% mai multe decât în primele luni din 2017.
"Agricultura românească se află în plin proces de consolidare, dovadă că în piață
au avut loc, în ultimii 2-3 ani, foarte multe fuziuni și achiziții. Sunt investitori străini,
în principal, care au preluat mari suprafețe de terenuri și ferme, oferind suportul
logistic care a permis dezvoltarea acestor recolte record, în ciuda problemelor cu
seceta”, au mai spus specialiștii.

Criză acută de forță de muncă
Numărul angajaților din agricultură a crescut 6% față de 2013, la 85.400, dar a
scăzut cu 2% față de 2016. Interesant este și faptul că, în 2017, costul mediu per
angajat a crescut mult mai rapid decât productivitatea muncii, cu 63,4% față de
2013 și cu 18% față de 2016, la 3540 lei per angajat. Productivitatea  muncii din
acest sector a marcat, anul trecut, un avans de 14% față de 2013 și de 9% față de
2016.

"Și în acest sector, ca și în alte domenii ale economiei, criza acută de forță de
muncă își spune cuvântul. În acest context, tot mai multe firme au mizat pe soluțiile
integrate, procesul de tehnologizare a agriculturii accentuându-se și mai mult”,
explică analiștii.

Blocajul financiar și accesul limitat la finanțare, marile probleme ale agriculturii

Potrivit datelor KeysFin, cele mai mari afaceri din agricultura românească sunt re-
alizate în județele Timiș (2,85 miliarde de lei), Călărași (2,54 miliarde de lei),
Constanța (1,93 miliarde de lei), Buzău și Satu Mare cu afaceri de câte 1,6 miliarde
de lei fiecare.

Însă, sectorul agricol nu este scutit de provocări, de la accesul dificil la finanțare
la efectele blocajului financiar. De exemplu, numărul companiilor în insolvență din
sector  a crescut cu peste 15%, la 389 de companii în primele luni din 2018, semn
că multe companii nu au resursele financiare să reziste dificultăților din lanțul fi-
nanciar.

Analiza KeysFin arată că după construcții și industria extractivă agricultura este
al treilea domeniu ca perioadă medie de plată a datoriilor curente (297 zile în 2017),
așadar mult peste media economiei (161 de zile în 2017).

Agricultura se află tot pe locul trei, după activitățile profesionale și construcții, la
perioada medie de încasare a datoriilor (165 de zile în 2017), din nou peste media
economiei (90 de zile în 2017).

"Sunt semne că multe dintre companii, mai ales IMM-urile din acest sector, suferă
acut de subfinanțare. Datoriile comerciale au crescut cu 37% față de 2013 la 13,3
miliarde de lei în 2017. Relevant este și faptul că datoriile restante către furnizori
au crescut cu 8,8% față de 2013, la 3,66 miliarde de lei. Din această sumă, peste
1,44 miliarde de lei reprezintă restanțe de peste un an, care reprezintă 54% din
total, față de doar 40% cât erau în 2013. În același timp ponderea facturilor
neplătite într-o perioadă de peste 30 de zile a scăzut de la aproape 25% în 2013
la 12%, adică la 327 milioane de lei în 2017”, explică analiștii.

Chiar dacă, pe ansamblu, evoluţia sectorului este una pozitivă, încheierea unui
contract de furnizări de servicii, de achiziţie de seminţe, îngrăşăminte, servicii de
întreţinere etc., poate genera un blocaj financiar în măsura în care firmele nu se
informează suficient în privinţa partenerilor de afaceri, spun analiştii de la KeysFin.

Pericolul agriculturii intensive
Potrivit datelor ONU, dacă în anul 1960, de pe suprafața cultivată a unui hectar
de teren se hrăneau doi oameni, în anul 2030, de pe același hectar, agricultura va
trebui să hrănească 5 oameni. Cum populaţia globului creşte în fiecare zi cu
200.000 de oameni, până în anul 2050, producția agricolă va trebui să crească cu
70-100% pentru a hrăni cei peste 9 miliarde de oameni la nivel global.

Cultivarea intensivă, folosind tehnologii care solicită la maxim potenţialul
pământului, trebuie privită însă cu mare atenție, afirmă analiștii de la KeysFin. "Într-
o analiză anterioară vorbeam de faptul că exploatarea fără limite a terenurilor ar
putea afecta semnificativ suprafaţa agricolă fertilă, pericolul deşertificării fiind unul
foarte mare”, au mai spus aceștia.

Evoluţia cifrei de afaceri din sectorul agricol demonstrează că România are un
potenţial semnificativ, iar viitorul arată excelent pentru acest sector de activitate.
Experţii spun că, în aceste condiţii, este evident nevoie de tehnologii şi soluţii mod-
erne pentru combaterea dăunătorilor, bolilor şi buruienilor, mai ales în contextul în
care presiunea factorilor climatici asupra ecosistemelor agricole este tot mai mare.
Pentru a rămâne competitivi pe piaţă, fermierii români trebuie să apeleze la ultimele
tehnologii şi soluţii.

Pericolul deşertificării
Agricultura foloseşte, în prezent, 70% din resursele globale de apă dulce, iar 40%
din suprafaţa agricolă mondială suferă de efectele fenomenului de eroziune. Datele
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) arată că, în fiecare secundă, pierdem o
suprafaţă agricolă echivalentă unui teren de fotbal, iar până în anul 2050, patru
miliarde de oameni vor locui în ţări cu deficit de apă.
Nici România nu este scutită de pericolul deşertificării. Potrivit datelor Oficiului
pentru Studii Pedologice, peste 1000 de hectare sunt acoperite de nisip în fiecare
an, procesul de eroziune şi deşertificare fiind cel mai evident în sudul Câmpiei
Române, Dobrogea şi Sudul Moldovei.
Iar datele IPCC (Comitetul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice) arată
că o treime din teritoriul României, aproximativ 7 milioane de hectare, şi 40% din
suprafaţa agricolă se află în zone cu risc de deşertificare.

dcnews.ro
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ANIVERSARE

În 26 octombrie a.c., vineri seara, la Restaurantul „Boon” din
Sunnyside, Queens, New York, a avut loc o sesiune specială a
Cenaclului Literar „Mihai Eminescu”, dedicată criticului şi
istoricului literar M.N.Rusu, redactorul-şef al revistei
„Lumină Lină - Gracious Light”, cu ocazia împlinirii a
opt decenii de viaţă ai maestrului.
Invitaţia pe care preşedintele cenaclului, prof. Dr.
Theodor Damian, a trimis-o românilor membri şi
simpatizanţi ai cenaclului, sintetizează subiectul
acestei sesiuni speciale de cenaclu, sesiune
„dedicată prietenului nostru, mentorului literar
al românilor din diaspora româno-americană
(de 30 de ani), reputatului critic şi istoric literar
cunoscut pe meridianele româneşti ale
globului”, M.N.Rusu – 80.

În prezenţa a peste 50 de români,
domnul Theodor Damian a scos în relief aspecte
din activitatea prodigioasă şi prestigioasă a
sărbătoritului, precum şi formarea intelectuală a
acestuia prin Facultatea de Filosofie a Universităţii
din Bucureşti, secţia de filosofie şi ziaristică. În
perioada 1972 – 1983, în Bucureşti, M.N.Rusu a condus
cenaclul literar al revistei „Amfiteatru”. De-a lungul anilor, a
publicat numeroase texte inedite din operele scriitorilor români de
renume. Este autor a sute de studii şi cronici literare. De asemenea,
a scris prefeţe la cărţi pe care le-a considerat de valoare.

În România, a fost redactor la reviste de prestigiu: „Luceafărul”,
„Săptămâna”, „Viaţa studenţească”, „Amfiteatru”. Din 1992

locuieşte în New York unde este redactor-şef al revistei de
spiritualitate şi cultură românească „Lumină Lină –

Gracious Light”, publicată de către Institutul Român
de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, Capela „Sf.

Ap. Petru & Pavel”.
M.N.Rusu a mulţumit domnului Theodor

Damian şi a prezentat momente mai deosebite
din traseul său literar atât în România (cu
preponderenţă în Capitală), cât şi în New York.

Au vorbit cu respect şi caldă apreciere
despre sărbătorit: Timotei Ursu, Mariana Terra,
Valentina Ciaprazi, Nicole Smith, Angela
Cawog, Dan Mihai Ciupitu, Adriana Hegbeli.

O frumoasă seară de cenaclu literar
dedicat unui om de cultură de mare valoare.

În biserica „Sf.Ap. Petru şi Pavel” din
Astoria, biserică păstorită cu evalvie creştină de

preotul-paroh Theodor Damian, M.N.Rusu a fost
felicitat din nou duminică, 28 octombrie a.c., zi  în care,

acum 80 de ani, vedea pentru prima oară lumina zilei cel ce
avea să devină „mentorul literar al românilor din diaspora

româno-americană”.
LA MULŢI ANI, PRIETENE M.N.RUSU!

Redacţia Romanian Journal

M.N. RUSU * 80
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HALLOwEEN

Originile Halloween-ului
Halloween este o sărbătoare anuală sărbătorită în
fiecare an pe 31 octombrie.  
Halloween 2018 este astazi, miercuri, 31 octombrie.
Sarbatoarea a apărut odată cu vechiul festival Celtic
din Samhain, când oamenii  luminau focurile și purtau
costume pentru a îndepărta fantomele. 

În secolul al optulea, Papa Grigorie al III-lea a de-
semnat 1 noiembrie ca fiind un timp pentru a onora
pe toți sfinții; în curând, Ziua tuturor Sfinților a inclus
unele dintre tradițiile lui Samhain. Seara înainte era
cunoscută sub numele de All Hallows Eve și mai
târziu Halloween. De-a lungul timpului, Halloween-ul
a evoluat într-o zi de activități cum ar fi trick-or-treat,
sculptând jack-o-lanterne, adunări festive,
îmbrăcăminte și mâncăruri dulci.

Originile lui Halloween datează de la vechiul festival
celtic de Samhain (pronunțat scroafat). Celții, care au
trăit cu 2000 de ani în urmă în zona care este acum
Irlanda, Marea Britanie și Franța de Nord, și-au
sărbătorit noul an pe 1 noiembrie. Această zi
marchează sfârșitul verii, recolta și începutul iernii reci
și întunecate, o perioadă a anului care a fost
adesea asociată cu moartea umană. Celții
credeau că, în noaptea dinaintea
noului an, limita dintre lumile celor
vii și ale celor morți a devenit
încețoșată. În noaptea de 31 oc-
tombrie au sărbătorit Samhain, când
s-a crezut că fantomele celor morți s-
au întors pe pământ.
În plus față de provocarea
tulburărilor și a distrugerii
culturilor, celții au crezut
că prezența spiritelor din
alte lumi a făcut mai ușor ca
druizii sau preoții celtici să facă
predicții despre viitor. Pentru
un popor complet dependent
de lumea naturală volatilă,
aceste profeții au fost o sursă
importantă de confort și
direcție în timpul iernii lungi și
întunecate.

Pentru a comemora evenimentul, druizii au construit
focuri sacre uriașe, unde oamenii se adunau să ardă
culturi și animale ca jertfe pentru zeitățile celtice. În
timpul celebrării, celții purtau costume, în mod
obișnuit constând din capete de animale și piele, și
încercau să-și spună averile celorlalți.
Când sărbătoarea se termina, ei au reînviat focurile,
pe care le stingeau mai devreme în seara aceea, din
focul sacru pentru a le proteja în timpul iernii viitoare.

Știați? Un sfert din toate bomboanele vândute anual
în S.U.A. sunt achiziționate pentru Halloween.

Prin anul 43 AD, Imperiul Roman a cucerit majori-
tatea teritoriului celtic. În timpul celor patru sute de
ani în care au condus țările celtice, două festivaluri
de origine romană au fost combinate cu celebrarea
celtică tradițională a lui Samhain.

Prima a fost Feralia, o zi la sfârșitul lunii octombrie,
când romanii comemorau în mod tradițional trecerea
morților. A doua zi a fost o zi pentru a onora Pomona,
zeița romană a fructelor și arborilor. Simbolul lui
Pomona este mărul, iar încorporarea acestei sărbători
în Samhain explică probabil tradiția de "bobbing" pen-
tru mere care se practică astăzi pe Halloween.

Ziua tuturor Sfinților
La 13 mai 609, Papa Bonifaciu al IV-

lea a dedicat Pantheonul
la Roma în cinstea

tuturor martirilor
creștini,

iar în biserica occidentală a fost înființată o sărbătoare
catolică a Zilelor tuturor martirilor. Papa Grigorie al III-
lea a extins ulterior festivalul pentru a include toți
sfinții, precum și pentru toți martirii, și a mutat re-
spectarea din 13 mai până în 1 noiembrie.

Până în secolul al IX-lea, influența creștinismului
s-a răspândit în ținuturile celtice, unde s-a amestecat
treptat și a înlocuit ritualurile celtice mai vechi. În anul
1000 AD, biserica va face din 2 noiembrie Ziua Su-
fletelor, o zi pentru a onora morții. Se crede astăzi că
biserica încearcă să înlocuiască festivalul celtic al
morților cu o vacanță.
Toată Ziua sufletelor a fost sărbătorită în mod similar
cu Samhainul, cu focuri mari, parade și îmbrăcăminte
în costume ca sfinți, îngeri și diavoli. Ziua tuturor
sărbătorilor a fost numită și All-Hallows sau All-hal-
lowmas (de la engleza medievală Alholowmesse,
însemnând Ziua tuturor sfinților) și noaptea înaintea
ei, noaptea tradițională a lui Samhain în religia celtică,
a început să se numească Eve All-Hallows și, în cele
din urmă, Halloween.

Halloween vine în America
Sărbătoarea Halloweenului a fost extrem de limitată
în New England, din cauza coloniilor rigide de
credință protestante. Halloweenul era mult mai comun
în Maryland și în coloniile din sud.
Pe măsură ce credințele și obiceiurile diferitelor
grupuri etnice europene și ale indienilor americani au
intrat în legătură, a început să apară o versiune
distinctă americană a Halloweenului. Primele

festivități au inclus "petreceri de joacă",
evenimente publice organizate

pentru a sărbători recolta,
unde vecinii vor împărți

povestiri despre morți, își
vor spune averile, vor

dansa și vor cânta.
Festivitățile de Halloween includ, de

asemenea, povestirea unor
povestiri fantomatice și a pro-
ducerii de greșeli de orice
fel. 

Cantec, joc, povesti fan-
tastice, sperieturi, dar si dul-

ciuri...

(internet)

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie: 

ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462

e-mail: lxmarmara@gmail.com
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ROMÂNI DE SUCCES

Cum a ajuns o româncă să
aibă o companie de 3 miliarde
de dolari. Printre clienţii ei se

numără Kim Kardashian,
Michelle Obama şi Oprah

Anastasia Soare a deschis un salon de înfrumuseţare
în 1997 în Beverly Hills, iar astăzi conduce un imperiu
de miliarde de dolari.

Brandul Anastasia a fost fondat de românca Anasta-
sia Soare, al cărei ”business de sprâncene” a modelat
trendurile în ultimii 20 de ani. Ea a fost printre primii
care au profitat de noul val de influenceri de pe Insta-
gram, folosind canalul pentru a-şi creşte vânzările.
Printre fanii ei se numără şi Kim Kardashian.

Firma de investiţii TPG Capital negociază preluarea
unei participaţii minoritare în Anastasia Beverly Hills,
într-o tranzacţie care ar evalua brandul de machiaj la
aproximativ 3 miliarde de dolari, potrivit ZF.

„Într-adevăr, am încheiat un parteneriat pentru un pa-
chet minoritar cu fondul TPG, care îmi va permite ex-
tinderea în Asia şi Europa şi întărirea poziţiei online”,
a declarat Anastasia Soare pentru ELLE România.
Parteneriatul între Anastasia Beverly Hills, compania
Anastasiei Soare, şi TPG, un fond privat de investiţii,
fusese anunţat încă din luna iunie.

Valorea estimativă a companiei este un semnal legat
de cât de mult s-a schimbat industria machiajului în
ultimii ani, în condiţiile în care influencerii şi-au creat
propriile imperii, iar brandurile de machiaj văd noi
canale prin care îşi pot atrage clienţii, în afara medi-
ului de retail tot mai competitiv.

Brandul, care include mai multe linii de produse, este
vândut pe site-ul ei, dar şi în cadrul retailerilor fizici
precum Ultra Beauty.

Românul care a uluit America
prin modul genial în

care işi alege angajaţii. 
Nici măcar nu se uita pe

CVurile lor

Codrin Arsene, un român din Galaţi, în vârstă de 31
de ani, care se află în America de 12 ani este propri-
etarul companiei Digital Authory Partners (Chicago, Ili-
nois), companie nominalizată la categoria „Cel mai
divers şi inovativ loc de muncă”. Trofeul amintit a mai
fost câştigat, în trecut de companii precum: Facebook,
LinkedIn sau TripAdvisor.
Codrin Arsene este un tânăr de 31 de ani care a plecat
în America la 19 ani şi care doar prin eforturile person-
ale a reuşit să construiască o companie de mare suc-
ces, cu contracte în peste 200 de ţări ale lumii.
Românul a plecat de la zero şi alături de câţiva tineri,
a construit compania Digital Authority Partners, din
Chicago, Illinois (SUA), o firmă de care, cu siguranţă,
se va auzi tot mai mult în viitor.
Dincolo de portofoliul impresionant de clienţi, compa-
nia a obţinut o performanţă remarcabilă: a fost
nominalizată la ediţia 2018 a Timmy Awards (rezul-
tatele finale vor fi comunicate la sfârşitul lunii oc-
tombrie), ca fiind compania din Chicago cu „Cel mai
divers şi inovativ loc de muncă”.
În trecut acest premiu a mai fost câştigat de companii
renumite precum: Facebook.
De ce a fost nominalizată compania lui Codrin Arsene
la categoria „Cel mai divers şi inovativ loc de muncă”?
„Modul de angajare la Digital Authority Partners este
complet unic. O să pară ciudat, dar noi nu ne uităm
niciodată la CV, la slujbele anterioare sau la scrisoarea
de intenţie. Când oferim o slujbă la noi, toţi aplicanţii
primesc un link către un formular Google care include
o listă de sarcini.
Acestea au fost deja completate de un angajat al nos-
tru, pentru un client, deci avem un punct de plecare.
Vrem să vedem cum face faţă o persoană jobului de
zi cu zi al unui alt angajat din echipă, pe baza unei
sarcini care a fost deja probată în trecut”, explică
românul.
Codrin a oferit şi exemplul angajării a unui analist de
marketing, post pentru care au aplicat peste 400 de
oameni:
„Am primit doar 80 de răspunsuri la test, probabil unii
au crezut că nu este important ce le cerem. Apoi,
fiecare răspuns a fost judecat în mod independent de
patru oameni din companie, care au evaluat
răspunsurile la fiecare sarcină pe o scară de la 1 la 5.
În final, am intervievat doar patru persoane, care au
obţinut cele mai mari scoruri”, a explicat Codrin. 

Fabulos este că persoana angajată pentru că a re-
zolvase cel mai bine sarcinile specifice de serviciu a
fost o domnişoară care nu avea nicio experinţă în mar-
keting:
„În ultimii zece ani lucrase ca vânzătoare la un raion
de cosmetice. Pe un model de recrutare obişnuit, nici
nu ar fi fost invitată la un interviu, însă pentru noi s-a
dovedit omul perfect, căci a avut rezultate mai bune
decât toţi ceilalţi candidaţi, unii cu mare exeperinţă în
marketing”, a povestit Codrin pentru cei de la Ziarul
Adevarul.
Codrin Arsene este de părere că actualul sistem de
recrutare, bazat pe CV şi experienţă, este nepotrivit
Tânărul este de părere că actualul sistem de recrutare,
bazat pe CV şi experienţă, este nepotrivit pentru com-
paniile care doresc să fie inovative:
„Cei mai mulţi dintre angajaţii noştri veniţi din alte zone
de business au performanţe profesionale mult mai
bune decât alţii care vin din acelaşi domeniu. Este o
dovadă a faptului că oamenii care primesc o şansă pe
care în mod normal n-ar fi primit-o pun mult mai mult
suflet, perseverenţă şi efort”, spune românul.
La compania românului lucrează 50 de oameni din 20
de ţări Oricât ar părea de ciudat, la Digital Authority
Partners lucrează 50 de oameni din 20 de ţări. Faptul
că treaba merge foarte bine este reprezentată de
încasările din acest an: peste 5 milioane de euro, iar
anul încă nu s-a terminat:
„Avem o echipă puternică, cu 50 de angajaţi care
trăiesc în toate colţurile lumii şi care fac o treabă
excelentă. Câteva exemple? Anglia, Belgia, SUA, Sin-
gapore, România, Argentina, India”.
Ce fac toţi aceşti oameni pentru a-şi câştiga lefurile?
„Ajutăm diverse companii americane şi administraţii
locale să creeze experienţe digitale.
Produsele digitale la care noi lucrăm crează o ex pe -
rien ţă unică, dat fiind că ne bazăm mult pe creativitate.
Avem clienţi din diferite domenii: medical, financiar,
guvernamental, media, hardware sau aplicaţii mobile.
Suntem responsabili de strategia şi implementarea
acestor proiecte de la un capăt la altul, adică de la ce
tip de produs se creează, până la design, dezvoltarea
site-ului/aplicaţiei mobile, strategia de lansare pe piaţă
şi strategiile de PR/marketing”, a spus Codrin.
„Este o onoare şi un privilegiu să fim finalişti pentru
unul dintre cele mai semnificative premii din domeniul
tehnologic în Statele Unite” Codrin nu-şi poate as-
cunde mândria vizavi de nominalizarea la Timmy
Awards: „Este o onoare şi un privilegiu să fim finalişti
pentru unul dintre cele mai semnificative premii din
domeniul tehnologic în Statele Unite.
Suntem extrem de mândri de echipa pe care am con-
struit-o şi suntem încântaţi de noile provocări şi opor -
tu nităţi care ne stau în faţă”, a declarat preşedintele
companiei Digital Authority Partners.
Codrin Arsene are 31 de ani şi este născut în oraşul
Târgu Bujor din judeţul Galaţi. A studiat la cele mai
prestigioase colegii din oraşul lui natal: la Colegiul
Naţional „Vasile Alecsandri” şi Colegiul Naţional
„Costache Negri”.
Codrin a cochetat şi cu presa, fiind un activ jurnalist la
un ziar local ce avea o pagină pentru adolescenţi. La
vârsta de 18 ani a devenit cel mai tânăr reprezentant
oficial al Programului „Clean Up the World”, iniţiat şi
susţinut de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) prin De-
partamentul de Mediu.
La vârsta de 19 ani, a plecat la Universitatea din
Chicago (SUA), după ce a primit o bursă specială de
la Guvernul României. A absolvit în anul 2010, ca şef
de promoţie, la două specializări:
Ştiinţe Politice şi Studii Internaţionale. Tototdată, are
şi un master în comunicare. Înainte de a pune bazele
propriei afaceri, a lucrat pentru cunoscutele companii
de IT multinaţionale Sears şi Ricoh.

sursa: Teo Trandafir
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100 pENTRu CENTENAR

THEODOR DAMIAN,
personalitate  româno-americană de prestigiu, 

laureat la Washington D.C. în cadrul Galei
“100 pentru Centenar”

Românii-americani  din  New  York  se  bucură  la  aflarea  veştii  că  unul
dintre cei mai îndrăgiţi şi respectaţi români, prezenţă activă în comunitate,

atât din punct de vedere religios, cât şi din punct de vedere laic, preotul-
profesor dr. THEODOR DAMiAN a fost premiat nu de mult în cadrul Galei
„100 pentru Centenar”, la Ambasada României de la Washington.
fără  îndoială  că  nominalizarea  şi  premierea  celor  10  personalităţi  din
Statele Unite ale Americii au fost făcute după o atentă studiere a biobibliografiei
mai multor români. Realizările celor premiaţi se pot citi şi pe internet, fiind
la  îndemâna marelui  public. După  cum se  va  vedea mai  jos,  persoanele
laureate sunt universitari de prestigiu care au făcut şi care fac cinste patriei
lor, România, şi care, de asemenea, au adus şi aduc o importantă contribuţie
în diferite do menii culturale şi ştiinţifice în ţara adoptivă, America. faptele
deosebite şi  lucrările acestor români de seamă au fost recomandarea de
care s-a ţinut cont. Reproducem mai jos textul apărut în „Romanian Global
News” în data de 19 octombrie a.c. * * *
Ministerul pentru Românii de pretutindeni a premiat 10 români valoroşi din
America
Washington a devenit miercuri, 17 octombrie a.c., a opta capitală în care
celebrăm excelenţa românească de pretutindeni din cadrul proiectului 
`100 pentru Centenar`.
La evenimentul organizat pe teritoriul american de Ministerul pentru Românii de
pretutindeni (MRp) în parteneriat cu Ambasada României la Washington, zece
români cu activităţi deosebite, promotori ai valorilor şi identităţii româneşti, au
fost premiaţi cu distincţii simbolice în semn de recunoaştere şi apreciere a
meritelor şi contribuţiei lor la imaginea României în lume.
gala s-a desfăşurat în prezenţa ministrului pentru românii de pretutindeni, Na-
talia-Elena Intotero, alături de reprezentanţi ai misiunii diplomatice din SUA, ai
mediului asociativ, ai clerului român şi ai mass-media în limba română.
„Românii de pretutindeni reprezintă un tezaur al României şi este o onoare
pentru mine să vă pot mulţumi personal pentru ceea ce faceţi. prin ce aţi creat
aici, în ţara-simbol a libertăţii, promovaţi identitatea naţională şi valorile româneşti,
iar pentru asta vă felicit şi vă mulţumesc şi vreau să vă asigur că în Ministerul
pentru Românii de pretutindeni aveţi un partener”, a subliniat ministrul Natalia
Elena Intotero. gala „100 pentru Centenar” a inclus şi un moment artistic
asigurat de interpreta Laura Bretan. proiectul „100 pentru Centenar” îşi propune
să promoveze în An Centenar excelenţa românească şi recunoaşterea meritelor
şi a valorii aduse de membrii comunităţii româneşti din
afara graniţelor.

* * *
Iată cei 10 laureaţi din Statele Unite ale Americii
Rodica Bărănescu - profesor la University of Illinois at

Chicago, la Facultatea de Inginerie Mecanică și
Industrială. A obținut diploma de inginer și doctoratul
la Universitatea politehnică București unde ulterior a
lucrat ca profesor timp de 13 ani, înainte de a emigra
în SUA. A făcut studii doctorale și post doctorale la
French Institute of petroleum în paris, Franța și la
University of Wisconsin la Madison, USA. 

Adrian  Bejan - este profesor universitar la Duke
University, Departamentul Inginerie Mecanică și Știința
Materialelor și este cunoscut pentru contribuțiile sale
remarcabile din domeniul termodinamicii, precum și
ca autor al teoriei constructale privind proiectarea și
evoluția în natură

Adrian Bot - Cercetător în domeniul ştiinţelor biomedicale,
Adrian Bot, MD, ph.D. este vicepreședintele medicinii
translaționale la Kite, o companie de biotehnologie
care a dezvoltat o terapie genetică de prima generație
pentru cancer. Are peste 20 de ani de experiență în
cercetarea și dezvoltarea biomedicală. Doctoratul în
științele biomedicale de la Școala de Medicină din
Mount Sinai, New York. 

Theodor Damian – preot, profesor de Filosofie şi Etică
la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Metropolitan College
of New York (pentru detalii v. mai jos)

Alexandru Mărmureanu - este un proeminent chirurg toracic și cardiovascular,
cu o experiență specială în domeniul chirurgiei minim invazive, în care a
dezvoltat și a pionierat o serie de tehnici și proceduri. În cei peste 30 de ani de
practică, a reușit să trateze unele dintre cele mai complexe și dificile afecțiuni
ale inimii și plămânilor. 

               
              

           
            

            
 

            
         

          
           

            
          

          
   

     
      
       
      
        

    
       

      
      

     
      

      
         

      
        

      
     

       
         

       
      

      
       

       
      

      
      

      
           

         
  

  
      

           
        
           

            
           

         
         

          
          

             
          

            
          

          
        
          

         
          
            
          

            
           

            
           

          
    

  
           

         
           

           

        
       

       
        

        
           
  

     
  

Cu ambasadorul României în SUA, cu ministrul pentru românii
de pretutindeni şi cu alţi români premiaţi

Th. Damian mulţumind pentru premiere
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Alexandra Nechita - S-a născut în 1985 și a început să picteze la vârsta de doi
ani. A avut prima expoziție publică la vârsta de 8 ani și talentul său extraordinar
a fost imediat recunoscut. A atras atenția deopotrivă criticilor de artă și
publicului larg și a fost prezentată de media drept „copil minune" și supranumită
„micul picasso". În 2008 a absolvit UCLA și locuiește în prezent în Los
Angeles. 

Dan Nicolae – este profesor la University of Chicago, Decan al Facultății de
Statistică, profesor la Facultatea de Medicină, secția genetică Medicală și
profesor la Facultatea de genetică Umană. profesorul Dan Nicolae este re-
cunoscut ca unul dintre liderii mondiali în aplicațiile statisticii și matematicii în
genetică.

Marius Stan – Dr. Marius Stan este recunoscut internațional ca unul dintre înte-
meietorii modelării și simulării pe calculator a fenomenelor care apar la
multiple scale temporale și spațiale. Din 2010 este Cercetător principal la
institutul de cercetare 

"Argonne National Laboratory" din Chicago unde
conduce un grup de cercetare care utilizează
elemente de inteligență artificială și simulări pe cal-
culatoare de mare performanță pentru crearea unor
materiale noi cu aplicații în domeniul energetic și în
cel al componentelor electronice. 
Eliot Sorel este medic, lider inovator în medicina
globală și expert în performanța sistemelor de
sănătate. Este Senior Scholar la george Washington
University, Center of Healthcare Innovations and
policy Research și predă cursuri despre performanța
sistemelor globale de sănătate și sănătate mentală
globală. În 2013 dr. Sorel a inițiat un model integrat
de îngrijire primară, sănătate mentală și sănătate
publică, ca mijloc de a crește calitatea, accesul și
caracterul sustenabil al sistemului de sănătate. Este
principalul autor al Declarației Asociației Americane
de psihiatrie (ApA) cu privire la Îngrijire Integrată
din 2016 și coautor al Declarației de la București a
Asociației Mondiale de psihiatrie cu privire la Îngrijirea
Integrată și Îngrijirea Colaborativă din 2015. 
victor  velculescu este profesor de oncologie și
patologie și co-Director al Diviziei de Biologia Can-
cerului la Centrul de Cancer Sidney Kimmel al
Facultății de Medicină a Universității Johns Hopkins.
Dr. Velculescu este cunoscut pe plan internațional
pentru descoperirile sale în domeniul genomica și
cercetarea cancerului. Dr. Velculescu și colegii săi

de la Universitatea Johns Hopkins au făcut prima analiză de secvențare a
întregului genom al cancerului uman, identificând gene și mecanisme importante
ale cancerului. 

* * *
Iată întreaga prezentare făcută domnului Theodor Damian
Theodor Damian - Profesor de Filosofie şi Literatură la Facultatea de Jurnalism
şi Comunicare a Universităţii Spiru Haret, Bucureşti (2008-2011); Preşedintele
al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi al Cenaclului literar
"M. Eminescu" din New York; Paroh al Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Ap. Petru
şi Pavel"; Director al revistei de cultură şi spiritualitate română Lumină Lină-
Gracious Light, New York, director al revistelor Symposium şi Romanian
Medievalia, New York; Preşedinte al Filialei americane a Academiei Oamenilor
de Ştiinţă din România; scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;
ziarist, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România; membru în peste
20 de colegii de redacţie de reviste literare şi academice din România şi SUA,
precum şi în numeroase asociaţii naţionale (România, SUA) şi internaţionale. 
A publicat peste 30 de volume în domeniile teologie şi etică, critică literară,
printre care: The Icons. Theological and Spiritual Dimensions According to St.
Theodore of Studion (Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press, 2002), Introducere
în istoria creştinismului. Primul mileniu (Bucureşti: Editura Fundaţiei România
de Mâine, 2008), Filosofie şi literatură: O hermeneutică a provocării metafizice
(Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008), Trăirea în cuvânt
(interviuri, Cluj: Eikon, 2011), Life and Mind. Perspectives on the Human
Condition, editor, cu Richard Grallo şi Bert Breiner (New York, Sophia Institute –
Theotokos Press, 2013), Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu (Bucureşti:
Eikon, 2016), Gregory of Nazianzus' Poetry and His Human Face in It (Sophia
Institute – Theotokos Press, New York, 2017) şi poezie printre care: Semnul
Isar/ The Isar Sign (Deva: Editura Calauza, 2011), În casa fulgerului (Iaşi: Tipo-
Moldova, seria Opera Omnia, 2013), Lazăre, vino afară (Iaşi: Junimea, 2016). 
A primit numeroase premii şi diplome de recunoaștere a activităților sale
academice, profesionale, culturale şi literare.

* * *
NB: Duminică, 21 octombrie a.c., în Biserica „Sf.Ap.petru & pavel” din Astoria,
Queens, după oficierea slujbei, dr. Napoleon Săvescu a înmânat preotului
profesor Theodor Damian medalia obţinută la gala „100 pentru Centenar” ce a
avut loc la Ambasada României în Statele Unite ale Americii, în Washington
D.C.
REDACŢIA ROMANIAN JOURNAL ÎŞI EXPRIMĂ BUCURIA ŞI MÂNDRIA DE
A-L AVEA PE EMINENTUL PR.PROF.UNIV.DR.THEODOR DAMIAN ÎN MIJLOCUL
COMUNITĂŢII  NOASTRE AICI, LA NEW YORK. 
SUNTEM ALĂTURI DE ACEST OM MINUNAT, SUNTEM ÎMPREUNĂ ÎN
ACTIVITĂŢILE LAICE ŞI RELIGIOASE PE CARE DOMNUL THEODOR DAMIAN
LE INIŢIAZĂ SI LE CONDUCE CU DRAGOSTE DE NEAM ŞI CU DRAGOSTE
DE PATRIE. 
CALDE FELICITĂRI PENTRU VALOROASA DISTINCŢIE PRIMITĂ!

redacţia Romanian Journal

În biserică, Dr. N. Săvescu înmânând preotului Th. Damian
distincţia "100 pentru Centenar"

Medalia cu certificatul de autenticitate
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BUCEGII- MUNŢII MISTERELOR 
Cuprinsi intre Valea Prahovei, Valea Ialomitei, De-

presiunea Brasovului si Subcarpatii Curburii,
Bucegii nu sunt doar inima de piatra a Romaniei, ci
si un minunat sanctuar: un munte sfant, de pe
creasta caruia se vede toata tara, pana la Dunare,
poate cea mai curata apa din lume, si un zeu de
piatra cu chip de dac, ce vegheaza neincetat asupra
Romaniei.
Taina Marelui Sfinx
Chipul de om sapat in stanca priveste cu ochii larg
deschisi peste tara dacilor. Are infatisare mandra,
cu caciula moale pe crestet, cu varful indreptat
inainte. Fata ii este potrivita, proportionata, buzele
ferme si barbia hotarata. Marele Sfinx din Bucegi
este simbolul Romaniei, asa cum turnul Eiffel este
pecetea Frantei ori piramidele de la Gizeh emblema
Egiptului. Il asezam cu mandrie pe carti postale
ilustrate si in ghidurile turistice pentru straini, dar am
uitat de mult care e rostul lui, ce cauta acolo, in
Bucegi, si de ce ne vegheaza tainic de atatea milenii.
Sfinxul nostru are exact aceeasi inaltime cu cea a
sfinxului egiptean de la Gizeh. Oare e o coincidenta?
Privirea sa este indreptata spre locul in care echi-
noxurile se deseneaza pe cer, iar conturul cel mai
clar il dobandeste la 21 noiembrie, cand apune
soarele. Daca sfinxul din Egipt stim ca a fost facut
de mana omului, despre al nostru specialistii romani
se tem sa spuna asa ceva. Doar strainii, mereu
strainii, cand vin pe aici si se minuneaza de frumusetea
si vraja plaiurilor noastre, au curajul sa gandeasca
mai departe. Asa a fost cercetatorul peruan Daniel
Ruzo, care a venit in Bucegi in 1968, anume ca sa
vada Sfinxul nostru, pe care il stia de pe o carte
postala. Si a constatat ca Sfinxul seamana cu chipul
principal dintr-un ansamblu sculptat intr-o stanca de
pe podisul Marcahuasi din Peru… Nicolae Densusianu
spunea ca egiptenii au plecat din Carpati, trecand
prin Grecia, Asia Mica si Liban, pana pe malurile
Nilului, ducand cu ei zestrea spirituala pelasga. Iata
deci originea sfinxului egiptean, in opinia sa! Si chiar
daca am admite ca Sfinxul nostru, impreuna cu
Babele – stranii fapturi de piatra ce stau la taifas in
apropierea Sfinxului – sunt doar opera naturii si nu
creatia unor indepartati stramosi, inseamna ca natura
si-a depasit limitele si s-a intrecut pe sine. Singura
actiunea naturii pare sa nu le explice suficient forma.
Nu stim daca asa au fost dintotdeauna, ori o mana
de om a intervenit dandu-le infatisarea de azi.

Babele – o creatie a omului sau a naturii?
Cum priveau dacii Sfinxul, acest Om de Piatra din
varful muntilor? Cu siguranta, nu ca pe o simpla
stanca erodata de ploi si vant, cum facem noi astazi.
Probabil ca la poalele lui se practicau ritualuri, era
intrebata vointa zeilor ori se faceau initieri si sacrificii.
Poate ca aici, mai mult ca in orice loc, nemurirea era
la ea acasa. Dar Sfinxul din Bucegi nu este singurul
de la noi din tara. Mai exista si un Sfinx banatean,
„de la Toplet”, undeva, pe un mal al raului Cerna,
apoi un Sfinx al Bratocei, in Muntii Ciucas, un altul in
zona Carpatilor de Curbura, pe valea raului Telea-
jen… Si mai spun unii ca numele de „Sfinx” nu este
potrivit. E un nume carturaresc, din mitologia greaca
si egipteana, menit sa-i atraga pe turisti, nume ce nu
are a face cu lumea noastra dacica, straveche. Oare
cum numeau stramosii nostri acest chip impietrit,
vesnic veghetor asupra noastra?

Muntele cu nume de om
„Un munte care se numeste Omul! Este oare muntele
atat de mic sau fost-au omul atat de mare, de s-a
numit muntele dupa dansul? Ce a fost oare omul
acela? Fost-a el un erou mare, care s-a batut in
batalie? Fost-a el un pustnic, care traia in locuri sal-
batice? Fost-a el un hot mare al carui nume nimeni
nu indraznea sa-l pronunte? Fost-a el un imparat,
de care se cutremurau imparatiile?” Asa isi incepea
Carmen Sylva, regina indragostita de Bucegi, legenda
despre Muntele Omu. Un nume ciudat, pentru cel
mai inalt varf din Bucegi, un nume abstract si
tulburator. Unii spun ca o data pe an, la asfintit de
noiembrie, una din stancile din apropierea varfului
isi lasa umbra pe platou. Profilul stancii deseneaza
o imagine umana, care i-a dat numele „Omul”. Altii
spun ca e mai mult de atat. Ca pe Varful Omu a
existat, in vremea dacilor, un altar inchinat unui
mare zeu, poate lui Saturn, zeul timpului, cunoscut
la noi sub numele de Zamolxe. Ori ca pietrele enig-
matice semanate parca de uriasi, tocmai in varful
varfului, sunt altare ciclopice, sunt megaliti, asemenea
celor din apusul Europei. Sau ca sunt coloanele
cerului. Unii numesc stanca cea mai inalta de pe
Varful Omu „Tronul lui Zamolxe”. Iar altii, mai
indrazneti, zic ca nici macar nu e vorba in numele
Omu de cuvantul pe care noi l-am luat din latina,
pentru a desemna fiinta umana, ci de un cuvant mult
mai vechi, de cand lumea, care il desemna pe zeul
primordial. E adevarat, un Monte Omu exista si in
insula Sardinia, Alpii Dolomitici au si ei un varf Omo,
iar cei Ligurici un Monte Omo a carui creasta
depaseste altitudinea de 2600 m. Si nu putem jura
ca este vorba de cuvantul latinesc pentru om, caci
stim ca varfurile cele mai inalte nu erau ale oamenilor,
ci erau consacrate zeilor umblatori prin nori, erau
sacre, erau lacasurile marilor preoti. Acel Om care a
dat numele celui mai inalt virf din Bucegi nu putea fi
decat un zeu.
Despre Varful Omu (2507 m) se spune ca este
centrul unei stele alcatuite din mai multi munti con-
vergenti. El este chiar centrul intregului arc de culmi
care alcatuiesc Bucegii, in el se intalnesc si se
innoada toate crestele. Si cu toate acestea, chiar
fiind cel mai inalt varf din Bucegi, el nu poate fi vazut
tot timpul de pe traseu, ci doar din anumite puncte:
este, intr-un fel, un munte tainic, un munte ascuns.
Din acest centru, de la poalele Varfului Omu, izvoraste
Ialomita, care curge prin Valea Obarsiei, lasand la
rasarit Sfinxul si Babele, iar la apus Muntele Batrana

si Muntele Doamnele. 

Babele, Batrana si Doamnele: ce duhuri, ce vantoase,
ce zane prefacute in pietre salasluiau aici in vremuri
de mult apuse?

Se spune ca Bucegii sunt munti vrajiti care
emana o energie puternica
Cei incercati, care au urcat pe varful Omu de nenu-
marate ori si au scrutat zarile in diminetile limpezi,
spun ca de aici, din inima Bucegilor, poti sa vezi
aproape toata tara, daca te uiti in toate directiile. Se
vede pana si Dunarea, se vad Bucurestiul, Buzaul,
Carpatii Orientali, Tara Barsei, toata Transilvania.
Esti pe acoperisul tarii dacilor. Numai cerul e deasupra
ta.
Unii sustin ca Omu e un munte vrajit, cu o energie
foarte puternica, in maruntaiele caruia sunt stranse
comori. S-a afirmat, pe baza masuratorilor radiestezice,
ca exista o poarta de intrare intr-o retea subterana
aflata sub Omu. Aceasta poarta ar fi undeva pe
Valea Obarsiei Ialomitei, intr-un loc dominat de o
stanca numita „Biserica Trasnita”. Vasile Lovinescu
sustine si el, in „Dacia Hiperboreana,” ca „muntele
Om este traversat de o grota imensa, care este una
dintre cele mai mari din lume, in sensul ca nu i s-a
dat de capat, fiind explorata doar pe vreo 20 de kilo-
metri”.

Nume vrajite
La fel de magice ca si locurile sunt numele acestora.
Cele mai multe sunt franturi dintr-o limba straveche,
pe care am uitat-o, desi ea inca salasluieste in
vorbirea noastra de zi cu zi. De la nume de forme de
relief marunte, la numele proprii ale fiecarui coltisor
din Bucegi, cuvintele au taria si mireasma unor
vremuri in care oamenii vorbeau cu zeii si erau una
cu natura. Putine influente straine, venite mai tarziu,
au putut patrunde aici.Piscul, plaiul, muchia, curmatura,
braul sau brana, strunga – toate sunt cuvinte stravechi,
unele socotite dacice, altele cu origine necunoscuta,
deci probabil tot din vremea dacilor sau chiar mai
demult. Zimbrii, animale cu nume dacic, salasluiau
odinioara pe Creasta cu Zimbri sau in Valcelul cu
Zimbri. La fel si tapul, denumit tot cu un cuvant
dacic, dar de buna seama tapul salbatic, cel negru
si iute de picior, care a dat numele Coltii Tapului,
Valea si Poiana Tapului. Candva, Bucegii erau
cutreierati si de cerbi, cum ne marturiseste Valea
Cerbului. Zanoage, Bolboci, Gavane, Galme,
Clabucete, Clai, Spintecaturi, Zgarbura, Vanturisul
si Vantoasele, atatea cuvinte milenare incarcate de
poveste, ce astazi nu mai exista in vorbirea noastra
cea chinuita de neologisme ale noului mileniu, precum
inflatie, piata de capital, incalzire globala, pensii
private, motiuni de cenzura… O alta lume, un alt
taram, dar acelasi suflet legat de pamantul ro-
manesc…
Chiar numele Bucegilor se lasa greu de descifrat: ce

este un buceag? Lingvistii spun ca huceagul
sau buceagul este un paduris des si jos, ori

covorul de muschi verde si moale, sau
chiar pamantul pustiu, lipsit de paduri,

doar cu buruieni si ierbarie. Localitati
cu numele Bugeac sau Buceag
exista in judetele Constanta, Ialomi-

ta si Teleorman, ca sa nu
mai vorbim de Bugeacul
istoric din Basarabia, teri-

toriu apartinand re-
gatului dacic al
lui Burebista. 
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Poate ca tufele joase de jepi, numite si buceag, au
dat numele Bucegilor. Cat despre originea numelui,
in zadar o cautam in limbile vecine: este la fel de
vechi precum numele Carpatilor. Lingvistul Sextil
Puscariu sustine chiar ca Bucsoiul, unul din bratele
stelei de munti ce se intalnesc in varful Omu, isi are
numele derivat de la Buc, Bucur, tot asa cum si
Buceci, Bugeci, se deriva de la Buc cu acelasi sufix
ca in Maneciu sau Moeciu. Iar Bucur, stim, este un
nume autentic dacic.
Ca locurile acestea erau vrajite, ne-o arata si alte
nume. Valea Comorilor ne povesteste de tezaure
dacice, ascunse la ananghie de preoti si regi. Iar
povestile locului spun ca nu departe, in Sinaia, doua
astfel de tezaure chiar au fost descoperite in vremea
regelui Carol. Batranii locului de i-au spus acelei vai
„a comorilor”? Daniel Ruzo spunea ca Sfinxul nu
reprezinta doar un singur chip, ci e inconjurat de alte
chipuri umane, din rase diferite, pre cum si de capul
unui caine, care are rolul de pazi tor al unei comori
ascunse intr-o Pestera a Tezaurului. Iar aceasta
pestera, mai adauga cercetatorul, trebuie sa fie
undeva in apropierea Sfinxului, acest magnific mon-
ument al Omului. Ce fel de tezaur ar putea fi ascuns
in maruntaiele muntelui? Unul omenesc, alcatuit din
cupe scumpe de aur si argint, incrustate cu nestemate,
sau unul divin, care strange laolalta cunoasterea si
intelepciunea unui trecut ce poate a fost, in privinta
spiritualitatii, cu mult deasupra prezentului?
Si atatea alte nume de poveste… Dar poiana Sfarsitul
Lumii? Poate e vorba de o lume ce incepe in ochiul
Sfinxului si se sfarseste in norii de sub talpile zeilor
daci. Dar Podul cu Florile sau Piatra Arsa? Dar
Varful cu Dor? Ce dor atat de fierbinte a dat numele
unei vai, unui izvor si unui varf printr-o numire atat
de stravechi inmiresmata? Caci nu este Varful Dorului,
ci e Varful cu Dor, asa cum e Valea cu Brazi ori
Dealul cu Melci. Iata dorul, stand pe un varf, unde
pietre ciudate formeaza, zice Nicolae Densusianu,
un altar ciclopic. Un dor mai tare decat moartea, un
dor vesnic, incremenit in piatra. Poate sufletul stra-
bunilor care geme, uitat, poate dorul de vremurile
cand zeii umblau cu talpile goale pe pajistile Bucegilor.
Au venit apoi valurile tarzii de neamuri straine, care
si-au lasat numele in Bucegi: turcii (Mecetul Turcesc),
tatarii (Cheile Tatarului) si chiar tiganii, dar samburele
dacic a ramas. Pana si „stanca” si „stana”, vorbe
atat de insemnate, au obarsie necunoscuta: de buna
seama sunt cuvinte stravechi pastrate in limba
noastra pana astazi.
Un urias sanctuar stravechi
Cetatea de piatra a Bucegilor nu a fost niciodata
cucerita. Armatele imparatilor romani Domitian si
Traian nu au ajuns in locurile sacre ale dacilor. A fost
cucerita Sarmizegetusa, cu complexul ei de sanctuare
minunate, ce au fost facute de romani una cu
pamantul. Stalpii templelor au fost facuti bucati,
preotii alungati ori ucisi, incinta sacra a fost vandalizata.
Muntele Sfant al dacilor nu a fost niciodata pro fa nat.
Poate pana astazi, cand turisti ingroapa in gunoaie
aceste monumente si le manjesc cu spray-uri
colorate.
Scriitorii greci din vechime spun ca dacii
aveau un munte sfant, Kogaionon, cuvant
care insemna chiar acest lucru „Cel Sfant”, iar
pe langa acesta curgea apa lor sfanta, care se
numea la fel. Tot in apropiere se afla si o pestera
sacra, in care s-a retras Zamolxe si, dupa el,
preotii daci care tineau cumpana vremilor. Multi
si-au batut capul sa afle unde se afla
acest munte. Unii au spus ca
Godeanul este muntele sfant,
cel indeaproape veghetor asupra
Sarmizegetusei, iar apa sfanta ar
fi ori Streiul, ori Gradistea. 

Altii au vazut in Retezat acest munte sfant, altii au
ales Ceahlaul, unii Muntele Gaina ori varful Gugu,
din Muntii Tarcului. Ba mai mult, unii sustin ca Ko-
gaionon nu a fost unul singur, ci mai multi munti. Si
despre Bucegi s-a spus, cu indreptatire, ca ar putea
adaposti muntele sfant, iar Varful Omu pare sa fie
cel mai de crezut pentru aceasta demnitate. Si nu
doar pentru ca este cel mai inalt din Bucegi si de pe
fruntea lui se poate vedea braul Dunarii. Si nu doar
pentru ca este presarat cu stanci ciudate, socotite
de unii altare megalitice. Si nu doar pentru ca de la
poalele lui izvoraste Ialomita, care curge pe langa
Sfinx, Babe si naucitoarea pestera cu acelasi nume
– loc curat de rugaciune, atat in trecut cat si astazi.
Si nu doar pentru ca se numeste Omu… Ci pentru
ca intreaga zona pare sa fie un urias sanctuar
preistoric, cu un parcurs initiatic ce incepe de la
Pestera Ialomitei, pe care unii o numesc Pestera lui
Decebal, locuita in trecut de preoti daci, iar astazi de
calugari crestini, urca la platoul Babelor, unde se
face inchinare Sfinxului si sfatuitoarelor lui, apoi se
indreapta spre obarsia Ialomitei, pana pe varful
Omu. Acesta este Muntele Sfant, aceasta este Apa
Sfanta, aceasta este Pestera lui Zamolxe. Nu puteau
fi preotii daci atat de necugetati incat sa-si lase
muntele sacru, toata sfintenia si tot temeiul neamului
lor, in mainile dusmanului. Ce aveau ei mai sfant nu
se afla la Sarmizegetusa, unde era de prevazut ca
romanii vor putea ajunge, ci in creierii muntilor, in
nori, pe varfurile cele mai inaccesibile.
Locul unde se intalnesc lumile
Locuitorii din satele de munte ale Bucegilor, dar si
cercetatorii zonelor obscure ale existentei spun ca
aici se petrec lucruri stranii. Aici se intalnesc lumile.
Aici este polul energetic al intregii Romanii. Oamenii
care ajung in aceste locuri cu sufletul curat se
incarca de energie. Unii chiar se vindeca. Legendele
spun ca Bucegii sunt strabatuti de nesfarsite tuneluri
subterane. Uneori, Omu se cutremura din senin,
cum a fost in 1993, cand timp de o luna au fost sute
de cutremure mici, uneori si cate zece pe zi. Lucru
ciudat, caci muntele e alcatuit din calcare si con-
glomerate, care sunt roci stabile. Alteori se aud
bubuituri de sub pamant, ca si cum ceva s-ar prabusi,
iar multi oameni din asezarile din apropiere sunt
chinuiti de insomnii in timpul acestor fenomene. Se
zice ca intre 1994 si 1998, in zona Bucegilor s-au in-
registrat mici zguduituri subterane zilnice, produse
fix la orele 20.00 si la 3.00 noaptea. Specialistii au
afirmat ca e vorba de fracturi ale scoartei, dar n-au
putut explica de ce s-au petrecut la ore fixe…
Cercetari efectuate inainte de 1989 pe mostre de
roca au demonstrat ca Varful Ocolit (Bucura), aflat
aproape de Varful Omu, are caracteristici speciale,
e un adevarat Stalp al Cerului. Concluzia cercetarilor
neconventionale a fost ca acolo se afla un fel de
poarta de iesire din universul terestru, cu o activitate
energetica masurabila, iar aceasta energie era din
ce in ce mai puternica, depasind pragul de latenta in

1986. 

Acest centru energetic ar fi fost cunoscut si dacilor,
care l-au numit Kogaionon. Fenomene stranii se
petrec si in aer, in aceste locuri: curcubee stralucitoare
in plin soare, fara sa fi plouat inainte, uneori chiar
saptamani intregi; lumini ciudate, fulgere, scantei
lungi de un metru in jurul Sfinxului si multe altele. 
Ialomita aproape de obarsie
In ce priveste Apa Sfanta, chiar si cercetarile stiintifice
moderne par sa i se supuna. Poate ca Ialomita,
numita in scrierile vechi Naparis si Helibakia, a fost
intr-adevar apa sfanta, care dupa 400 de km se
varsa in Dunare, la Carsium, unul din punctele strate-
gice de pe fluviu. Sau poate este vorba de Apa Vie,
un fenomen straniu, dar real, intalnit in Valea Ialomitei.
Este vorba de zona numita „Sapte Izvoare”, aflata
pe versantul estic al Bucegilor, pe Valea Ialomitei,
intre Lacul Bolboci si Scropoasa, unde exista o
sursa de apa misterioasa, cercetata in laborator
inca din 1927. Ce are special aceasta apa? Se pare
ca este una dintre cele mai curate din lume! Studiile
au continuat, au venit si strainii si au facut cercetari,
iar testele aratau ca toti indicatorii calitativi ai apei
de la Sapte Izvoare au un standard superior tuturor
surselor de apa cunoscute in lume! De pilda: numarul
de bacterii e zero – fata de 5, limita minima acceptata
– poluarea cu azotati si azotiti e zero. In anii 80, au
fost reluate cercetarile, iar zona a fost inchisa. Testele
recente au aratat ca, intr-adevar, este vorba de o
apa speciala, care izvoraste dintr-o grota unde se
afla un imens lac subteran. Din punct de vedere
chimic, aceste izvoare sunt, intr-adevar, unele dintre
cele mai curate surse naturale de apa plata din
lume. S-au gasit si explicatii stiintifice pentru aceasta
minune: fie apa aceasta trece printr-un camp magnetic,
fapt care o face sa-si recapete structura ordonata
ideala (iar cercetarile magnetometrice au detectat
puternice anomalii in zona), fie izvoarele trec pe
langa un zacamant de argint, iar argintul impiedica
dezvoltarea bacteriilor. Aceasta este „apa vie”, cunos-
cuta de preotii daci, care erau si mari vindecatori.
Oricat de greu sunt de crezut pentru unii legendele,
povestile impatimitilor de munte sau cercetarile
neconventionale, oricat de banala si cenusie ar fi
per spectiva asupra Bucegilor din birourile oficiale
ale institutelor de cercetare, un lucru e sigur: Bucegii
sunt un loc cu totul special. Dar numai cei care
ajung acolo cu gand curat stiu asta. Chiar daca ni se
spune ca e vorba doar de capriciile naturii, care a
sapat in pietre forme curioase, a croit pesteri si a
limpezit izvoare pana la puritatea absoluta, nu trebuie
sa uitam ca un lucru, oricat de banal, daca generatii
la rand e socotit sfant, devine sfant. Iar Sfinxul,
Babele si Omu nu sunt deloc banale: este de neta-
gaduit ca dacii, si chiar stramosii lor indepartati, le-
au considerat sacre. Mii de ani, preotii au vorbit cu
zeii la poalele Sfinxului si s-au initiat band apa vie.
Trebuie sa fii orb la suflet si intunecat la privire ca sa
nu accepti ca Bucegii,

Locuitorii din zona spun ca in
Bucegi se petrec lucruri

stranii daca nu au fost din-
totdeauna, in mod sigur

au devenit la un moment
dat, datorita stramosilor nostri, un
mare si puternic sanctuar. Si nu
multe neamuri au parte de astfel

de minunatii, produse de atingerea
zeilor, asa cum avem noi: trebuie

doar sa vedem, sa intelegem si sa
ocrotim ceea ce ni s-a dat.

formula as
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DIVERSE

UNIUNEA EUROPEAN< IMPUNE
DICTATURA DE gEN |N }<RILE SALE
Convertita in suprastructura pe care nu a ales-o
nimeni democratic, Bruxelles imita vechea URSS im-
punand in Europa o noua dictatura, cu dogmele sale,
cu gulagurile sale si planurile de reeducare pentru
dizidenti.

Obiectiv: spalarea mintii copiilor nostri inca din scoala
primara. Nu dormiti…

Am depasit deja nivelul de ridicol al URSS staliniste.
Daca tarul rosu a acoperit un escroc numit Lysenko,
cu toate ca absurda sa teorie genetica a adus in
Rusia foametea, Universitatea din Barcelona a inceput
un Grad de Studii de Gen, cu toate ca „asta” nu este
decat o pungasie lipsita de rigoare stiintifica, si o
forma ca oricare alta de a inghiti din bugetul orasului.
Ceea ce preocupa este ca in spatele acestui tip de
impostori stau guverne, si in spatele lor super-
guvernul: Uniunea Europeana. Si pentru a continua
cu comparatiile, Bruxelles care impune agenda LGTB
pare sa imite Moscova. Ceea ce s-a nascut ca Piata
Comuna pentru a relansa Batranul Continent dupa
razboi merge pe drumul convertirii intr-o suprastructura
despotica care nu numai ca invadeaza suveranitatea
tarilor membre, ci incearca sa redefineasca natura
umana si sa impuna, prin intermediul perspectivei de
gen, un om nou, o utopie totalitara precum cea
sovietica (in acel caz, societatea fara clase, in acest
caz societatea fara sexe, masculin-feminin).

Paralelisme
Revolutia sexuala din anii 60 – cu luna mai franceza
din 68 ca epicentru – ar echivala cu revolutia bolsevica
din 1917; Eliberarea de tabu-uri sexuale si mirajul ul-
terior, caderea tarismului si „sus paria de pe Tera”; 

dictatura de gen si dogmele sale antistiintifice, a la
dictatura stalinista si sirul de minciuni convertite in
adevaruri oficiale; fatwa „homofobiei”, acuzatii irefutabile
de „revizionist” si „burghez”; inchisoarea cu care
ameninta legile ca cea impusa de LGTB spaniola, si
ostracismul social, temnitele KGB si moartea civila a
dizidentilor – si uneori de asemenea si fizica; interzicerea
terapiilor pentru a recupera sexul biologic, spalarea
creierelor in Gulaguri si la reeducare; si atitudinea
supusa a tarilor satelit ale Moscovei la fel ascultarea
tarilor subordonate Bruxelles-ului, prin mituirea gu-
vernelor marioneta. Nu trebuie decat sa inlocuiasca
mita cu fonduri europene.
Si totul in mana unor puteri proprii demne de tiranii
Antichitatii, decat de guverne democratice ale secolului
XXI, invadand viata privata a cetatenilor si dictandu-
le cum trebuie sa fie identitatile lor sexuale; reeditand
regimurile sovietice si naziste cu intentia de a uzurpa
patria potestad si reeduca sexual copiii.
Gravitatea acestei amenintari impotriva libertatii este
invers proportionala cu deficitul democratic al eurocratiei
de la Bruxelles. Cine se crede ca este Juncker care
inainte de a avea notorietate la Bruxelles conducea o
tara de playmobil? Si atat de playmobil, cum spunea
cu ironie Michael Caine “cand eram tanar credeam ca
Luxemburg nu era altceva decat o emisiune de radio”.
In Uniunea Europeana, se cheltuiesc bani, multi bani.
Un exemplu: Forumul European al Tineretului finantat
cu mii de milioane de euro de la UE face campanie
de multi ani pentru „egalitatea de gen” si „orientarea
sexuala”.
Agentia Drepturilor Fundamentale dispune de un
buget anual de 20 milioane de euro si cei 80 de func-
tionari ai sai nu trebuie sa faca altceva decat sa ur-
mareasca „homofobia” si – in trecere – „islamofobia”.
Institutul European pentru Egalitate de Gen conteaza
cu 52 milioane de euro pentru incorporare perspectivei
‘Gender’ la politicile nationale. Incorpora sau impune?
Unul dintre obiectivele lor marturisite este „educarea
constiintei cetatenilor UE in egalitatea de gen”. Notati
parfumul maoist „educarea constiintei”.
Pe langa toate aceste agentii, Bruxelles finanteaza
generos ONG-uri pro LGTB pentru a impune agenda
de gen celor 500 milioane de cetateni ai tarilor su-
puse.
Una dintre ONG-uri este Asociatia Internationala a
Lesbienelor, Gays, Bisexuali, Trans si Intersex (ILGA),
finantata 70% cu fonduri europene. 30% este acoperit
in mare parte de Open Society… a inevitabilului
George Soros.
Nu lipseste decat sa-l citim pe dizidentul Vladimir
Bukovski caruia Parlamentul European ii aminteste
de Sovietul Suprem.
Si daca cuiva i se pare exagerata comparatia UE
proLGTB cu URSS, nu trebuie decat sa-l citeasca pe
dizidentul Vladimir Bukovski, un biolog care a stat 12
ani in lagare de concentrare si inchisori psihiatrice
sovietice, si cand a ajuns in Occident a ramas surprins
de anumite paralelisme cu Rusia comunista.
„Nu este accidental ca Parlamentul European imi
aminteste Sovietul Suprem. Pare Sovietul Suprem fi-
indca a fost conceput astfel. In mod similar, cand
privesti Comisia Europeana, seamana cu Politburó„,
a indraznit sa spuna intr-o conferinta la Bruxelles.
Explica Bukovski ca in Statul sovietic, nimeni nu
alege mandarinii de la Bruxelles, exista coruptie de
sus pana jos, este pedepsit dizidentul, corectitudinea
politica se raspandeste si se transforma in ideologie
opresiva, si pune exemplul pastorului suedez care a
fost urmarit luni de zile fiindca a spus ca Biblia nu
aproba homosexualitatea.
Desigur este numai o analogie. „Nu spun ca are un
Gulag. Inca nu are KGB, dar observ cu atentie
structurile Europol, de exemplu”. 

SE VA PREDA |N {COALA PRIMAR<
C< ExIST< fETI}E CU PENIS…

Podemos (partidul de extrema stanga spaniol care a urcat
in sondaje) va preda in scoli ca exista lume „gender fluid”
si fetite cu penis. Primaria din Zaragoza a organizat o zi
de „despatologizare” si „integrare” a „identitatilor trans”.
Despatologizare – La inceputul anilor 80, Asociatia
Psihiatrica Americana (APA) din SUA, a decis sa registreze
o noua transtornarea mentala numita Trastornarea Identitatii
de Gen, pentru a descrie persoanele care manifestau ca
apartin sexului opus decat cel cu care s-au nascut. Trav-
estismul a fost si el trecut la trastornare mentala. Posterior,
OMS a incorporat in Manualul de Clasificare a Bolilor
(CIE) Trastornarea Identitatii de Gen sau transexualismul
si travestismul la trastornari sexuale nu patologii mentale.
Programul include o convorbire de formare, intr-un institut
public, cu titlul „Bune practici in Educatie”, in care, intre
altele, se propune schimbarea programei in toate etapele
educative – de la Infantil la Bacalaureat – pentru a reforta
educatia „afectivo-sexual” si de „gen”. In materialul propus
elevilor se includ noile conceptii, ca „genul fluid” pentru a
se referi la persoana care „nu se identifica cu o singura
identitate sexual, ci intre mai multe”.

„Fetite cu penis, baieti cu vagin”
Programul –„Asa sunt, asa iubesc, asa ma exprim”.
Educand in diversitatea sexuala si in gen – este elaborata
pentru distincte etape ale sistemului educativ obligatoriu,
de la Infantil, adica de la copii de 0 la 3 ani.
Pe cei mai mici ii invata, de exemplu, ca „exista persoane
cu vagin si altele cu penis si testicole. De asemenea ca
exista genitale care au alte forme”.
Exista multe forme diferite de a fi si te simti fata. De ase -
me nea exista multe forme diferite de a fi si te simti baiat.
Sau inclusiv sa te simti ambele sau niciuna din cele
doua”, se spune in materialul didactic pentru acaesta
etapa de 0-3 ani.
In clasele primare deja se vorbeste de identitatea „no
binara” – „in care nu intra varietatea de identitati binare”,
adica barbat si femeie – sau „genul fluid”, care ar fi cel
care „nu se identifica cu o singura identitate sexuala, ci cu
mai multe”. In plus, persoanele „pansexuale” sunt acelea
care – se zice – sunt atrase de barbati, femei, persoane
no-binare, fluid gen…”
Tabla inmulturii n-o vor sti, dar ca exista 37 genuri, ca
exista lume transgender, no binari, persoane cuantice,
fluide, pansexuale sau ca poate schimba sexul in fiecare
zi, sigur vor invata din memorie. De ce nu lasa copiii in
pace? se intreaba autorul articolului.
Raspunsul este simplu: vor sa scoata din scoala copii
dezaxati, care sa creada ca sunt tot ce i-au invatat, sa
ajunga niste clienti de psihiatrie, sa se sinucida, sa
schimbe sexul si in special sa nu poata procrea, adica sa
distruga rasa europeana alba.

mediterraneodigital.com
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SĂNĂTATE

Majoritatea bolilor vin de la cap. 
Medicina chineză ne dezvăluie

cauzele apariției bolilor
în organismul uman

(2)
continuare din ediţia trecutã

In mod obişnuit, aceste “schimbãri climatice”, cunoscute
şi sub denumirea de “cele şase tipuri de energii”, nu
provoacã modificãri patologice în organism. Acţiunea
lor poate determina apariţia bolii numai atunci când
schimbãrile climatice sunt bruşte sau extreme, sau
dacã rezistenţa organismului este scãzutã. Atunci
când sunt privite ca factori ce stau la baza apariţiei
bolilor, aceste schimbãri climatice sunt denumite
“cele şase energii perverse”.
In momentul în care produc îmbolnãvirea, “cele şase
energii” invadeazã corpul, din exterior spre interior,
prin piele, nas sau gurã.
Afecţiunile provocate de aceşti factori sunt strâns
legate de schimbãrile de vreme şi de mediul încon-
jurãtor. De aceea, ele mai sunt denumite şi “boli de
sezon”.
VÂNTUL

Vântul este asociat cu ficatul, lemnul, primãvara,
Yang-ul. El poate invada cu uşurinţã corpul atunci
când acesta este transpirat sau în timpul somnului.
Vântul este asociat cu mişcarea şi cu activitatea şi
poate aduce şi celelalte “energii perverse” în interiorul
corpului, odatã cu el. Vântul este considerat cea mai
importantã “energie perversã”, fiind denumit generic
ca fiind “cauza celor o sutã de afecţiuni”.
Vântul disperseazã energia în sus şi în exterior
– Având caracter Yang, energia vântului tinde sã

urce şi sã se extindã.
– Afecţiunile cauzate de vânt se manifestã iniţial la

nivelul pãrţii superioare a corpului: cap, organe de
simţ şi piele.

Manifestãrile clinice sunt: dureri de cap, obstrucţie
nazalã, dureri şi usturimi în gât, umflarea feţei,
transpiraţii şi sensibilitate la vânt.
Apariţie rapidã şi schimbãri rapide
– Declanşeazã afecţiuni acute, cu evoluţie rapidã,

precum febra, bolile infecţioase.
In naturã vântul bate în rafale şi acţiunea sa este car-
acterizatã de schimbãri rapide. Drept urmare, tulburãrile
provocate de vântul patogen sunt însoţite de simptome
“migratoare”, modificãri bruşte de stare şi instalarea
violentã a afecţiunii. Astfel, durerile articulare ce apar
se mutã, “migreazã” în corp.
Un alt exemplu îl constituie urticaria produsã de
acţiunea vântului, afecţiune ce dã mâncãrimi ale pielii
şi pustule care apar şi dispar pe suprafaţa corpului.
Creazã mişcãri anormale şi bruşte
– Spasme, convulsii, ticuri
Posibile afecţiuni
– Atac vascular cerebral
– Ceafã înţepenitã cu rãcealã
Vântul este cel mai des întâlnit primãvara
Cel mai adesea vântul care apare primãvara are o
putere foarte mare, el penetrând cu uşurinţã în
interiorul corpului.

FRIGUL
Frigul, deşi caracteristic iernii, poate apãrea şi în alte
anotimpuri.
Existã mulţi factori care permit frigului patogen sã in-
vadeze corpul:
– îmbrãcãmintea prea subţire, neadecvatã temperaturii

mediului ambiant,
– staţionarea în ploaie (umezealã),
– bãile în lacuri pe timp geros,
– menţinerea corpului transpirat pe timp friguros.
a) Frigul este un factor patogen Yin şi drept urmare

el va afecta Yang-ul (energia şi funcţiile) corpului.
Frigul tulburã mecanismul homeotermiei şi apar
simptome de boalã caracteristice: membre reci,
scaune diareice conţinând resturi alimentare nedi-
gerate, micţiuni frecvente şi cantitãţi mari de urinã,
ş.a.m.d.

b) Acţiunea frigului este însoţitã de contracţie şi
stagnare, având drept consecinţe apariţia unor
dezechilibre în mecanismul de închidere şi deschidere
al porilor, contractarea spasmodicã a tendoanelor
şi meridianelor, împiedicarea circulaţiei normale a
energiei şi a sângelui. Drept simptome secundare
pot fi menţionate: durerea, aversiunea faţã de frig,
lipsa transpiraţiei, posibilitatea limitatã de mişcare
a membrelor.

c) Frigul afecteazã cu uşurinţã partea inferioarã a
spatelui, genunchii, articulaţiile, stomacul, intestinele
şi ficatul.

UMEZEALA
Umezeala reprezintã tipul de energie predominantã
din timpul verii târzii – acel interval dintre vara propiu-
zisã şi toamnã – anotimp care în China este caracterizat
de ploi abundente şi de cãldurã. In aceastã perioadã,
umezeala patogenã invadeazã cu uşurinţã corpul,
din cauza staţionãrii prelungite în ploaie sau în zone
ceţoase, din cauza purtãrii unor haine ce nu permit
absorbţia transpiraţiei abundente.
a) Umezeala este caracterizeazã prin greutate şi tur-

biditate crescutã a unor secreţii şi excreţii.
Pacienţii se plâng adesea de dureri de cap cu senzaţia

de apãsare în cap şi – uneori – în tot corpul; în
unele cazuri apare inflamaţia dureroasã a încheie-
turilor.

Pe piele pot fi întâlnite leziuni supuroase sau eczeme
zemuinde.

Urina este tulbure, apar scaune ce conţin mucus sau
chiar sânge, leucoree purulentã şi cu miros înţepãtor.

b) Umezeala se caracterizeazã prin vâscozitate şi
stagnare.

Pacienţii au de obicei limba foarte încãrcatã, scaunele
foarte consistente şi greu de evacuat, micţiunea
este dificilã.

Afecţiunile care apar tind sã se prelungeascã şi sunt
rebele la tratament.

c) Umezeala afecteazã Yang-ul şi împiedicã circulaţia
energiei.

Manifestãrile clinice includ senzaţia de greutate în
piept, distensie abdominalã, micţiune dificilã şi cantitate
scãzutã de urinã, evacuarea dificilã a scaunelor ce
conţin mucus.
Splina preferã uscãciunea şi se teme de umezealã.
Din acest motiv, umezeala va afecta funcţionarea
splinei, provocând senzaţia de apãsare în epigastru
şi în abdomen, constipaţie, edeme. Toate acestea
sunt consecinţe ale afectãrii funcţiilor de transport şi
transformare a fluidelor în corp (asigurate de splinã).

FOCUL
Adesea, vara existã un exces de Yang (cãldurã,
luminã) şi drept urmare apare “focul”. El poate fi însã
întâlnit şi în alte anotimpuri.
Cãldura, arşiţa şi focul sunt manifestãri de intensitate
diferitã ale Yang-ului:
– Cãldura este cea mai blândã
– Arşiţa este o manifestare a Yang-ului ceva mai

intensã decât cea a cãldurii
– Focul este forma cea mai severã a Yang-ului.
Focul este un factor patogen de naturã Yang.
– Acţiunea focului este caracterizatã de ardere şi de-

plasare spre partea superioarã.
Simptomele ce ţin de deplasarea focului spre partea
superioarã a corpului:
– febrã, agitaţie, sete, transpiraţie, ulceraţii ale

mucoasei bucale, dureri ale gingiilor, dureri de cap,
ochi congestionaţi;

– dacã focul patogen atinge mintea apar: insomnii,
delir, comã.

Focul (Yang) consumã fluidele (Yin) corpului: atunci
când focul arde poate provoca ieşirea forţatã a
fluidelor cãtre exterior, provocând o deshidratare
gravã.
Simptomele ce ţin de consumarea fluidelor corpului:
– dorinţa de a consuma multe lichide, buzele şi gâtul

se usucã, intervine constipaţia, urina este în cantitate
foarte redusã şi foarte concentratã.

Focul care invadeazã corpul stârneşte vântul şi
provoacã perturbaţii ale funcţiilor sanguine.
1. Excesul de foc afecteazã meridianul ficatului şi

tendoanele, stârnind vântul în ficat.
Simptomele “arşiţei care stârneşte vântul”:
– febrã mare, comã, convulsii, rigidizarea gâtului,

privire fixã.
2. Afectarea sângelui de cãtre foc duce la creşterea

vitezei de circulaţie a sângelui, iar pulsul devine
foarte ridicat. In formele severe sângele este scos
din vase, ducând la:

– epistaxis, hematurie, sângerãri uterine, menoragie.
Focul patogen ce stagneazã poate descompune
carnea şi sângele, ceea ce duce la:
– furuncule, ulceraţii, abcese.

CĂLDURA VERII – ARŞIŢA VERII
Arşiţa sau cãldura excesivã este forma predominantã
de energie din timpul verii şi, spre deosebire de
ceilalţi factori patogeni, ea nu este întâlnitã decât pe
durata acestui anotimp.
Bolile pe care le provoacã sunt induse de temperaturi
înalte şi apar în urma expunerii excesive la soare
sau staţionarea pentru mai mult timp în locuri
supraîncãlzite şi cu ventilaţie proastã.
Cãldura verii este un factor patogen de naturã Yang.
Simptomele sunt:
– febra ridicatã, sete, transpiraţii excesive, agitaţie,
puls crescut.
Cãldura verii este caracterizatã de acţiune la nivelul
zonelor superficiale, dispersie şi consumarea lichidelor
corpului.
De obicei, afecteazã capul şi ochii, provocând ameţeli
şi tulburãri de vedere.
Cãldura verii poate de asemenea sã blocheze funcţia
de închidere a porilor, menţinându-i deschişi. In acest
mod vor apare pierderi mari de fluide prin transpiraţie
excesivã. Va apare:
– setea, limba şi gura devin uscate, urina este foarte
concentratã, stare de epuizare.
Vara este adesea foarte umedã şi, de aceea, cãldura
patogenã este combinatã cu umezeala patogenã.
Simptome: greutate în cap, senzaţia de sufocare,
anorexie, epuizare, febrã şi agitaţie.

autoeducare.ro

continuare în ediţia urmãtoare
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SĂNĂTATE

Castravetele
Aceasta legumă are proprietăţi uimitoare
care te pot scăpa din situaţii jenante
în viaţa at cotidiană. Iată mai jos
câteva lucruri interesante despre
castravete :
1. Castraveţii sunt legume care conţin

majoritatea vitaminelor de care AI nevoie
într-o zi.
Un singur castravete conţine vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, acid folic, vitamina
C, calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu şi zinc.

2. Te simţi obosit după-amiaza? Uită de cafea sau alte băuturi energizante şi
mănâncă un castravete. 
Castraveţii sunt o bună sursă de vitamine B şi carbohidraţi care îţi vor reda
energia de care AI nevoie până la finalul zilei.  

3. Te-ai săturat de aburul de pe oglinda din baie care apare de fiecare dată când
te speli? Atunci încearcă să freci oglinda cu o felie de castravete.
Acesta nu numai că va elimina foarte repede aburul, 
Dar va oferi băii tale o aromă proaspătă de spa.  

4. Melcii dau târcoale grădinii tale şi fac ravagii printre răsadurile tale?
Atunci pune într-o farfurie de tablă câteva felii de castravete şi grădina at va
scăpa întreg sezonul de dăunătorii nepoftiţi.
Chimicalele din castravete reacţionează cu aluminiul farfuriei şi emană un
miros imperceptibil pentru oameni, dar care este neplăcut pentru dăunătorii
care vor elibera zona.

5. Vrei să elimini celulita într-un mod cât mai rapid înainte de a merge la piscină
sau la plajă?
Ei bine, tot castravetele te va salva. Freacă câteva felii pe zonele problemă şi în
câteva minute pielea at va arăta mult mai bine. 
Substanţele din castravete au un efect pozitiv asupra colagenului din piele,
care va face ca pielea şi tenul tău să fie mai ferm şi mai compact. 
Astfel vei reduce semnele vizibile de celulită şi chiar şi ridurile. 

6. Vrei să eviţi mahmureala sau durerile de cap? 
Mănâncă o bucată de castravete înainte de culcare şi te vei trezi proaspăt şi
fără dureri. 
Castraveţii conţin suficiente cantităţi de zahăr şi vitamină B care vor înlocui
pierdea nutrienţilor din corp, în momentele intense. 
Cu un singur castravete vei menţine echilibrul nutrienţilor din corpul tău şi vei
evita atât durerile de cap, cât şi mahmureala. 

7. Eşti la cura de slăbire şi simţi că foamea îţi dă târcoale? Consumă câteva felii
de castravete. 
Aceştia au fost folosiţi timp de secole de către exploratorii europeni pentru
mese mici, care să Le ofere nutrienţii de care au nevoie şi să prevină apariţia
înfometării.  

8. Ai o întâlnire imporatantă, însă ai realizat că nu ai timp să îţi cureţi pantofii? 
Atunci freacă o felie de castravete proaspăt pe pantofi. 
Chimicalele din această legumă îţi vor face pantofii să stralucească şi vei ţine la
distanţă şi apa.  

9. Dacă AI probleme cu scârţâitul balamalelor de la uşi, aplică puţin suc de
castravete pe zona problemă. Vei vedea că scârţâitul va dispare.  

10. Eşti stresat?
Nu ai timp pentru câteva momente de relaxare? 
Taie un castravete în mai multe felii pe care Le pui
într-o oală cu apă fierbinte. 
Substanţele din acesta vor reacţiona cu apa fierbinte
şi vor emana o aromă proaspătă şi relaxantă. 
Ştiinţific este demonstrat că aceasta aromă reduce
stresul mămicilor şi celor care se pregătesc pentru ex-
amene.

11. Tocmai AI mâncat în pauza de masă de la serviciu şi
nu AI gumă de mestecat sau bomboane mentolate? 
Ţine apăsată o felie de castravete în gură. Chimialele
din această legumă vor elimina bacteriile care sunt re-
sponsabile de mirosul neplăcut.  

12. Cauţi o soluţie „Verde” pentru a curăţa robineţii, chi-
uvetele sau alte obiecte din oţel? Freacă obiectele re-
spective cu o felie de castravete. 
Nu numai că robineţii şi chiuvetele tale vor luci de
curăţenie, dar astfel nu îţi vei distruge degetele şi
unghiile cu substanţe toxice. 

13. Ai scris ceva cu stiloul sau cu pixul şi AI făcut o
greşeală? 
Cu coaja unui castravete şterge încet greşeala de
scris. Aceeaşi metodă o poţi folosi şi pentru creioane
sau markere.

Duşul la vârstă înaintată !
Patricia Farris, medic dermatolog în New Orleans, spune că pe măsură ce
înaintăm în vârstă tindem să avem pielea mai uscată, iar duşurile foarte dese vor
duce la apariţia de eczeme şi mâncărimi. 
Asta pentru că în mod natural glandele sebacee sunt afectate de înaintarea în
vârstă, dar şi de folosirea în exces a săpunurilor, scrie Huffington Post.
Dermatologiiau făcut o listă cu cele 9 greşeli pe care mulţi oameni le fac în
legătură cu duşul.
1. Cea mai frecventă greşeală este duşul cu apă fierbinte, spune medicul

dermatolog Cynthia Bailey. 
Apa fierbinte, chiar dacă relaxează corpul, va distruge bariera naturală de
protecţie a  pielii, asigurată de glandele sebacee, pentru că va înlătura stratul
uşor uleios al pielii. 
Apoi va stimula circulaţia sanguină, astfel încât pielea se va înroşi foarte mult. 
Astfel va apărea o iritaţie a pielii şi mâncărime. Temperatura ideală a apei
pentru duş este doar puţin peste temperatura naturală a corpului, adică peste
37 de grade Celsius.

2. Durata prea mare a unui duş este o altă greşeală gravă. Ideal este ca un duş
să nu dureze mai mult de 10 minute. 
Motivul este acelaşi: un duş îndelungat, chiar dacă este plăcut, va provoca
uscarea pielii.

3. Rhonda Klein, dermatolog în Milford, spune că folosirea de săpunuri sau geluri
de duş parfumate sau antibacteriene provoacă de asemenea uscarea pielii şi
mâncărimi. 
Ea recomandă produse speciale pentru spălare, care sunt foarte hidratante şi
care nu conţin săpun

4. Săpunirea întregului corp este o altă greşeală gravă.
Multe zone ale corpului nu secretă grăsime, de aceea ar trebui săpunite mai
rar, nu la fiecare duş. 
Cynthia Bailey spune că ar trebui săpunite doar zonele care secretă transpiraţie
şi miros urât: subraţul, tălpile picioarelor, organele genitale şi faţa.

5. Aplicarea cremelor hidratante trebuie să aibă loc imediat după duş, la cel mult
3 minute, altfel pielea va începe să se usuce. Uleiul sau crema se aplică prin
masaj uşor pe întregul corp şi este recomandat să nu ştergem complet pielea
de apă, ci să lăsăm câţiva stropi după folosirea prosopului, pentru un plus de
hidratare. O piele uscată se va crăpa şi astfel va permite accesul bacteriilor şi
alergenilor. 

6. Schimbarea regulată a buretelui sau a produsului pentru exfoliere este foarte
importantă. 
După 4 săptămâni de folosire, buretele începe să acumuleze bacterii şi mucegai
şi ar trebui aruncat, spune medicul dermatolog Debra Jaliman. 
De asemenea, după fiecare folosire, buretele trebuie lăsat să se usuce, eventual
în altă încăpere, unde nu este umezeală. 

7. Produsele cosmetice organice, naturale, care sunt foarte scumpe, au la rândul
lor un efect de uscare a pielii, spune Farris Klein.
Prin urmare, nu merită să dăm banii pe aceste produse foarte scumpe. 
Esenţial este să alegem săpunuri fără parfum, coloranţi şi ingrediente agresive
cu pielea.

8. Şi în privinţa îngrijirii părului oamenii fac
multe greşeli, pentru că mulţi se spală prea
des. Dermatologii specializaţi în afecţiuni ale
scalpului recomandă spălarea pe cap doar de
două ori pe săptămână, în cazul celor care au
firul de păr foarte fin. 

Persoanele cu păr ondulat natural se
pot spăla chiar o dată la 7 zile,  pentru că acest
păr este mai puţin gras. La nevoie, între
şamponări, putem împrospăta părul folosind un
balsam şi apoi clătind bine.
9. Asemeni pielii, şi părul devine mai fragil şi
mai uscat odată cu înaintarea în vârstă.  Pentru
persoanele de peste 50 de ani este indicată
folosirea unui şampon mai delicat, fără sulfat. 

Deci nu este bine să folosim mereu un
singur tip de şampon, el trebuie adaptat la
nevoile în continuă schimbare ale părului. Pentru
un păr predispus la deteriorare poate fi folosit
un tratament special cu proteine, o dată pe
lună, care va întări fibra capilară.

www.scribd.com
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

AMINTIRE de:  Marian GÎZEA     
 

     
         

       
      

      
         

         
        
      

   
         

        
    

        
        

       
     
       
      

         
     

       
          

        
      

          
      

       
         
         

         
       
         
        

  
         
         

  

  
        

       
      

         
          
        

          
       
         

         
        

         
       

         
         

        
           

          

  
          

        
   

         
            

        
        

        
         

        
     

        
          

         
            

   
        

       
       
         

        
        

  
        

       
         

       
        

       
          
        

         
         

      
      

         
         

        
      
        

      
        

        
     

        
            

        
         

         
        

          
        
   

         
         

         
        

    
   

    

         
        

           
            

       
        

        
      

        
         

     

   
         
         

     
      

           
            

         
         
    

          
         

        
        
        

       
        

       
   

        
       
      

       
         

         
         

         
        
      

         
          

    
   

       
          

         
       

        
     
        
          
         

          
   

       
        

          
         
          

          
         

         
        

       
          
       

      
        

       
   

   
        

      
        

        
          

       
          

          
         

      
     

         
          

        
         
         

 

ORIZONTAL:
1)  O stare declan[t~ cu \nt^rziere.

2) A ac]iona pentru stabilirea identit~]ii – 

Trecut, \n revista de front. 

3) Trecu]i pe v^rfuri – O pozi]ie frunta[~ la s~ri-

turi.

4) A contribui \n mod decisiv – O alimenta]ie

s~n~toas~.

5) Limbi care nu gl~suiesc – |ndemn caprin...

\n staul! 

6) Scos din eviden]~ – Liric~ omagial~ – Tapet

g~urit! 

7) Trai... \n str~in~tate! – Pies~ de colec]ie. 

8) Obi[nui]i cu iu]eala – Aconta]i de \nving~tori

(sg.).

9) Ur^cios la supt – A face o treab~ \n sil~.

10) A trimite s~ge]i otr~vite – Puse la un zid...

din c~r~mid~!

VERTICAL:

1) Recomandate odat~ cu regimul.

2) Grup trimis la v^n~toare – O bucat~ de vie. 

3) Prezent la timp \n mod regulat – Om de

omenie. 

4) Animal... g~sit odat~ cu \ntoarcerea cailor!

– Cei judeca]i \n lips~.

5) Mobilier pentru acte – Specificul mi[c~rilor

\n aer liber. 

6) Opus~ (!) unei perechi – D^mb pustiu! –

Albia Prutului!

7) C^mp nem~rginit! – |ncadrat \n zootehnie. 

8) Manuale de t^mpl~rie (sg.) – Se ia la b~taie. 

9) A solu]iona gre[it o problema – Teste... \n

dublu exemplar! 

10) Preg~tit... cu bagajul plin – Urma din tre-

cut.

Trei pove[ti fantastice
despre rela]iile de iubire
dintre reptilieni b~rba]i

[i femei umane

Cunoscutul David Icke crede în existenţa reptilienilor
pe Terra (care îşi schimbă forma) şi ne dă în cărţile
sale câteva exemple despre aceştia.

* Am fost în Africa de Sud unde, cu ani în urmă, am
cunoscut o doamnă din Johannesburg care fusese
mult timp amanta lui Sir Ernest Oppenheimer, fondatorul
cartelului aurului şi al diamantelor (cu ajutorul familiei
Rothschild). Ea mi-a mărturisit că Sir Ernest obişnuia
să o viziteze în apartamentul ei din Parktown. 

Odată erau pe punctul de a face dragoste, dar corpul
lui a luat forma şi proporţiile unei şopârle uriaşe cu
solzi; aceea a fost una dintre experienţele se*uale
cele mai interesante din viaţa ei”. Se pare că momentele
de activitate se*uală favorizează transformarea prin
modificarea hormonilor, a sângelui şi energiei.

* O femeie de afaceri din Canada mi-a povestit
despre experienţele sale cu fiinţe reptiliene. Prima a
fost cu un portughez care se purta execrabil cu ea,
făcând-o să se simtă aproape ca un sclav. Spunea
despre el că se transforma într-o reptilă şi se comporta
„ritual”, chiar şi în privinţa momentului în care îşi
spăla rufele. Mai târziu a avut o relaţie cu un bărbat
despre care povestea că era foarte atent şi drăguţ la
suprafaţă, dar care totuşi avea o latură foarte întunecată
cu care se confrunta permanent. Odată, în timp ce
făceau dragoste, a devenit foarte violent şi dur, trans-
formându-se în reptilă. Mâna ei se afla pe zona
inferioară a spatelui lui, în timp ce el era deasupra, şi
a simţit brusc cum ceva îi împinge pur şi simplu
mâna. Şi-a dat seama atunci că acestuia îi crescuse
o coadă! Femeia a ţipat, l-a împins, iar el a început
să-şi recapete forma „umană”. Ea l-a rugat să iasă
din casă imediat, după care nu s-au mai întâlnit
niciodată.

* O cântăreaţă de jazz din Los Angeles, Pamela
Stonebrooke, a vorbit în public despre întâlnirile sale
amoroase cu o fiinţă reptiliană. Prima dată când rep-
tilianul foarte înalt a intrat în dormitorul ei, a fost pur
şi simplu terifiată. Creatura a forţat-o să întreţină
relaţii se*uale şi era de-a dreptul „extaziată” de teama
ei. Pamela spune că acele întâlniri au continuat, dar
şi capacitatea de a-şi controla frica s-a mărit consid-
erabil, astfel că, în cele din urmă, reptilianul şi-a
pierdut interesul pentru ea. Dar Pamela consideră
experienţa sa reptiliană ca fiind în general pozitivă şi
vorbeşte chiar despre o legătură apropiată pe care a
avut-o cu acea fiinţă.

www.lovendal.ro

Povestea vânz~torului
de hotdogi

Un bărbat care locuia pe marginea
unui drum vindea hotdogi foarte buni.
A pus semne pe marginea auto -
străzii şi şi-a făcut reclamă în
ziar spunând cât de buni erau.
Stătea pe marginea drumului
şi striga: „Cumpăraţi un
hotdog bun?” Iar oamenii
se opreau şi cumpărau.
Având succes, a
crescut comen-
zile de carne şi
de chifle şi a
cumpărat chiar şi
un stand mai mare
pentru a se ocupa
de afacerea lui în
dezvoltare.
În cele din urmă, l-a luat
ca ajutor pe fiul lui care venise
de la facultate. însă apoi s-a întâmplat ceva: fiul i-a zis:
„Tată, n-ai auzit la radio şi la televizor? Trecem printr-o
criză economică gravă şi situaţia internaţională este
groaznică. Iar cea internă este şi mai rea!”
Auzind acestea, tatăl s-a gândit: „Ei, fiul meu a făcut
facultatea şi ar trebui să ştie mai bine.”, aşa că tatăl
şi-a redus comenzile de carne şi chifle, a dat jos
semnele de pe stradă, a anulat reclamele din ziare şi
nu s-a mai deranjat să stea pe marginea autostrăzii
pentru a vinde hotdogi la fel de multe ore în fiecare
zi. Vânzările s-au prăbuşit aproape peste noapte.
„Ai avut dreptate, fiule!”, i-a zis tatăl băiatului. „Cu
siguranţă suntem în mijlocul unei crize economice
foarte grave!”
Uneori e bine să asculţi doar de instinctul tău. Chiar
şi cei care au o facultate, sau cei ce pot părea mai
inteligenţi, nu sunt neapărat cei care au şi dreptate…

filedelumina.ro
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DIVERSE

“CHIPUL – O FEREASTR< 
C<TRE PERSONALITATE”

Melancolia, suferintele, optimismul ori sociabilitatea, toate
pot fi citite pe chipul nostru. Trasaturile fetei sunt precum
o carte deschisa despre personalitate. Iata cum poti
cunoaste mai bine persoana din fata ta.

Ce se poate citi pe un chip
Fiecare dintre noi, atunci cand se naste, are creierul si
chipul ca o panza alba, pe care timpul, experientele traite,
oamenii intalniti picteaza apoi cu o pensula magica, evi-
dentiind anumite trasaturi si microexpresii, care sculpteaza,
mai departe, portretul psihologic.
Tot ceea ce traim de-a lungul vietii, se inregistreaza la
nivelul musculaturii faciale, a structurii osoase si a liniilor
fine, care, treptat, se dezvolta.
Fiecare rid si fiecare trasatura spune o poveste despre
persoana respectiva; putem merge un pic mai adanc cu
profiling-ul, descoperind lucruri ce tin de profunzime, doar
analizand din punct de vedere fizionomic.
Profiling-ul prin face reading ne ajuta, prin observarea
trasaturilor faciale, sa prezicem tipare de comportament,
sa intelegem de ce o persoana se comporta intr-un anumit
fel si sa deducem atitudini viitoare.
Spre exemplu, analizand forma fetei, putem deduce gradul
de flexibilitate si de echilibrul emotional in care se afla o
persoana.
Daca luam in considerare fruntea (o diferenta vizibila si
fundamentala fata de celelalte mamifere, oamenii fiind
singurii din lantul trofic care au capacitatea de a gandi si
analiza rational lucrurile), putem vedea daca persoana
respectiva este creativa sau pragmatica, daca este genul
care sa respecte reguli stricte sau daca e mai libertina.
Desi li se atribuie un rol figurant in fizionomia fetei,
sprancenele au, insa, rolul de a comunica daca o persoana
este pragmatica sau idealista, daca isi asuma riscuri,
daca ia decizii usor sau, dimpotriva, daca nu se poate
hotari niciodata, daca este atenta la detalii sau priveste
lucrurile per ansamblu.
Aceste lucruri se stabilesc in functie de forma lor, de
unghiul de inclinare si de nivelul de apropiere sau departare,
unele de altele.

Ochii, oglinzile sufletului
Coborand putin, sa ne privim in oglinda sufletului celuilalt.
Adica, daca cercetam forma ochilor unei persoane (care
imprima, de asemenea, evenimentele si trairile predominante
din timpul vietii), putem observa daca avem de-a face cu
un profil anxios sau fobic, daca este un bun strateg sau
nu (Collin Powel este recunoscut pentru privirea lui agera
– tiger eyes), daca este un introvert sau un extrovert, ce
nivel de sociabiliate are. De asemenea, putem vedea
daca este geloasa, daca este vicleana sau loiala si ne
putem da seama daca este o persoana cu o dinamica
lenta sau cu o viteza de reactie crescuta. 

Nasul
Pe de alta parte, nasul joaca un rol foarte important,
intrucat acesta exprima nivelul de agresivitate, atat mentala,
cat si fizica, defineste persoana in functie de cat de
stransa este la mana sau, dimpotriva, cat este de gen-
eroasa.
Pentru cei care negociaza, este important sa stie daca
persoana din fata lor este orientata pe a face bani sau pe
a-i administra si cat de decisa este in a-si atinge obiec-
tivul.

Barbia si urechea
Barbia ne arata gradul de hotarare si de vointa cu care
este inzestrat cineva, iar urechea indica gradul de disciplina,
de precautie si control.

Cine credea ca urechea este un element important in co-
municare, doar pentru functia ei de a auzi si a asculta ce i
se comunica, se inseala. Mai mult decat atat: urechea
impune tonul de comunicare si volumul de informatii pe
care interlocutorul le poate receptiona; de aceea, ar fi
bine sa acordam mai multa atentie urechilor celor cu care
interactionam, caci s-ar putea sa fim pe frecvente diferite.
O tehnica veche si foarte noua
Face reading-ul este, la baza, o tehnica milenara, veche
de 3.000 de ani. Cea mai veche scriitura legata de aceasta
tehnica ii apartine lui Mr. Guiguzi, a carui lucrare inca
ruleaza si astazi si ale carui practici sunt din ce in ce mai
populare si mai utilizate.
Este cunoscuta sub numele de mian (face) xiang (reading).
De asemenea, beduinii obisnuiau sa faca profilul unui
calator prin desert dupa trasaturile fetei, pozitia corpului,
urmele lasate pe nisip. Toate aceste metode sunt folosite in
criminalistica, in psihologie, in servicii secrete si la universitati
de renume din Statele Unite, Canada si Marea Britanie.
Fereastra spre personalitate
Prin „citirea fetei“ poti contura personalitatea cuiva. In al
doilea rand, este un instrument magnific de comunicare.
In al treilea rand, aceasta reprezinta o metoda buna de
autocunoastere, fiind o tehnica complexa de intelegere a
fiintei umane din punct de vedere psihologic si spiritual,
bazandu-se pe citirea trasaturilor fetei, modificate in timp.
Pe de alta parte, tehnica aceasta poate fi foarte utila pentru
cei care se ocupa de recrutari, intrucat reprezinta un
instrument pe care il pot folosi pentru a alege oamenii
potriviti pentru job-ul respectiv, avand sanse minime de a fi
luati prin surprindere, ulterior, de comportamentul acestora.
Deoarece intuitia si experienta nu sunt intotdeauna
suficiente pentru a citi o persoana rapid si corect, prin
face reading se poate ajunge mai eficient la valorile sale
primordiale, care nu pot fi mascate la nivel inconstient.
Face reading – un instrument de recrutare
Face reading este „cheia cunoasterii“ catre panoul de co-
manda al fiecarei persoane cu care interactionam.
De aceea, acest tip de profiling este foarte important
pentru oricine, incepand de la manager de echipa, CEO,
manager de vanzari, HR manager etc.
Dat fiind ca reprezinta acel element care face diferenta
intre a livra la un standard foarte bun, in media pietei, si a
performa remarcabil sau a face din profiling si coordonarea
personalului ceea ce englezii numesc state of the art, in
conditiile in care postul iti solicita acest lucru. De asemenea,
este un instrument bun si in alegerea partenerului potrivit.
Istoricul si trasaturile de personalitate pot fi citite cu o acu-
ratete de peste 90%, daca este antrenat in consecinta.
Unde nu se recomanda
Nu este bine sa o folosim in scopul manipularii persoanelor
doar pentru ca avem acces cu usurinta, asa cum mentionam
mai sus, la „panoul de comanda“. De asemenea, nu este
etic sa colectam date din trecutul persoanei respective si
sa le folosim impotriva acesteia.

articol de Nadia Gorduza

SIMBOLUL FIECARUI INEL PE DEGETE

Inelele sunt un accesoriu pe care îl preferă multă lume,
atât bărbaţi, cât şi femei. Pe lângă semnificaţiile tradiţionale
ale purtării inelului, cum ar fi cea de pe degetul inelar ca
simbol al relaţiilor dintre soţ şi soţie, există şi un şir de alte
semnificaţii, căci inelele se poartă pe toate degetele.
Pentru majoritatea dintre noi inelul este doar un accesoriu
care poate fi asortat cu vestimentaţia, pentru alţii el
reprezintă un adevărat talisman sau simbol. Psihologii
afirmă că un inel poate spune multe lucruri despre
proprietarul său şi că are importanţă nu atât însuşi inelul,
cât degetul pe care este purtat.

Inel pe degetul mare
Inelele purtate pe degetul mare, mai ales în cazul bărbaţilor,
merită o atenţie deosebită. De regulă e vorba de o
persoană energică, emoţională şi impunătoare. Aceşti
oameni sunt direcţi, încăpăţânaţi, proactivi, iar uneori
chiar înfocaţi şi agresivi. Nu are nici un rost să încerci să-
i convingi sau să te cerţi cu ei, s-ar putea să-ţi pară rău
pentru asta. Totodată ei îşi cunosc bine atuurile şi neajun-
surile, de aceea purtând inelul pe degetul mare ei vor
parcă să-şi stăpânească temperamentul aprins.
O încercare din subconştient de a găsi limbă comună şi a
îmbunătăţi relaţiile cu cei din jur. Psihologii afirmă că portul
inelului pe degetul mare reflectă o dorinţă de autoafirmare
cu orice preţ, care devine principalul scop al vieţii.
În cazul femeilor inelul purtat pe degetul mare poate
semnifica o orientare sexuală anormală, de aceea dacă
sunteţi doamnă sau domnişoară, trebuie să fiţi mai atentă
când decideţi să purtaţi inelul în acest fel.
Inel pe degetul arătător
Inelul purtat pe degetul arătător este considerat inel al
puterii. Pe acest deget purtau inele mari personalităţi
istorice, printre care Iulius Caesar, carinalul Richelieu,
Ioan cel Groaznic, Henric VIII ş.a. Degetul arătător
înfrumuseţat cu un inel este un simbol al mândriei, setei
de putere, precum şi a unui caracter puternic. În acelaşi
timp inelul purtat pe mâna dreaptă arată o direcţie pozitivă
a acestor calităţi, iar dacă e purtat pe mâna stângă
semnifică manie, iubire de sine şi înclinaţii spre isterie.
Psihologii le recomandă persoanelor ruşinoase şi nehotărâte
să poarte inel pe degetul arătător. În acest caz persoana
va căpăta încredere în propriile puteri şi se va umple de
hotărâre pentru a-şi realiza obiectivele.
Inel pe degetul mijlociu
Portul inelului pe degetul mijlociu e caracteristic persoanelor
ce au înclinaţii spre iubirea de sine şi spre încredere în
propria superioritate. Cu cât mai masiv este inelul şi piatra
perţioasă, cu atât mai accentuate sunt aceste calităţi.
Uneori pe degetul mijlociu se poartă inelul dinastic, ce
arată apartenenţa la o familie importantă.
Portul inelului pe degetul mijlociu vă încurajează să treceţi
peste liniile negre ale vieţii şi să le depăşiţi cu bine.
Dacă ambele degete mijlocii sunt împodobite cu inel, în -
sem na o mare doză de fatalism, de înstrăinare de realitate.
Inel pe degetul inelar
Inelul purtat pe degetul inelar este simbolul căsniciei.
Această tradiţie a apărut încă în Egiptul antic, considerân-
du-se că “artera dragostei” duce de la acest deget direct la
inimă. Primele inele din acea vreme erau nu doar din
metal, dar şi din sticlă sau ceramică. În Roma Antică soţiile
le dăruiau soţilor inele de fier sau bronz, în semn de
unitate a familiei şi dragostei dintre ei. Inelele de cununie
din aur au devenit o tradiţie începând cu sec. III-IV.
Portul inelului pe degetul inelar (cu excepţia celui de
cununie) subliniază pasiunea pentru arte, lux şi rafinament.
De regulă e vorba de actori, pictori şi în genere oameni
de profesii artistice, iar persoanele care poartă inelul
astfel au înclinaţii spre plăceri şi romantism.
Un inel mic pe degetul inelar reflectă o personalitate
armonioasă, calmă şi încrezută, iar unul masiv arată
împătimire şi dezechilibru sufletesc.
Inel pe degetul mic
Inelul purtat pe degetul mic este caracteristic mai ales
diplomaţilor, oamenilor de afaceri, medicilor şi politicienilor,
persoanelor care sunt înzestrate cu iuţimea minţii şi dar
oratoric. Astfel de persoane pot găsi limbă comună cu
oricine şi pot stabili relaţii utile sub aspect personal şi pro-
fesional. Psihologii afirmă că portul inelului pe degetul
mic e preferat de firi şirete, înclinate spre intrigi şi înşelări.
În plus asta reflectă şi o înclinaţie spre jocuri de noroc.
În cazul femeilor inelul pe degetul mic arată că persoana
e cochetă şi are o fire schimbătoare.
Inel pe degetul de la picior
Psihologii afirmă că portul inelului pe degetul de la picior
arată dorinţa de afirmare, de a atrage atenţia celor din jur.
În unele cazuri e aroganţă şi sentiment de superioritate.
Cu siguranţă aveţi prieteni care poartă inele, dar încă nu
ştiu că în acest fel transmit anumite informaţii despre per-
sonalitatea lor.
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BANCURI

• Femeile sunt precum merele neculese. 
Cele mai bune sunt in varful pomului.
Majoritatea barbatilor nu vor sa se intinda dupa cele
bune fiindca se tem sa nu cada si sa se raneasca.
Prefera, in schimb, merele cazute pe jos, care nu
sunt la fel de bune, dar usor de luat.
Merele din varful pomului se gandesc ca este ceva
in neregula cu ele, cand, de fapt, sunt extraordinare. 
Trebuie numai sa astepte sa apara barbatul potrivit,
care sa fie suficient de curajos sa urce pana in var-
ful pomului.

• Barbatii sunt precum un vin bun.
Incep prin a fi struguri si depinde de femei daca
reusesc sa stoarca toata seva din ei pana cand
acestia sa  se transforme in ceva acceptabil pentru
cina.

• O femeie modeleaza  un barbat din fiu in 20 de ani,
in timp ce alta il  prosteste in 20 de secunde.

• Este clar ca femeile sunt mai destepte decit bar-
batii.
Ginditi-va: cel mai bun prieten al lor sunt diaman-
tele; cel mai bun prieten al barbatilor este ciinele.

• Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru
casnicie.
Casnicia este pretul pe care barbatii il platesc pen-
tru sex.

• Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta.
Inteligenta are limitele ei, prostia nu.

• Soţia, proaspăt ieşită de la duş, se plânge că are
sânii prea mici.
Soţul îi spune, fără a-şi ridica ochii din ziar:
– Dacă vrei să-ţi crească sânii, ia o bucată de hârtie
igienică şi freac-o între ei câteva secunde în fiecare
zi.
Femeia se repede, ia o bucata de hârtie şi se apucă
să o frece între sâni:
– În cât timp o să-mi crească?
– În câţiva ani.
– Da’ de unde ştii tu că funcţionează treaba asta cu
hârtia igienică?
– Păi, cu fundul a mers, nu-i aşa?

• Un italian bătrân din Brooklyn era pe patul de
moarte și și-a chemat nepotul:
- Guido, ascultă-mă. 
Am să-ți las revolverul meu cromat calibrul 38, ca
să mă ții minte toată viața.
- Dar, bunicule, eu n-am nevoie de revolvere. 
N-ar fi mai bine să-mi lași mie ceasul Rolex?
- Ascultă aici, băiete. 
Cândva vei avea afacerea ta, vei avea o nevastă
frumoasă, o grămadă de bani, o casă mare și câțiva
copii. 
Apoi, într-o bună zi, vei ajunge acasă și poate îți vei
găsi nevasta în pat cu un alt bărbat. 
Ce-ai să faci? 
Ai să-i arăți ceasul și ai să-i spui: 
Gata, timpul dvs. s-a terminat?

• Un inspector de criminalistică anunţă prin staţie:
– Am ajuns la locul faptei!
– Şi care e situaţia?
– O femeie şi-a înjunghiat soţul de 15 ori, apoi l-a
împuşcat, după care l-a tranşat în trei…
– Care este explicaţia ei pentru crima oribilă?
– Spune că soţul a intrat încălţat în timp ce ea spăla
parchetul…
– Aţi arestat-o?
– Încă nu, aşteptăm să se usuce parchetul!

• Când te cerţi cu un prost, asigură-te că nu face şi
el acelaşi lucru!

• Un idiot bogat este considerat, în primul rând,
bogat.
Un idiot sărac este considerat, în primul rând, idiot.

• Dupa ce au baut, barbatii vorbesc inutil, devin emo-
tionali, conduc prost, inceteaza sa mai gandeasca,
se bat pentru nimic. 
Femeile pot face toate acestea fără sa bea.

• - Eşti prea nervos în ultima vreme, nu crezi că ar
trebui să consulţi un psihoterapeut?
- Ba da! Chiar ieri am fost!
- Şi?
- I-am znopit din bătaie....

• De Ziua Sfântului Valentin, la o florărie:
– Bună ziua, aveți felicitări pe care să scrie

„Ești unica mea iubire“?
– Da!
– Dați-mi cinci bucăți!

• Cea mai infidelă amantă a omului este speranța, te
înşeală zilnic şi totuşi trăieşti cu ea toată viața.

• O tipă şi un tip în pat, acțiune din greu.
Dintr-o dată se aude o frană de maşina în fața
casei.
Tipul sare din pat, îşi ia hainele în brațe, tipa îi de-
schide geamul şi el sare afară.
După un timp se aude suneria, ea deschide uşa, iar
tipul cu hainele în brațe îi spune:
- Mă nevastă, da’ stresați mai suntem!!

• Pe malul unui lac, un poliţist îi zice unei tinere:
- Domnişoară, aici este interzisă baia!
- Dar de ce nu mi-aţi spus asta înainte de a ma
dezbrăca?
- Pentru că dezbrăcatul nu e interzis...

• Mica Publicitate:
Surub dragut doreste sa faca cunostinta cu o piulita. 
Sau cu mai  multe. Lungimea permite...

• - Dragule, ce ai facut tu ca sa meriti o sotie ca
mine?
- Nu stiu, dar promit sa nu mai fac!

• Un tip jefuieşte o bancă, ascunde banii, dar în cele
din urmă este prins. Adus în faţa judecătorului,
acesta îi spune:
- Dom'le, dacă dai banii înapoi îţi voi micşora
pedeapsa!
- Auzi dom'le, dacă voiam să dau banii înapoi,
făceam un împrumut!

• Un oltean si un ardelean erau intr-un tren.
Olteanul: M-a facut muica oltean, maaa!
Ardeleanul: No, iart-o!

• O pereche de proaspat casatoriti ieseau din biser-
ica. 
Doi baietei stateau si se uitau la ei. Unul il intreaba
pe celalalt:
- Vrei sa ii sperii?
- Da.
Acesta se duce spre mire si striga:
- Tataaaaa!!!

• Sotia se întoarce de la shopping si-i spune sotului:
- Am pentru tine doua vesti. Cea proasta: am chel-
tuit toti banii.
Cea buna: te iubesc asa sarac, cum esti!
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Aha, acum v~d cum arat~ Barza
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b~tr^ne]ea
Bătrâneţea este boala bărbaţilor proşti şi a femeilor
urâte. Pentru oamenii cu minte şi femeile frumoase,
bătrâneţea nu există! Celui cu minte nu-i este permis
să îmbătrânească, iar femeia frumoasă nu poate să
îmbătrânească!

Mintea şi frumuseţea
SE SCHIMBĂ CU TIMPUL, ÎNSĂ NU PIER!

Este  nevoie de multă înţelepciune ca să îmbătrâneşti
fără urâţenie, fără răutate şi fără tristeţe.
Oamenii nu sunt de aceeaşi vârstă chiar când au
acelaşi număr de ani! 
La bătrâneţe, pe faţa omului se arată caracterul şi
sufletul lui, aşa cum se arată un deal iarna, când işi
pierde pădurile, podoaba lui, şi se dezgoleşte. 
Unele chipuri, la bătrâneţe, capătă ceva de sfânt sau
de înţelept, altele de mucenic sau de bolnav şi altele
de animal sau de fiară. În tinereţe, bărbaţii răi şi
femeile rele îşi pot ascunde caracterul pentru că
tinereţea are oricând şi în toate o FRUMUSEŢE
NEMĂSURATĂ.
Oamenii inteligenţi şi nobili devin bătrâni admirabili,

cu care este o  plăcere să te întâlneşti. 
Prostul, când îmbătrâneşte, devine urât. De aceea
bătrâneţea, ca şi oglinda, reflectă ce a fost OMUL pe
DINĂUNTRU.
Cine a fost cu adevărat tânăr nu poate deveni cu
adevărat bătrân. 
După cum omul cu minte nu poate deveni cu adevărat
prost! Omul superior e la fel ca un metal nobil: NU
ÎMBĂTRÂNEŞTE! 
El mai poate culege mierea vieţii şi dărui rodul
înţelepciunii sale celor tineri şi celor bătrâni!
Omul îmbătrâneşte atunci când îi îmbătrânesc pasiunile
- ceea ce nu prea  li se întâmplă oamenilor culţi.
Geniile tinere se pot număra pe degete, dar Milton,
Beethoven sau Goethe au dat dovada geniului lor
când nu mai erau deloc tineri, în ciuda  surzeniei ori
a orbirii.

Nou Dicţionar explicativ
al subtilit~]ilor limbii române

ABUZ = fără buze.
ACRU = unitate de măsura a acrelii.
ACTRIŢĂ = matriţa pentru fabricarea acelor.
AMÂNAT = fara mâini.
AMPULĂ = amintiri din tinereţe.
APOI = apă mare.
AŢÂŢAT = piept plat, fară sâni.
BASCĂ = femeie din Pirinei
BIRMANIA = predispoziţie de a pune  noi taxe şi

impozite
BIROCRAŢIE = democraţie bazată pe încasarea

cât mai multor biruri.
BIZAR = zar dublu.
BOSUMFLAT = şef supraponderal.
CASCĂ = ordin pe care comandantul îl dă militarilor

cu puţin timp înainte de culcare.
CELULOZĂ = boală căpătată în închisoare.
CHILOT = moldovean ce chilotează un avion.
CIMBRU = marcă poştală din Banat.
COLONEL = intestinul foarte subţire
COMBINEZON = lenjerie uşoară, transparentă,

purtată de lucrătorii de pe combine.
CONTRADICŢIE = ceva împotriva dicţiei
DOGMĂ = răspunsul la întrebarea "Ce rasă e

câinele asta?"
EVADAT = răspunsul la întrebarea "Cine dat ţie

măr, Adam?"
EXTRACTOR = fost trac-

tor la C.A.P.
(A) GENERALIZA = verb

mai mare în grad decât
"a coloneliza".

GHINIOANE = variantă
moldovenească pentru ardele-
nescul "Bine, Ioane".

HOLDING = sunerie pentru hol

ÎMPRĂŞTIERE = rezultatul procesului prin care
beţivii se fac praştie.

ÎNFOCARE = transformare în focă.
ÎNVINUIRE = procesul de fermentare a mustului.
ÎNVIORAT = prevăzut cu vioară.
MANIPULARE = manevrarea penisului cu ajutorul

mâinilor.
MĂCEL = mac mic.
MERITORIU = teritoriul ocupat de livada de meri. 
MICROSCOP = scop marunt.
MONOLOG = olog de un picior.
BIOLOG = olog de ambele piciore.
SEXOLOG = olog de 6 picioare (de ex. miriapod

sexolog)
NASTURE = plasture pentru nas.
PAPANAŞ = nasul Papei.
PAPARUDE = rudele Papei.
PICOLIŢĂ =  bucata mica de sarma (liţă).
PIRELLI = e de rău, adica negativul moldovenescului

"pi bunii".
PIRON = locul unde opreşte trenul în gara din Iaşi.
PITON = peşte lung de 3,14 m.
PLASTURE = nasture din material plastic.
PRUDENT = pasta de dinţi cu extras de prune.
RATEU = pateu de raţă.
SCARABEU = cetăţean ce locuieşte la bloc, la

scara a doua; din aceeaşi familie de cuvinte se
cunosc scaraceu si scaradeu. 

TRACTOR = actor cu mult trac.
TUTUN = armă de artilerie bâlbâită.

ŢURŢUR = sunetul soneriei, iar-
na.

VEDETĂ = nava mică de
război care se bucură de o
deosebită popularitate.

YETI = filmul lui Spielberg,
"E.T.", pe ecranele Iaşiului.

facebook.com
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Zodiacul compatibilităţii
sexuale

Berbec
Femeile: Pentru ca sunt foarte impulsive, sunt adesea

complicate si greu de inteles. Sunt spontane, sarmante
si temperamentale. Sunt foarte entuziaste in pat si ideea
de act sexual „animalic” le excita la maxim, de aceea
muscaturile, zgarieturile si semnele pasiunii sunt foarte
comune dupa sexul cu o femeie-berbec.

Barbatii: Neconventional si pasional, sexul cu un barbat-
berbec nu va fi uitat usor. Sunt energici, carismatici, in-
ventivi si imprevizibili. In pat, se asteapta ca partenera
lor sa contribuie activ la propria-i satisfacere. Sunt ner-
abdatori, asa ca preludiul este aproape intotdeauna in-
existent sau foarte scurt.

Zodii pentru flirt si aventuri: Berbec, Fecioara, Balanta,
Capricorn

Zodii compatibile sexual: Gemeni, Leu, Sagetator,
Varsator, Pesti

Zodii incompatibile sexual: Taur, Rac, Scorpion

Taur
Femeile: Sunt vulnerabile si posesive. Senzuale si sedu-

catoare, te vor atrage cu limbajul corporal caruia pur si
simplu nu-i poti rezista. Au un apetit sexual foarte gen-
eros, asa ca frecventa actelor sexuale nu va fi nicio-
data... dezamagitoare.

Barbatii: Actul sexual nu poate fi satisfacator pentru tauri
daca nu au parte de un context favorabil. Diversitatea
sexuala si experimentele nu ii atrag foarte tare, insa, pe
de alta parte, isi stapanesc foarte bine „repertoriul”.

Zodii pentru flirt si aventuri: Berbec, Taur, Scorpion,
Varsator

Zodii compatibile: Rac, Balanta, Capricorn, Pesti
Zodii incompatibile: Gemeni, Leu, Fecioara, Sagetator

Gemeni
Femeile: Carismatice si istete, femeile-gemeni pur si sim-

plu detesta monotonia. Nu se vor opri de la nimic cand
vine vorba de satisfacerea curiozitatilor si a fanteziilor
sexuale. Despre nativele acestei zodii se spune ca fac
cel mai mult sex pentru ca au nevoie sa-si satisfaca
toate dorintele si „curiozitatile”.

Barbatii: Urasc rutina si sunt manati de dorinta de a-si duce
la bun sfarsit propriile „planuri” si dorinte ascunse. De
multe ori barbatii-gemeni sunt perceputi ca ipocriti, in-
clusiv in viata sexuala si de cuplu, insa in realitate sunt
doar neintelesi.

Zodii pentru flirt si aventuri: Gemeni, Fecioara, Scorpion
Zodii compatibile: Berbec, Leu, Balanta, Sagetator,

Varsator
Zodii incompatibile: Taur, Rac, Capricorn, Pesti

Rac
Femeile: Sunt sensibile si le place stabilitatea in tot ce are

legatura cu viata amoroasa. Odata ce i-ai castigat in-
crederea, insa, femeia-rac va face orice pentru a te sat-
isface din punct de vedere sexual.

Barbatii: Sunt atrasi de femeile foarte frumoase, au gusturi
foarte sofisticate si sunt perceputi, de mult ori, ca fiind
„pretentiosi”. In pat racii prefera sa fie profesori, sa con-
duca, sa dea indicatii si sa ofere rasplata sau mici
pedepse cu tenta erotica.

Zodii pentru flirt si aventuri: Rac, Leu, Capricorn
Zodii compatibile: Taur, Fecioara, Rac, Pesti
Zodii incompatibile: Berbec, Gemeni, Balanta, Sagetator,

Varsator

Leu
Femeile: Leoaicelor le place sa fie admirate, sa flirteze, sa

incite. In viata sexuala sunt total imprevizibile, in special
pentru ca se ghideaza intotdeauna dupa stare. Prefera
sa fie dominate de partener, iar „sarcina” partenerilor
este sa le admire corpul si frumusetea.

Barbatii: Ofera-i leului un compliment si iti va oferi in
schimb o noapte de placere! Leilor le place sa domine
in pat, iar daca partenerei ii place sa se lase condusa,
pot face o pereche cu adevarat exploziva. Cel mai put-
ernic stimul sexual pe care il poti oferi unui Leu este sa
ii „gadili” vanitatea.

Zodii pentru flirt si aventuri: Rac, Fecioara, Scorpion,
Varsator

Zodii compatibile: Berbec, Gemeni, Leu, Balanta, Sageta-
tor

Zodii incompatibile: Capricon, Pesti, Taur

Fecioara
Femeile: Conservatoare si cu standarde foarte ridicate, nu

e de mirare ca femeile din aceasta zodie raman, de
multe ori, singure. Experienta sexuala cu o Fecioara,
insa – daca se ajunge acolo - este cu totul diferita. Chiar
daca nu vine cu „condimente” clasice, te va vraji cu
timiditatea si prospetimea ei.

Barbatii: Dorinta de perfectiune a barbatilor-fecioara ii
ghideaza si in viata sexuala. Adevarati cavaleri in pat,
nativii acestei zodii nu se tem de femeile dominante,
agresive sau zgomotoase, ci reusesc cumva sa incor-
poreze toate aceste „preferinte” sau calitati in actul sex-
ual pus in scena de el.

Zodii pentru flirt si aventuri: Gemeni, Varsator
Zodii compatibile: Rac, Fecioara, Scorpion, Capricorn
Zodii incompatibile: Berbec, Taur, Leu, Balanta, Sagetator,

Pesti

Balanta
Femeile: Desi adesea sunt foarte pretentioase si cu atitu-

dine de diva, faptul ca sunt atat de sarmante te face sa
treci cu vederea peste toate aceste mici „neajunsuri”.
Asadar, daca ii satisfaci toate criteriile Balantei, vei avea
parte de o noapte lunga de placeri nebanuite. Atentia la
detalii si felul rafinat de a face dragoste sau sex sunt...
memorabile.

Barbatii: Sunt foarte dornici sa isi satisfaca partenera, atata
timp cat aceasta le explica ce anume o starneste. Sunt
atrasi de tinutele frumoase si sunt foarte atenti la detalii,
inclusiv in timpul actului sexual. Barbatii-balanta sunt
foarte bine informati in privinta anatomiei femeii si vor
folosi aceste cunostinte in folosul... amandorura.

Zodii pentru flirt si aventuri: Berbec, Taur, Balanta
Zodii compatibile: Gemeni, Leu, Sagetator, Varsator
Zodii incompatibile: Rac, Fecioara, Scorpion, Capricorn

Scorpion
Femeile: Considerate a fi cele mai sexi native ale zodiac-

ului, Scorpioancele se dedica trup si suflet obtinerii plac-
erii. Atentia la detalii, firea experimentala si entuziasta
fac din nativele acestei zodii adevarate revelatii in pat.

Barbatii: Sunt poate cei mai pasionali nativi ai zodiacului,
au o imaginatie fantastica si o abilitate extraordinara de
a se concentra inspre obtinerea lucrurilor pe care si le
doresc, inclusiv in pat. Din cauza ca sunt foarte entuzi-
asti, adesea pot fi perceputi ca fiind usor agresivi in tim-
pul actului sexual.

Zodii pentru flirt si aventuri: Berbec, Taur, Scorpion, Sage-
tator, Varsator

Zodii compatibile: Rac, Fecioara, Capricorn, Pesti
Zodii incompatibile: Gemeni, Leu, Balanta

Sagetator
Femeile: Sunt sincere, nu se tem sa isi asume riscuri si sa

se manifeste exact asa cum simt. In timpul actului sex-
ual, insa, pot fi destul de egoiste. Se vor juca, isi vor
tachina partenerul, il vor aduce pe culmile placeri si apoi,
brusc... se vor opri. Asadar, daca vrei sa ai o viata sex-
uala implinita alaturi de o femeie-sagetator, trebuie sa
stii sa iti iei singur „obiectele placerii”.

Barbatii: Nativii acestei zodii considera ca sexul este doar
o activitate distractiva, care nu trebuie sa fie luata prea
in serios. Se simt bine alaturi de femei deschise la ex-
perimente sexuale. Sunt mai degraba recunoscuti pentru
frecventa actelor sexuale decat pentru... lungimea lor.

Zodii pentru flirt si aventuri: Scorpion, Sagetator
Zodii compatibile: Berbec, Gemeni, Leu, Balanta, Varsator
Zodii incompatibile: Taur, Rac, Fecioara, Capricon, Pesti

Capricorn
Femeile: Au nevoie sa fie satisfacute in pat. Se excita usor

si vor sa aiba parte de o anumita “frecventa” a actelor
sexuale. Le place sa conduca si sa experimenteze, un-
eori socandu-si partenerul.

Barbatii: Sunt foarte senzuali si pasionali. Nu le place sa
fie tachinati si urasc „teasing-ul” pentru ca nu au niciun
pic de rabdare. Le plac femeile active in pat, sunt intuitivi
si pot simti si anticipa nevoile partenerei.  

Zodii pentru flirt si aventuri: Berbec, Rac, Balanta, Capri-
corn

Zodii compatibile: Taur, Fecioara, Scorpion, Pesti
Zodii incompatibile: Gemeni, Leu, Sagetator, Varsator

Varsator
Femeile: Sunt indecise si neconventionale, insa asta face

parte din farmecul lor. Au nevoie de un partener care sa
le faca sa se simta cu adevarat femei. Preludiul este
foarte important pentru ele, insa odata ce s-au „incalzit”
sunt gata sa exploreze orice.

Barbatii: La fel ca pentru femeile-varsator, preludiul este
foarte important. Le place sa incerce mereu pozitii noi,
sa aiba experiente sexuale „neobisnuite”, iar viata sex-
uala alaturi de un varsator nu este niciodata plictisitoare.

Zodii pentru flirt si aventuri: Leu, Scorpion, Pesti
Zodii compatibile: Berbec, Gemeni, Balanta, Sagetator,

Varsator
Zodii incompatibile: Taur, Rac, Fecioara, Capricorn

Pesti
Femeile: Sunt foarte libere din punct de vedere sexual si

deschise la orice propunere. Intuitive si sensibile, antici-
peaza si vin in intampinarea nevoilor partenerilor. Iti va
folosi toate fanteziile si te va duce pe culmile placerii
reinterpretandu-le si transformandu-le conform propriei
imaginatii sexuale.

Barbatii: Sunt imprevizibili si le este aproape imposibil sa
ramana fideli. Sunt aventurosi din punct de vedere sex-
ual si adesea sunt atrasi de experientele de tip sado-
maso.

Zodii pentru flirt si aventuri: Balanta, Varsator, Pesti, Taur
Zodii compatibile: Berbec, Rac, Scorpion, Capricorn
Zodii incompatibile: Gemeni, Leu, Fecioara, Sagetator

Sursa: 121.ro
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Piedici
In aceasta saptamana iti va fi dificil sa te pornesti si
sa iti desfasori activitatile in mod obisnuit. Desi in
realitate circumstantele iti vor fi favorabile, dezvaluin-
du-ti noi oportunitati, te vei simti in continuare legata
de maini si de picioare atunci cand vei fi pusa in fata
unei provocari. Totul se poate datora situatiei in care
se afla Luna in aceasta perioada, in zodia Leului, in
opozitie cu Marte. Acest lucru te determina sa fii mai
rezervata si chiar mai inchisa in tine. Nici cu increderea
de sine nu vei sta prea bine, intrucat devine evident
faptul ca iti este greu sa iti mai gasesti speranta in
momentele mai putin fericite.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Incetinire
In aceasta perioada te poti simti nevoita sa iti incetinesti
evolutia si chiar sa lasi de-o parte unele din ambitiile
tale, intrucat intervin lucruri mai importante pe drum.
Luand in considerare noi idei si schimbandu-ti sfera
de interes chiar si temporar, trebuie sa stii ca vei
obtine beneficii pe termen lung. Este obligatoriu sa
incepi sa ai mai multa incredere in oamenii din jurul
tau, pentru ca multi iti vor doar binele si iti pot deveni
aliati pretiosi. Mercur trece in zodia Sagetatorului
miercuri, ceea ce poate insemna o imbunatatire pe
plan financiar pentru tine, insa doar daca ai curajul
sa iti asumi deciziile luate de-a lungul timpului.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Sprijin
Dovedeste tuturor ca pot avea incredere in tine si
astfel poti fi sigura ca incepand cu aceasta saptamana
vei avea parte de tot sprijinul de care ai nevoie.
Venus este inca retrograd, insa traverseaza zodia
Balantei incepand de joi, ceea ce se va traduce
printr-o mai buna comunicare cu cei din jur. Chiar
daca te vei confrunta cu propriile probleme ca toata
lumea, atunci cand vei fi nevoita sa te implici intr-un
proiect important de echipa, vei stii cum sa dai la o
parte orice distragere. Colaborarile la care visai se
vor materializa si astfel iti vei putea pune la punct
planurile lasate in urma.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Dezinteres
In aceasta saptamana nu vei fi cea mai sociabila
persoana, iar intalnirile cu oamenii apropiati tie nu se
vor desfasura in cel mai placut mod. Vei simti nevoia
de a te plange permanent de ceea ce ti se pare
nedrept in viata ta si vei refuza sa asculti si problemele
celorlalti. Acest lucru te poate face sa pari total dez-
interesata de ceea ce iti este transmis intr-o conversatie,
asa nu vei putea purta una mai mult de cateva
minute. Incearca sa fii mai relaxata si sa ai incredere
ca vei gasi solutiile pe care le cauti mult mai repede
decat te astepti.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Neintelegere
Oamenii cu care interactionezi in aceasta perioada
considera ca ai o personalitate dificila si te trateaza
in consecinta. Nu te vei simti in largul tau in preajma
multor persoane, asa ca te vei izola destul de mult si
vei prefera sa iti ocupi timpul cu activitati pe cont
propriu. Opozitia dintre Luna si Marte, in zodia Leului,
te face sa te simti neinteleasa, insa trebuie sa inveti
sa depasesti dificultatile si te schimbi, pentru binele
tau. Vei primi rezultatele pe care le asteptai de mult
timp pe plan profesional, iar acestea vor compensa
in mod semnificativ caracterul negativ al acestei pe-
rioade. Incearca sa cultivi momentele de bucurie si
sa le regasesti mai des.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Sensibilitate * In aceasta saptamana ar fi
bine sa nu te angajezi in niciun fel de conflict, iar
daca intalnesti un obstacol ce ti se pare imposibil de
depasit, sa nu te panichezi in fata acestuia. Trebuie
sa eviti stresul cu orice pret, pentru ca treci printr-o
perioada mai sensibila pe plan sentimental, asa ca ai
nevoie de multa liniste si odihna. Miercuri, Mercur
trece in zodia Sagetatorului, asa ca multe din lucrurile
pe care credeai ca le stii, isi vor schimba intelesul
pentru tine. Acest lucru se aplica si in cazul prietenilor
apropiati, care din diverse motive pot deveni imposibil
de inteles, poate chiar reci si nepasatori fata de tine.
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

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

Temeri
In aceasta sapatamana te vei simti presata de timp
si vei fi nevoita sa faci totul in graba, ceea ce nu iti
sta deloc in fire. In acest context, este foarte probabil
ca multe lucruri sa nu iti iasa asa cum ti-ai fi dorit, iar
frustrarile se vor acumula intr-un timp foarte scurt.
Gandeste-te ca uneori alegi sa mergi in mod constient
catre un obstacol inevitabil, in speranta ca vei reusi
sa rezolvi cumva problema pe parcurs. Acum ca
Venus este retrograd in zodia ta, aceasta gandire
optimista nu iti este de prea mare folos, ci te impinge
direct catre un esec garantat. Cand nu stii ce sa faci,
bine ar fi sa te mai uiti putin in stanga si in dreapta,
pentru o doza de inspiratie.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Siguranta
Decat sa te concentrezi foarte mult pe obtinerea unei
satisfactii de moment, mai bine incearca sa lucrezi la
planuri mai complicate, dar care iti garanteaza succesul
pe termen lung. Ai nevoie de o astfel de siguranta, fie
ca vorbim de locul tau de munca, sau de situatia fi-
nanciara, pentru ca urmeaza sa ai parte de schimbari
importante in viata ta. Poate fi vorba despre intamp-
inarea unui nou membru al familiei sau despre
cheltuieli ce tin de casa, in general. Luna se afla in
opozitie cu Marte, asa ca este un moment favorabil
pentru a invata lucruri noi, mai ales daca in acest
proces reusesti sa devii si putin mai rabdatoare.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Flexibilitate
In aceasta saptamana esti libera sa decizi singura
cum aplici lectiile invatate de-a lungul timpului. Daca
nu vei putea obtine ceea ce iti doresti, vei fi nevoita
sa dai dovada de mai multa flexibilitate si, cel putin
pentru o vreme, sa faci si lucruri care nu sunt tocmai
pe placul tau sau in sfera ta de interes. Nu vei avea
parte de prea multa stabilitate in sfera profesionala,
iar acest lucru se datoreaza in cea mai mare parte
parte actiunii pe care opozitia dintre Luna si Marte o
are asupra ta. Norocul tau este ca Venus este
retrograd in zodia Balantei, ceea ce pentru tine in-
seamna rezolvarea unor probleme de sanatate mai
vechi.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Pregatire
In aceasta saptamana ar fi bine sa nu iti planifici
schimbari deosebite, mai ales daca acestea au
legatura cu revizuirea strategiilor abia incepute pe
plan profesional, ori cu implementarea unor reguli
care ii vor lua prin surprindere pe multi dintre cei cu
care lucrezi. Trebuie sa fii calma si sa ai mai multa
rabdare, pentru ca lucrurile pe care ti le doresti tu nu
se pot obtine peste noapte. Venus este retrograd in
zodia Balantei, iar pentru tine acest lucru presupune
sa iei contact cu o lectie pe care nu ai invatat-o la
timpul potrivit, si anume sa te pregatesti pe tine, dar
si pe cei din jur pentru ceea ce urmeaza sa pui la
punct.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Incredere
In perioada imediat urmatoare ar fi bine sa incerci sa
stai departe de orice pericol, iar acest lucru presupune
si sa incetezi sa ii mai aperi pe cei pe care ii stii in
mod cert vinovati de un anumit lucru, mai mult sau
mai putin grav. Concentreaza-te asupra reabilitarii
lor, dar nu ascunzandu-le greselile sub covor. Even-
timentele care au loc in aceasta saptamana reprezinta
o lectie si pentru tine, asa ca timpul nu va fi investit in
mod gresit. Trebuie sa luam in calcul trecerea lui
Mercur in Sagetator, pentru ca acest lucru se intampla
intr-un moment in care aveai intr-adevar nevoie de
mai multa incredere in tine, dar si in cei apropiati.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Amanare
Incearca sa amani pentru o vreme desfasurarea unor
proiecte mari, pentru ca treci printr-o perioada in
care poti pierde o multime de resurse, iar rezultatele
pe care ai putea sa le obtii nu sunt nici macar satisfa-
catoare pentru toata munca pe care ai fi dispusa sa o
pui in joc. Vorbim despre o opozitie a Lunii cu Marte,
ceea ce inseamna ca trebuie sa mergi mai mult pe
cunostinte si fapte concrete decat sa te bazezi pe in-
stinct. O greseala banala pe care o poti face ar fi sa
consideri ca stii mai bine decat oricine ce trebuie sa
faci intr-o anumita situatie si, astfel, sa refuzi orice
alta opinie pe care ai putea sa o primesti.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa
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Ce-am fost [i ce-am ajuns: 
SUA au c^[tigat medalia de aur

la Mondialul de gimnastic~
feminin~. Rom^nia, \n afara Top 10

Echipa feminina a SUA, cu vedeta Simone Biles in
randurile sale, a obtinut medalia de aur, marti, la
Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la
Doha (Qatar), cu un total de 171,629 puncte.
La prima sa competitie internationala dupa Jocurile
Olimpice 2016 de la Rio, Simone Biles, care are 21
de ani, si-a trecut in palmares marti al unsprezecelea
sau titlu mondial, noteaza AFP.
Echipa americana, alcatuita din Simone Biles, Grace
McCallum, Morgan Hurd, Riley McCusker si Kara
Eaker, a fost urmata la mare distanta de echipa
Rusiei (Lilia Ahaimova, Irina Alekseeva, Anghelina
Melnikova, Alia Mustafina si Anghelina Simakova),
care a adunat 162,863 puncte. Locul 3 i-a revenit
Chinei (Chen Yile, Liu Tingting, Liu Jinru, Luo Huan,
Zhang Jin), cu 162,396 puncte. Aceste trei echipe s-
au calificat la JO 2020 de la Tokyo.
Calificata in finala de la individual compus si in cele
patru finale individuale pe aparate, Biles a impresionat
din nou marti, cand a izbutit al treilea sau titlu in
proba pe echipe dupa cele din 2014 si 2015. Biles a
fost notata marti cu 15,500 la sarituri, 14,886 la
paralele, 13,733 la barna si 14,786 la sol. Ea ar
putea deveni joi prima gimnasta de patru ori campioana
mondiala la individual compus.
Asa cum s-a anuntat duminica, echipa Romaniei a
ocupat locul 13 in calificarile feminine din cadrul
Mondialelor la Doha (Qatar), cu 153,763 puncte.
Singura gimnasta romana calificata intr-o finala este
Denisa Golgota, care va evolua joi in lupta pentru
medalii la individual compus, dupa ce s-a clasat pe
19 in calificari. 

Topul tenimenelor 
cu cele mai multe victorii in 2018

Simona Halep ocupa locul 3 in topul tenismenelor cu
cele mai multe victorii in 2018.
In schimb, reprezentanta noastra, care va incheia
din nou anul pe prima pozitie in clasamentul WTA,
are cele mai putine infrangeri, doar 11.
Cele mai multe victorii din acest sezon le-a inregistrat
Karolina Pliskova (49), in timp ce pe locul doi se afla
Petra Kvitova, cu 47 de succese.
Dar iata topul tenismenelor cu cele mai multe victorii
din circuitul WTA in anul 2018:
1. Karolina Pliskova 49 victorii - 23 infrangeri
2. Petra Kvitova 47 victorii - 17 infrangeri
3. Simona Halep 46 victorii - 11 infrangeri
4. Angelique Kerber 46 victorii - 19 infrangeri
5. Elise Mertens 46 victorii - 20 infrangeri
6. Aryna Sabalenka 46 victorii - 21 infrangeri
7. Kiki Bertens 46 victorii - 23 infrangeri
8. Julia Goerges 45 victorii - 22 infrangeri
9. Elina Svitolina 44 victorii - 15 infrangeri
10. Ashleigh Barty 43 victorii - 18 infrangeri

3 turnee a castigat Simona Halep in 2018: Shenzhen,
Roland Garros si Rogers Cup.

Real Madrid [i-a demis
antrenorul: Cine i-a luat locul

Real Madrid a anuntat oficial despartirea de antrernorul
Julen Lopetegui.
Acesta a fost demis din dorinta de a "schimba
dinamica jocului, atat timp cat obiectivele echipei mai
pot fi atinse", conform unui comunicat de presa.
Cei de la Real au informat ca antrenor interimar a
fost numit Santiago Solari, care va pregati echipa in
urmatoarea perioada.
Se asteapta insa in paralel si finalizarea negocierilor
cu Antonio Conte, care se pare ca au intrat intr-un
impas.
Lopetegui a stat pe banca Realului timp de 14 meciuri,
perioada in care a inregistrat 6 victorii, 6 infrangeri si
2 egaluri in toate competitiile.
In campionat, Real Madrid este pe locul 9, cu 14
puncte, la sapte in spatele Barcelonei.

Rezultat istoric la futsal: 
Rom^nia a \nvins vicecampioana

european~
Nationala de futsal a Romaniei a castigat meciul al
doilea de pregatire in fata multiplei campioane mondiale
si europene, Spania, finalista Campionatului European
din acest an.

Dupa un esec, 0-3, in primul joc, luni, tricolorii pregatiti
de Robert Lupu au invatat din greseli si, in fata unei
Sali a Sporturilor din Odorheiu Secuiesc pline, a
reusit sa invinga, la limita, 1-0, selectionata iberica.
Una care are in palmares 7 titluri europene si doua
Cupe Mondiale.
Unicul gol al meciului a fost marcat de "veteranul"
Mimi Stoica, in minutul 30 al partidei, un sut cu
stangul la coltul scurt dupa assist-ul brazilianului nat-
uralizat Felipe Oliveira, scrie site-ul oficial al Federatiei
Romane de Fotbal.
O victorie istorica, prima din palmares a tricolorilor in
fata acestui adversar!

Ultimele intalniri s-au incheiat cu victoria clara a
spaniolilor. In toamna lui 2014, in doua jocuri de
pregatire disputate in Peninsula Iberica, a fost un
dublu 1-7.
Pentru cele doua partide contra Spaniei, selectionerul
Robert Lupu a mizat pe urmatorii jucatori: Vlad Iancu
(Informatica Timisoara), Tonita Petrisor (Autobergamo
Deva) - portari, Attila Biro (Autobergamo Deva), Paulo
Ferreira (Autobergamo Deva), Mimi Stoica (Informatica
Timisoara), Andrei Craciun (United Galati), Octavian
Cires (United Galati), Cristian Matei (Imperial Wet
Miercurea Ciuc), Laszlo Szocs (Imperial Wet Miercurea
Ciuc), Marinica Plugaru (Dunarea Calarasi), Alpar
Csoma (FK Odorheiu Secuiesc), Ribeiro Carlos Hen-
rique (Cartagena/Spania), Felipe Oliveira (Napoli/Italia).

Daniel ghita, victorie prin TKO
la revenirea in kickbox

Ajuns la 37 de ani, Daniel
Ghita si-a facut o
revenire de senzatie in
sporturile de contact, el
obtinand o victorie prin
TKO in gala Colosseum
Tournament IX, organi-
zata luni la Cluj.
"Samuraiul" nu a avut
nevoie decat de o repriza
pentru a-l forta pe bosni-
acul Dzevad Poturak sa
abandoneze.

Ghita l-a "macinat" pe acesta cu lovituri joase de
picior si, pana la urma, Poturak a cedat, acuzand o
accidentare la la piciorul drept.
Chiar daca a afisat o forma fizica departe de cea
care i-a adus recunoasterea mondiala in circuitele
K1 si Glory, fostul SPP-ist s-a impus fara emotii si
pare gata sa continue sa lupte dupa o pauza de mai
bine de patru ani.
Este a treia victorie pe care Daniel Ghita o obtine in
patru dispute cu Dzevad Poturak, unul dintre cei mai
cunoscuti luptatori din zona Balcanilor. 

* * *
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



CUPA ROMÂNIEI  
Se știu primele echipe calificate în sferturi

Marti s-au jucat primele meciuri din "optimile" Cupei României. AFC Hermannstadt, CSU
Craiova și Viitorul merg în sferturi.
S-au jucat
POLI IAȘI - FC VIITORUL 2-2 (5-7 D. PEN)
AU MARCAT: SANOH 55', FRĂSINESCU 75'/I.HAGI 15'-PEN, MĂȚAN 39'
Viitorul s-a impus la penalty-uri într-un meci în care a condus cu 2-0, dar s-a văzut
egalată de Iași, aflată în inferioritate după eliminarea lui Cristea.
TURRIS TR. MĂGURELE - CS U CRAIOVA 1-4
AU MARCAT: FOTESCU 32'/ DONKOR 49', BANCU 52', BURLACU 79', CICÂLDĂU 88'
Juveţii" au fost conduşi la pauză de o echipă de liga a treia, dar au eliminat spectrul
ruşinii prin două goluri în 180 de secunde şi alte două reuşită pe final, de liniştire.
HERMANNSTADT - VOLUNTARI 3-0
AU MARCAT: NKOLOLO 37', PETRESCU 51', KUCA 90+1
Sibienii n-au avut nicio emoție în fața "lanternei roșii" din Liga 1. 

Becali ar urma să se "pensioneze". 
Cine va fi noul patron al FCSB: "Ia locul lui Gigi!"

Mirel Rădoi e convins că FCSB va avea
în viitorul apropiat un nou conducător.
Gigi Becali îi va ceda lui Vasi Geambazi
în totalitate echipa, nepotul latifundiarului
urmând a avea putere totală de decizie.
Patronul din acte al lui FCSB si omul
care se ocupa de Academia de la Berceni
i-a fermecat pe toţi cu proiectul său. În
acest context, selecţionerul U21 crede cu
tărie că Becali va renunţa în următorii ani
la "jucăria preferată". Geambazi arată a
patron european şi e capabil să ducă
formaţia roş-albastră mult mai departe
decât ar fi Becali. În consecinţă, Gigi va

înţelege că e în natura firii să îşi lase nepotul la cârma formaţiei care a ajuns până în
semifinala Cupei UEFA, în urmă cu mai bine de un deceniu.
"Îl ştiu de ani de zile, de când eram la Steaua. E un tip destul de echilibrat. E puţin mai
liniştit decât Gigi Becali. Şi, drept dovadă, Academia pe care a făcut-o, baza pe care el a
iniţiat-o. Se văd deja lucrurile bune la Academie. Sunt peste 30 de jucători cumpăraţi,
copii pentru care s-au plătit sume importante de bani. El participă la toate meciurile de la
juniori, merge prin toate oraşele, e destul de implicat. Bravo lui, a înţeles că toţi trebuie
să urmeze exemplul lui Gică Hagi. Cred că ar fi omul potrivit, e mai echilibrat, cred că e
genul de patron care şi-ar lăsa antrenorul să lucreze. Cred că îi poate lua locul lui Gigi
Becali în câţiva ani", a explicat Rădoi, la ProX.
Proiectul din Berceni, test trecut cu brio
Până în primăvara acestui an se investiseră aproximativ 700.000 de euro în Academia
de fotbal a FCSB. Baza de antrenament se află la Berceni şi a fost construită pe terenul
unei foste fabrici de betoane. Ea e dotată cu două terenuri cu iarbă, sală de forţă,
vestiare moderne, bucătărie, sală de mese şi birouri.
Academia lui Hagi a fost proiectul care l-a ambiţionat pe Geambazi. Construcţia din Berceni
a început acum mai bine de un an şi jumătate şi la finalul lui 2017 au început să se vadă
rezultatele. "Baza va fi peste cea a lui Hagi", a spus fostul internaţional Sandu Boc.
Cantonamentul se va dezvolta în continuare, pentru a putea oferi condiţii celor 11 grupe,
cât va avea Academia la apogeu. În plus, va exista şi posibilitatea să vină şi echipe din
străinătate care vor să facă în România cantonament pentru a întâlni echipe locale.
Gigi Becali i-a cerut lui Geambazi să gândească şi un proiect rezidenţial unde să fie
construite locuinţe în care să stea jucătorii de la prima echipă. Aşa ar fi mult mai simplu
pentru antrenamente. Atât pentru tineri, dar şi pentru jucătorii primei echipe, care se
antrenează de o bună perioadă acolo. Man&Co nu ar mai fi nevoiţi să treacă prin
aglomeraţia din Bucureşti ca să ajungă la baza din apropierea uzinei IMGB.
"Vedeţi ce s-a făcut la Berceni. Dacă termină ce am văzut eu acolo, părerea mea e că e
cel puţin la nivelul Barcelonei. În afară de Şahtior, nu are nimeni aşa ceva. Are patru-cinci
terenuri terminate, hoteluri terminate. Începe să facă selecţie pentru copii şi juniori,
pentru că asta e cel mai greu. Poţi să ai medicamentaţie, hrană, dar dacă selecţia nu se
face cum trebuie, nu e bine. Trebuie să ai o armată de oameni să plece în mai multe ţări.
Ţara e mare, foametea e şi mai mare", a declarat în urmă cu nişte luni fostul preşedinte
al LPF, la "Digi Sport Special".
În urmă cu patru ani, Becali închidea Academia Stelei. "Cheltuiam vreo 800.000 de euro
pe an cu ea şi n-am văzut niciun jucător scos. Era criză, nu avea rost să o ţin", spunea
patronul actualei FCSB la vremea respectivă. Acum, graţie lui Geambazi, care are o
gândire sănătoasă despre fotbal, Gigi pune în practică un nou proiect, unul care se
anunţă impresionant.
Mirel Rădoi e sigur că în viitorul apropiat Vasile Geambazi va fi factorul decizional la
FCSB, Becali urmând a-şi canaliza energiile spre familie. Nepotul lui Gigi a demonstrat
deja că are aptitudinile potrivite, reuşind să pună pe picioare un proiect grandios,
asemănător cu cel al marilor cluburi din Europa. Odată acest test trecut şi după ce roş-
albaştrii vor începe să culeagă roadele muncii lui Geambazi prin promovarea tinerelor
talente, actualul patron va înţelege că e momentul să facă un pas în spate.
"Cred că Becali va începe să îşi ia un concediu mai lung cu familia. A făcut destui bani,
trebuie să îi şi cheltuiască. Are o familie frumoasă, e păcat să stai să îţi consumi toate
energiile la fotbal, mai ales la vârsta asta", a concluzionat finul patronului FCSB.
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SPORT

Ultima etapa a turului, a 13-a, s-a
incheiat luni, iata rezultatele :

Vineri, 26 octombrie
Poli Iasi - Hermannstadt 0-2
Astra - U Craiova 0-3

Sambata, 27 octombrie
FC Botosani - Viitorul 1-2
FCSB - FC Voluntari 2-1

Duminica, 28 octombrie
Dunarea Calarasi - Gaz Metan 0-0
Sepsi - CFR Cluj 1-2

Luni, 29 octombrie
Concordia Chiajna - Dinamo 0-0

Clasamentul este urmatorul:

1. CFR 1907 Cluj 26p
2. FCSB 24p
3. CS U Craiova 22p
4. FC Viitorul 22p
5. CS Gaz Metan Medias 21p
6. FC Astra Giurgiu 20p
7. Sepsi Sfantu Gheorghe 19p
8. FC Dunarea Calarasi 16p
9. FC Botosani 15p
10. CS Concordia Chiajna 15p
11. CSM Politehnica Iasi 14p
12. FC Dinamo Bucuresti 13p
13. Hermannstadt 11p
14. FC Voluntari 8p

Golgeterii la zi sunt
Harlem Eddy Gnohere - Steaua 9
Alexandru Mitrita - U Craiova 9
George Tucudean - CFR Cluj 8
Elvir Koljic - U Craiova 7

Etapa  a-14-a

Universitatea Cluj 4 - 0 ACS Poli Timişoara
Mioveni 2 - 1 Daco-Getica
Energeticianul 0 - 1 Academica Clinceni
Metaloglobus 1 - 0 Baloteşti
Aerostar Bacău 2 - 0 Ripensia Timişoara
Argeș 4 - 1 Dacia Unirea Brăila
ASU Poli Timişoara 1 - 3 UTA Arad
Luceafărul Oradea 1 - 0 Pandurii Târgu Jiu
Chindia Târgovişte 4 - 1 Sportul Snagov
Petrolul 52 2 - 1 SSC Farul

Clasamentul
1 CHINDIA TÂRGOVIŞTE 32
2 Academica Clinceni 30
3 Sportul Snagov 30
4 Petrolul 52 29
5 Argeș 28
6 Universitatea Cluj 27
7 Mioveni 26
8 UTA Arad 23
9 Pandurii Târgu Jiu 21
10 Energeticianul 21
11 ASU Poli Timişoara 20
12 Metaloglobus 17
13 Daco-Getica 15
14 Luceafărul Oradea 15
15 SSC Farul 13
16 Ripensia Timişoara 13
17 Aerostar Bacău 12
18 Baloteşti 11
19 ACS Poli Timişoara 5
20 Dacia Unirea Brăila 5

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi
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Cele mai scumpe 10 feluri
de bucate [i b~uturi

CEA MAI SCUMPĂ CARNE DIN LUME
Cea mai scumpă carne e
cea de vită marmorat,
prețul unui kilogram poate
ajunge până la 8.000 de
euro. Produsul provine de
la o rasă exotică de vaci
Wagyu din Japonia, cres-
cute în condiții speciale.

Văcuțele sunt hrănite zilnic cu cereale fără suplimente hor-
monale, adăpate cu bere și masate cu sake (băutură
specifică japoneză). În plus, pentru a le feri de stres li se
pune  muzică simfonică. Japonezii vând carnea de vacă
Wagyu la un preț ce variază între 3 000 și 8 000 de euro,
în funcție de părțile corpului.

CEI MAI SCUMPI CARTOFI DIN LUME
Cei mai scumpi cartofi sunt crescuți pe insula Noirmoutier
din oceanul Atlantic și costă până la 500 de euro kilogra-
mul. Solul în care se dezovoltă acești cartofi e prelucrat
cu îngrășăminte de alge marine. Plantarea și recoltarea
produsului agricol se realizează doar manual. Cantitatea
totală a cartofilor obținută anual constituie doar 1 000 de
tone și e vândută imediat după recoltare. Cartoful  de pe
insula Noirmoutier are un gust plăcut și e trecut în lista pro-
duselor excepționale.

CEA MAI SCUMPĂ OMLETĂ DIN LUME
Cea mai scumpă omletă e
oferită de restaurantul “Le
Parker Meridien” din New
York la un preț de 1 000
de dolari. În afară de ouă,
omleta conține homari în-
tregi, cartofi prăjiți și vreo
300 de grame de icre
negre.

CEA MAI SCUMPĂ PÂINE DIN LUME
Cea mai scumpă pâine costă 25 de dolari și se numește
Roquefort and Almond Sourdough Bread. Produsul e
preparat din făină de cea mai înaltă calitate, fermentată la
un loc cu cașcaval francez ” Roquefort ” și migdale. Pâinea
poate fi procurată doar în buticuri din Londra și costă de
20 de ori mai mult decât cea obișnuită.

CELE MAI SCUMPE
CIUPERCI DIN LUME
Trufele sunt cele mai
scumpe ciuperci fiind vân-
dute cu aproximativ 2 000
de euro kilogramul.  Cele
mai gustoase sunt consid-
erate trufele albe din Italia.

CELE MAI SCUMPE ICRE DIN LUME
Icrele “Almas” costă mai mult decât cele negre sau sure.
Produsul e exportat rar din Iran și e conservat exclusiv în
cutii din aur curat. O cutie de 100 de grame de icre “Almas”
poate fi cumpărată cu 2 000 de dolari.

CEA MAI SCUMPĂ APĂ DIN LUME
Cea mai curată apă de izvor se numește
Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani. E
denumită în cinstea pictorului italian
Amedeo Modigliani. Apa se vinde în sticle
din aur curat și e obținută în urma unui
amestec de apă pură din Franța și insulele
Fiji, cu adaos de apă din ghețarii Islandei. O
sticlă de 1,25 litri de apă se vinde cu 60 000
de dolari.

CEL MAI SCUMP LAPTE DIN LUME
Cât nu ar fi de uimitor, dar laptele de șoarece e cel mai
scump, un litru valorând peste 22 000 de dolari. Doar pen-
tru un litru e nevoie de extras lapte de la 4 000 de șoareci.
Acest produs e atât de scump, inclusiv pentru că e folosit
la prepararea medicamentelor. Acestea îmbunătățesc
circulația sangvină mai ales după transfuzia sângelui.

CEL MAI SCUMP CEAI DIN LUME
Cel mai de preț ceai din lume se numește Da Hong Pao și
e obţinut din frunzele copacului cu același nume. Acestea
sunt macerate timp de 80 de ani după ce sunt strânse de
pe copaci de pe muntele Wuvi, din China. Frunzele au o
aromă unică și respectată de cunoscătorii ceaiului de pe
întreaga planetă. În fiecare an sunt strânse doar 500 de
grame de frunze, iar un kilogram al produsului finit costă
(incredibil!) aproape 700 000 de dolari.

CEL MAI SCUMP SUC DIN LUME
Sucul Noni e cel mai scum datorită proprietăților sale utile
pentru sănătate. El contribuie la tratarea hipertensiunii ar-
teriale și la înlăturarea stresului. Produsul se prepară din
fructe ale arborelui Morinda în regiunile sudice ale pacifi-
cului. Un litru de suc Noni costă în jur de 200 de dolari.

MICA PUBLICITATE
• Vând teren intravilan, 2.000 m2, în Ciolpani (Ilfov, în apropiere de

Snagov) cu acte notariale la zi, pentru construire de locuință. Gaze,
electricitate, îngrădire; drum asfaltat lângă DN1. Ofertă foarte
convenabilă: 30.000 euro, discutabil. Tel.: 40 730939509

• Căutăm femeie pentru curățenie. Tel.: (718) 544 - 3844
• Închiriez cameră mobilată în Ridgewood pentru o femeie. Rentă

convenabilă. Tel.: (646) 683-1651
• 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

• 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

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

• 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.

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

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

• 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.

• 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)

• 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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SFATURI CULINARE

Sfaturi de la bucătărese pentru a
pregăti cele mai bune mâncăruri!

Faceți cele mai bune ciorbe și mâncăruri? Dacă veți
ține cont și de sfaturile bucătăreselor, veți deveni și
voi cu adevărat o bucătăreasă desăvârșită. Iată
despre ce este vorba.

Amidonul face omletă pufoasă!
Încă din copilăria noastră, bunicile foloseau amidonul,
însă niciodată nu ne-am întrebat de ce. Dar dacă veți
pune o lingură cu amidon la omletă, veți observa că
e 100% pufoasă! De asemene, pentru ca tocănițele
sau supele cu rădăcinoase să aibă un gust aparte,
puneți două linguri cu sos de soia. Rezultatul este
de-a dreptul spectaculos!

Mare grijă atunci când prăjiți alimentele să le adăugați
în tigaie atunci când temperatura acesteia este
potrivită. De aceea, se recomandă ca uleiul să fie
înainte încins. Cum faceți ca pâinea făcută în casă,
cozonacii, chifelele sa cornurile să capete o crustă
rumenită? Adăugați în aluat câteva linguri cu ceai
negru.

De asemenea, pentru ca orezul să iasă ca la carte,
adăugați o lingură cu oțet după ce acesta s-a fiert. La
rândul său, vanilia nu e bună doar la prăjituri, ci dă
un gust inconfundabil cafelei fierte la ibric sau salatelor
de legume. Nu în ultimul rând, dacă vă doriți aluaturi
pufoase, adăugați un cartof mic dat pe răzătoarea
cea mai fină.

Rețeta de ”ketchup moldovenesc”
Nu există cartofi prăjiți sau pizza fără celebrul ketchup!
Dar de ce să consumați acest produs din comerț,
când celebrul produs moldovenesc poate concura
oricând cu sosul picant american? Vă prezentăm
rețeta fantastică care e transmisă de gospodine din
generație în generație.
Și, ce e mai important, senzaționalul ketchup moldove-
nesc poate fi păstrat pentru iarnă. E atât de bun încât
îl poți mânca simplu, pe pâine!

Mod de preparare
Pentru prepararea ketchup-ului moldovenesc aveți
nevoie de următoarele ingrediente: 3 kilograme
gogoşari,1 kg ardei capia, 1 kg ardei graşi, 1 kg
morcov, 1 kg ceapă, 1 ţelină cu tot cu frunze, 4 kg
roşii, ½ litri ulei, 1 lingură cu sare, ardei iuţi şi usturoi
după gust.
Tăiați roșiile în două sau în patru și puneți-le la fiert
pentru aproximativ un sfert de oră. Adăugați morcovul,
țelina, ceapa, toate tăiate în bucăți mari și mai lăsați
să fiarbă încă 15 minute. La final, adăugați ardeii
curățați și spălați foarte bine, apoi lăsați pe foc până
ce observați că toate legumele s-au fiert.
Ulterior, legumele se lasă la răcit și se dau prin
storcătorul de fructe, în așa fel încât să înlăturați
semințele și pielița ardeilor. Sucul pe care îl veți
obține, îl puneți din nou la fiert cu ulei, usturoi și sare
și-l lăsați până observați că se îngroașă. Pentru un
gust desăvârșit, puteți adăuga busuioc sau cimbru.

Cel mai bun sos pentru friptură
la grătar din câte există!

Aveți musafiri și v-ați hotărât să faceți o delicioasă
friptură la grătar? O idee genială, dar dacă veți face
și un sos pe măsură, atunci masa se va transforma
într-un adevărat festin. Iată cea mai bună rețetă, pe
care să o consumați alături de preparate atât din pui
cât și din porc.
Mod de preparare:
Pentru obținerea unui sos genial pe care să îl serviți
alături de friptura la grătar aveți nevoie de 8 roșii
mari, 5 ardei capia, 5 căței de usturoi, 1 ardei iute,
sare după gust și o ceașcă cu apă.
Pentru un gust inconfundabil, trebuie să alegeți roșii
de grădină, foarte bine coapte și usturoi românesc,
dar și ardei iute sănătos. Spălați bine legumele și
lăsați-le apoi să se scurgă de apă și să se usuce,
apoi le puneți la copt, pe grătar.
Aveți grijă să le coaceți bine pe toate părțile, apoi le
așezați într-un castron și le țineți aproximativ zece
minute pentru a le putea curăța mai ușor. Tocați us-
turoiul, spălați bine și zdrobiți-l. curățați legumele de
coajă, pasați roșiile cu o furculiță, iar ardeii curățați-i
de cotor și sâmburi și tăiați în fâșii subțiri.
Amestecați totul într-o crăticioară, puneți puțină apă
și potriviți cu sare, după gust. Cât timp pregătiți
carnea la grătar, lăsați crăticioara cu sos pe grătar.
Acest sos este un răsfăț pentru toate papilele gustative.
Sosul îl puteți pregăti și iarna, cu legume puse la bor-
can.

Modul CORECT de preparare
a ciupercilor la grătar sau cuptor!

Ciupercile la grătar reprezintă o soluție rapidă pentru
o masă simplă, vegetală și proteică în același timp.
Timpul necesar preparării este foarte mic, se pot
folosi diverse combinații pentru a obţine preparate
gustoase.
O sută de grame de ciuperci champignon au 25 de
calorii și sunt bogate în proteine, vitaminele B1, B2,
niacin, folaţi, minerale : fier, fosfor, potasiu și oli-
goelemente.
Numeroase studii au demonstrat faptul că ciupercile
champignon reduc semnificativ evoluția diabetului
datorită conținutului foarte mic de carbohidrați,
În plus, acestea au un indice de sațietate ridicat, așa
că pot fi de mare ajutor în curele de slăbire, cu o
singură mențiune: nu se pregătesc cu ulei.

O variantă foarte bună este prepararea ciupercilor la
grătar sau cuptor…  
– Dacă nu vă plac ciupercile champignon, puteţi

folosi pleurotus  sau ciuperci de pădure.
– Ciupercile pot fi curățate sau  spălate foarte bine și

șterse cu un prosop.
– La final, se poate adăuga sare, după gust.
Alegeţi una dintre variantele de mai jos:
1. Ciuperci cu unt de cocos şi mărar

Toacaţi mărunt codițele de la ciuperci, adaugaţi
puțin unt de cocos și mărar tocat, apoi  umpleţi
pălăriile cu acest amestec.

2. Ciuperci cu pătrunjel și lămâie
Este variantă cea mai slab calorică, dar foarte
gustoasă.
Tocaţi pătrunjelul și presăraţi-l peste ciupercile deja
gătite, apoi stoarceţi puțină zeamă de lămâie peste
ele.

3. Combinate cu alte legume, precum dovlecei,
roșii, ceapă, vinete sau ardei gras
Legumele se taie felii, sau rondele, se condimentează
după gust și se țin pe grătar până se rumenesc.

Pentru a satisface și pofta de dulce, puneţi pe grătar
câteva felii de ananas, este absolut delicios şi, în
plus, ajută digestia.
Sugestie:
– Pentru a intensifica arderile, condimentați cu piper,

chilli sau paprika.
– Orice rețetă aţi alege, ciupercile se lasă pe grătar

sau în cuptor aproximativ 15-20 de minute, până
când se înmoaie și se rumenesc ușor.

– Se servesc calde, dar sunt foarte bune și pe post
de gustare la birou sau când nu aveţi foarte mult
timp la dispoziție…

– Pentru o doză în plus de sănătate, puteţi adăuga
puțin usturoi tocat, în oricare dintre sugestiile de
mai sus.

– De asemenea, puteţi adăuga brânză rasă, caşcaval
iar pentru o variantă vegană şi mai puţin calorică,
tofu.

– Personalizaţi reţetele, combinând ingredientele și
testând cât mai multe variante.

Pârjoale moldovenești, 
bune de-ți lingi degetele!

“Cu piure de cartofi şi varză murată, pârjoalele bucură
şi satură de sute de ani omenirea daco-latină
condimentată cu ceva prafuri bulgaro- lingvistice”, a
spus atât de frumos Radu Anton Roman.
Însă doar pregătite după următoarea rețetă ne duc
cu gândul senzaționalele pârjoale ale bunicii, al căror
gust este inconfundabil.
Mod de preparare:
Pentru obținerea acestor minunății culinare, aveți
nevoie de următoarele ingrediente: 500 g carne de
viţel, 500 g ceafă de porc, 150 ml lapte, 350 g miez
de pâine albă, 2 cepe mari, mărar, pătrunjel, 4 ouă,
300 g unt, 1 cartof, 200 g pesmet (la ţară se pune
mălai), piper, sare.
Pentru început, tocați bine carnea, iar separat puneți
pâinea la înmuiat în lapte, apoi stoarceți.
Tocați mărunt ceapa și puneți-o să se înmoaie bine în
unt, dar pe foc mic, apoi tocați tot mărunt pătrunjelul
și mărarul. Radeți cartoful pe răzătoarea mica și bateți
bine ouăle. Amestecați pasta de carne cu pâinea,
ceapa, ouăle, mărarul, pătrunjelul, cartoful, piperul și
sare după gust. Nu uitați să adăugați 100 g de unt.
Într-o farfurie puneți pesmet fin sau mălai. Luați din
acest preparat aproximativ cât încape într-un polonic
și tăvăliți prin pesmet, apoi turtiți la 1 cm grosime și
alungiți. Prăjiți în ulei încins, într-o tigaie acoperită,
pe foc mic, având grijă să se rumenească bine pe
ambele părți.
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