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Hărțuirea la locul de muncă: Ce
spune legea în Quebec?  

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  
SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  
PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA

Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICEORICE
domeniu de ac�vitate! Detalii in interior

Member of Canadian 
Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

Ce este hărțuirea la
lucru potrivit legii nor-
melor de muncă din
Quebec? Cum o putem
preveni și care sunt
căile de acțiune atunci
când sunteți victima
unei hărțuiri în organiza-
ția în care lucrați? UTILE  ►► PPaagg..  1100,,  1111
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Va crește numărul seismelor de
mare intensitate?
Doi cercetători ameri-
cani au ajuns la con-
cluzia că începând cu
anul următor numărul
cutremurelor de mare
intensitate ar putea să
crească din cauza înce-
tinirii rotației Pământu-
lui.

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003

ȘTIIN�Ă & TTEEHHNNOOLLOOGGIIEE  ►► PPaagg..  1133

Place an ad for the print edition, get one online at no extra cost!
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

► Pag. 6
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montreal, H2Y 2W2 

555511114444----222288885555----0000000055552222

■ Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu
rezolvarea unor cazuri dificile ce au creat jurisprudenţă la
Curtea Federală şi Curtea Superioară.
■ În colaborare cu 12 avocați, vă asigură servicii în
drept matrimonial (divorț), comercial, civil, al imigrației
sau al muncii, precum și reprezentare la litigii în România
și la CEDO.
■ Onorarii rezonabile. Cărți de credit/debit sunt acceptate.
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FERESTRE DE CEA MAIFERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE BUNĂ CALITATE 

NUMĂRUL 1 ÎN CANADANUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂESTIMARE GRATUITĂ
PREȚURI COMPETITIVEPREȚURI COMPETITIVE

ADRIAN ȘEICAADRIAN ȘEICA
Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

Cel: 514-993-6508
Toll free: 1-866-995-5139

R.B.Q. 8323-5051-33
8531 Delmeade, suite 101

Mont-Royal, H4T 1M1

PUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opi niile re dac ţiei. Ele implică
direct răspun derea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Frui-
terie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton),  Marché Épicure (5252 Paré &
5555 Westmisnter); Cabinete: Dr. Buracu,
Dr. Cristache, Dr. Zinca; Contabilitate:
Arcade Accounting (3333 Cavendish), DFD
Comptables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani
Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:

Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Euro-Nec, Adonis (Place Vertu),
Place du Vin;  Coletărie: World Line Cargo. 
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe Claire.
RIVE SUD 
Magazine: Cracovia, Balkani, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE 
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă, Dentiste à Laval;  Biserici: Sf. Pante-
limon.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEScanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.! 

Comunitate: Eva HALUS, Corina LUCA; Opinii &
Analize: Rareș BURLACU, Adrian BENEA; Re-
flecții canadeze: Raul DUDNIC; Știință & Tehnolo-
gie: Cătălina CURCEANU, Adrian BUZATU;
Specialiști: Gabriela BUCȘA (contabilitate), Șerban
TISMĂNARIU (juridic), Alexandru NICOLESCU-
ZINCA (sfatul medicului); Redactor şef: Dan
GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

Qualité du Service à la Clientèle

CLUB
SELECT

CLUB
PRESTIGE

CLUB
100%

CLUB
100%

GOLD

INVEST. INC.
Agenție imobiliară

Franșiză independentă și autonomă a RE/MAX Québec inc.
4701-W boul. St-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC, H9H 2A7 

gabrielsimon@remax.net

Gabriel Simon
Curtier imobiliar 

Cel: 514.773.6820

De 14 ani cu rezultate remarcabile
in slujba clientilor!

accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente

www.accentmontreal.com
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LAVALLAVAL

CCOOZZOONNAACCII  PPRROOAASSPPEETTII,,  ffaaccuuttii  iinn  llaabboorraattoorruull  pprroopprriiuu  SSAARRMMAALLEE,,  TTOOBBAA,,  CCAALLTTAABBOOSS,,  LLEEBBAARR,,  PPIIFFTTIIEE  TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraattee  ssii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  --  RReetteettee  aarrddeelleenneessttii!!GGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenestiCarnati afumatiCostita si ciolane afumateSalata de vineteSalata beufIcreTelemea de oaie si numeroase alte produse traditionaleromanesti
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551144--446633--99666688
433 Chabanel, Suite 111, Mtl, H2N 2J3

514-388-1588 
Rezervati cu

SkyLawn Travel
► Bilete de avion - orice destinatie
► Asigurari de voiaj
► Tururi si croaziere
► Pachete turistice all inclusive

Va garantam cel mai mic pret si
cele mai bune servicii!www.skylawn.net

CRISTINA ARABADJI
Travel consultant

caskylawn@gmail.com

CORUL LA MUSE RECRUTEAZĂ

Profesioniști sau amatori de toate vârstele, corul
La Muse vă invită să activați în cadrul său. De
asemenea, iubitorii de muzică și cei care doresc
promovarea culturii românești pe scene impor-
tante ale Quebecului sunt invitați să susțină ac-
tivitățile corului și viitoarele sale spectacole
organizate de asociația La Muse Héritage Musi-
cal, devenind comanditari. Pentru 2018, urmă-
toarele evenimente sunt în pregătire: 5 mai
Ottawa și 6 mai Montreal - Viva Verdi; mai-iuie
2018 - Turneul Diversité Culturelle Espagne;
noiembrie-decembrie 2018 - Festivalul Diver-
sité Culturelle, a doua ediție. Info suplimentare
despre cum puteți contribui la aceste spectacole
și detalii pentru înscrieri la cor: 514-344-1572. 

PROGRAMUL ACTIVITĂ�ILOR ACR-CMQ ÎN
LUNA DECEMBRIE 
În lipsa unei alte adrese menționate, toate aceste
activități au loc la Centrul comunitar 6767 Côte-
des-Neiges din Montreal. 
■ Vineri, 15 decembrie, orele 10.00-17.00, sala
401-4: Servicii consulare pentru cetățenii Re-
publicii Moldova. Info: 438-937-3608. În
primele șase luni ale anului viitor, serviciile
consulare vor fi oferite în zilele de: 19 ianuarie,
16 februarie, 16 martie, 20 aprilie, 18 mai, 15
iunie. Înscrieri: www.moldovaquebec.ca
■ Joi, 21 decembrie, ora 17.00, sala 697: Clubul
de Aur, animat de Corina Luca, și Cenaclul
Eminescu, animat de Leonard Voicu, orga-
nizează o seară de Crăciun pentru prieteni.
■ Vineri, 22 decembrie, între orele 12.00-15.00,
în Sala Mare, Académie Éducative de Montréal
condusă de Alina Nichita, prezintă un spectacol
de Crăciun pentru copii.

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PE SCURT

TÂRGUL DE CRĂCIUN ARTIZANA
Sâmbătă, 2 decembrie, la Casa

d’Italia (505 rue Jean-Talon Est, Mon-
treal, H2R 1T6, lângă stația de metrou
Jean Talon), între orele 10.00 și 18.00,
are loc Târgul de Crăciun Artizana, or-
ganizat de Asociația artizanilor eu-
ropeni în Quebec Artizana, înființată și
condusă de Maria Stavilă Josu. Acesta
este cel de-al treilea eveniment al aces-
tei asociații, de fiecare dată alăturându-
se noi participanți, noi artizani locali de
diverse origini - din România, Repub-
lica Moldova, Rusia, Ucraina dar și din
Quebec.

Ce puteți găsi la acest târg? Pro-
dusele oferite se împart în patru cate-
gorii: modă & accesorii, cosmetice &
îngrijire personală, copii & familie și
patiserie tradițională. Veți putea
descoperi o serie de lucruri inedite, lu-
crate cu multă migală de acești artizani,
ce pot constitui frumoase, delicioase și
originale cadouri de Crăciun. 

Iată câteva exemple (românești) ce
v-ar putea inspira: aranjamente florale
și sticle de vin personalizate, pictate de
mână, realizate de Luminița Cozea
(Chic Flowers); vaze pictate de mână
de artista Rodica Vinca; creme și de-
odorante cu ingrediente naturale,
săpunuri făcute la rece și lumânări din
ceară de albine și uleiuri esențiale fă-
cute de Carmen Cîmpian (Géohar-
monie); produse de îngrijire a pielii
100% naturale, din plante medicinale și
flori, realizate de Elena Nigai (Natura
Zone); săpunuri artizanale cu design
unic, pe bază de plante și uleiuri
esențiale, pentru toate tipurile de piele
create de Zina Scurtu; decorații de Cră-
ciun și alte obiecte decorative din lemn
confecționate de Marian Vladu;
păpușele din textile făcute de Adelina
Cucos; buchetele comestibile din
fructe, legume și biscuiți ale Alionei
Stejar (Art Studio), tablourile cu flori
din mărgele lucrate de Angela Matri-
cală; creațiile din hârtie și felicitările
personalizate ale Magdalenei Dote și
multe, multe altele ce vă așteaptă să le
descoperiți la acest târg artizanal.

MARCHÉ CASSE-NOISETTE
Tradiționalul târg de Crăciun orga-

nizat de Les Grands Ballets, aflat anul
acesta la a opta ediție, se desfășoară la
Galeria Palatului de Congrese din
Montreal (1001 place Jean-Paul-
Riopelle, stația de metrou Place
d’Armes), începând din 30 noiembrie
și până pe 10 decembrie 2017. Marché
Casse-Noisette este primul târg de
Crăciun cu caracter filantropic din
Montreal, căci totalitatea profiturilor,
precum și 10% din vânzările nete ale
fiecărui expozant, merg la Fonds
Casse-Noisette, pentru copiii defa-
vorizați și bolnavi din regiunea metro-
politană Montreal. Anul trecut
evenimentul s-a bucurat de prezența a
75.000 de persoane și a vărsat
100,000$ în contul organismului cari-
tabil cu care este asociat. 

Anul acesta, printre cei peste 100
de expozanți, vă semnalăm prezența a
două artizane din comunitatea noastră:
Claudia Elena Răfan (By Hands from
Claudia) și Alisa Nadia Merode (Na-
turia), ale căror produse - poșete din
hârtie de reviste și respectiv cosmetice
naturale - le veți putea găsi la chioșcul
nr. 29. 

Produsele Naturia (naturia.ca) pen-

tru față, corp și bebe sunt fabricate la
Laval. Ele sunt personalizate, con-
ținând numai ingrediente proaspete și
naturale. Alături de acestea veți găsi și
săpunuri naturale, special fabricate
pentru Crăciun, în formă de brad, casă
de turtă dulce, clopoței sau omuleț din
turtă dulce.

Poșetele și gențile Claudiei Răfan
sunt, sperăm, deja faimoase în comu-
nitate. Spectaculoase, originale, reali-
zate manual în urma unui proces
laborios ce poate dura zeci de ore, dar
având prețuri foarte abordabile, ele
reprezintă un cadou deosebit mai ales
acum, de Crăciun. Hârtia este special
tratată pentru durabilitate, rezultatul
fiind întotdeauna excepțional. Puteți
alege diferite culori, dimensiuni și
forme - plicuri, genți poștaș, genți tip
„tote”, precum și portofele și alte ac-
cesorii. Vă puteți face o idee vizitând
www.byhandsfromclaudia.com

Târgul Casse-Noisette este deschis
de luni până miercuri între orele 11.00-
19.00, joi și vineri între orele 11.00-
20.00, iar sâmbătă și duminică de la
11.00 la 17.00. Intrarea este gratuită.
Mai multe detalii la: grandsballets.com.

ACCENT MONTREAL

IDEI DE CADOURI 

Târguri de Crăciun

Gențile Claudie Răfan vor fi la Târgul de Crăciun Casse-Noisette, la chioșcul nr. 29,
alături de produsele Naturia. FOTO: Facebook, By Hands From Claudia.
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Există o categorie de cadouri de Sărbă-
tori despre care se vorbește mai puţin, dar
foarte specială şi la îndemână: obiectul de
artă - un lucru deosebit, un bun pe viață, de
o frumusețe şi o prețiozitate aparte ce nicio-
dată nu-şi va pierde valoarea. Pentru cei
cărora ideea unui astfel de cadou le surâde,
sugerăm câteva nume românești din comu-
nitatea artistică quebecheză. Alături de nume
vom indica site-urile unde lucrările acestor
artiste pot fi văzute și eventual comandate.

ANCA CIUPITU, exhib-art.com (galeria ce o
reprezintă) | www.artabus.com/ancaciupitu

„Deși subiectele abordate în tablourile
mele se situează undeva pe granița figura-
tivului, cu scăpări neordonate în direcția ab-
stractului, totuși reunirea elementelor
compoziționale provine dintr-o introspecție
continuă în adâncurile marelui necunoscut
interior, din care sunt scoase la suprafață
crâmpeie din încercările de a înțelege rostul
lucrurilor… De aceea, lucrările mele nu se
vor percepute drept rezolvări și, cu toate că
iubesc în sine natura și armonia culorilor, to-
tuși ele nu sunt concepute în scopul strict de
a face plăcere ochiului, ci reprezintă mai de-
grabă tatonări, semene de interogație sau ex-
clamare, invitații la reflecție și câteodată
oglinzi, lansate în speranța unui dialog, fie
el și interior.” - Anca Ciupitu

DOINA FALCON, www.doina.ca |
www.artabus.com/doinafalcon

Arta Doinei Falcon a migrat în ultimii
ani de la un stil orientat mai mult spre clasic
- impresii de călătorie, naturi statice cu flori
și peisaje - la unul abstract, spre pictura
experimentală, cu diverse combinații de cu-
lori și materiale. Indiferent de stilul abordat
însă, tablourile sale au coerența aceleiași vi-
ziuni despre artă, foarte bine redată de cu-
vintele lui Marc Chagall (unul din citatele
preferate alea artistei): „Art must be an
expression of love or it is nothing”.

EVA HALUS, fineartamerica.com
În ultimii trei ani, Eva Halus s-a dedicat

picturii de șevalet în aer liber, atât în Lau-
rentide cât și la Montreal. Peisajele sale, pic-
tate în stil realist, au un farmec suplimentar

prin gamele de culori armonioase, inspirate
de natură. „Datorez peisajelor din America
de Nord liniștea, frumusețea și serenitatea pe
care le simt în natură. Răsplătesc această
elevație spirituală pictând aceste locuri și
sper ca efortul meu să fie bine primit și de
public”, spune artista. Tablourile sale, în ulei,
acrilice și acuarelă, descriind orice anotimp,
sunt disponibile la comandă și în format de
carte poștală/felicitare. De asemenea, Eva
Halus pictează portrete în orice mediu și di-
mensiune.

CARMEN DOREAL, fineartamerica.com
Tablourile lui Carmen Doreal impre-

sionează prin textura culorilor, muzicalitatea
și ritmicitatea lor, căci artistei îi place să
transpună pe pânză melancolia, idealurile,
amintirile, dar și realitatea prezentă. Lu-
crările sale se pot încadra în teritoriul ima-
ginarului, plecând de la figurativ până la
abstract, angajând un stil expresionist-
impulsionist (impulsiv). Găsim în tehnica lui
Carmen Doreal o multitudine de simboluri
preluate din arta brâncușiană, cât și din
cultura universală, ce descriu fundamente ale
filozofiei și echilibrului emoțional al artis-
tei-poet, combinate pasional cu armonia și
frumusețile naturii.

RODICA VINCA, fineartamerica.com
Recent premiată de Cercle des Artistes

Peintres et Sculpteurs du Québec (medalia
de bronz pentru tabloul în ulei „Poppies” la
cea de-a 33-a ediție a Concursului Arts vi-
suels Son et Lumière), Rodica Vinca
folosește culori acrilice în picturi ce al-
ternează între abstractul pur și o înlănțuire
de elemente sugestive, emoționale, inspirată
fiind de evenimentele și oamenii pe care îi
întâlnește. Stilul său este în constantă
evoluție - de la portret la floral la abstract,
experimentând diferite tehnici. Pictura sa
este textură, culoare, contrast, dar și ar-
monie.

Pentru pictorițele Eva Halus, Carmen
Doreal și Rodica Vinca ale căror galerii vir-
tuale se află la fineartamerica.com, puteți
face o căutare pe acest site după numele
fiecăreia. ACCENT MONTREAL

CCoonncceerrttee  șșii  ssppeeccttaaccoollee  ddee
CCrrăăcciiuunn

„LUMINA UNEI STELE”. Ansamblul
vocal Gloria va susține tradiționalul său
concert de Crăciun sâmbătă, 2 decem-
brie, la ora 19.30, la biserica St-
Maxime din Laval (3700 boul.
Levesque Ouest, Chomedey, H7V
1E8). Intitulat „Lumina unei stele” (La
lumière d’une étoile), concertul pro-
pune un voiaj în lumea armoniilor
tradiționale și contemporane de Cră-
ciun, interpretate în română, franceză,
engleză, spaniolă, rusă și latină. 
Din repertoriul romanesc inclus în pro-
gram fac parte piesele: „Legănelul lui
Isus” (tradițional), „Domnuleț din cer”
(Gabriel Uță) și „Înger alb” (Nicolae
Moldovanu). Concertul include și piese
din repertoriului internațional de Bach,
Lee Dengler, Ariel Ramirez, Evelyn
Larter și alții, interpretate accapella sau
acompaniate de pian, flaut, vioară și in-
strumente de percuție. Intrare liberă, cu
contribuție voluntară; parcare gratuită.
Info: 514-999-9314.

CRĂCIUNUL COPIILOR. Sâmbătă, 9 de-
cembrie, între orele 13.00-15.00, copiii
de la școala Junimea Română din Mon-
treal vor celebra sărbătorile de iarnă.
Moș Crăciun va fi întâmpinat cu cân-

tece și poezii prezentate de ansam-
blurile școlii Românașul și Dorulețul și
cu o expoziție de desene intitulată „Săr-
bători hivernale la români”. Moș Cră-
ciun va oferi copiilor daruri specific
românești. Evenimentul va avea loc la
Colegiul Brébeuf (acolo unde școala
Junimea Română își desfășoară cursu-
rile), în Pavilionul Lalemant, 5625 ave-
nue Decelles, Montreal, H3T 1W4, sala
Auditoriu. Intrarea și parcarea sunt gra-
tuite. www.junimearomana.com. 

„ASTA-I CASA CEA FRUMOASĂ”. Sâm-
bătă, 16 decembrie, ora 18.00, la Bise-
rica Sf. Pantelimon (367 rue Godart,
St-Eustache, J7P 3V2), va avea loc un
concert de colinde maramureșene cu
participarea formației Les Tarabostes și
a coralei bisericii. Trupa Les Tara-
bostes, înființată în 2013 de Cătălin
Ghiolţan, are un repertoriu bogat, în
care muzica populară românească și
colindele se îmbină cu piese de succes
ale unor grupuri româneşti şi străine
(Phoenix, Compact, Holograf, Cargo,
Beatles etc.). Toate prestațiile lor sunt
live, fără înregistrări, doar virtuozitate
instrumentală și voci de excepție. In-
trarea este liberă. 

Obiectul de artă,
cadou de Sărbători

Crăciunul copiilor la Școala Junimea în 2016. FOTO: www.junimearomana.com.

6976 Sherbrooke Est, Montreal, H1N 1E5 | 514-255-5006
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PPRROODDUUSSEE  RROOMMÂÂNNEEȘȘTTII  ȘȘII  MMOOLLDDOOVVEENNEEȘȘTTII

Vă ajută să celebraţi sărbătorile de iarnă cu produse 
delicioase şi proaspete, cu specific din ROMÂNIA și MOLDOVA
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Administrator agreat, Consultant certificat in Management
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DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDI�IILE DORITE DE DVS.

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă(i cu mine,
plătesc o vacan(ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă(i cu
mine plătesc notarul!

RRiiddiiccaarreeaa  oobblliiggaattiivviittăăţţiiii
vviizzeelloorr  ppeennttrruu  rroommâânnii  ssee
rreeffeerrăă  DDOOAARR  llaa  ttuurriişşttii

RReeccoorrdd  aall  ssuummeeii  ttrriimmiissee  îînn
RRoommâânniiaa  ddee  rroommâânniiii  ddiinn
ssttrrăăiinnăăttaattee

RĂZVAN DUPLEAC
RD Canada Consulting Immigration Services

O veste mult aşteptată
pentru români este cea a
intrării în vigoare, de la
data de 1 decembrie 2017,
a măsurii de ridicare a
obligativităţii vizei pentru
cei care vor să viziteze

Canada.
Atenţie: este vorba DOAR de cei care

vor să viziteze Canada, măsura NU se
referă la cei care vor să emigreze, să
muncească sau să studieze în Ţara frun-
zei de arţar - pentru toate acestea se
aplică în continuare aceleaşi prevederi
din domeniul emigraţiei.

Aşadar, românii care vor să viziteze
Canada după data menţionată vor avea
nevoie să obţină, anterior îmbarcării în
avion, numita Electronic Travel Autho-
rization (eTA). Această obligativitate NU

se aplică şi celor care intră în Canada tra-
versând frontiera terestră sau maritimă.

Pentru a obţine eTA, toate persoanele,
indiferent de vârstă (deci şi copiii) tre-
buie să aibă completat un formular
online de pe site-ul Guvernului federal,
pentru fiecare persoană în parte (deci, 2
părinţi/bunici + 2 copii au de completat 4
formulare). Plata pentru eTA se face
numai cu carte de credit, costul fiind de 7
dolari canadieni.

Totuşi, există cazuri în care această
autorizaţie de călătorie poate fi refuzată.

Răzvan Dupleac este membru ICCRC/
CRCIC - Immigration Consultants of
Canada Regulatory Council/Conseil de
Reglementation des Consultants en Im-
migration du Canada și consultant în
emigrație recunoscut de Ministère de
l’Immigration du Québec. Pentru mai
multe informații: (1) 438-496-4054 |
RDimmigrationCanada@yahoo.ca.

DIASPORA

Transferurile personale de bani de la per-
soanele care lucrează în stăinătate înspre
România au atins anul trecut 2,45 mili-
arde de euro (circa 3,72 miliarde de
dolari canadieni), cel mai ridicat nivel de
după 2010 și al patrulea cel mai ridicat
din Uniunea Europeană, potrivit datelor
Eurostat, citate de Romanian Global
News. Românii din diaspora au trimis cu
12,5% mai mulți bani în țară decât în
2015, când valoarea transferurilor a fost
de 2,17 miliarde de euro.
Sumele trimise în 2016 sunt egale cu cele
din 2010, dar sub nivelurile de dinainte
de criză. Recordul a fost atins în 2008,
când românii au trimis în țară 5,15 mi-
liarde de euro (7,82 miliarde CND).
În 2016, la nivelul Uniunii Europene,
cele mai mari intrări de transferuri per-
sonale au fost în Portugalia (3,3 miliarde
de euro), Polonia (3 miliarde de euro),
Marea Britanie (2,5 miliarde de euro) și
România. Cele mai mari surplusuri la

nivelul transferurilor (intrări minus ieșiri)
s-au înregistrat în Polonia, Portugalia
(+2,8 miliarde de euro) și România (+2,2
miliarde de euro). Cele mai mari deficite
sunt cele din Franța (-9,4 miliarde de
euro), Marea Britanie (-4,6 miliarde de
euro), Germania (-4,2 miliarde de euro) și
Italia (-4 miliarde de euro), acestea fiind
și o parte dintre țările predilecte pentru
migrația din România.
Spania, o altă țară cu o diasporă
românească numeroasă, prezintă date
doar pentru ieșirile de bani (6,8 miliarde
de euro). 
Românii care muncesc în străinătate
reprezintă una din cele mai importante
„industrii” ale țării. Circa cinci milioane
lucrează temporar sau permanent în
străinătate, potrivit estimărilor pe baza
datelor de la consulatele României. Din-
tre aceștia, în jur de patru milioane s-au
stabilit în afara țării, cei mai mulți în inte-
riorul Uniunii Europene.
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Vreți mai mulți clienți?

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831

Suntem aici să vă ajutăm!

Print și online

Cel mai important avertisment dat omenirii

La jumătatea lunii noiembrie, mai mult
de 15.000 de oameni de știință din 184 de
țări au publicat în revista BioScience o
„scrisoare către omenire” pentru a atrage
atenția asupra unei grave realități: Terra se
apropie de punctul în care nu va mai putea
susţine viaţa fără a suferi daune ireversibile.

Scrisoarea este de fapt o actualizare a
faimosului Warning from the Union of Con-
cerned Scientists publicat în 1992, după
Summitul Pământului de la Rio (Brazilia),
și semnat de aproximativ 1.700 de cercetă-
tori, între care o sută de laureați cu Nobel.
În scrisoarea originală, mințile cele mai lu-
minate din domeniul științific avertizau
populația lumii asupra faptului că activi-
tățile noastre împing planeta spre un punct
critic și că dacă nu luăm măsurile necesare
pentru a frâna emisiile de CO2, defrișările,
distrugerea speciilor și poluarea, umanitatea
va deveni arhitectul propriei sale distrugeri.

„Ființele umane și lumea naturală sunt
pe o traiectorie de coliziune” scriau în 1992
semnatarii primului avertisment. Un sfert
de secol mai târziu, traiectoria nu s-a schim-
bat: cu excepția unor măsuri internaționale

luate pentru stabilizarea stratului de ozon în
stratosferă, amenințările identificate acum
un sfert de secol - disponibilitatea apei pota-
bile, defrișările, reducerea numărului de
mamifere, emisiile de gaze cu efect de seră
- se mențin, ba mai mult, se înrăutățesc.

Iată, pe scurt, portretul ultimilor 25 de
ani pe care cei 15.000 de biologi, fizicieni,
astronomi, chimiști, agronomi, specialiști în
climă sau oceane, zoologie sau pescuit, l-au
făcut în recenta scrisoare deschisă adresată
umanității:
■ Populația numără cu peste 2 miliarde de
indivizi mai mult, o creștere de 35% față de
acum două decenii jumătate;
■ Cantitatea de apă potabilă pe cap de
locuitor la nivel mondial a scăzut cu 26%;
■ Numărul „zonelor moarte” din oceane -
locuri în care vietățile abia pot trăi din
cauza poluării și a lipsei de oxigen - a cres-
cut cu 75%. 90% din Marea Barieră de
Corali moare sau a murit deja. Oceanele
sunt într-atât de sufocate de plastic încât
peștii au devenit dependenți de consumul
acestui material;
■ Aproape 121 de milioane de hectare de

pădure au fost defrișate pentru a face loc
terenurilor agricole;
■ Emisiile de carbon și temperaturile medii
s-au mărit constant. Din 1992, emisiile de
carbon au crescut cu 62%;
■ Populația de mamifere, reptile, amfibii,
păsări și pești a scăzut cu 29%.

CLASA DE MIJLOC ȘI AMPRENTA SA
ECOLOGICĂ

Explozia populației mondiale din ul-
timele două decenii pune o mare presiune
pe „serviciile” furnizate de natură omenirii.
Dar nu atât numărul provoacă îngrijorări în
comunitatea științifică, ci amprenta ecolo-
gică pe care cei 7,6 miliarde de locuitori ai
Terrei o au.

Progresele tehnologice și lupta îm-
potriva sărăciei au dat roade: din ce în ce
mai mulți semeni de-ai noștri se ridică din
sărăcie și îngroșând rândurile clasei de mij-
loc. La nivel planetar, aceasta a cunoscut o
creștere spectaculoasă și foarte rapidă,
numărând acum peste trei miliarde de per-

soane; în 2050 se așteaptă ca numărul să se
ridice la 5 miliarde. Un lucru pozitiv, care
maschează însă o realitate sumbră:
creșterea clasei de mijloc înseamnă
creșterea consumerismului, care dăunează
grav mediului înconjurător. Căci ce se în-
tâmplă atunci când oamenii urcă pe scara
economico-socială? Cumpără mașini și
aparate electrocasnice, mănâncă mai multă
carne și călătoresc mai mult. Aceasta este
fața întunecată a progresului și mobilității
sociale într-o lume în care dezvoltarea dura-
bilă nu este o prioritate.

SOLU�II
Stilul de viață occidental, așa cum îl

înțelegem azi, bazat pe un consum excesiv
și pe o enormă risipă de resurse, nu este
sustenabil nici în Occident și cu atât mai
puți la nivel planetar. „Business as usual”
nu mai ține - decât dacă ne dorim „mari
suferințe umane” și „o pierdere catastrofică
a biodiversității”.

De aceea, autorii apelului pledează pen-
tru punerea în aplicare a mai multor măsuri
urgente și indispensabile pentru o „tranziție
spre durabilitate”. Una dintre soluțiile pro-
puse este stabilizarea populației. Pentru
acest lucru, programele de împuternicire a
femeilor, de educație sexuală și planificare
familială sunt esențiale în țările în curs de
dezvoltare.

Autorii apelului subliniază necesitatea
adoptării pe scară largă a energiilor rege-
nerabile și a altor tehnologii ecologice și
stoparea sprijinului financiar pe care gu-
vernele le acordă energiilor fosile. Sem-
natarii susțin, de asemenea, măsuri pentru
a încuraja un regim alimentar bazat mai
mult pe plante și sugerează crearea mai
multor rezerve naturale terestre și marine,
restaurarea ecosistemelor și politici clare
pentru prezervarea biodiversității.

Nu în ultimul rând, reducerea inega-
lităților economice, ajustarea prețurilor și a
sistemelor de taxare sunt necesare pentru a
ține cont de impactul pe care tiparele noaste
de consum îl au asupra mediului.

ACCENT MONTREAL

MEDIU

Criză climatică din ce în ce mai greu de stopat, creștere rapidă a
populației mondiale, extincție masivă în regnul animal și distrugeri de
proporții a ecosistemelor planetei - pericolele ce pândesc umanitatea
devin din ce în ce mai mari, afirmă peste 15.000 de oameni de știință,
într-un avertisment dat omenirii de o amploare fără precedent.

► CO2 în atmosferă:
Creștere record
Concentrația de dioxid de carbon (CO2)
în atmosfera Pământului a crescut în
ritm record în 2016, atingând cel mai
înalt nivel din ultimii 800,000 de ani,
arată Buletinul Organizației meteorolo-
gice mondiale (OMM) privind gazele cu
efect de seră.
Astfel, concentrațiile globale medii au
atins 403,3 părți pe milion (ppm) în
2016, față de 400,00 ppm în 2015.
Cauzele sunt activitatea umană combi-
nată cu un episod El Nino deosebit de
puternic. Concentrația de gaze cu efect
de seră (din care fac parte metanul,
ozonul, vaporii de apă și protoxisul de
azot) din atmosferă se situează la ora
actuală la 145% față de cea observată
înainte de epoca industrializării (înainte
de 1750).

Peste 15,000 de oameni de știință avertizează împotriva distrugerii rapide a naturii și asupra
pericolului de a vedea omenirea împingând „ecosistemele dincolo de capacitatea lor de a
menține firul vieții”.
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Canada și multilateralismul său economic

RAREȘ BURLACU
rares.b@accentmontreal.com

CONTEXTUL POLITICO-
ISTORIC EUROPEAN

Zollverein este denu-
mirea germană a uniunii
statelor confederate situ-
ate în centrul Europei,
care asigura o mai bună

gestiune a tarifelor comune și care, în ace-
lași timp, reprezenta catalizatorul circu-
lației de bunuri industriale între entitățile
ce o adoptaseră. Sistemul federal german
din ziua de azi se revendică într-o oarecare
măsură din această înțelegere, ce a marcat
mai târziu și natura relațiilor politice între
țările din regiunea Europei centrale (Mi-
tteleuropa).

Ca urmare a Zollverein-ului, Franța și
Marea Britanie au semnat, în 1860, un
acord de liber-schimb (Tratatul Cobden-
Chevalier) axat pe comerțul de produse
alimentare și materii prime. Istoria diplo-
mației franceze stă mărturie asupra faptu-
lui că faimoasa clădire de pe Quai d'Orsay
care la ora actuală găzduiește ministerul
Afacerilor externe francez, a fost ridicată
cu fonduri provenite din comerțul ce s-a
intensificat după adoptarea acestui acord
bilateral.

În cele din urmă, Uniunea Europeană
de astăzi se revendică din aceleași prin-

cipii de liber-schimb, instaurate odată cu
Tratatul de la Roma din 1957 între țările
sale membre (6 la început, 28 în prezent).

UN TEREN FERTIL DE DEZVOLTARE
ECONOMICĂ PENTRU CANADA

Pentru Canada, o înțelegere de aseme-
nea anvergură precum cea cu UE decurge
mai degrabă dintr-un registru politic decât
unul strategic, deoarece, pe lângă faptul că
aproximativ 98% din tarifele vamale sunt
eliminate, CETA asigură o oarecare com-
pensație pentru posibilele pierderi cauzate
de modificarea NAFTA. Studiile preala-
bile indică o creștere previzibilă de 20% a
schimburilor comerciale între cele două
părți, ce va genera Canadei venituri de
circa 12 miliarde de dolari anual.

Intrarea sa în vigoare vine într-un mo-
ment în care cele două mari puteri anglo-
saxone, Statele Unite și Marea Britanie,
exprimă, din motive diferite, nemulțumiri
vizavi de Uniunea Europeană - recurgând
la protecționism în cazul SUA sau la
Brexit în cazul britanicilor. În mod para-
doxal, lipsa acestor aliați tradiționali oferă
Canadei un teren fertil de dezvoltare eco-
nomică.

Absența Marii Britanii din peisajul eu-
ropean în următorii ani determină o de-
plasare a intereselor comerciale din vestul
Europei către est, unde în ultimul timp se
înregistrează o creștere accelerată a clasei
mijlocii, capabilă deci să absoarbă pro-
dusele canadiene. În plus, sumele de bani

trimise de diaspora în țările din această
regiune a bătrânului continent ajută la
completarea veniturilor familiilor mai
puțin avute, al căror consum de produse
rămâne astfel destul de ridicat. Nevoia de
bunuri și servicii în zona de est a Europei
este vădită, cu atât mai mult cu cât infra-
structurile sunt încă în curs de dezvoltare
cu fonduri de coeziune socială, acordate
cu generozitate de Uniunea Europeană
prin politica sa de recuperare a decalajului
economic - o politică unică ce distinge UE
de oricare alt bloc economic de pe glob.
Companiile canadiene ar putea astfel, în
anumite condiții, beneficia de aceste fon-
duri bugetare acordate de UE.

În mod paradoxal, atât politicile fiscale
ale Uniunii Europene cât și noua configu-
rație a viitoarelor sale provocări reprezintă
un avantaj pentru Canada. Absența uni-
formității privind regulile din domeniul
fiscal permit Canadei să profite de cele
mai avantajoase situații ce i se prezintă.
Iar procesul de transformare la nivel con-
ceptual al Uniunii, în curs de derulare în
acest moment, favorizează apariția unei
abordări cu care Canada este deja obișnu-
ită. În ultima vreme, se vorbește din ce în
ce mai mult de o Europă cu două viteze,
cu diferite grade de integrare ale țărilor
sale membre. Altfel spus, Uniunea Euro-
peană se îndreaptă spre un sistem intergu-
vernamental mai pronunțat, însă foarte
obișnuit pentru companiile canadiene.

În toate discursurile sale de politică in-
ternațională Canada și-a exprimat
predilecția pentru multilateralism, în
ipostazele sale cele mai diverse. Acordul
cu Uniunea Europeană îi oferă, pe termen
mediu și lung, o ocazie fără precedent să
își testeze capacitatea de a aplica acest
multilateralism și de a modela afacerile in-
ternaționale în maniera sa proprie.

Acest text a fost publicat în Huffington
Post Quebec sub titlul „Accord Canada-
UE: multilatéralisme économique”. Au-
torul său, Rareș Burlacu, este doctorand
și chargé d’enseignement la École na-
tionale d’administration publique.

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

CANADA | POLITICĂ

Context
Contextul relației dintre UE și Canada
este prevăzut în Acordul de parteneriat
strategic, care permite o cooperare con-
solidată în domenii strategice de interes
și responsabilitate comune, cum ar fi
clima, securitatea și politica externă.

Acordul de parteneriat strategic a fost
aplicat cu titlu provizoriu începând cu 1
aprilie 2017 și, alături de CETA, per-
mite o aprofundare și mai mare a relați-
ilor dintre UE și Canada.

În plan economic, 2017 a fost marcat de Acordul de liber schimb între Canada și Uniunea Europeană
(Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA). Ratificat la 15 febru-
arie de către Parlamentul European și la 16 mai de partea canadiană, CETA a intrat în vigoare, cu titlu
provizoriu, în data de 21 septembrie 2017. În textul de mai jos, câteva observații asupra efectelor politice
ale acestui tratat.

►

Etapele următoare
UE și Canada au semnat CETA la 30 oc-
tombrie 2016, după aprobarea acestuia
de către statele membre în cadrul Consi-
liului. La 15 februarie, Parlamentul Eu-
ropean și-a exprimat, la rândul său,
aprobarea. La16 mai 2017, CETA a fost
ratificat de partea canadiană. Acest
eveniment a pregătit calea către
aplicarea provizorie o dată cu adoptarea
de către Canada a tuturor normelor de
punere în aplicare necesare.
CETA va fi implementat integral de în-
dată ce va fi ratificat de toate statele
membre ale UE în conformitate cu ce-
rințele constituționale ale fiecăruia dintre
acestea. În momentul în care CETA va
intra pe deplin în vigoare, actualul
mecanism de soluționare a litigiilor din-
tre investitori și stat (ISDS), care
există în multe acorduri comerciale bila-
terale negociate în trecut de guvernele
statelor membre ale UE, va fi înlocuit cu
un sistem jurisdicțional nou și ameliorat
în materie de investiții. Noul mecanism
va fi transparent și nu se va baza pe
instanțe ad hoc.

Canada beneficiază de un teren fertil de dezvoltare economică în Europa, datorat absenței celor doi mari și tradiționali aliați ai săi, Statele
Unite și Marea Britanie.
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Să ni-l imaginăm pe Sisif zâmbind
ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

Materialul care urmează
nu este unul filozofic, așa că
vă rog insistent să vă
reașezați și să continuați lec-
tura, treburile pot să mai
aștepte, căci, la urma urmei,
n-a murit nimeni din cauză

că i s-a răcit ciorba sau că a început lupta
pentru pace cu cinci minute mai târziu. Cel
puțin așa sper. Și uite, promit să vă răs-
plătesc, la urmă, cu o glumă. În cazul în
care sunteți tentați să trageți cu ochiul la
sfârșit, țin să vă avertizez că este posibil să
nu înțelegeți gluma respectivă dacă nu ați
străbătut în prealabil textul.

Conține, ce e drept, câteva nume inti-
midante și unul sau doi termeni mai pre-
tențioși, dar credeți-mă pe cuvânt (nu cred
că o să vă fie greu), nu sunt nici pe departe
atât de cunoscător în materie încât să-mi
permit să perorez cu nonșalanță. Drept ur-
mare, o să trec prin termenii aceștia ca
gâsca prin apă și o să continui, cu avânt
revoluționar, înspre scopul rândurilor de
față, care nu-i altul decât punerea în per-
spectivă a evenimentelor mai mult sau mai
puțin îngrijorătoare care se petrec în acest
secol excepțional pe atâtea registre, de la
sordid la sublim.

O să încep cu inculpatul Nietzsche, in-
dividul care se face vinovat fără putință de
tăgadă de moartea lui Dumnezeu. Cazul
este ceva mai complicat, Dumnezeu înce-
puse să moară puțin câte puțin cam de pe la
începutul secolului XVIII, odată cu avântul
iluminismului. Dintr-o dată, au apărut în
vocabularul oamenilor vremii cuvinte ciu-
date, blasfematoare ca libertate, progres,
toleranță, șamd.

În acest context, cu exact cu 135 de ani
în urmă, Nietzsche a ieșit în balconul casei
sale (pe care ni-l putem imagina ca pe un
alt balcon celebru în care au apărut primii
revoluționari, la scurt timp după ce un dic-
tator cu bască și-a bâlbâit ultimele cuvinte)
și a proclamat moartea lui Dumnezeu. Nu
a făcut-o cu bucurie, ci pe un ton mai de-
grabă sumbru decât exaltat. Căci, spunea
el, „nu simțiți imensitatea și greutatea
spațiului gol de deasupra noastră? Nu re-
marcați că s-a făcut, dintr-o dată, mai rece?
Că întunericul coboară mai repede și se
întinde mai departe?”

Și avea dreptate să fie îngrijorat. Încă
din zorii umanității, muritorii s-au înzestrat
cu zei care să ofere un sens vieții, să le
dicteze reguli absolute de viețuire. Într-un

cuvânt, să le ușureze existența.
Viața devenea astfel simplă, nu aveau

nevoie să-și caute vreun țel, era suficient
să își facă datoria și să cinstească zeii și
reprezentanții lor tereștrii.

Ce se va întâmpla însă cu oamenii
acum, când deasupra lor se află un mare
gol? Când știu că mai devreme sau mai
târziu vor muri și că nu-i așteaptă nicio altă
lume dincolo, că nu există un „dincolo” ci
îi așteaptă neantul, neființa? Încotro se vor
îndrepta? Cui își vor încredința libertatea
care li s-a pus în cârcă, fără să li se ceară
consimțământul? Nietzsche se temea că o
vor încredința primului venit care va fi în
stare să le ofere un scop și o imagine coe-
rentă a lumii. Din punctul acesta de vedere,
se poate susține cu argumente rezonabile
că a prevăzut apariția naționalismului, a
fascismului, nazismului și comunismului.
A anticipat apariția unor ticăloși nici măcar
carismatici ca Hitler, Stalin, Mussolini sau
a unor aventurieri ca D’Annunzio.

Sărim câteva decenii dureroase, ne
aflăm acum dincoace de cele două confla-
grații mondiale și facem cunoștință cu un
concept care nu-i tocmai nou, existenția-
lismul, ai cărui propovăduitori moderni
sunt Sartre, Camus și Simone de Beauvoir.

Existențialismul este teoria care susține
că suntem cu desăvârșire liberi să ne
alegem scopul în viață, să ne decidem des-
tinul și asta indiferent de contextul în care
s-a întâmplat să ne naștem. Ne creăm, efec-
tiv, propria lume și știința vine să confirme
adevărul acesta: există un experiment cele-
bru în mecanica cuantică prin care se
dovedește că fasciculele de electroni

proiectate printr-o fantă se comportă diferit
atunci când sunt direct observate (Weiz-
mann Institute Of Science - Quantum The-
ory Demonstrated: Observation Affects
Reality).

Atitudinea existențială este, așadar, ca-
racterizată de confuzie, dezorientare și
angoasă în fața unei lumi aparent absurde.
Dar și de speranță. Căci, acum, că Dum-
nezeu e mort, totul este posibil.

Și cum să nu fie caracterizată de an-
goasă, când suntem conștienți că fiecare
pas pe care îl facem într-o anumită direcție
înseamnă și că ratăm toate posibilitățile
care ne-ar fi așteptat dacă o luam în oricare
altă direcție? Facem o alegere, dar cu ce
preț? Alegem la fiecare pas un destin, o
posibilitate, sacrificând multe altele, fără
să avem nicio garanție că alegerea nu se va
dovedi dezastruoasă.

Și pentru că povestea a luat o turnură
tragică, permiteți-mi să introduc un alt per-
sonaj în scenă, pe Sisif, acel rege con-
damnat, pentru că a trișat moartea, să
împingă cu eforturi uriașe un bolovan până
în vârful muntelui, de unde acesta se ros-
togolește înapoi, iar Sisif e nevoit să își reia
munca de la zero.

„Hei, dar ia stai așa”, o să îmi reproșați,
„în ce mod poate înveseli atmosfera
povestea unei torturi?”. Dați-mi voie să vă
explic: ați ghicit, desigur, că cel care ne
propune parabolă aceasta, Camus,
echivalează munca lui Sisif cu soarta noas-
tră, a muritorilor de rând. E adevărat,
susține el, viața este absurdă. Nu are alt
sens decât cel pe care i-l impunem noi. Dar
indiferent în ce direcție ne îndreptăm, in-

diferent de munca de sisif cu care ne-au
procopsit împrejurările, avem libertatea să
ne bucurăm de drum. De priveliște, de oa-
menii cu care ne intersectăm, de cei care
umblă o vreme alături de noi, de pisica ne-
suferită care ni se strecoară printre pi-
cioare, șamd. Căci, subliniază Camus - și
acesta este mesajul plin de speranță al filo-
zofiei lui - trebuie să ni-l imaginăm pe Sisif
zâmbind.

Și ajung acuma, la spartul târgului, la
scopul rândurilor de față, cel cu care vă
amenințam încă de la începutul textului.
Omenirea a înțeles, într-un final, că Dum-
nezeu a murit cu adevărat, că nu mai poate
fi resuscitat. Mesajul existențialismului și-
a găsit ecoul: trăim într-o lume în care
există o diversitate nemaiîntâlnită de mo-
duri de a concepe și de a-ți trăi viața. Se-
menii noștri își fac un țel din salvarea
pădurii tropicale, salvarea oceanelor, pro-
tecția animalelor, se găsesc chiar și unii
care luptă pentru viața sexuală a urșilor
panda (se pare că sunt amenințați de ex-
tincție din cauză că sunt prea leneși ca să
facă sex). În extrema cealaltă, avem alții
care luptă pentru prezervarea unui stil de
viață, a unei rase, a unei religii.

Riscul cel mai mare este să apară
cineva care să canalizeze toată această
energie într-o aventură auto-destructivă.

Se vorbește mult despre individualism,
despre egocentrism. Dar individualismul
nu e un viciu, nu e un defect de caracter,
este consecință directa a morții lui Dum-
nezeu, a disoluției religiilor. Căci dacă nu
mai există niciun etalon, noi devenim
etalonul.

Ne găsim cu toții un scop în viață, une-
ori scopurile se schimbă din motive obiec-
tive, alteori noi ne schimbăm și nu ni se
mai potrivesc. Esențialul este să ne bu-
curăm de călătorie, indiferent de direcția în
care ne îndreptăm. Căci într-o bună zi vom
muri. Și poate că n-ar trebui să ne sperie
ideea aceasta, căci cine poate dovedi că
moartea este răul ultim? Poate că este cel
mai bun lucru care ni se poate întâmpla.

Închei cu gluma pe care v-am promis-o:
Știre dintr-un jurnal existențialist: În urma
intervenției într-o clădire în flăcări, pom-
pierii au amânat două morți.

Cititor avid, cinefil avizat și călător
inspirat, Adrian Benea este unul din fonda-
torii V-Studios (facebook.com/vstudiosmtl),
un proiect media axat pe reportaje din
Montreal și din comunitatea română mon-
trealeză.

Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.

Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?

Voyages Tam
DANIELDANIEL
● Bilete direct
de la companiile aeriene
● Asigurări de voiaj pentru
canadieni
și vizitatori

GABRIELAGABRIELA
1118 Ste-Catherine O, suite 504, Montreal, H3B 1H5, tel: 514-345-1121

514-824-0908514-824-0908

Permis de Quebec

PROMOTIE SPECIALA
Zbor DIRECT Mtl-Bucuresti
Incepand din iunie 2018

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

SPECIALSPECIAL
Vă urează Sărbători fericite şi vă aşteaptă
cu produse de cea mai bună calitate!

10 - 18 10 - 19 10 - 15 10 - 13
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551144--774433--88550099551144--774433--88550099 33993399 DE ANI DE EXPERIENTA
CANADIANA

mobila de baie ■ bucatarie ■ dormitor ■  sufragerie
renovari bai & bucatarii ■ amenajari subsoluri

MOBILA FACUTA IN CANADA, LA COMANDA
Estimare gratuita la comanda

VVVV IIII LLLL LLLL AAAA     MMMM OOOO NNNN     CCCC AAAA LLLL MMMM EEEE
48 de camere pentru persoane
autonome și semi-autonome
731 rue de Montcalm, Berthierville,
J0K 1A0 - la 30 de minute de
Montreal Est (iesirea 144 autostrada
40 Est)

819-852-2293 | Monica
819-531-8168 | Laurent

VVVV OOOO RRRR BBBBIIII MMMM     RRRROOOO MMMM ÂÂÂÂ NNNN EEEE ȘȘȘȘ TTTT EEEE
Reședin1a pentru persoane în vârstă Villa Mon Calme oferă o atmosferă
călduroasă, o ambian1ă familială și un mediu securitar, inclusiv pentru
persoanele a2nse de Alzheimer (control al ușilor, camere video). Reședin1a
este cer2ficată de guvern și este dotată cu un sistem de jicloare an2incendiu. 

CCCCĂĂĂĂUUUUTTTTAAAAȚȚȚȚIIII    OOOO    RRRREEEEȘȘȘȘEEEEDDDDIIIINNNNȚȚȚȚĂĂĂĂ    PPPPEEEENNNNTTTTRRRRUUUU    DDDDVVVVSSSS....     SSSSAAAAUUUU
CCCCIIIINNNNEEEEVVVVAAAA    DDDDIIIINNNN    AAAANNNNTTTTUUUURRRRAAAAJJJJUUUULLLL    DDDDVVVVSSSS....????

AADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAAAADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAA

Craciun & Revelion 
RREESSTTAAUURRAANNTT  BBRRAAVVOO

125$ 3311
DDeecceemmbbrriiee
RReevveelliioonn
2222::0000

60$ 2244--2255
DDeecceemmbbrriiee
PPaarrttyy  ddee
CCrraacciiuunn
1199::0000

MMEENNIIUU  MMEENNIIUU  
SALATE & APERITIVE VARIATE 

MENIU INTERMEDIAR
MENIU PRINCIPAL 

PRAJITURI, FRUCTE, CEAI, CAFEA, PERRIER, PEPSI, SPRITE

MMuuzziiccaa  
lliivvee

SSppeeccttaaccoollee
MMooss  

CCrraacciiuunn
REZERVATI PANA LA 
1 DECEMBRIE 2017

DUPA 1 DECEMBRIE PRETUL
ESTE 135$

6925 av du Parc, Montreal, H3N 1X7 | 514-277-4787 | 514-679-4583
www.bravoresto.ca | bravoresto@gmail.com | PARCARE GRATUITA
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CE ESTE HĂR�UIREA?
În general, hărțuirea se definește ca

fiind comportamentul prin care o persoană
- sau un grup de persoane - este supusă unor
atacuri repetate ce vizează să o submineze
sau să o constrângă. Atacurile se pot mani-
festa sub forma unor cereri, critici, solicitări
sau presiuni. Legea pune accent pe carac-
terul repetitiv al acestor atacuri, deși în
unele cazuri și un singur eveniment poate fi
considerat hărțuire, în funcție de gravitatea
sa.

Hărțuirea psihologică poate îmbrăca di-
verse forme - ea poate fi morală, dar și de
natură sexuală.

ÎNTRE CE PERSOANE POATE SURVENI
HĂR�UIREA?

Suntem adesea tentați să credem că o
situație de hărțuire la lucru nu poate surveni

decât din partea cuiva ce se situează pe o
poziție ierarhică superioară, însă realitatea e
diferită. Desigur, hărțuirea se poate produce
între un cadru superior și un angajat, dar și
între un client și un angajat, între un furni-
zor și clientul său sau între doi angajați
colegi. De aceea legea stipulează în mod
clar că prezența unei relații ierarhice, ca și
genul celor implicați, nu intră în calcul
atunci când se determină dacă există
hărțuire sau nu.

CE CONSIDERĂ LEGEA CA FIIND
HĂR�UIRE?

Legea privind normele de muncă din
Quebec (Loi sur les normes du travail au
Québec, LNT) definește foarte precis noți-
unea de hărțuire, stabilind patru criterii ce
trebuie îndeplinite:
■ Comportamentul trebuie să fie vexatoriu

(umilitor și jignitor pentru oricine îl su-
portă) și repetat (sau grav).
■ Comportamentul trebuie să fie ostil (agre-
siv sau amenințător) și nedorit (necăutat; nu
e necesar ca refuzul sau dezacordul să fie
exprimate).
■ Comportamentul trebuie să aducă atin-
gere integrității fizice sau psihice a per-
soanei vizate sau demnității sale.
■ Comportamentul trebuie să genereze un

mediu de lucru neprielnic.

CE NU INTRĂ LA HĂR�UIRE?
Orice conduită ce nu răspunde la toate

criteriile enumerate mai sus nu poate fi
considerată hățuire.

Dacă de exemplu un angajat nu este
prea încântat să lucreze cu un alt angajat
pe motiv de viteză de execuție sau metodă
de lucru și-și exprimă opinia într-un fel sau
altul, situația nu este considerată hărțuire.
Se poate întâmpla și ca o persoană să fie
pur și simplu mai sensibilă, neacceptând
vreo remarcă din partea colegilor. Dar asta
nu însemnă că respectiva persoană este su-
pusă unei hărțuiri.

De asemenea, dacă un angajator face
remarci constructive asupra muncii unui
angajat, furnizor sau client ele nu pot fi
considerate hărțuire. Hărțuirea nu trebuie
confundată cu dreptul unui patron de a-și
administra și conduce compania.

CINE ESTE PROTEJAT? CINE ESTE
RESPONSABIL?

Legea normelor de muncă nu se aplică
tuturor lucrătorilor quebechezi. Lucrătorii
autonomi și cei care sunt angajați în orga-
nizații ce cad sub incidența legii federale -
guvern, bănci sau media naționale - nu
sunt protejați de LNT. Aceștia sunt prote-
jați de Codul canadian la muncii.

Hărțuirea la locul de muncă: Ce spune
LEGEA NORMELOR DE MUNCĂ DIN QUEBEC

UTILE

Problema hărțuirii la locul de muncă este de mare actualitate acum,
la nivel internațional, odată cu numeroasele dezvăluiri privind indus-
tria de divertisment și media, în SUA, Europa și Canada. În acest con-
text, bazându-ne pe legea normelor de muncă în vigoare în Quebec,
vă prezentăm câteva elemente esențiale privind definiția hărțuirii în
mediu profesional, modalități de a o preveni și căile de acțiune atunci
când sunteți victima unei hărțuiri în organizația în care lucrați. Sursa
acestui text este www.jobboom.com, articolul „Harcèlement au travail:
Que dit la loi? Comment le prévenir?”

►

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
LLAA  NNOOII  GGAASSIITTII  SSAAVVOORRIILLEE  DDEE  
AACCAASSAA!!

3833 boul. St-Laurent 
Montreal, H2W 1X9 
514.288.8046 

LLAA  NNOOII  GGAASSIITTII  SSAAVVOORRIILLEE  LLAA  NNOOII  GGAASSIITTII  SSAAVVOORRIILLEE  
DDEE  AACCAASSAA!!DDEE  AACCAASSAA!!

LUAM COMENZILUAM COMENZI
PENTRU PENTRU 

CRĂCIUN!CRĂCIUN!

Specialitati romanesti
pregatite in propriul
laborator, proaspat
renovat
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Legea normelor de muncă din Quebec
prevede în mod clar drepturile și obligați-
ile fiecăruia dintre noi. Orice lucrător are
dreptul să beneficieze de un mediu de
muncă lipsit de hărțuire psihologică, fie că
este vorba de una morală sau una de natură
sexuală. Orice angajator trebuie să prevină
hărțuirea psihologică și să ia măsuri pentru
rezolvare situațiilor de acest gen ce îi sunt
aduse la cunoștință.

Obligațiile angajatorului sunt urmă-
toarele:
■ În primul rând, prevenirea oricărei forme
de discriminare în cadrul companiei sale.
Acest lucru nu garantează că acea com-
panie va fi scutită de situații de discri-
minare, însă trebuie luate toate măsurile
necesare pentru a le preveni, ca de exem-
plu: pregătirea noilor angajați; desemnarea
unei persoane cărora lucrătorii i se pot
adresa dacă sunt supuși unei astfel de con-
duite sau implementarea unei politici îm-
potriva hărțuirii inclusă în regulamentul
intern al organizației, care trebuie semnată
de orice nou colaborator.
■ În al doilea rând, atunci când i se supune
atenției o situație de hărțuire, angajatorul
trebuie să încerce să o soluționeze, prin
mijloace ce pot merge de la o întrevedere
cu persoana care afirmă că este supusă
unei hărțuiri, până la sancțiuni împotriva
hărțuitorului dovedit.

RECURSURI
O persoană care crede că este victima

unei hărțuiri poate recurge la mai multe mij-
loace, de la amiabil la proceduri legale:
informarea angajatorului; contactarea per-
soanei-resursă dacă o astfel de poziție
există în cadrul organizației; consultarea
reprezentatului sindical; reglarea situației
discutând cu individul al cărui comporta-
ment este considerat hărțuire; consultarea
unui avocat sau al unui consilier juridic;
depunerea unei plângeri împotriva angaja-
torului sau a hărțuitorului.

Plângerea împotriva angajatorului este
posibilă în virtutea LNT, deoarece acesta
este obligat prin lege să prevină și să
acționeze împotriva oricărei forme de
hărțuire la locul de muncă.

Plângerea împotriva hărțuitorului este
posibilă în baza altor legi. Ea poate fi făcută
la poliție sau în curte.

UNDE ȘI CÂND SE POATE DEPUNE O
PLÂNGERE?

Plângerea trebuie depusă în termen de
90 de zile la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du tra-
vail (CNESST). Pentru a fi considerată, ea
trebuie să fie făcută de cineva protejat de
legea normelor de muncă din Quebec, într-
o perioadă de timp de maxim 90 de zile de
la ultima hărțuire constatată și să răspundă
la cele patru criterii enumerate anterior,

prevăzute de lege.

PROCEDURA URMATĂ DE CNESST
■ Medierea. CNESST poate numi un medi-
ator oficial pentru a ajuta angajatul și anga-
jatorul să comunice și să soluționeze
problema fără intervenția justiției. Oricare
dintre părți poate refuza medierea.
■ Ancheta. Dacă medierea este refuzată sau
eșuează, CNESST pornește o anchetă. An-
chetatorul poate întâlni părțile, audia mar-
tori sau merge la birourile companiei.
■ Reprezentarea angajatului. În baza an-
chetei, CNESST poate decide să reprezinte
angajatul în fața Tribunalului administrativ
al muncii. Acest tribunal este cel care de-
cide dacă într-adevăr persoana care a făcut
plângerea este victimă a unei hărțuiri;
CNESST se va ocupa de dosarul acesteia și
îi va furniza un avocat pentru a o
reprezenta. Dacă CNESST refuză să repre-
zinte angajatul respectiv, acesta poate cere

o revizuire a deciziei sau poate sesiza tri-
bunalul pe cont propriu.
■ Concilierea. Cu acordul ambelor părți,
Tribunalul administrativ al muncii poate
numi un conciliator care să ajute la găsirea
unei soluții satisfăcătoare pentru fiecare.
Apărarea și acuzarea pot fi asistate de către
proprii avocați.
■ Audierea. Dacă concilierea nu ajunge la
niciun rezultat, Tribunalul decide, după au-
dieri, dacă situația este una de hărțuire și
dacă angajatorul și-a îndeplinit toate obli-
gațiile legale.
■ Condamnarea. Dacă hărțuirea și lipsa de
acțiune a angajatorului sunt dovedite, Tri-
bunalul administrativ al muncii poate de-
cide: să ia măsuri pentru ca hărțuirea să
înceteze, să reintegreze angajatul la postul
său, să îi verse acestuia o sumă de bani pen-
tru a compensa prejudiciile pe care acesta
le-a suferit sau să pedepsească angajatorul.

legea în Quebec?
LEGEA NORMELOR DE MUNCĂ DIN QUEBEC

UTILE

Charcuterie Bourret
PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

MAGAZIN ROMANESC

5771 AVENUE VICTORIA, MONTREAL, H3W 2R3

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi
COLACI ● COZONACI ● SARMALE ● COLIVA

SUNATI PENTRU COMENZI LA 514-733-8462

Luni: 9.30-18.30 | Sambata: 9.00-18.00
Marti ● Vineri: 9.00-19.00 | Duminica: 9.00-16.00

NOU!
Magiun cu

si fara
zahar
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!Member of Canadian Bookkeepers Association

Gabriela Bucsa

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA
• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice 
si companii

• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari 
REER

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

www.arcade-accounting.com • 551144..550088..88888800 • info@arcade-accounting.com

• Incorporari si lichidari de companii
• Reprezentare in fata autorita#lor 
guvernamentale

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
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Va crește numărul cutremurelor de mare
intensitate începând cu 2018?

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Cutremurele de mare
intensitate distrug
orașe și curmă multe
vieți. La ora actuală,
nu există metode pen-
tru a afla când și unde
s-ar putea produce
astfel de cutremure,

motiv pentru care orice teorie ce ar putea
să prevadă oarecum aceste fenomene este
privită cu mult interes, atât de oamenii de
știință, cât și de publicul larg. În acest con-
text, un studiu prezentat recent de doi
cercetători americani la Geological Soci-
ety of America a stârnit mult interes, dar și
multe discuții. Roger Bilham și Rebecca
Bendick, de la Universitățile din Colorado
și respectiv Montana, au efectuat un
studiu statistic asupra cutremurelor care
au avut loc din 1900 până în prezent.
Rezultatele studiului au fost publicate în
revista Geophyscal Research Letters.

Cei doi au ajuns la concluzia că marile
cutremure au loc în clustere cu durata de
până la cinci ani. În anii de activitate in-
tensă se înregistrează circa 25-30 mari
cutremure, față de cele aproximativ 15
dintr-un an „normal”.

Observând această regularitate, Bil-

ham și Bendick au încercat să găsească o
explicație. Ceea ce au propus are de-a face
cu încetinirea vitezei de rotație a Pămân-
tului. Această încetinire ar genera cicluri
de cutremure de intensitate mare - mai
mare de 7 grade pe scara Richter - cu du-
rata de cinci ani.

Viteza de rotație a Pământului este în
continuă micșorare, dar diferențele sunt
extrem de mici, imperceptibile de-a lun-
gul vieții noastre. Încetinirea vitezei de ro-
tație este datorată forței de atracție dintre
planeta noastră și Lună. Zona mai apropi-
ată Lunii resimte o forță de atracție gra-
vitațională mai puternică, în timp ce
partea mai îndepărtată resimte o forță mai
mică. Aceasta diferență de forțe creează
frecare și ar avea ca efect încetinirea ro-
tației Pământului. Din această cauză,
acum circa 600 de milioane de ani, o zi
dura doar 21 de ore, în loc de cele 24 din
prezent. Un an terestru dura în acea pe-
rioadă îndepărtată 400 de zile (de 21 de
ore). Într-un an o zi „crește” cu câteva
milisecunde - ceea ce, de-a lungul vieții
noastre, nu produce efecte vizibile. Totuși,
aceste variațiuni ar putea avea efecte geo-
logice, ca de exemplu modificări în forma
nucleului Pământului. În timpul acestor
fenomene, mantaua aderă mai mult la
scoarța terestră, astfel încât datorită varia-
țiunilor de viteză în rotația Pământului

s-ar genera o diferență între viteza scoarței
solide și a mantalei, ceea ce ar duce în
final la eliberarea tensiunilor create sub
formă de cutremure.

După cum se știe, structura Pământu-
lui cuprinde trei straturi, împărțite la rân-
dul lor în sub-straturi: nucleul, ce se
întinde în adâncime între 5.100 și 6.371
km și este alcătuit din nucleul interior
(solid) și cel exterior (consistență fluidă);
mantaua, alcătuită din roci plastice și
având grosimea de 2.900 km, care se îm-
parte în mantaua internă, zona de trecere
și mantaua externă, aceasta din urmă
cuprinzând o zonă numită astenosferă, cu
o consistență moale, ce permite mișcarea
de derivă a continentelor și joacă un rol
important de tampon în atenuarea vitezei
de propagare a undelor seismice; scoarța
sau crusta Pământului, stratul de la
suprafață și cel mai subțire (40 km
grosime).

Cutremurele, dacă e să dăm crezare
studiului celor doi americani, se intensi-
fică pe perioade cu durata de până la cinci
ani. Următoarea astfel de perioadă ar tre-
bui să înceapă în 2018, cele mai puternice
cutremure având loc în zonele tropicale,
în care trăiesc miliarde de oameni.

Acest studiu a generat intense discuții
și dezbateri între oameni de știință. Nu
există încă o explicație convingătoare că
într-adevăr ar exista aceste clustere de
cutremure și că ele ar avea legătură cu
viteza de rotație a Pământului. Nu a fost
propus un mecanism fizic convingător
care să stabilească o relație clară între cele
două fenomene. Totuși, studiul a atras
atenția asupra importantei continuării unei
analize științifice asupra cauzelor marilor
cutremure. Aceste cauze sunt complexe și
ar putea avea mai multe explicații, nu doar
una singură.

Vom vedea deci în 2018 dacă într-ade-
văr numărul cutremurelor de mare inten-
sitate, în special în zonele tropicale, va
crește sau nu. O eventuală intensificare ar
putea aduce noi dovezi asupra validității
teoriei legăturii dintre cutremure și înce-
tinirea vitezei de rotație terestră. Evident,
nimeni nu speră ca această teorie să fie
valabilă, ba dimpotrivă, speranța este ca
numărul cutremurelor să fie extrem de
mic.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di
Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare (Italia) şi colaborator Scientia.ro.

GEOFIZICĂ

LLeeggăăttuurraa  ddiinnttrree  vviitteezzaa  ddee  rroottaațțiiee  aa  PPăămmâânnttuulluuii  șșii  sseeiissmmee
Doi cercetători americani au efectuat un studiu statistic asupra

cutremurelor de mare intensitate din trecut, ajungând la concluzia că
începând cu anul următor numărul cutremurelor de mare intensitate
ar putea să crească din cauza încetinirii rotației Pământului.

►

Pe 4 martie 1977 a avut loc unul dintre cele mai devastatoare cutremure din istoria modernă
a României. Magnitudinea sa a fost de 7,2 grade pe scara Richter și s-a soldat cu 1.570 de
victime și importante pagube materiale.

Cum se produc
cutremurele?
Scoarța terestră nu este continuă. Crăpă-
turi adânci ce ajung până la manta o
fragmentează în mai multe plăci tecto-
nice - cincisprezece la număr, de 60-100
km grosime, pe unele dintre ele aflându-
se și continentele. 
Plăcile tectonice plutesc în diverse di-
recții, cu viteze diferite (de până la 12
cm pe an), pe astenosferă, stratul de
suprafaţă semi-topit al mantalei Pămân-
tului. În timpul deplasării lor, plăcile tec-
tonice întâlnesc, în mod inevitabil, alte
plăci tectonice. Orice interacțiune între
ele duce la apariția cutremurelor. Unele
plăci se împing reciproc, iar în anumite
locuri o placă alunecă şi coboară sub o
altă placă, penetrând la adâncimi cu tem-
peraturi şi presiuni înalte. Altele se înde-
părtează una de alta, spaţiul dintre ele
fiind completat cu magmă solidificată,
care ulterior formează crusta nouă.
Unele blocuri imense de crustă terestră
alunecă unul faţă de altul.
La marginile dintre plăci mişcarea este
frânată de forţa de frecare dintre ele, ast-
fel că în aceste locuri se acumulează ten-
siuni enorme. Atunci când rocile care
întră în contact se rup sau alunecă brusc,
se produce o degajare sub formă de unde
seismice a energiei acumulate, adică se
produce cutremurul propriu-zis. 
Cele mai devastatoare cutremure au loc
la joncțiunea a două plăci tectonice con-
vergente, în momentul în care una dintre
acestea (mai grea) alunecă sub cealaltă
(mai ușoară), afundându-se în mantaua
Pământului și topindu-se. Procesul se
cheamă subducție. Cutremurul din In-
donezia din 2004, cel din Alaska din
1964 sau cel din Chile din 1960 - con-
siderate cele mai puternice din ultimul
timp - au avut loc în zona faliilor de sub-
ducție. 
Zona Vrancea din România este consi-
derată de specialiști drept un stadiu final
al unei foste zone de subducție. 



Vineri 1 decembrie 2017Vineri 1 decembrie 2017 ■ PAG. 14PAG. 141414 NUTRI�IE & SĂNĂTATE

Vitamina D, supranumită și „vitamina
soarelui”, ia naștere din reacţia pielii ex-
pusă la lumina solară. Ea se găsește, de
asemenea, în unele alimente și poate fi
luată și sub formă de suplimente. Așa cum
am arătat în numărul trecut, vitamina D
este foarte importantă pentru sănătate: ea
influențează în jur de 30.000 de gene din
organismul nostru și poate să prevină
apariţia diabetului, osteoporozei, a unor
tipuri de cancer, bolilor de inimă, bolilor
autoimune sau chiar a depresiei și a kilo-
gramelor în plus.

Deficiența de vitamina D - favorizată
de înaintarea în vârstă, de traiul în emis-
fera nordică, de faptul că alimentele care
conțin vitamina D nu fac mereu parte din
dieta noastră obișnuită și de faptul că o ex-
punere prelungită la soare este principala
cauză a cancerului de piele și a îm-
bătrânirii acesteia - este o reală problemă
pentru sănătatea noastră. Pe de altă parte,
suplimentarea la întâmplare cu o cantitate
crescută de vitamina D poate influența
mulți alți nutrienți și echilibrul fin dintre
aceștia.

VITAMINA D ȘI CALCIUL
În cultura populară, cel mai cunoscut

lucru despre vitamina D este rolul său
esențial în metabolismul calciului. În mo-
mentul în care aportul de vitamina D este
adecvat (10.000 de unități internaționale
pe săptămână), corpul nostru absoarbe
mai bine calciul din alimente.

Calciul este mineralul cel mai impor-
tant și în cantitatea cea mai mare în or-
ganism, fiind un element structural
fundamental al oaselor. Calciul intervine,
de asemenea, în coagularea sângelui, în
contracția musculară și în activitatea car-
diacă, favorizând totodată și absorbţia vi-
taminei B12.

Relația vitaminei D cu calciul este
complexă, iar problema deficienței și su-
plimentării cu vitamina D este mai com-
plicată decât se crede. Vitamina D luată în
exces, prin faptul că favorizează o ab-
sorbție crescută de calciu, duce la o
scădere a nivelurilor de magneziu și pota-
siu, la scăderea absorbției de fosfor și la
suprimarea absorbției de zinc. Dacă apor-
tul de calciu nu este adecvat și dacă

magneziul și fosforul nu sunt prezente în
cantități suficiente în organism, vitamina
D luată anapoda crește absorbția de metale
toxice ca plumbul, cadmiul, aluminiul și
stronțiul. În același timp, prea mult calciu
fără vitamina D creează un alt set de pro-
bleme, date de excesul de calciu liber în
sânge. Astfel, persoanele care iau prea
mult din acest mineral pot avea probleme
articulare și au un risc mai mare de a dez-
volta pietre la rinichi și boli cardiovascu-
lare.

Cât calciu putem lua așadar? În regulă
generală, cantitatea maximă de calciu pe
care un adult normal poate să o consume,
în condiții de siguranță, din alimente
și/sau suplimente este de 2.500 mg zilnic.
Nu avem însă nevoie de o cantitate atât de
mare - cifra menționată este un maxim.
Pentru majoritatea adulților, între 1.000 și
1.500 mg de calciu (funcție de vârstă)
reprezintă un aport suficient.

Lactatele nu sunt sigura sursă de cal-
ciu, în ciuda opiniei generale. Semințele,
verdețurile, legumele şi fructele conţin, de
asemenea, calciu. Iată câteva surse exce-

lente mai puțin știute: semințele de chia,
semințele de susan, migdalele, varza kale,
fasolea albă, somonul și sardinele la con-
servă, mazărea, smochinele uscate.

VITAMINA D ȘI MAGNEZIUL
Am menționat anterior, o absorbție

crescută de calciu datorită unei suplimen-
tări excesive cu vitamina D poate deter-
mina o scădere a nivelului de magneziu.

Magneziul este un alt mineral esențial,
folosit de toate organele corpului, în spe-
cial de inimă, mușchi și rinichi. El ajută la
digestia proteinelor, glucidelor și a
grăsimilor, favorizează pătrunderea vita-
minei B6 în celula nervoasă și servește,
printre multe altele, precursorilor de neu-
rotransmițători ca serotonina.

Magneziul intervine și în metabolis-
mul calciului și de aceea aportul său tre-
buie să fie într-o proporție de 1:3 față de
acesta. Pentru a evita o carență de
magneziu, doza zilnică pentru femei ar
trebui să fie cuprinsă între 310-320 mg iar
pentru bărbați între 400 până la 420 mg.
Se estimează însă că cel puțin jumătate din
populație nu atinge această doză zilnică
recomandată.

Lipsa de magneziu se poate manifesta
prin anxietate, stare depresivă, dureri de
cap, amețeli, insomnii, spasme musculare,
dureri ale oaselor, ale spatelui, palpitații și
dificultăți respiratorii.

Cele mai bune surse de magneziu sunt
algele și verdețurile, în special spanacul.
Surse considerate excelente sunt și fasolea
uscată, nucile și semințele de dovleac, de
floarea-soarelui și de susan.

Auzim însă des faptul că în ziua de azi
alimentele pe care le cultivăm sunt
deficitare în minerale - și deci și în mag-
neziu - și că doar din mâncare nu ne mai
putem extrage cantitatea suficientă de
magneziu. Această opinie nu este îm-
părtășită de întreaga comunitate științifică,
însă studiile ce o susțin propun ca expli-
cație faptul că erbicidele utilizate în agri-
cultură interferează cu absorbția și
utilizarea mineralelor de către organismul
nostru. O alimentație bio sau suplimentele
ar fi deci remediile acestei probleme,
numai că primul nu este la îndemâna tu-
turor iar al doilea nu este atât de simplu.

Magneziul funcționează sinergic cu
calciul, vitamina D și vitamina K2. Calciu
fără magneziu poate duce la o criză car-
diacă. Aceasta deoarece prea mult calciu

Relația dintre vitamina D, calciu,
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Cercetările din ultimii ani au arătat că un procent semnificativ din
populația lumii suferă de o carență a vitaminei D. În general, nivelul
vitaminei D este mai scăzut acum la populația modernă comparativ
cu cel al strămoșilor noștri, stilul de viață și alimentația fiind factorii
esențiali. Problema deficienței și suplimentarii cu vitamina D este însă
mai complicată decât se crede.

►

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371    Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal  H2E 2H4

Știați că?
Consumul insuficient de grăsimi sau
digestia defectuoasă a grăsimilor
reduc absorbția de vitamina D. Vita-
mina D este o vitamină liposolubilă,
ceea ce înseamnă că are nevoie de
grăsimi pentru a fi absorbită. Persoanele
cu o dietă săracă în grăsimi și cele cu
probleme de absorbție a grăsimilor (sin-
dromul colonului iritabil, boli intesti-
nale inflamatorii, afecțiuni hepatice sau
biliare) au, de regulă, deficit de vita-
mina D.
Unele medicamente reduc absorbția și
activitatea biologică a vitaminei D. În
această categorie intră, din nefericire,
unele dintre cele mai populare și
frecvent prescrise medicamente: an-
tiacide, corticosteroizi, anticoagulante și
chiar terapiile de substituție hormo-
nală.

Specialist in climatizare
ROMAIR

termopompe
furneze de orice tip
schimbatoare de caldura

climatizoare de perete
umidificatoare

ventilatie

TOTUL
PENTRU

CASA 
DVS.

Constantin Ene 450-671-9930 
cel: 514-318-1717

ESTIMARE GRATUITA

RBQ: 5737-1437



Vineri 1 decembrie 2017Vineri 1 decembrie 2017 ■ PAG. 15PAG. 151515 NUTRIIE & SĂNĂTATE

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

magneziu și vitamina K2
și prea puțin magneziu în corp poate duce
la spasme musculare, care vor avea con-
secințe mai ales asupra inimii. Calciul
face ca mușchii să se contracte și de aceea
spunem că magneziul este esențial pentru
funcționarea mușchilor, căci acest mineral
evită spasmele ajutând mușchii să se
relaxeze.

Magneziul este esențial nu doar în
menținerea echilibrului calciului, ci și în
metabolismul vitaminei D, în special în
modularea sensibilității țesuturilor noastre
la această vitamină. Există cercetători care
susțin că suplimentarea în exces cu vita-
mina D poate cauza o și mai mare carență
de magneziu într-o populație și așa defi-
cientă. Există o corelație puternică între
magneziu și lipsa vitaminei D iar studii
relativ recente par să indice că supli-
mentele de magneziu combinate cu cele
de vitamina D lucrează mai bine în
corectarea deficienței de vitamina D decât
doar suplimentarea cu această vitamină.

Ce se întâmplă atunci când magneziul
nu este la un nivel optim și suplimentăm
cu vitamina D? Printre multiple con-
secințe negative ce pot interveni se
numără calcifierea arterelor (ateroscle-
roză, i.e. depunerea de calciu pe pereții
acestora) datorată relației dintre vitamina
D și calciu. Aici însă intervine și vitamina
K2.

VITAMINA D ȘI VITAMINA K2
Vitamina K joacă un rol important în

coagularea sângelui (denumirea sa
provine de la cuvântul german „koagula-
tion”). Mai precis, ea permite calciului să
poată îndeplini funcția sa de coagulare.

Există două forme de vitamina K: K1
(filochinonă), care se găseşte în plante
verzi, și K2 (menachinonă), varianta vita-
minei K care se găsește în produse de
origine animală și care este produsă și de
bacterii în intestine.

Spanacul, broccoli, varza, varza de
Bruxelles, fasolea verde, sparanghelul,

napii, mazărea, morcovii și conopida sunt
surse excelente de vitamina K1. Surse de
vitamina K2 sunt gălbenușurile de ou și fi-
catul, dar mai bune sunt alimentele fer-
mentate precum unele brânzeturi și laptele
covăsit (lapte gros). Cea mai bună sursă
alimentară de vitamina K2 este un aliment
japonez numit natto, făcut din soia fer-
mentată.

Există o puternică conexiune între vi-
tamina K (în special K2) și calciu, în sen-
sul că aceasta ajută organismul nostru să
utilizeze calciul cum trebuie, pentru sis-
temul osos, pentru buna coagulare a
sângelui și pentru buna funcționare (con-
tracția) mușchilor scheletului și mușchiu-
lui inimii. Un aport alimentar insuficient
de vitamina K2 crește riscul de depunere a
calciului la nivelul arterelor, ducând la
artere rigide, și de legare ineficientă a cal-
ciului în oase, ducând la oase fragile.

Vitamina K2 este în măsură să ofere o
soluție la așa-numitul „paradox al calciu-
lui”. Acest paradox se poate exprima ast-
fel: o cantitate mică de calciu poate duce
la oase fragile; o cantitate mai mare îm-

bunătățește sănătatea oaselor, dar duce la
calcifierea arterelor, cauzând o proastă cir-
culație a sângelui cu creșterea riscului de
probleme cardiovasculare.

Cercetările pe cobai au arătat că supli-
mentarea cu vitamina K2 (nu și K1) inhibă
calcifierea arterelor și, mai mult, înlătură
între 30 și 50% din calciul care se află deja
depozitat pe pereții arterelor.

În rezumat, vitamina D crește nivelul
de calciu în organism; vitamina K2 ajută
organismul să utilizeze calciul cum tre-
buie. Suplimentarea cu doze crescute de
vitamina D cuplată cu o deficiență a vita-
minei K2 poate avea efecte dezastruoase
pe termen lung.

În concluzie, este important ce alegem
să mâncăm. O alimentație cât mai variată,
bazată în principal de legume, verdețuri,
fructe și în general pe alimente neproce-
sate și pe cât posibil organice este de dorit.
Suplimentele sunt utile, de multe ori nece-
sare, însă ele trebuie luate întotdeauna sub
supravegherea unui medic. Relația dintre
diversele vitamine și minerale care con-
tribuie la sănătatea organismului nostru

este foarte complexă, iar echilibrul lor
adesea fragil. Ele funcționează atât în an-
tagonie, cât și în sinergie unele cu altele și
de aceea corectarea unei deficiențe la
acest nivel nu este atât de simplă precum
pare. Înțelegerea echilibrului între cei
patru nutrienți amintiți - Vitamina D, cal-
ciu, magneziu și vitamina K2 - este foarte
utilă, însă doar o frântură din complexi-
tatea relațiilor și reacțiilor care au loc în
corpul nostru. Vitamina C, despre care n-
am vorbit în acest articol, ajută, de exem-
plu, la asimilarea calciului și a
magneziului (dar și a zincului); vitamina A
este și ea foarte importantă în raport cu vi-
tamina D, prevenind toxicitatea acesteia
(și viceversa).

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, șef la Clinique
Réseau Diamant.
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Știați că?
Există dovezi concrete că vitamina D
reduce riscul dezvoltării cancerului de
sân în cazul femeilor aflate la pre-
menopauză și reduce semnificativ
ocurența cancerului de prostată. De
asemenea, vitamina D poate diminua și
riscul de cancer de colon.
Magneziul ar putea și el să reducă
riscul dezvoltării cancerului. Un studiu
publicat în American Journal of Clinical
Nutrition a arătat că magneziul este aso-
ciat unui risc mai scăzut de tumori colo-
rectale. Se pare că efectele anticancer
ale magneziului sunt legate de capaci-
tatea sa de reducere a rezistenței la in-
sulină, ceea ce reduce și dezvoltarea
tumorilor.
Calciul poate reduce în mod semnifica-
tiv riscul de cancer la colon. În schimb,
el poate crește agresivitatea cancerului
de prostată și rapiditatea evoluției sale.
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Cum funcţionează mesajele subliminale?

CE SUNT MESAJELE SUBLIMINALE?
Mesajele subliminale reprezintă sti-

muli de diverse forme (vizuali ori auditivi)
care nu sunt percepuţi în mod conştient de
către un individ. Aceste mesaje, pentru a-
şi merita numele, trebuie să dureze o pe-
rioadă scurtă ori să fie astfel transmise
încât creierul să nu le poată înregistra
conştient. Altfel spus, este vorba de infor-
maţie care ajunge la creier, dar individul
nu devine conştient de ea.

Suntem bombardaţi cu astfel de infor-
maţii în mod curent. Problema care ne in-
teresează este dacă în situaţia în care cineva
decide să ne transmită astfel de informaţii
urmărind anumite scopuri, aceste mesaje
ne influenţează în vreun fel deciziile.

MESAJELE TEXT: JAMES VICARY ŞI
VÂNZĂRILE DE POP-CORN

Probabil că cel mai faimos episod al
controversatei istorii a mesajelor sublimi-
nale este cel întâmplat în 1957 în Statele
Unite, când patronul unei firme din New
Jersey, James Vicary, l-a convins pe pro-
prietarul unui cinematograf să fie de acord
cu promovarea unor produse (floricele şi
Coca-Cola) prin intermediul unor cadre de
foarte scurtă durată (0,03 secunde) în
proiecţie, repetate pe tot timpul filmului.
„Studiul” s-a desfăşurat pe perioada a 6
luni, mii de americani fiind astfel atraşi
într-un „joc” de care nu aveau habar. Cele
două mesaje erau: „Beţi Coca-Cola” şi
„Mâncaţi floricele de porumb”. Vicary a
susţinut că vânzările la Coca-Cola au cres-
cut cu 18%, iar cele la floricele cu 58%.

Presa a preluat şi umflat ştirea, prezen-

tând-o ca descoperirea secolului în psi-
hologie. Vicary a devenit vedetă.

Dezbateri furibunde au avut loc pentru
a lămuri cât de periculoasă este noua
tehnică de propagandă şi care-i sunt li-
mitele. CIA a realizat un raport care arăta
că influenţa mesajelor subliminale, dacă
există, este limitată şi din punct de vedere
operativ lipsită de interes. De asemenea,
experimente ulterioare nu au reuşit să con-
firme eficienţa acestui tip de manipulare.
Cu toate acestea, Comisia Federală a Co-
municaţiilor din SUA a interzis difuzarea
mesajelor subliminale în mass-media
americană. Și în România, legea 148 din
2000 privind publicitatea stabileşte la arti-
colul 6, alineatul b că „se interzice publi-
citatea care este subliminală”.

În anul 1962, în cadrul unui show de
televiziune, James Vicary a recunoscut că
a falsificat rezultatele experimentului său,
în fapt acestea fiind nesemnificative sub
aspectul influenţei exercitate asupra
voinţei de a cumpăra sau nu a clienţilor
cinematografului respectiv. Dar cutia Pan-
dorei fusese deschisă. În anii următori
cercetările au continuat.

MESAJELE AUDIO: EXPERIMENTUL LUI
ANTHONY GREENWALD, 1991

Trebuie spus că în decursul anilor aşa-
zisa capacitate de influenţă a mesajelor
subliminale a fost folosită cu destul succes
de către comercianţi. Astfel, s-au vândut şi
se vând produse audio care vă fac să aveţi
o mai mare încredere în dumneavoastră,
care să vă îmbunătăţească memoria etc.
Piaţa americană a produselor subliminale

este de zeci de milioane de dolari anual. În
această idee, de a observa dacă există
vreun fel de influenţă a mesajelor audio
asupra încrederii în sine şi a a respectului
de sine, a organizat psihologul Anthony
Greenwald experimentul din 1991.

Subiecţii experimentului au fost îm-
părţiţi în două grupe. Cei din primul grup
voiau să-şi îmbunătăţească memoria, pe
când cei din grupul al doilea urmăreau să-
şi ridice nivelul de respect de sine. La ter-
minarea experimentului, care a durat o
lună, timp în care subiecţii şi-au ascultat
casetele cu mesaje subliminale, membrii
celor două grupuri, fără excepţie, au afir-
mat că progresele resimţite în urma „te-
rapiei” cu tehnica subliminală sunt
semnificative.

Anthony Greenwald a fost însă de altă
opinie atunci când şi-a scris raportul în
urma experimentului. Motivul? Fără ştirea
subiecţilor, distribuise casetele cu mesaje
subliminale pentru îmbunătăţirea memo-
riei celor care doreau să-şi crească respec-
tul de sine, iar pe cele privind respectul de
sine subiecţilor interesaţi de memorie...

PROCESUL JUDAS PRIEST
În anul 1985 doi tineri, James Vance şi

Raymond Belknap au încercat să se sinu-
cidă. Primul a reuşit să supravieţuiască, al
doilea a murit din cauza rănilor provocate
prin împuşcare. Familiile acestora au fost
convinse că cei doi au fost împinşi spre
sinucidere de nimic altceva decât de melo-
dia „Better By You, Better Than Me” a for-
maţiei Judas Priest, care conţine mesajul
subliminal „Do it!”. În consecinţă, cele

două familii au cerut drept despăgubiri mai
mult de 6 milioane de dolari. Surprinzător
ori nu, judecătorii au respins cererea şi au
declarat formaţia de rock nevinovată, pe
motiv că nu sunt dovezi suficiente pentru a
se considera că un mesaj subliminal poate
convinge o persoană să se sinucidă.

ŞI TOTUŞI FUNCŢIONEAZĂ!
EXPERIMENTUL LUI STEVEN NEUBERG

În anul 1988 a fost efectuat un experi-
ment condus de psihologul Steven Neu-
berg (Carnegie Mellon University) care a
urmărit să constate dacă mesajele subli-
minale au vreun efect în potenţarea unor
tendinţe deja existente la indivizi. Astfel,
două grupuri, unul format din persoane cu
înclinaţie către cooperare, iar celălalt
obişnuiţi cu spiritul de competiţie au fost
supuse unui „bombardament” cu mesaje
subliminale ce accentuau spiritul de
cooperare ori cel de competiţie, după caz.
Apoi subiecţii au fost implicaţi în jocuri în
care cele două trăsături erau importante în
punctele câştigate. Rezultatele au arătat că
atât într-un caz (al celor înclinaţi spre co-
operare), cât şi în celălalt (cei cu spirit de
competitori) înclinaţiile naturale au fost
accentuate în urma aplicării mesajelor sub-
liminale.

Avantajul Internetului este că oferă
aproape orice informaţie într-o fracţiune de
secundă. Dezavantajul este că le oferă fără
discernământ. Discernământul asupra va-
lorii informaţiilor ţine de cititor. Informaţii
despre mesajele subliminale sunt din abun-
denţă pe Internet, atât în limba română, cât
mai ales în limba engleză. Din păcate,
foarte multe dintre aceste informaţii sunt
false. De pildă, de multe ori experimentul
cu floricelele şi Coca-Cola este prezentat
fără a se menţiona că autorul a recunoscut
că a minţit atunci când a făcut publice
rezultatele.

Pe de altă parte, trebuie ţinut cont de
faptul că acestea au o oarecare influenţă în
conjuncturi anume, de favorizare a unor
tendinţe deja existente, aşa cum a fost ară-
tat în experimentul din 1988. Probabil că
mult mai periculoase sunt însă mesajele
supraliminale, reclamele mincinoase care
spun o poveste nereală despre un tip
de iaurt, propaganda politică fără scrupule
etc.

www.scientia.ro

Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zil-
nic articole și știri, are o secțiune de
bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să spri-
jine acest demers de transmitere a infor-
mației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS

Sunt posibile două abordări ale problemei: vă pot cere să citiţi acest articol pur şi simplu ori, dacă nu
vreţi, vă pot cere acest lucru în alt mod. Cum? Prin intermediul mesajelor subliminale! Nu credeţi că
funcţionează? Citiţi acest articol şi vă veţi convinge! Îl veţi citi? Oare cum v-am convins să-l citiţi?

►

James Vicary vorbind în faţa Comisiei Federale a Comunicaţiilor.
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Angajăm concierge (sau cuplu) pentru
curățenie și lucrări minore de întreținere a
instalațiilor într-un imobil de 64 aparta-
mente (condo). Persoanele interesate pot
trimite CV-ul la: condoelysee@gmail com.

Caut ajutor în instalare geamuri și uși.
Persoane serioase și cu experiență de
minim un an. Plată avantajoasă. Tel: 514-
591-3339, Eugen.

Caut croitoreasă timp plin sau parțial pen-
tru cusut perdele, în zona Laval. Tel: 514-
409-4526.

Emytrans caută șoferi incorporați clasa 1
pentru Canada/SUA. Minim doi ani de ex-
periență sau CFTR. Oferim 0.48$/milă
(milajul camionului). Pentru detalii sunați
la 514-821-8595.

Angajez șoferi clasa 1 incorporați. Lucru
local, plătit la oră, camion atitrat. Cerințe:
cunoașterea limbii franceze, minim 6 luni
de experiență pe rută, nu mai mult de 5
puncte pierdute. Tel: 514-836-4288.

Fabrică de alimente angajează lucrători
la timp plin, permanent, 35-40 de ore/săp-
tămână, 11.35$/oră, transport inclus.
Sunați la 438-929-8631 sau scrieți-ne la
info@job4all.ca.

Se caută un cuplu bilingv, responsabil, cu
spirit organizatoric pentru un post de
concierge la un bloc de 64 de apartamente
în Perrefonds. Experiența pentru renovări
minore, zugrăvit, instalații sani-tare și elec-
tricitate constituie un avantaj. Se oferă
apartament cu toate utilitățile incluse, plus
plată lunară. Tel: 514-337-6686 ext. 602
(FR, EN) | 514-683-6650 (RO) | Fax CV:
514-337-4244.

Angajăm URGENT șoferi profesioniști cl
1, incorporați, pentru serviciu local, de zi,

timp plin, minim 50 ore/săptămână.
Sunați la: 514-821-8595.

Condo de vânzare, trei dormitoare, două
băi, în imobil de beton situat în ville St-
Laurent, în apropiere de bulevardele
Côte-Vêrtu și Jules Poitras și de Marché
Central. Renovat recent. Imobil cu as-
censor, piscină, saună, gym și parcare in-
terioară. 335,000$, negociabil. Tel:
514-501-4462.

Superb apartament 2½ de închiriat,
demisol într-un duplex în Laval, zona
Des Laurentides/St-Martin, atmosferă
calmă, familială, ideal pentru o persoană
singură, liniștită și nefumătoare.
495$/lună. Mobilă, electricitate, căldură,
apă caldă incluse. Tel: 514-663-3179.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Sainte Famille (colț cu Sher-
brooke), la doi pași de metroul Place des
Arts, complet renovate, totul inclus:
încălzire, apă caldă, electricitate, frigider
și aragaz. Spălătorie și ascensor în imo-
bil. Concierge român. Chirii de la

650$/lună, bail de 12 luni. Tel: 450-465-
9360.

Două 4½ mari, renovate, fiecare cu două
dormitoare închise, bucătărie spațioasă,
aragaz, frigider, mașină de spălat și uscat
incluse. Încălzire electrică, termostat elec-
tronic în fiecare încăpere. Stație de auto-
buz în fața blocului, situat la 5 minute pe
jos de complexul Forest. 514-683-3003.

Pentru un cadou potrivit pentru oricine, la
orice vârstă: Samsung Galaxy S7 Edge!
Preț: 490$. Tel: 514-995-1328.

Vând cărți în limba română, tablouri, set
cergă maramureșană (lână: alb, negru
roșu), cumpărată la Sapânța, mileuri,
macrameuri (set și bucăți separate). Tel:
514- 633-6594.

Actor, doresc să achiziționez o haină de
iarnă/jachetă/haină de ploaie de damă, de
culoare metalică. Dacă aveți o astfel
de haină de vânzare contactați
mchlfern@yahoo.ca, cu fotografii și in-
formații, sau sunați la 438-878-1699.

Teatrul C. Tănase din București dorește să
intre în contact cu fiul cunoscutului inter-
pret de muzică ușoară Aurelian Andeescu,
care locuiește la Montreal. Dumnealui este
rugat să telefoneze la: 011-4021-312-1029
| 011-4021-314-1979 sau să-l contacteze
pe directorul teatrului, dl. Alexandru
Arșinel, la director@teatrultanase.ro.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile com-
plet renovate, situate la 150 de metri de
plajă, la 5 min. de aeroport și foarte
aproape de multe puncte de atracție
(acvariu, terenuri de golf, centre de
amuzament) și centre comerciale.

www.myrtlebeachvacations.ca
514.993.6508 | 514.354.9943

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare du-
minică şi de sărbători mari la orele 10:30
a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église, Mon-
treal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfân-
tului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Dom-
nului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se des-
fășoară duminica şi sărbătorile din săp-
tămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730,

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul pro-
gram: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-
475-1399 sau www.sfantulilie.org

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din St-
Eustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache,
J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. Saint-
Joseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română Acoperământul
Maicii Domnului Pierrefonds & West Island
vă invită să participaţi la Sfânta Liturghie şi
școala duminicală pentru copii, duminica,
începând cu ora 11:15. Preot paroh: Ioan Fe-
licean Zinca. Tel. 514-714-2762; Adresă:
Chapel of Archangel Michael, 17132 rue
Parker, etajul III, Pierrefonds, H9J 1C7.
www.ortodoxwestisland.ca

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Li-
turghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565, www.sfantamariamica.org

Mănăstirea Ortodoxă Greacă Panaghia
Parigoritisa, 827 Chemin de la carriere,
Brownsburg, QC, J8G 1K7. Sf. Liturghie în
fiecare sâmbătă, duminică și sărbătoare cu
cruce, ora 8.30; în vinerile din Postul Mare,
Acatistul Buneivestiri între orele 6-7 p.m.;
agapă frățească la încheierea slujbelor. Ser-
vicii religioase, la cerere, în română: botez,
parastas, etc. www.monastere.org | 450-675-
1392, preot slujitor Constantin Lungu.

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la
info@accentmontreal.com. Nu se primesc anunțuri prin telefon.

VÂNZĂRI

DIVERSE

IMOBILIARE
Firmă de fabricație situată în Laval
caută persoane pentru următoarele
posturi:

STRUNGAR
Strung convențional. Lucrări de pre-

cizie pe strung, mașină de găurit
radială și asamblaj de paliere

prelucrate pe strung.

SUDOR-ASAMBLOR MIG
Sudură de table de oțel de la 2 mm

până la 32 mm.

CUSTOMER SERVICE
Persoană bilingvă engleză-franceză

pentru relații cu clienții, luat comenzi
de piese, pregătit expedieri de piese și
alte activități conexe. Sunt necesare

aptitudini și cunoștințe tehnice.
Contactați Olivian

450 686 7422 | oec@corniver.com.

50.00



Vineri 1 decembrie 2017Vineri 1 decembrie 2017 ■ PAG. 18PAG. 181818 DIVERTISMENT

HHOORROOSSCCOOPP                                                                                                                            HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Stările de neliniște
se continuă și în această pe-
rioadă. Dragoste: Relația

voastră a ajuns într-un punct care necesită o
direcție nouă. Dacă vrei ceva durabil, trebuie
să-ți asumi mai multe responsabilități prin
care să arăți partenerului că vrei să continui.
Financiar: Îți dorești niște sărbători de toată
frumusețea, însă trebuie să fii ceva mai pru-
dent când vine vorba de cheltuieli. 

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Grija de tine şi de
ceilalți e cuvântul cheie al
acestei luni. Dragoste: Ar fi

păcat să intrați în noul an cu tensiuni şi
nemulțumiri unul faţă de altul, ca atare
profită de această lună pentru a repara ceea
ce nu te mai satisface. Financiar:
Gândeşte-te serios  la o relansare în afaceri.
Ţi-ar putea veni o idee profitabilă! 

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu transforma
banalele simptome de boală în
motiv de ipohondrie şi grijă

exagerată. Dragoste: Depui mari eforturi
pentru a ameliora atmosfera de cuplu, dar de
multe ori simți că totul e o luptă cu morile
de vânt. Financiar: Poți încheia un contract
destul de bun din care să obții un profit.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Primești multe
sfaturi ce merită puse în
practică pentru a te simți mai

bine. Dragoste: Viața de cuplu nu pare să fie
în centrul atenției, ceea ce e ciudat pentru
tine, mereu preocupat de inima ta.
Financiar: Oriunde ai merge, parcă auzi
același refren: lipsuri. Nici partenerul nu o
duce mai bine, şi dacă faceți un calcul, nu
iese un rezultat prea promițător.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci sport,
dacă ieşi mai mult afară, vei
simţi că ai mai multă energie

și vei avea o dispoziție mai bună. Dragoste:
Consideri că e mai bine să-ţi păstrezi luci-
ditatea şi să aşezi în prim plan valori
raţionale. Financiar: Ţi-e greu să-ţi refuzi o
plăcere, dar, decât să suferi mai târziu, mai
bine iei măsuri drastice acum!

FECIOARĂ (23 august - 22
septembrie)
Sănătate: Mare atenție,
trece un risc major prin calea

ta! Dragoste: Trăieşti evenimente de vârf
alături de omul drag şi faci planuri măreţe
pentru viitor. Financiar: Chiar dacă banii
pentru munca depusă vor veni, nu sunt la
nivelul așteptat.

BALANŢĂ (23 septembrie - 22
octombrie)
Sănătate: Sănătatea depinde
și de deciziile de moment, deci

ce faci într-o zi influențează starea de a
doua zi. Dragoste: Este, în general, o pe-
rioadă lipsită de griji, mai ales în plan sen-
timental. Financiar: Cu toate ca reușitele
la serviciu nu sunt extraordinare, nu se
poate vorbi de eșecuri în plan financiar.

SCORPION (23 oct. - 21 noi,)
Sănătate: Mișcare, o dieta
ușoară, mese regulate şi sufi-
ciente ore de somn ajută.

Dragoste: Măcar de sărbători ai putea pro-
pune un armistiţiu, dar se pare că îţi place
această stare de luptă, pentru că te ţine
mereu în priză. Financiar: Situația cu banii
nu e formidabilă: te-ai aşteptat la rezultate
mai bune care nu sosesc.

SĂGETĂTOR (22 noiembrie -
21 decembrie)
Sănătate: Ar fi bine să eviţi
viteza, acţiunile temerare, con-

flictele şi excitantele. Dragoste: Îi pui inima
pe jăratec celuilalt şi, pentru că eşti atât de
capricios în manifestarea sentimentelor, îl
vei face să se îndoiască de tine. Financiar:
Ai făcut achiziţii bune, munca/afacerile au
mers bine, închei anul bine în plan material. 

CAPRICORN (22 decembrie -
19 ianuarie)
Sănătate: Dacă te îmbol-
năveşti, este numai pentru că

ai fost iresponsabil cu propriul organism.
Dragoste: Nu se petrece nimic extraordi-
nar la prima vedere, însă lucrurile se
maturizează încet dar sigur. Un flirt ar putea
deveni ceva serios, o relație s-ar putea
transforma în căsătorie. Financiar: Scapi
de o povară ce te-a ţinut blocat o perioadă.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb)
Sănătate: Condițiile meteo îți
pot influenţa major starea psi-
hică şi, în general, sănătatea.

Dragoste: Șansa de a te îndrăgosti este
foarte mare. Foarte bine pentru celibatari,
foarte complicat pentru cei aflați deja într-o
relație. Financiar: Perioada aceasta poate fi
mai agitată pe plan financiar, dar îți poate
aduce beneficii. 

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: E posibil să ai un
comportament impulsiv, ris-
cant, orientat spre excese.

Dragoste: Mai mute planete promit să te
susţină în această lună, aşa că ar trebui să
profiţi din plin de atuurile pe care ți le
furnizează. Financiar: Ai un fler anume de
a consuma banii exact unde şi când trebuie!

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

SSTT--HHUUBBEERRTT
5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

445500..667766..66665544
Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.

BALKANI
B
R
O
SSA

R
D

wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

SSaallaamm
ddee  vvaarraa

PPaarriizzeerr
aaffuummaatt

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

CCrreemmvvuurrssttii
vviieenneezzii

CCiioollaann  
aaffuummaatt

BBrraannzzaa  FFeettaa
mmaacceeddoonneeaannaa
33  kkgg  ssaauu  vvrraacc

IIaauurrtt  ssii  KKeeffiirr
bbiioollooggiicc
PPiinneehheeddggee  
FFaarrmm

MMuussttaarr  BBuunniiccaa
FFiinn,,  HHrreeaann

PPiiccaanntt
DDuullccee

VVaarrzzaa
mmuurraattaa

CCOOMMEENNZZII  PPEENNTTRRUU
CCRRAACCIIUUNN

PPaannaa  ppee  1177  ddeecceemmbbrriiee

•CCoozzoonnaaccii  
••  CCoorrnnuulleettee  ssii  ppllaacciinnttaa

••CCaarrnnaattii  pprrooaassppeettii
••CCaallttaabboossii

••TToobbaa  aaffuummaattaa,,  PPiiffttiiee  eettcc..  

CCaassttrraavveettii
mmuurraattii

SSllaanniinnaaHHaallvvaa

TToobbaa
aaffuummaattaa

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

PPuuii  ddee  ffeerrmmaa
PPuullppee,,  aarriippii
iinniimmaa,,  ppiippoottaa



Ciuperci
marinate

880 ml444499999999
2 pentru
899$

Borsec
Perla Harghitei

111199999999
1.5L

Ciuperci 
marinate

$$$$
580 ml2222 88889999

2 pentru
499$

$$$$
284 gr4444 44449999

Apa
Labrador

4L111144449999

Mozzarella 
Saputo 

7777 44449999

Smantana
Liberte

500 ml4444 99999999

Iaurt
Surce de Yoplait

650 gr111199999999

Dulceata
St. Dalfour

$$$$
284 gr

Iaurt
Yop de Yoplait

$$$$
200 ml000077779999

Filet de
somon afumat

9999 99999999

Brie
ILIOS

200 gr4444 44449999
Ulei de floare

ILIOS

3L7777 44449999

Ciocolata
Ritter Sport

$$$$
100 gr

99999999++++tttt xxxx

Ciocolata 
cu lichior

$$$$333377779999 Ciocolata
Mozartkugeln

$$$$
300 gr7777 99999999

Paine 
Bio-Life

$$$$2222 77779999

Pulpe de pui
cu os si piele

$$$$
lb111188880000

Pulpe de 
pui dezosate

2222 00004444

Curcan 
afumat Butterball

666633335555

ddddeeee    llllaaaa
++++ttttxxxx

1111

ddddeeee    llllaaaa

2222////3333

++++ ttttxxxx

lb

$$$$

lb

$$$$
lb

$$$$

$$$$
++++tttt xxxx

$$$$

$$$$ 2222////
$$$$

$$$$

$$$$

lb

$$$$

$$$$
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