
Les Immeubles Charisma dcata@videotron.ca
Agentie Imobiliara carmendan.comCCeennttrree  dd''IImmppllaannttss  eett  dd''EEsstthhééttiiqquuee  DDeennttaaiirree  

ddee  MMoonnttrrééaall
DDRR..  SSOORRIINN  FFÂÂRRȘȘIIRROOTTUU,,  DDDDSS,,  FFIICCOOII

20 de ani de experien-ă în implanturi
514-393-3915 

SSEERRVVIICCIIII
IImmppllaannttuurrii  ddeennttaarree

EEsstteettiiccăă  ddeennttaarrăă
RReeggeenneerraarreeaa  oossooaassăă  șșii  aa  ssiinnuussuulluuii  mmaaxxiillaarr

AAllbbiirreeaa  ddiinn--iilloorr
CCoorrooaannee  îînnttrr--oo  oorrăă  ccuu  aajjuuttoorruull  CCEERREECC,,

tteehhnnoollooggiiee  ddee  vvâârrff  îînn  33DD
esthe$quedentaire.com

Curtier imobiliar 

Promoție
super

Rezistența este în continuare
necesară

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

Motivul pentru care pro-
testele nu au încetat
după abrogarea OUG
13 este simplu: neîncre-
derea în actualul guvern
și faptul că PSD și alia-
tul său ALDE formează
majoritatea parlamen-
tară.  
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Prejudiciile cauzate prin abuz
în serviciu sunt uriașe
Potrivit Parchetului Ge-
neral, doar în intervalul
2014-2016 au fost trimi-
se în judecată 1.960 de
persoane acuzate de
abuz în serviciu, iar pre-
judiciile au fost calculate
la peste 1 miliard de
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Solidari cu cele mai mari proteste pe
care România le-a cunoscut, declanșate de
adoptarea de către Guvernul Grindeanu a
Ordonanței de Urgență nr. 13, prin care se
aduceau modificări grave Codului penal și
Codului de procedură penală, câteva sute
de români montrealezi au manifestat în
zilele  de 1, 2, 3, 5 și 7 februarie  în fața
Consulatului General al României la Mon-
treal, la 1010 Sherbrooke Ouest (un miting
de protest a avut loc și înainte de adoptarea
controversatei ordonanțe, în ziua de 29
ianuarie)

Cu umor, dar mai ales cu determinare
și emoție, cei prezenți la aceste proteste au
dorit să-și alăture vocile sutelor de mii de
români din România și de peste hotare care
cred că respectarea statul de drept și lupta
anti-corupție reprezintă garanția succesu-
lui viitor al țării. S-a scandat frecvent „În
democrație hoții stau la pușcărie”, „Abro-
gați și demisionați”, „Justiție, nu corupție”,
„Hoților demisionați, nu mai vrem să fim
furați”, dar și „PSD ciuma roșie”, precum
și „mesaje” adresate direct lui Liviu Drag-
nea, liderul PSD, devenit în aceste zile
simbolul corupției, abuzului și setei de pu-
tere, ca „Dragnea nu uita, aștepăm și cartea
ta!”.

Cea mai largă participare s-a înregis-
trat duminică, 5 februarie, ziua în care
România a cunoscut cea mai aplă mani-
festație de protest din istoria sa - circa
220.000 de persoane la București, în piața
Victoriei, și peste 600.000 în toată țara.

Am remarcat la Montreal oameni de
toate vârstele și din diferite valuri de emi-
grație, zgribuliți de frigul canadian, dar
încălziți de sentimentul că împreună am
ieșit în lumină.

În aceeași zi de 5 februarie proteste si-
milare și la fel de entuziaste au avut loc și
în Toronto, în Natan Phillip Square, și în
Vancouver, în fața Consulatului General al
României din acest oraș.

Dacă doriți sa vedeți fotografii și
filmări de la aceste mitinguri de protest
desfășurate în orașele canadiene, vă in-
vităm să vizitați pagina de Facebook Ac-
cent Montreal.

ACCENT MONTREAL

#Rezist Montreal



Vineri 10 februarie 2017Vineri 10 februarie 2017 ■ PAG. 3PAG. 333 ACTUALITATE

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

Vom avea mereu Piața Victoriei

SIMONA POGONAT
simona.p@accentmontreal.com

Contrastul despre
slaba participare la vot la
recentele alegeri parla-
mentare și mulțimile de
oameni - câtă frunză, câtă
iarbă - strânse în orașele

mari și mici ale României în acest în-
ceput de februarie este grăitor. Partidele
politice, așa cum se prezintă ele acum,
nu răspund așteptărilor populației. Ele
nu reușesc să canalizeze nevoile și as-
pirațiile românilor. Cei mai mulți dintre
ei nu le privesc ca pe o soluție, ci ca pe
o parte a problemei. Drept urmare,
românii au ales să se reprezinte pe ei
înșiși, în stradă, într-un mod ce a im-
presionat o lume întreagă. 

Lecția pe care au transmis-o clasei
politice este foarte prețioasă: și la o zi
după instalarea la putere, dacă deraiezi
justiția și statul de drept, societatea
civilă te va sancționa. Un vot nu este un
cec în alb. Legitimitatea conferită de

alegeri nu este ilimitată în timpul unui
mandat. Cetățenii ți-au dat-o, tot ei ți-o
pot și retrage. Căci într-o democrație le-
gitimitatea nu poate fi compatibilă cu
abuzul și hoția.  

Semnalul pe care România l-a trans-
mis comunității internaționale este nu
mai puțin prețios: un strălucitor - la pro-
priu și la figurat - festival de democrație
și de implicare civică, în aceste timpuri
în care democrația pare să se erodeze în
multe țări europene și nu numai.
Protestele au fost pe cât de masive, pe
atât de pașnice (este foarte clar că inci-
dentele violente din 1 februarie au fost
opera agitatorilor, special aflați în Piața
Victoriei pentru a discredita protestele),
și toate vârstele și categoriile sociale au
fost reprezentate. 

Ce i-a unit pe toți acești oameni nu
au fost revendicări precum salarii sau
pensii mai mari. Sutele de mii de
români care și-au aprins celularele și
lanternele în ziua de 5 februarie au vrut
să pună în lumină idealuri și principii -

de justiție, de egalitate în fața legii, de
responsabilitate vizavi de fondurile
publice și de respect a ceea ce înseamnă
serviciu în interesul public.

Ce s-a anunțat în 2013 cu protestele
referitoare la Roșia Montană (în numele
protejării patrimoniului istoric și natu-
ral și al dezvoltării durabile), ce a con-
tinuat în 2015 cu protestele de după
tragedia din Colectiv („corupția ucide”),
s-a cristalizat acum cu o forță ce a făcut
din România - exemplu până mai ieri de
țară coruptă - un simbol al luptei îm-
potriva corupției.

Cel mai important lucru pe care Re-
voluția luminii l-a scos la iveală este
faptul că România și-a arătat sieși că are
acea masă critică de cetățeni cărora le
pasă, se implică și pot determina par-
cursul țării. Mai mult decât orice rezul-
tat electoral și orice indicator economic,
acesta este semnul progresului în
România. Orice s-ar întâmpla, 5 febru-
arie 2017 va rămâne un punct de refe-
rință. Oricât ne-am rătăci, vom avea
lumina acestei zile. 

REVOLU�IA LUMINII

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Spuneam în cel mai recent co-
mentariu că una din caracteristi-
cile noului an în zona politicului
este pierderea încrederii în
politicieni. Trebuie să re-
cunoaștem că ne confruntăm cu

o situație rar întâlnită până acum, în care aleșii (pe
bune, fără îndoială) se comportă ca niște mici
monarhi. Câteva nume? Trump, evident, Putin, și
mai evident, Erdogan, Duterte, până și micul rege
teleormănean Dragnea (putem să-l numim rege, că
doar are un oareșice domeniu, nu?) și ceilalți care
vin din urmă și care aspiră la o mică coroană, un
titlu, ceva… 

Dar ce ne facem cu democrația și cu procesul
clar democratic al alegerilor? Cei amintiți mai sus
nu s-au instalat de la sine putere. Ei au fost aleși de
majoritatea celor care s-au urnit la urne. În același
timp, asistăm la conflictul acestora cu societatea
civilă și progresistă. În România și în Statele Unite
au loc în aceste zile demonstrații, mai mici sau mai
mari, care contestă capacitatea acestor lideri aleși
de a administra și a conduce afacerile națiilor
respective. 

Trump a intrat în conflict nu neapărat cu
cetățeanul american, ci mai degrabă cu sistemul
democratic, cu instituțiile statului și cu apărătorii
acestora. Populismul a luat locul doctrinelor
politice tradiționale, fie de stânga, fie de dreapta,
fie moderate, de centru. Acest populism a devenit
periculos odată cu amalgamarea lui cu o doză de
naționalism. Vezi „Make America Great Again”,
vezi succesul lui Putin, vezi Brexitul și exemplele
pot continua. Inclusiv pe Dâmbovița, unde națio-
nalismul primitiv daco-traco-zamolxian s-a mani-
festat zilele acestea la porțile Cotroceniului, în
contrast cu vocile raționale din fața clădirii guver-
nului, care încearcă - și este posibil să și reușească
- să țină în frâu tendințele autocrate ale micului dic-
tator-infractor teleormănean.

Raul Dudnic este realizatorul emisiunii TV NOI
ROMÂNII, difuzată în toată Canada pe canalul
OMNI 1 (4 Rogers și 206/1206 Bell), în fiecare
sâmbătă la ora 12.00  pm și în  reluare luni la ora
12.00 pm și miercuri la ora 9.00 am. 

REFLEC�II CANADEZE

PPoovveesstteeaa  
ccoonnttiinnuuăă
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DAN GEORGESCU
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Motivul pentru
care protestele nu au
încetat este simplu:
neîncrederea în actu-
alul guvern și faptul
că PSD și aliatul său
ALDE formează ma-

joritatea parlamentară. Strada a
dezamorsat o bombă ce ar fi fost
devastatoare pentru justiție obținând
abrogarea „Ordonanței Dragnea”
(Iordache e doar un pseudonim).
Dacă ar fi intrat în vigoare pe 10
februarie așa cum era prevăzut,
chiar și pentru o zi, dezincriminarea
mascată a abuzului în serviciu și a
conflictului de interese ar fi scăpat
parțial sau total nume grele an-
chetate de procurori: Liviu Dragnea
Gabriel Oprea, Elena Udrea, Alina
Bica, Radu Mazăre, Paul al
României, Ioana Băsescu sau Dan
Șova.

După abrogare, intenția guver-
nului a fost să transforme această
ordonanță de urgență în proiect de
lege, cu aproape același conținut -
doar pragul de 200.000 de lei peste
care abuzul în serviciu ar fi fost in-
criminat penal urma să fie abando-
nat. Presiunea străzii a determinat
guvernul să renunțe și la acest de-
mers de modificare a Codului Penal.

Totuși, pericolul nu a trecut. Așa
cum Direcția Juridică a Consiliului
Suprem al Magistraturii a arătat,
dacă Parlamentul respinge actul
normativ de abrogare a OUG
13/2017 atunci ordonanța va intra în
vigoare.

Vor face PSD și ALDE acest
lucru? Vor recurge la vreo acțiune
parlamentară pentru a scăpa de
probleme penale o mulțime de
politicieni corupți? Soarta guvernu-
lui actual atârnă doar de un fir de păr
- declarația președintelui Iohannis
că nu va forța alegeri anticipate i-a
conferit, deocamdată, oxigenul
necesar supraviețuirii. Logica spune
deci că PSD nu ar risca vreo
manevră ce ar putea declanșa un
nou val uriaș de proteste. Dar argu-
mentul logicii nu poate fi invocat
când vine vorba de un partid și de
un lider de partid ce a arătat că e dis-
pus să deraieze o țară întreagă pen-
tru a scăpa de dosare. Rezistența
este, așadar, în continuare necesară.

Rezistența este în continuare
necesară

CCiinnee  aarr  ffii  bbeenneeffiicciiaatt
ddee  OOUUGG  1133??
Lista corupților cu nume grele ce ar fi beneficiat de pe
urama modificărilor la Codul penal și Codul de procedură
penală aduse prin această ordonanță de urgență este lungă.
Printre ei foști miniștri, parlamentari, președinți de Consilii
Județene, primari, care ar fi scăpat de dosare penale fie pen-
tru că prejudiciul este inferior pragului de 200,000 de lei, fie
pentru că în dosarele lor nu există o plângere prealabilă. Iată
câteva dintre aceste nume:
Liviu Dragnea. Șeful PSD a fost acuzat de DNA în iulie
2016 de instigare la abuz în serviciu și de instigare la fals
intelectual, fapte comise pe vremea când era președinte al
CJ Teleorman. Primul termen pe fond al acestui dosar s-a
judecat exact în ziua adoptării Ordonanței de urgență nr. 13,
pe 31 ianuarie. Un nou termen a fost stabilit pentru 14 fe-
bruarie. Prejudiciul a fost stabilit la 108.000 de lei.
Gabriel Oprea. Fostul ministru de Interne a fost acuzat de
DNA în mai 2016 de abuz în serviciu în dosarul fondurilor
operative de la serviciului de informații al Ministerului de
Interne. 
Elena Udrea. Fost deputat și ministru al Turismului, ea este
cercetată de DNA în mai multe dosare, fie pentru spălare de
bani, fie pentru abuz în serviciu. Unul dintre acestea este
„Gala Bute”.
Dan Șova. Fost ministru al Transporturilor, Șova a fost
trimis în judecată în septembrie 2015, printre altele, pentru
trei infractiuni de complicitate la abuz în serviciu cu
obținerea de foloase necuvenite pentru altul. Este vorba des-
pre dosarul „Turceani - Rovinari” în care a fost trimis în
judecată și fostul premier Victor Ponta. El ar fi scăpat și de
dosarul CET Govora, în care prejudiciul adus societății de
stat a fost calculat la 660 de mii de euro şi 1,8 milioane de
lei, prin încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu
firma sa de avocatură.
Ioana Băsescu. Fiica fostului președinte este acuzată de
complicitate la abuz în serviciu și complicitate la spălare de
bani în dosarul finanțării campaniei prezidențiale din 2009 a
lui Traian Băsescu.  
Sorin Oprescu. Fostul primar al Capitalei a fost trimis în
judecată de procurorii anti-corupție în noiembrie 2015 pen-
tru abuz în serviciu (printre altele).
Marian Vanghelie. Fostul primar al Sectorului 5 București
a fost trimis în judecată pentru nouă infracțiuni de luare de
mită, nouă infracțiuni de abuz în serviciu, șapte infracțiuni
de spălare de bani. 
Cristian Popescu Piedone. Fostul primar al Sectorului 4
București este acuzat și el de abuz în serviciu. El a fost
trimis în judecată în mai 2016, în dosarul incendiului de la
Colectiv.
Radu Mazăre. Fostul primar al Constanței este acuzat de
procurorii DNA de abuz în serviciu, conflict de interese și
luare de mită.
Gheorghe Ciuhandu. Fostul primar al Timișoarei ar fi scă-
pat de judecată în dosarul finanţării clubului Politehnica
Timișoara, în care prejudiciul adus consiliului local a fost
stabilit de DNA la 31 milioane de lei. 
Alina Bica. Fosta șefă DIICOT a fost trimisă în judecată în
septembrie 2015 pentru luare de mită și pentru săvârșirea
infracțiunii de „participație improprie sub forma deter-
minării cu intenție la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii
de abuz în serviciu”. Este vorba de dosarul ANRP (Dosarul
Retrocedărilor), în care mai este acuzat și fostul sef al fiscu-
lui Șerban Pop.  
Nicușor Constantinescu. Fostul preşedinte al Consiliului
Judeţean Constanţa este acuzat de abuz în serviciu în mai
multe dosare. În ultimul pentru care a fost trimis în judecată
prejudiciul creat ar fi de 11.621.345 de lei. Toate dosarele
sale penale s-ar fi închis dacă OUG 13 ar fi intrat în vigoare. 

În ciuda faptului că guvernul a anunțat în seara zilei de 4 februarie că OUG
13 va fi abrogată, protestele au continuat în România și în comunitățile de
români de peste hotare. Mai mult, a doua zi a avut loc cea mai mare manifes-
tație de protest din istoria României, cu peste 600.000 de participanți.

►

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

Rezistența este în continuare
necesară

Cum rămâne cu grațierea?
Inițial, Guvernul intenționa să

dea o ordonanță de urgență privind
grațierea unor anumite pedepse pe-
nale. Pentru a face acest lucru avea
nevoie să demonstreze existența
unei urgențe (altfel, grațierile colec-
tive sunt date de Parlament, iar
încercările în acest sens din ultimii
ani au fost în totalitate respinse).
Așa s-a născut minciuna răspândită
de PSD cu amenda de 80 de mi-
lioane de euro pe care România ar
primi-o de la CEDO, precum și ar-
gumentul condițiilor deplorabile din
închisori.

Este adevărat, 19 din cele 44 de
penitenciare ale României sunt
supraaglomerate. Argumentul PSD
este însă unul fals, așa cum a arătat
într-un comunicat  sindicatul Omnia
din Administrația Națională: supra-
aglomerarea este în scădere și va
continua să scadă în următorii ani
dacă planurile existente vor fi im-
plementate; rata mortalității în pe-
nitenciare este de trei ori mai

scăzută decât cea din ansamblul
țării; 100% dintre deținuți au acces
permanent la grupuri sanitare și apă
curentă, în vreme ce 40,7% dintre
români au WC-ul în curte.

Urgența nu a putut fi demon-
strată și, prin urmare, singura soluție
a Guvernului a fost să adopte un
proiect de lege al grațierii, în aceeași
seară de 31 ianuarie în care a adop-
tat și OUG 13, și să-l trimită în pro-
cedură de urgență în Parlament.

Acest proiect de lege conține
câteva schimbări majore față de
proiectul de ordonanță de urgență.
Astfel, proiectul de lege prevede că
va fi grațiată jumătate din pedeapsa
celor care au în întreținere copii sub
14 ani, în timp ce în proiectul inițial
de OUG vârsta copilului era de sub
cinci ani. Cu alte cuvinte, s-a lărgit
portița de ieșire din închisori pentru
o categorie mult mai mare.

Pe de altă parte, din proiectul de
lege a fost eliminată prevederea care
arăta că pot beneficia de grațierea a

jumătate din pedeapsă condamnații
care au peste 60 de ani sau copil în
întreținere, indiferent de infracți-
unea comisă. De înjumătățirea
pedepsei ar putea beneficia acum
doar condamnații pentru un anumit
tip infracțiuni, din care sunt excluse
omorul, violul, pedofilia, tâlhăria
faptele de corupție etc. 

De asemenea, grațierea e
condiționată de plata despăgubirilor
stabilite de instanțe; dacă persoana
grațiată nu plătește despăgubirea
într-un an, reintră în închisoare.

Un lucru foarte important este
faptul că noul proiect a eliminat
omisiunea cu dedicație pentru
Liviu Dragnea. Varianta inițială
prevedea că grațierea nu se aplică
infracțiunilor reglementate de legea
78/2000 pentru sancționarea
faptelor de corupție, mai puțin ar-
ticolul în baza căruia a fost con-
damnat Liviu Dragnea în dosarul
referendumul. Noul proiect include
toate articolele acestei legi.
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Măsurile pe care Guvernul
Grindeanu ar fi vrut să le adopte privind
infracțiunea de abuz în serviciu (în-
jumătățirea pedepsei, incriminarea pe-
nală numai pentru prejudicii mai mari
de 200.000 de lei și numai dacă victima
formulează o plângere), privind con-
flictul de interese și neglijența în servi-
ciu ar fi încurajat comiterea repetată de
către funcționari a acestor fapte.

Deja în România prejudiciile
cauzate prin abuz în serviciu sunt uria-
șe, doar în perioada 2014-2016 ele fiind
calculate la 3.987.930.404 lei şi
196.002.878 euro. Din aceste sume,
cele mai mari prejudicii s-au înregistrat
în dosarele instrumentate de DNA.

Pentru intervalul de timp menționat,
Parchetul General a anunțat că 1.960 de
persoane au fost trimise în judecată sub
această acuzaţie. De altfel, o treime din

activitatea DNA o constituie infracțiu-
nile de abuz în serviciu, instituția având
în acest moment în lucru 2.151 de astfel
de dosare.

În ceea ce privește neglijența în ser-
viciu, între 2014-2016, 202 persoane au
fost trimise în judecată, prejudiciile în
aceste dosare ridicându-se la 5.381.726
lei şi 1 milion de euro.

În același interval de doi ani, 215
persoane au fost trimise în judecată sub
acuzaţia de conflict de interese. Doar în
2016 au fost trimiși în judecată pentru
această infracțiune doi parlamentari, 17
primari, patru viceprimari şi cinci di-
rectori. Aceştia, după caz, şi-au angajat
rudele la birourile parlamentare, au
achiziţionat bunuri de la societăţi co-
merciale aparţinând rudelor sau au luat
decizii în favoarea unor firme adminis-
trate de soţ și rude de gradul I.

Prejudiciile cauzate prin abuz
în serviciu sunt uriașe

Potrivit Parchetului General, doar în intervalul 2014-2016 au fost trimise în judecată
1.960 de persoane acuzate de abuz în serviciu, iar prejudiciile au fost calculate la peste
1 miliard de euro.

►

În data de 8 februarie 2017, Înalta Curte de
Casație și Justiție a dat publicității motivarea de-
ciziei din 22 aprilie 2016 prin care Liviu Dragnea a
fost condamnat definitiv de un complet condus de
Livia Stanciu la doi ani închisoare cu suspendare, în
legătură cu organizarea și desfășurarea referendu-
mului din 29 iulie 2012, privind suspendarea
președintelui Train Băsescu.

În esență, Curtea a spus că Liviu Dragnea și-a
folosit abuziv autoritatea și influența de care se bu-
cura în cadrul partidului pentru a denatura rezul-
tatul referendumului din 2012, prin recurgerea la
mijloace nelegale .

„Astfel, având în vedere că apelantul intimat in-
culpat era coordonatorul la nivel național al cam-
paniei electorale din partea PSD, dar și secretar
general al acestui partid și președinte al Uniunii
Consiliilor Județene din România, funcții publice
care impuneau un comportament ireproșabil, în
spiritul respectului datorat normelor legale și
morale, împrejurarea că acesta a ales, în două situa-
ții distincte, să își folosească abuziv autoritatea și
influența de care se bucura în cadrul partidului pen-
tru a denatura rezultatul scrutinului electoral prin
recurgerea la mijloace nelegale a fost de natură a
crea prejudicii serioase noțiunii de exercitare liberă
a dreptului de vot în cadrul unei societăți democra-
tice, ceea ce a pus sub semnul întrebării corecti-
tudinea întregului proces electoral. De asemenea,
acțiunile apelantului intimat inculpat au determinat
o stare de neîncredere a opiniei publice cu privire la
modul de desfășurare a procesului electoral și la
modul de acțiune al reprezentanților clasei politice
cu ocazia organizării referendumului și al scruti-
nelor, în general”, se arată în motivare.

În consecință, magistrații din Completul de 5 au
apreciat că, în vederea asigurării respectării legilor
țării cu ocazia campaniilor electorale, vor majora
pedeapsa aplicată lui Dragnea de la un an în-
chisoare cu suspendare, cât primise la instanța de
fond în mai 2015, la doi ani închisoare cu sus-
pendare.

JUSTI
IE

ÎÎCCCCJJ::  DDrraaggnneeaa
șșii--aa  ffoolloossiitt  îînn
mmoodd  aabbuuzziivv  
aauuttoorriittaatteeaa

Progresele României
în cadrul MCV
Raportul din 2017 al Comisiei Eu-
ropene privind progresele României în
cadrul Mecanismului de Cooperare și
Verificare (MCV) confirmă faptul că
Guvernul Cioloș, instalat în anul 2015,
a contribuit major la îndeplinirea obiec-
tivelor MCV și a avut un aport decisiv
pentru acest raport favorabil.
De asemenea, raportul consemnează că
activitatea principalelor instituţii din
domeniul combaterii corupţiei a înre-
gistrat progrese substanţiale, astfel că,
pentru prima dată, este menţionată
modalitatea de finalizare a mecanismu-
lui. Comisia Europeană a emis 12 reco-
mandări, iar îndeplinirea acestora va
conduce la încheierea MCV.

2.151 dosare de abuz în serviciu la DNA;1.960 oameni trimişi în judecată de Parchetul General tot pentru abuz.
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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!

service la domiciliul dvs. sau la atelier

FILM DOCUMENTAR | IN MEMORIAM

Joi, 16 februarie, de la ora 16.00,
la Centrul comunitar 6767 Côte-des-
Neiges, sala 697, Comunitatea
Moldovenilor din Quebec și Asoci-
ația Culturală Română vă invită să
urmăriți filmul documentar „Spec-
tacolul vieții mele”, dedicat actoru-
lui și regizorului Ion Ungureanu,
figură emblematică a Mișcării de
eliberare națională din Republica
Moldova. Un fervent apărător al
limbii române, un mare artist și om
de stat, Ion Ungureanu s-a stins din
viață pe 28 ianuarie 2017, la vârsta
de 81 de ani. 

A debutat în cinematografie în
1958, în pelicula „Când omul nu-i
la locul lui”, primul film artistic
realizat la studioul Moldova-film. A
jucat în 25 de filme produse la
Moldova-film și la Mosfilm și a pus
în scenă numeroase spectacole la
teatre din Chișinău, Moscova sau
Tallinn (Estonia). 

Și-a petrecut mai bine de un
deceniu la Moscova, însă anul 1989
îl găsește la Chișinău. El este cel
care a dat citire Declarației de Su-
veranitate la Marea Adunare Națio-
nală, îndeplinind după declararea
independenței Republicii Moldova
funcția de ministru al Culturii și
Cultelor (6 iunie 1990 - 5 aprilie
1994), apoi pe cea de vicepreședinte
al Fundației Culturale Române din
București (1995-2005).

În calitate de ministru, Ion Un-
gureanu a luat o serie de decizii cum
ar fi cea ca timp de doi ani, pentru
învățarea limbii române literare, re-
gizorii basarabeni să lucreze în

teatrele din România. El a desființat
în anul 1992 Teatrul Național
„Maxim Gorki” din Chișinău, înfi-
ințând în locul lui Teatrul Național
„Mihai Eminescu”. A repus în cen-
trul capitalei Republicii Moldova
statuia lui Ștefan cel Mare, a con-
tribuit substanțial la dezvoltarea
rețelei de biblioteci publice
naționale și la înființarea unui
muzeu al satului în aer liber la
Chișinău.

În 2009, într-o prelegere intitu-
lată „Limba română și teatrul”,
susținută la Academia de Științe a

Moldovei, Ion Ungureanu pleda
pentru protejarea, cultivarea și dez-
voltarea limbii române, afirmând că
„limba română în Basarabia este o
limbă-martir”.

Documentarul „Spectacolul vie-
ții mele”, produs de TV Moldova 1
Chişinău (Victoria Galaico - realiza-
toare, Nelly Codreanu - regizoare),
surprinde prolifica sa carieră artis-
tică precum și profundul său atașa-
ment pentru limba și cultura
română. 

ACCENT MONTREAL

Ion Ungureanu: „Spectacolul
vieții mele”

EExxppoozziițțiiee  șșii  aatteelliieerr
ddee  mmăărrțțiișșooaarree  llaa
ȘȘccooaallaa  JJuunniimmeeaa

PĂRIN�I & COPII

În fiecare sâmbătă până în data de 8 martie, Școala Ju-
nimea din Montreal prezintă o expoziție de mărțișoare
unde publicul are posibilitatea să cumpere aceste sim-
boluri ale primăverii confecționate chiar de elevii școlii.
Pe lângă mărțișoare vor fi în vânzare și felicitări de
Dragobete și Sf. Valentin și felicitări de 8 Martie. Infor-
mații despre materiale și preturi veți afla în cadrul expo-
ziției.
De asemenea, în data de 25 februarie, între orele 14.00 -
15.30, Școala Junimea organizează un atelier de
mărțișoare, care se va derula sub îndrumarea profesorilor
de arte plastice. Pentru a vă înscrie (locurile sunt limitate)
vizitați site-ul www.junimearomana.com. Taxa de partici-
pare este de 6$ și este menită să acopere materialele
furnizate. 
Atât atelierul cât și expoziția vor avea loc la Colegiul
Brébeuf, acolo unde se țin cursurile școlii: 5625 Avenue
Decelles, Montreal, H3T1W4, Pavillon Lalemant,
Secteur D3. Parcarea este gratuită. 
Pe lângă aceste activități dedicate tradiției mărțișorului,
în luna februarie Școala Junimea vă invită la următoarele
evenimente speciale:
■ 11 februarie: Omagiu Basarabiei și zilei de naștere a
poetului Grigore Vieru, ediția a VII-a. Va fi prezentată ex-
poziția „Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”, precum și un
medalion literar-artistic din creația poetului român născut
dincolo de Prut.   
■ 18 februarie: Despre sărbătoarea de Dragobete - tradiții
și mitologie românească.

Pe 28 ianuarie s-a stins din viață actorul și regizorul Ion Ungureanu, fost de-
putat în primul Parlament al Republicii Moldova și ministru al Culturii. Pentru a
onora memoria celui ce a fost numit „pilon al culturii naționale” dincolo de Prut,
CMQ și ACR vă invită să vizionați un documentar despre viața sa. 

►

Ion Ungureanu, 2 august 1935, satul Opaci, județul Tighina (acum Căușeni)
- 28 ianuarie 2017, București.
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CONCERT

CORINA LUCA
corina.luca@accentmontreal.com

„Viva Vivaldi”, primul
concert din 2017 al asoci-
ației La Muse Héritage Mu-
sical, va avea loc sâmbătă,
11 martie, orele 19.00, la
biserica St-Denis. Prima
parte va fi consacrată

„Anotimpurilor” celebrului compozitor ita-
lian. La pupitrul dirijoral se va afla Radu
Noaghiu, invitat special din SUA și pentru
prima dată în Canada. Partea a doua va fi con-
sacrată unuia dintre cele mai cunoscute im-
nuri sacre compuse de Vivaldi, „Gloria”.
Monumentala partitură va fi interpretată cu
participarea corului La Muse, pregătit de diri-
joarea Ioana German, a sopranei Marina Ne-
gruță și a mezzosopranei Geraldina Mendez,
originară din Venezuela, care cu acest concert
debutează colaborarea cu asociația La Muse
Héritage Musical.

Dirijorul Radu Noaghiu este absolvent al
Facultății de Muzică „Transilvania” din
Brașov, promoția 1996. În 1999 s-a stabilit în
SUA, unde și-a continuat studiile muzicale,

obținând în 2005 un master în Dirijat Orches-
tral la Universitatea din Utah, clasa maestru-
lui Robert Baldwin. Cu referințe elogioase din
partea profesorilor săi, Radu Noaghiu și-a
clădit o carieră de succes, fiind invitat la nu-
meroase concerte în Statele Unite și Româ-
nia. Colaborarea sa cu asociația La Muse
Héritage Musical s-a înfiripat cu ocazia
turneului pe care corul La Muse l-a întreprins
în România în anul 2014. Radu Noaghiu a
fost plăcut impresionat de calitatea interpre-
tativă a corului și de plăcerea de a cânta pe
care membrii acestuia o transmit, afirmând că
„plăcerea de a cânta insuflă corului o notă de
dinamism și omogenitate, dublată de o fină
interpretare a nuanțelor”.

Radu Noaghiu este fascinat de Vivaldi, de
prospețimea, bucuria și dramatismul trans-
mise de concertul „Anotimpurile”. O piesă
barocă atipică, pe care reputatul dirijor român
a binevoit să ne-o explice astfel: „De ce
atipic? Pentru că Vivaldi a fost primul com-
pozitor care a intuit genial două genuri
apărute la mare distanță de moartea sa: con-
certul de tip clasic (în care avem un singur
solist ce se află într-un dialog permanent cu
orchestra, diferențiindu-se complet de con-

certul baroc din timpul său în care un grup
solistic deținea acest rol) și muzica progra-
matică (însoțirea limbajului muzical de către
un mesaj descriptiv de sorginte literară).
Prima dată când au fost publicate, în 1725,
cele patru anotimpuri erau însoțite de poeme
literare ce urmau să fie citite în timp ce se in-
terpreta partitura. Iar o altă caracteristică a
acestui concert este că Vivaldi nu utilizează
instrumente de suflat și nici percuția. Întregul
tablou este creat doar prin utilizarea plină de
inventivitate a corzilor!”

Viva Vivaldi
Sâmbătă, 11 martie 2017, ora 19.00
Biserica St-Denis, 454 Avenue Laurier Est,
Montreal (metrou Laurier)
Bilete: 20$ în pre-vânzare; 25$ în ziua con-
certului
Info & rezervări: 450-448-0797

Viva Vivaldi și corul La Muse

În 2017, an de sărbătoare pen-
tru Canada, Ambasada
României, împreună cu asoci-
ații și grupuri artistice ale co-
munității românești va
participa în programul de
evenimente culturale reunite de
Primăria orașului Ottawa sub
numele „Ottawa Welcomes the
World 2017”, se arată într-un
comunicat al Ambasadei
României în Canada. Aceste
evenimente sunt o ocazie pen-
tru publicul larg canadian de a
aprecia și a se bucura de
imensa diversitate culturală pe
care capitala canadiană o găz-
duiește și care face deja parte
din moștenirea sa istorică și
culturală.
Cultura și istoria României vor
fi prezentate pe parcursul a
două evenimente diferite:
■ la 11 iunie 2017, alături de
alte Ambasade ale statelor
membre și de Delegația UE la
Ottawa - o invitație de a des-
coperi comorile culturale ale
Uniunii Europene;
■ la 1 decembrie 2017, sărbă-
toarea Zilei Naționale a
României - o reprezentare a
ceea ce înseamnă patrimoniul
cultural și istoric românesc,
atât în țară, cât și peste hotare.
Cele două evenimente vor fi
deschise publicului pe întreaga
perioadă a zilei la Horticulture
Building, Lansdowne (1525
Princess Patricia Way, Ottawa)
cu activități, expoziții,
reprezentații artistice, gas-
tronomie, tradiții și obiceiuri
românești.
Mai multe detalii veți putea
găsi pe paginile de Facebook a
Ambasadei României și a
Primăriei Ottawa sau la
www.ottawa2017.ca.

SSăărrbbăăttooaarreeaa  
ccuullttuurriiii
rroommâânneeșșttii  llaa  
OOttttaawwaaAgenda pe 2017 a asociației La Muse Héritage Musical este ca de obicei încărcată. Ea va debuta

cu un concert Vivaldi, intitulat „Viva Vivaldi”, în data de 11 martie, la biserica St-Denis din
Montreal.  

►

Evenimente LMHM în
2017
■ 17 și 18 iunie la Montreal și respectiv
Toronto: Spectacol dedicat centenarului
Iacob Mureșianu, prezentat în cadrul Fes-
tivalului Ia. 
■ 16 septembrie la Toronto, 17 septembrie
la Ottawa și 23 septembrie la Montreal:
Reluarea spectacolului cu opereta „Crai
Nou” de Ciprian Porumbescu, care s-a bu-
curat de un imens succes la Montreal și
Toronto în toamna anului trecut.

Înscrieți-vă în corul La
Muse 
Corul La Muse, format în 2009 de Ioana Ger-
man, reunește români și canadieni ce au în
comun plăcerea de a cânta. Profesionişti sau
amatori de toate vârstele, corul La Muse vă
invită să activaţi în cadrul său. Detalii la:
514-344-1572.

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 dum-
neavoastră. Contactați-ne la 
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?

Voyages Tam 
DANIEL DANIEL 
● 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 

Croazieră CARAIBE 19 dec.
1 săptămână 1.499$ / pers.
zbor + croazieră + transfer

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

SPECIALSPECIAL

Charcuterie Bourret
5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
bbuunnaa  ccaalliittaattee!!

Luni: 9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                
MartiMarti ● VineriVineri: 9-19  |9-19  | Duminica: 9-16                        Duminica: 9-16                        

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda

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

Dirijorul Radu Noaghiu. FOTO: radunoaghiu.wordpress.com.
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De ce ne

CARMEN FIRAN
info@accentmntreal.com

Frica de catastrofă e veche. Distruge-
rile prin foc și apă, corpuri astrale sau
cutremure de pământ continuă să în-
fricoșeze. În toate cazurile, după fiecare
dramă, vine însă un alt început, o altă pe-
rioadă de înflorire. Legea compensaţiei
funcţionează natural alternând la nivel de
macro şi micro cosmos răul și binele, pă-
catul cu pedeapsa, distrugerea cu re-
nașterea, împingând vehiculul existenţei
şi devenirii pe un drum cu rost.

Renaşterea, spun unii, n-ar fi existat fără
întunecatul Ev Mediu. Războaiele sunt şi
ele necesare în echilibrul misterios şi crud
al istoriei pline de farse şi drame care se
încolăcesc pe spirala ei mai departe,
repetând erorile sau provocând altele de
intensităţi şi mai mari.

La alt nivel, subconştient, individul pe
cât se teme de catastrofă, pe atât o invocă.
Frica, cea mai puternică fantasmă ieşită
din cutia Pandorei, este şi cea mai impor-
tantă limită umană, spiriduşul care sfre-
deleşte haosul aruncându-ne din când în

când în oase mostre ale frigului şi în-
tunericului de dincolo, ale infinitului şi
dezordinii.

Frica de dramă îi face pe oameni s-o
invoce în speranţa că ar putea-o îmblânzi.
În expresiile înţelepciunii populare, se
spune că „e bine să pui răul în faţă” pen-
tru a preveni sau diminua şocul întâm-
plărilor nefericite. Dar se mai spune şi că
„de ce ți-e frică nu scapi”… Concepţia că
după fiecare „ploaie și furtună mai vine şi
vreme bună” nu poate absolvi teama de
imprevizibil şi de necunoscut, nici nu
poate contrazice legea murphyană, con-
form căreia după orice rău poate să vină
unul şi mai mare, ori zicala că „o nenoro-
cire nu vine niciodată singură”.

Veştile rele fac spectacolul. Tragediile
captează cel mai bine curiozitatea, în-
treţinând stări de interes şi alertă speculate
de diverse instituţii ale puterii. Mass-
media nici n-ar exista fără ele şi ne ma-
nipulează emotivitatea pariind pe sloganul
„no news, good news”, adică nu e ştire
aceea care nu e proastă. Pe vremuri
mesagerului unei veşti proaste i se tăia
capul. Azi este recompensat cu o mare au-
dienţă. Canalele de ştiri din lumea în-
treagă trăiesc din drame. Dictaturile se
bazează pe frică şi ameninţări şi chiar
marile puteri ale lumii vestice recurg la in-
stalarea unor stări de teamă şi incertitu-
dine prin menţinerea unor focare de

conflict în diverse zone ale lumii, sau in-
vocând pericolul terorismului inter-
naţional. Fantasma dramei este fluturată
mereu pentru a supune, iar frica de viitor,
de nefericire sau de moarte îi amplifică
autoritatea legitimând forme diverse de
dominaţie, fie ele politice, religioase ori
spirituale.

De multe ori nefericirea personală
atrage dorinţa unei drame la scară largă.
Când sunt loviţi de o nenorocire, instinc-
tiv oamenii caută în jur exemple de
nenorociri mai mari ca ale lor. Durerea
pare să se atenueze prin sentimentul că nu
sunt singuri în suferinţă ori că alţii sunt
chiar mai nefericiţi decât ei. A cântări şi a
compara suferinţa personală cu a altora în
dorinţa de a găsi supape de rezistenţă ţine
de omenesc. După cum de omenesc ţine
nu doar compasiunea, ci şi nevoia de a şti
că suferinţa e generală, că dramele lovesc
oriunde şi pe oricine. Există chiar o volup-
tate a veştilor rele. Cel care le transmite se
simte important că provoacă o surpriză,
cel care le primeşte e fericit când nu e el
cel afectat direct.

Ideea că drama personală ar duce la
nevoia de catastrofă cosmică nu este nouă.
În tragediile greceşti odată cu crimele pa-
sionale se cutremurau şi pământul şi zeii.
Când lumea se află într-un impas, când
speranţele sunt contrazise, ochii se ridică
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LAVALLAVAL

R e s t a u r a n t

200 DE LOCURI
• Specialitati romanesti
• Parcare gratuita

MENIU VARIAT
10 feluri calde •  Fructe de mare

• Peste • Saslic (pui, porc)  
• Carnati • Salata • Desert

Info & rezervari: 514.277.4787 • 514.679.4583

Organizam nunti
botezuri • comuniuni

petreceri 

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

OPINII & ANALIZE

spre cer în aşteptarea unui deznodământ.
Şi de cele mai multe ori se aşteaptă unul
dramatic, capabil să schimbe radical
starea lucrurilor.

Pentru instaurarea binelui e nevoie de
mult timp, de un teren care trebuie în-
delung pregătit, iar consecinţele se vor
vedea doar târziu, când lucrurile vor fi
aşezate solid în matcă. Pentru a te bucura
de efectele binelui e nevoie de răbdare,
rezistenţă, tenacitate. Răul loveşte abrupt
iar schimbările produse de el sunt rapide şi
violente.

Nevoia de catastrofă vine şi din
pierderea iluziilor. Iar azi, mai mult ca
oricând, mocneşte ideea distrugerii ca pa-
radox al salvării. Într-un moment în care
dezvoltarea tehnologică a atins perfor-
manţe greu de imaginat chiar cu câţiva ani
în urmă, în care până şi cerul pare să în-
capă într-un ecran de computer or într-un
gadget strecurat în ureche, cu cât civiliza-
ția digitală explodează, cu atât iluziile se
subțiază iar Dumnezeu fuge şi mai de-
parte. Am ajuns oare nişte cuceritori trişti,
niște campioni extenuați? Sunt oare inutile
reuşitele materiale odată ce tot mai mulţi
se plâng de singurătate, depresii şi anxie-
tăţi? Stări apăsătoare de nesiguranţă şi ne-
fericire trec prin sufletele golite ale

soldaţilor standardizaţi nevoiţi să pedaleze
până la capăt în interiorul mecanismelor
tot mai performante. Să se întâmple ceva
şi să fim absolviți!

Doar că obsesia sfârşitului lumii
aproape s-a banalizat după eşecurile din
2000 şi 2012 când aşteptările de colaps au
fost înşelate iar lumea şi-a văzut de drum
mai departe. E adevărat că sunt mai multe,
mai dese şi mai devastatoare dezastre na-

turale, crize economice severe, războaie
religioase, pericole nucleare în escala-
dare… Canale de televiziune ca History,
Discovery sau Weather dedică tot mai
mult spaţiu posibilelor catastrofe care pot
lovi omenirea şi Pământul, de la schim-
barea polilor magnetici la topirea gheţa-
rilor şi creşterea intensităţii solare, de la
erupţii vulcanice şi tsunami la cutremure
şi uragane devastatoare. Mai nou, până şi

luna, element romantic, de care avem o
atracţie benefică, aflăm că ne poate fi
potrivnică. Dacă s-ar îndepărta de Pământ
doar puţin, ni se spune, ne-ar aştepta o ca-
tastrofă. Nostradamus rămâne în prim
plan cu catrenele lui fără sens din care
specialişti cu diverse diplome descifrează
exclusiv tragedii. Teoriile conspiraţiilor
proliferează, propovăduind sfârşitul fie
prin virusuri scăpate intenţionat din labo-
ratoare, fie prin experimente care ar putea
recrea haosul ori ar stârni găuri negre ale
Universului ce ne-ar putea înghiţi pe
negândite.

Unii invocă sfârşitul ca pe o pedeapsă
pentru degradarea spirituală a omenirii,
alţii ca pe o necesitate în urma înmulţirii
populaţiei globului şi a reducerii drama-
tice a resurselor. Până şi americanii, no-
torii pentru optimismul şi atitudinea lor
pozitivă, sunt cuprinşi de spaima
prăbuşirii imperiului ori de consecințele
unor alegeri nefaste. Sfârşitul ar veni, con-
form unor profeţi texani de ocazie, odată
cu anularea banului şi timpului, cei doi ad-
versari ai fericirii, vinovaţi pentru
spaimele şi alienarea lumii moderne. 

Apetenţa pentru catastrofă e mai vie ca
oricând. Dar în secret fiecare speră că îi
va supravieţui şi că îşi va freca palmele
mulţumit de undeva de sus.

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

LA NOI GASITI SAVORILELA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

►►Mezeluri 
pregatite in
propriul 
laborator 
►►Produse 
de cofetarie 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

PPooiissssoonnnneerriieeFFlleeuurryy
2345 Fleury Est, Montreal, H2B 1K8   

551144..550011..44446622

● Peste din Mediterana, din Grecia si Maroc
● Specialitati din America de Nord (Florida)  

si America de Sud

PRIMAPRIMA
PESCARIE PESCARIE 

ROMANEASCAROMANEASCA
LA MONTREALLA MONTREAL

Comenzi prin telefon pentru ORICE fel de peste, proaspat sau gatit

Charcuterie 
Produse traditionale romanesti si nemtesti

Crenvursti, Carnaciori oltenesti, Cabanos, Costita afumata
Sarmale, Zacusca, Platouri reci si calde, la comanda

● Cod sarat cu si fara oase, merluciu si macrou proaspat 
● Mare varietate de fructe de mare - Caracatita la pret foarte bun
● Specialitatea casei: Carnati din peste, diferite varietati
● Chiftelute de peste, ardei umpluti cu fructe de mare, 

musaca cu somon, salata cu somon afumat, icre
● Somon afumat in magazin

Varza Varza 
muratamurata

7.99$/buc7.99$/buc.

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ 

DREPT CIVIL,
COMERCIAL 
ȘI AL MUNCII

DREPT 
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 23 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de 

divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.

Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu 
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea 

Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.

Onorarii rezonabile.

Birourile noastre sunt situate la
507 Place d’Armes, Suite 1545, Vieux-Montréal, H2Y 2W8

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 
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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

RRIIVVEE--SSUUDD
5552 boul. Grande-Allée
St-Hubert, J4Z 3G1

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

MMOONNTTRREEAALL
In Piata Jean Talon7070

Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

a saptamanii. 

•Cea mai mare 
varietate de mezeluri,
preparate de casa: peste
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,
Ciorba de burta, Salata

de vinete, Icre 
•Chiftele proaspete, 
facute in magazin

•Cas, Branza de burduf,
Branza Dorna   

•Prajituri de la Patiseria 
Angelica si Château

Euro

Gustul Traditiei
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SERVICII CONSULARE

Precizări privind eliminarea taxelor consulare
pentru cetățenii români din străinătate

Începând cu data de 1 februarie 2017,
cetățenii români din străinătate benefici-
ază de prestarea cu titlu gratuit a servici-
ilor consulare în materie de întocmire a
actelor de stare civilă, a actelor notariale
(autentificări, legalizări, certificări), eli-
berare a titlurilor de călătorie, acor-
dare/redobândire a cetățeniei române,
procurare de acte judiciare și extrajudi-
ciare, verificare a valabilității permiselor
de conducere, precum și a altor servicii
consulare, se arată într-un comunicat de
presă MAE.

La eliberarea pașapoartelor simple
electronice și a celor temporare, a fost
eliminată taxa consulară aferentă, care
constituia venit la bugetul de stat, cu
mențiunea că de la solicitanți se va per-
cepe în continuare, la fel ca la depunerea
cererilor în țară, contravaloarea blan-

chetelor pașapoartelor (în cuantum de 59
euro pentru un pașaport simplu electronic,
respectiv 20 euro pentru unul temporar),
care reprezintă costul de producție al aces-
tor documente de călătorie și care se
virează către producători.

La autentificarea actelor notariale care
urmează a fi utilizate în cadrul unor proce-
duri notariale din România, se va încasa
doar tariful de publicitate notarială în ve-
derea înscrierii actelor respective în re-
gistrele naționale notariale din țară (în
cuantum de 3 euro), care se virează către
Centrul Național de Administrare a Re-
gistrelor Naționale Notariale din cadrul
Uniunii Naționale a Notarilor Publici din
România, taxa consulară aferentă fiind
eliminată.

Menționăm că taxele consulare în
Canada sunt stabilite în funcție de raportul
de schimb Euro/CAD, pe baza mediei
cursurilor de schimb din luna precedentă.
În situația în care pe perioada unei luni au
loc oscilații ale cursurilor de schimb
menite să determine variații mai mari de
10%, se stabilește un curs de schimb ținând
cont de respectiva variație.

La data de 1 februarie 2017 a intrat în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină
cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice și ofici-
ile consulare ale României în străinătate.

►

551144--774433--88550099551144--774433--88550099 33883388 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 Contactaţi DANIEL, tel: 514-573-0092

BARDEUX D ASPHALTE
MEMBRANE ELASTOMERE
ASPHALTE ET GRAVIER
REPARATION 
RENOVATION
DENEIGEMENT DE TOITURES 
RESIDENTIEL
INDUSTRIEL 
COMMERCIAL

ESTIMATION GRATUITE 
A DOMICILE

TRAVAIL
GARANTI

R.B.Q. 8321-2928-

Acoperişuri TOITURE PERFECTION

www.toituresperfection.com
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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

Moartea suspect de rapidă a unor galaxii:
Cine e vinovatul?

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

De ceva timp, as-
tronomii au observat
că mai multe galaxii
gigante, situate la dis-
tanțe de sute de mi-
lioane de ani lumină
față de noi, mor prea
rapid. Dispariția aces-

tor galaxii, incapabile să genereze noi
stele, reprezintă un mister în astronomia
actuală. Mister pe care oamenii de știință
sunt însă pe cale să-l rezolve, în urma unui
studiu recent, în care a fost folosită o nouă
metodă de analiză ce combină informațiile
obținute din observarea a mii de galaxii.

O galaxie reprezintă o grupare mai

mare sau mai mică de stele, cu forme ce
pot varia - eliptică, spirală cu mai multe
brațe și alte forme mai mult sau mai puțin
regulate. Galaxiile supraviețuiesc atâta
vreme cât în interiorul lor se nasc noi
stele. Viața stelelor este funcție de
mărimea lor. Cele mici trăiesc mai mult
decât cele mari, deoarece acestea din urmă
consumă mai rapid combustibilul din in-
teriorul lor prin reacții de fuziune nu-
cleară. Soarele nostru, de exemplu, este o
stea de dimensiune medie, cu o durată de
viață de circa 10 miliarde de ani. Stelele
mult mai mari decât Soarele trăiesc mai
puțin și, la moartea lor, pot genera așa-
numitele stele de neutroni sau găuri negre.

Așadar, o galaxie se menține în viață
atâta timp cât se formează noi stele. Ele
iau naștere prin agregarea gazului din

interiorul galaxiei, în mare parte hidrogen.
Acesta se adună în „bulgări” de gaz care
atrag din ce în ce mai mult hidrogen, până
când pornesc reacțiile nucleare ce dau
viață stelei.

Longevitatea unei galaxii depinde deci
de cantitatea de gaz pe care o conține.
Galaxiile care abundă în hidrogen trăiesc
mai mult. Cum se explică totuși moartea
prematură a galaxiilor observate de as-
tronomi? De ce trăiesc mai puțin decât ne
așteptam?

Explicația a fost descoperită în urma
unui studiu efectuat de o echipă inter-
națională asupra unui număr de 11.000 de
galaxii cu durată de viață redusă. Rezul-
tatele au fost publicate recent în revista
Monthly Notices of the Royal Astronomi-
cal Society.

Grupul de astronomi a reușit să

descopere o „hemoragie” de hidrogen din
aceste galaxii în spațiul cosmic. Cine este
vinovatul? Din ce motiv hidrogenul iese
din aceste galaxii, provocându-le
moartea?

Galaxiile se situează de obicei în
halouri de materie întunecată (acea formă
de materie care exercită atracție gravi-
tațională dar nu emite lumină, și care până
la ora actuală nu se știe din ce anume este
alcătuită). În interiorul acestor halouri se
găsește plasmă, adică un gaz ionizat
fierbinte, cu temperatura de milioane de
grade. Presiunea exercitata de plasmă
asupra unei galaxii care se situează în in-
teriorul acesteia are drept efect pierderea
de hidrogen din galaxie (ram-pressure
stripping). În galaxiile ce rămân fără
hidrogen nu se mai nasc noi stele și
galaxia moare. Pentru a ajunge la acest
rezultat astronomii au combinat infor-
mațiile provenite din observarea a mii de
galaxii, folosind o tehnică inovativă care
i-a ajutat să determine conținutul mediu de
hidrogen în grupuri de galaxii.

Sărăcirea în hidrogen a galaxiilor este
mai eficientă pe măsură ce acestea se gă-
sesc în halouri tot mai mari de materie în-
tunecată. În cazuri extreme, hidrogenul
este „furat” din galaxii în câteva zeci de
milioane de ani - o perioadă extrem de
scurtă în Univers.

Materia întunecată are deci efecte ca-
tastrofice pentru viața galaxiilor, ajungând
să le „ucidă”. La ora actuală, mai multe
experimente, la acceleratoare de particule
și în laboratoarele subterane, încearcă să
descopere din ce anume este alcătuită
această materie. Studii precum cel pe care
vi l-am prezentat ne pot da informații in-
directe asupra conținutului și distribuției
sale în Univers.

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.

ASTRONOMIE

Potrivit noilor cerecetări, fenomenul cunoscut ca „ram-pressure stripping” este responsabil
de moartea prematură a unor galaxii.

Materia întunecată
Doar circa 5% din Univer este alcătuit din
materie obișnuită. Restul este reprezentat
de energia și materia întunecată, două
enigme fundamentale ale științei ce încă își
așteaptă elucidarea. Deși nu știm ce
reprezintă, avem dovezi clare că ele există.
Ce putem spune despre materia întunecată
este că nu interacționează decât gravi-
tațional cu materia obișnuită. Se pare că ea
există în mănunchiuri în Univers, formând
ca un fel de structură de rezistenţă pe care
materia vizibilă se adună, alcătuind galaxi-
ile. Natura materiei întunecate este ne-
cunoscută, dar fizicienii sugerează că este
alcătuită din particule, precum materia vi-
zibilă.
Ea nu este, de fapt, întunecată, ci, mai de-
grabă, perfect transparentă. Ea nu absoarbe
fotonii.

Astronomii au observat că o serie de galaxii, situate la sute de milioane de ani lumină dis-
tanță, mor prea rapid. Vinovatul pare să fie materia întunecată care reușește să sărăcească
galaxiile în hidrogen, principalul combustibil pentru formarea de noi stele.

►
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Tesla a fost un inventator prolific având
la activ circa 300 de patente în cel puţin 26
de ţări, dar şi multe alte invenţii ce au rămas
în laboratorul său fără a fi vreodată paten-
tate. Precum talentul său, la fel de remarca-
bilă a fost şi personalitatea sa: fire retrasă,
excentrică, cu o memorie extraordinară şi
obiceiuri ciudate, la care se adaugă
degradarea rapidă din ultimii ani de viaţă,
când a suferit de o boală mintală. Incompa-
rabila combinaţie dintre geniu şi nebunie
l-a transformat într-o veritabilă figură de
cult contemporană. Istorisirile despre viaţa
sa abundă la fel de mult în fapte ca şi în
ficţiune, numele său fiind deturnat de către
suporterii teoriilor conspiraţiei sau
pseudoştiinţei mai mult decât al oricui
altcuiva.

Începem cu o scurtă biografie, dar mai
întâi o clarificare necesară: Tesla nu a in-
ventat curentul alternativ, lucru ce i se
atribuie cel mai mult. Curentul alternativ
exista deja cu un sfert de secol înainte ca el
să se fi născut, în anul 1856, în ceea ce azi
este Croaţia.

În vreme ce tânărul Tesla lucra ca in-
giner în telefonie, în Europa existau savanți
care construiau transformatoare de curent
alternativ şi reţele energetice experimentale

cu scopul de a transmite curentul alternativ
pe distanţe mari. Prima dintre marile reali-
zări ale lui Tesla ocupa deja un loc în
mintea sa: un câmp magnetic rotativ ce
făcea posibil un motor electric cu inducţie
şi funcţionare la curent alternativ, spre de-
osebire de orice alt tip de motor electric
existent pe atunci care funcţiona la curent
continuu. În acele vremuri, pentru a putea
alimenta un motor curentul alternativ tre-
buia convertit în curent continuu, cu
pierdere de randament. Deşi motoarele cu
inducţie fuseseră concepute înainte de
naşterea lui Tesla, nu fusese construit încă
niciun model. Tesla a construit un prototip
funcţional, dar numai la doi ani după ce un
alt inventator, Galileo Ferraris, descoperise
în mod independent câmpul magnetic rota-
tiv şi construise propriul său prototip
funcţional. Temându-se că propria sa ob-
scuritate ca inginer în telefonie ar putea
împiedica dezvoltarea sa ca inventator,
Tesla decide să plece în SUA. Reuşeşte
acest lucru în 1884 când primeşte un job în
laboratorul lui Thomas Edison, job ce s-a
dovedit a fi de scurtă durată şi aducător de
ghinion.

Marele magnat George Westinghouse,
care a realizat imediat potenţialul curentului

alternativ şi al motoarelor cu inducţie, s-a
grăbit să cumpere o parte din patentele lui
Tesla. Drepturile de autor primite de la
Westinghouse au umplut buzunarele lui
Tesla. Proiectele publice la care au colabo-
rat i-au adus celebritate, printre acestea
numărându-se sistemul de iluminare cu
curent alternativ realizat pentru Expoziţia
Mondială din 1893 și crearea centralei elec-
trice de la Cascada Niagara. Toate aceste
evenimente fericite l-au ajutat pe Tesla să-
şi amenajeze propriul laborator şi să născo-
cească cele mai uluitoare invenţii. Să
trecem în revistă câteva dintre isprăvile
aparent fantastice atribuite lui Tesla.

A inventat Tesla razele X?
Tesla a realizat primele fotografii cu

raze X în anul 1895. În mod accidental însă,
atunci când l-a fotografiat pe prietenul său
Mark Twain folosind o variantă de început
a tubului fluorescent denumită tub Geissler,
care emitea şi raze X fără ca Tesla să ştie
acest lucru. Tesla nu a apucat să cerceteze
fenomenul, căci laboratorul său a ars până
în temelii, iar munca lui s-a pierdut.
Aproape în aceeaşi perioadă, Wilhelm
Röntgen anunţa descoperirea razelor X.
Mai târziu Tesla a realizat experimente cu
variante mai puternice de tuburi pentru a
genera raze X mai intense.

A inventat Tesla comunicarea prin unde
radio?

În principiu, Tesla l-a întrecut pe
Guglielmo Marconi în ceea ce priveşte
demonstrarea funcţionării comunicării fără
fir, iar în final a câştigat și toate procesele
pentru patente (după moartea sa), însă Mar-
coni a fost cel care a primit premiul Nobel
pentru această descoperire. Ambii s-au
bazat în munca lor pe teoriile şi experi-
mentele realizate timp de aproape un secol
de alţi cercetători. Patentele pentru diverse
tipuri de comunicare fără fir au început să
fie înregistrate de alţi inventatori cu 30 de
ani înainte ca cei doi să fie interesaţi de
acest domeniu. Tesla a devenit celebru da-
torită demonstraţiei din anul 1896 cu am-
barcaţiunea controlată prin unde radio, dar
pe parcursul anilor 1895 şi 1896 au existat
mulţi alţi inventatori în lumea întreagă ce
au făcut tot felul de demonstraţii cu unde
radio în Rusia, India, SUA şi Europa.

Contribuţia lui Tesla la dezvoltarea comu-
nicării radio a fost la fel de importantă ca a
celorlați inventatori, fără a fi însă re-
voluţionară. .

A stat Tesla în mijlocul unei încăperi
plină cu fulgere?

Tesla a petrecut doi ani în Colorado
Springs, unde compania El Paso Electric
i-a oferit gratuit energie. Aici el a construit
cea mai mare bobină Tesla din lume, dis-
pozitiv asociat cel mai des cu numele său.

O bobină Tesla este un tip simplu de
transformator, cu o tensiune de intrare mică
pe care o transformă într-o valoare foarte
mare, uneori de ordinul a câtorva milioane
de volţi. O bobină primară mare, la care se
aplică curentul de intrare mic, înconjoară
baza unei bobine secundare cu spirele
strâns înfăşurate şi înălţată în aer ca un pol
uriaş, la vârful configuraţiei aflându-se un
corp metalic. La putere maximă electronii
sunt tri-mişi în număr atât de mare spre
bobina secundară încât ţâşnesc afară în at-
mosferă prin corpul metalic, creând astfel
descărcările electrice similare fulgerelor, o
imagine familiară demonstraţiilor cu bobina
Tesla. O fotografie celebră şi arhicunoscută
îl înfăţişează pe Tesla în laboratorul său
şezând pe un scaun şi luând notiţe, în timp
ce în jurul său atmosfera era plină de ful-
gerele create de uriaşa sa bobină. Această
imagine este, din păcate, o fotografie cu
dublă expunere.

Tesla era însă cu mult înaintea epocii
sale, iar acest lucru este dovedit și de faptul
că bobina din Colorado Springs era
echipată cu o a treia bobină ce determina
creşterea tensiunii grație unui proces denu-
mit azi re-sonant rise. Acest fenomen nu a
fost bine înţeles până prin anii ‘70.

A reuşit Tesla să aprindă mai multe be-
curi aflate la 42 de km depărtare?

Poate da, poate nu. Conform biografului
John O’Neill, Tesla ar fi realizat acest lucru,
dar nu în maniera fantastică rămasă în
memoria colectivă şi fără dovezi. Tesla a
descoperit că funcţia îndeplinită de bobina
lungă din interior putea fi realizată şi de
un alt tip de conductor, inclusiv de pământ.
El a luat o bobină Tesla şi a introdus bobina
secundară interioară în pământ. A aplicat
energie la bobina primară, astfel încât din

Cultul pentru

Horaire disponile à
OSTEOYOGA.COM

TTHHEE  PPAATTHH  OOFF  TTHHEE  OORRGGAANNIICC  SSEELLFF

Nicio altă personalitate din istoria ştiinţei nu este înconju-
rată de o aură mitică atât de pregnantă precum inginerul elec-
trician sârbo-american Nikola Tesla. În istoria teoriei
electromagnetice el este fără îndoială unul dintre adevăraţii
titani.

►
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Nikola Tesla
acest circuit curentul a fost trimis spre
pământ. Acest curent putea ajunge la ace-
laşi tip de circuit aflat la 26 de mile distanţă,
care ar fi fost astfel alimentat de la bobina
primară. Bobina receptoare a circuitului
aflat la distanţă era conectată la o grupare
de 200 de becuri incandescente instalate pe
un câmp. În acest fel becurile erau alimen-
tate de la o sursă normală de energie, dar cu
menţiunea că energia era transmisă fără fir.

Nu se ştie dacă această demonstraţie a
avut sau nu loc (nimeni nu a reuşit vreodată
să reproducă experimentul, în ciuda nu-
meroaselor încercări), dar Tesla a notat
câteva calcule şi există chiar şi fotografii ale
unor experimente la scară mică realizate în
laboratorul său.

Ideea lui Tesla de a transmite energie pe
distanțe mari se baza pe fenomenul de re-
zonanţă. El a calculat frecvenţa de rezo-
nanţă a câmpului electromagnetic al
Pământului şi a ajuns la valoarea de cca. 8
Hz. Această frecvenţă a fost redescoperită
de ştiinţă 50 de ani mai târziu, atunci când
fizicianul Winfried Schumann căuta moda-
lităţi de comunicare cu submarinele. În anii
‘90 rezonanţa Schumann a fost redenumită
rezonanţa Schumann-Tesla.

A inventat Tesla fulgerul globular?
Chestiunea fulgerului globular - a cărui

existenţă este cel puţin îndoielnică - ilus-
trează într-un mod convingător tipul de mi-
tologie creat în jurul lui Tesla. Există mai
multe surse care afirmă că genialul inven-
tator producea în mod frecvent fulgere
globulare în Colorado Springs, ba chiar
există şi câteva citate, abil editate, în care
Tesla ar descrie acest lucru. Dar de fapt nu
s-a găsit nicio notiţă sau discurs de-al său
care să includă vreo referire la fulgerul
globular şi nu există nicio menţiune din
acele vremuri în care să se afirme că el ar fi
creat, demonstrat sau aflat ceva despre ful-
gerul globular - în ciuda zvonurilor con-
trarii şi în ciuda celor câteva menţiuni în
scrierile sale legate de „globuri de foc elec-

trice”, care se refereau însă la materiale
convenţionale ce ardeau normal. Asocierea
lui sa cu fulgerul globular este pură mitolo-
gie, în acord cu conferirea de puteri aproape
magice unei figuri mitice precum Tesla.

Plănuia Tesla transmiterea energiei elec-
trice la nivel mondial prin cer?

Acesta a fost planul său fundamental,
care nu a trecut însă dincolo de faza con-
strucţiei parţiale a faimosului său turn din
Wardenclyffe, ce urma să fie folosit pentru
comunicarea fără fir dincolo de Oceanul
Atlantic. Sistemul său global de transmisie
wireless a energiei era doar teoretic şi se
baza pe rezonanţa Schumann-Tesla pentru a
încărca ionosfera Pământului în aşa fel
încât o simplă bobină de mână să poată re-
cepţiona energia electrică gratuit, oriunde
în lume. Concepţia lui Tesla era inovativă,
dar a rămas la nivel de idee, căci datoriile
sale au început să crească, iar turnul a fost
demontat înainte de a fi apucat să fie
folosit. Acum, când natura ionosferei este
mult mai bine înţeleasă, fizicienii consideră
ideea lui Tesla irealizabilă şi nicio încercare
de a o testa nu a avut vreodată sorţi de
izbândă.

Există însă tot soiul de teorii ale con-
spiraţiei, ca de exemplu faptul că programul
de cercetare HAARP din Alaska ar fi de
fapt o variantă a reţelei energetice mondi-
ale a lui Tesla sau un fel de super-armă
bazată pe această reţea. O simplă investi-
gare este de ajuns pentru a descoperi ime-
diat diferenţele considerabile dintre aceste
sisteme.

A inventat Tesla Raza Mortală?
Investiţiile în proiectele lui Tesla s-au

oprit odată cu începutul Marii Depresiuni
din anii 30. În ultima sa decadă de viaţă
Tesla a rămas practic fără niciun ban şi a
locuit într-un hotel din New York, suferind
de ceea ce am numi azi tulburare obsesiv-
compulsivă. În această perioadă - nu în cea
de dinainte petrecută în laboratorul său -

Tesla a vorbit public despre faptul că ar fi
construit şi testat Raza Mortală. Niciunul
dintre asistenţii săi de laborator nu a con-
firmat vreodată aşa ceva şi nu există nicio
lucrare, prototip sau dovadă în acest sens.
Tesla nu a oferit decât o descriere vagă cu
insuficiente informații referitoare la tipul de
tehnologie ce ar putea fi utilizat de o aseme-
nea armă. Probabil nu vom şti niciodată
dacă aceasta a fost doar o fanfaronadă în
încercarea de a atrage investitori, un con-
cept legitim dar necunoscut ori doar diva-
gaţiile unei minţi rătăcite.

A acaparat guvernul toate notiţele lui
Tesla după moartea acestuia?

Da. Tesla a murit în ianuarie 1943, într-
una din cele mai negre perioade ale celui
de-al Doilea Război Mondial, când guver-
nul american era mai mult decât dispus să
nu respecte întru totul regulile. Cu un an
înainte, în încercarea de a împiedica spi-
onajul, guvernul întemniţase aproape toţi
americanii de origine japoneză. În aceste
condiţii, nu a fost prea greu pentru oficiali,
la urechile cărora ajunseseră zvonurile des-
pre Raza Mortală, să se folosească de o or-
donanţă adoptată în timpul Primului Război
Mondial care permitea confiscarea tuturor
bunurilor inamicilor pe vreme de război -
deşi Tesla dobândise cetăţenia americană.
Au intrat în camera sa de hotel şi au luat
toate documentele rămase după o viaţă de
muncă. Nu au găsit prea multe, căci Tesla
obişnuia să-şi păstreze planurile în cap. Dr.
John G. Trump, expertul Comitetului de
Cercetare pentru Apărare Naţională, nu a
avut nevoie decât de trei zile pentru a da ur-
mătorul raport: „Ideile şi eforturile [lui
Tesla] din ultimii 15 de ani de viaţă au avut
un caracter speculativ, filozofic şi oarecum
de promovare, fiind deseori legate de pro-
ducţia şi transmisia fără fir a energiei elec-
trice; ele nu au inclus însă principii sau
metode noi, clare şi funcţionale privind
atingerea acestor scopuri”.

Cei de la hotel au destăinuit oficia-

lităţilor faptul că Tesla le-a dat drept
garanţie în locul chiriei pe care nu şi-o putea
permite un echipament foarte periculos în
valoare de 10.000 de dolari. Trump a rechi-
ziţionat aparatul şi a raportat: „O cutie
multi-decadică de rezistenţe folosită pentru
măsurarea rezistenţei unei punţi Wheatstone
- un obiect obişnuit în orice laborator de
electricitate de la sfârşitul secolului trecut”.

Preţuiţi omul, nu mitul Tesla
Aproape tot ce s-a scris despre Nikola

Tesla a ajuns în final să exagereze invenţiile
sale şi să zeifice omul. Prezentările greşite
ale realizărilor sale sunt răspândite practic
peste tot, iar numele său este mânjit prin
asocierea cu aproape orice teorie nebună a
conspiraţiei. Lumea caută soluţii magice la
probleme complicate, iar atunci când aude
că Tesla a inventat aceste soluţii şi că ele au
fost reprimate de autorităţi şi industrie, nu
ezită să trâmbiţeze numele lui Tesla. Dar
această formă de idolatrie a depăşit stadiul
de cult, fiind mai degrabă o insultă adusă
omului Tesla şi realizărilor sale.

Nikola Tesla nu are însă nicio vină. În
orice curs de electromagnetism sau manual
de istorie a fizicii Tesla ocupă pe bună drep-
tate un loc de cinste, pe care îl merită pe
deplin. Adunând date despre Tesla, biografia
sa unică şi realizările sale autentice vă veţi
afla mult mai aproape de realitate decât dacă
îmbrăţişaţi afirmaţii exagerate sau neade-
văruri ale teoriilor conspiraţiei. Ori de câte
ori auziţi numele unui mare om de ştiinţă
folosit pentru a promova idei excentrice
priviţi întotdeauna lucrurile cu scepticism.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „The Cult of Nikola Tesla”,
a apărut pe skeptoid.com. Scientia.ro este
un site de popularizare a științei și de de-
montare a miturilor pseudoștiințifice. Cei
care doresc să sprijine acest demers de
transmitere a informației științifice pe înțe-
lesul tuturor pot dona la: www.scientia.ro.
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ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

Ne aflăm pe Gianicolo
Hill, deasupra Romei, într-o
dimineaţă însorită de vară.
Camera se fixează pe un
grup de excursioniști din
care se desprinde un turist
japonez. Acesta face câteva

poze apoi leșină, copleşit de măreţia pri-
veliștii. Pare să fi murit de o supradoză de
frumuseţe. Așa începe unul dintre cele mai
memorabile filme ale ultimilor ani, La
grande bellezza (2013 - director Paolo
Sorrentino)

Jep - personajul în jurul căruia se
încheagă povestea - si-a trăit viața așa cum
majoritatea muritorilor nici măcar nu în-
drăznesc să viseze: petreceri, lux, eleganţă,
spirit, femei frumoase și, evident, sex. Dar
nimic din toate astea nu-l satisface, căci
acum, în pragul vârstei de 65 de ani, reali-
zează că a căutat toată viața acel unic mo-
ment de o mare frumuseţe, un moment
asemănător cu acela pe care l-a trăit în ado-
lescență, pe când era îndrăgostit nebunește.

Jep face parte din acea categorie spe-
cială de aristocraţi ai spiritului, se conservă
bine și îmbătrânește frumos, e mereu ele-
gant în costumele lui moderne și bine ajus-
tate, e sofisticat, are aerul relaxat și sigur pe
el al omului de lume obişnuit să fie în cen-
trul atenţiei. Are fraza muşcătoare și ironia
fină și percutantă - ca atunci când îi spune
unui artist care se evidențiază mai mult prin

dimensiunea ego-ului decât prin opera sa că
Flaubert ar fi reuşit cu siguranţă să scrie
acea carte despre nimic pe care o plănuia
dacă ar fi avut onoarea să îl cunoască.

Cu 40 de ani în urmă, pe când era ire-
mediabil îndrăgostit, Jep a scris o carte care
l-a făcut celebru. De atunci încoace - nada.
Nu i s-a mai întâmplat nimic atât de frumos
încât să îl inspire. Paradoxal este faptul că
trăieşte înconjurat de splendoare, spaţiul în
care-i transpusă povestea este oraşul etern
către care se spune că duc toate drumurile
(deși am vaga impresie că pretenţia asta-i
lejer exagerată).

Dar nu acea Romă pe care o cunoaştem,
aflată în plină descompunere, coruptă, po-
pulată de o masă de oameni care-și pierde
încetul cu încetul iluziile și nu mai aşteaptă
nimic bun de la viitor, ci un spaţiu sacru, „a
couper le souffle”, Roma magică, a po-
durilor, pieţelor și faţadelor istorice.

Apartamentul său are vedere înspre
Colosseum, viața lui se petrece într-un
spaţiu de o frumuseţe tulburătoare, femei
atrăgătoare roiesc în jurul lui, are prieteni
originali și o viață ce nu plăteşte tribut ruti-
nei. Dar se compară toate astea cu senzaţi-
ile resimțite la prima dragoste? Cu beţia
aceea incandescentă, cu acea nebunie a
simţurilor care ne mătură pământul de sub
picioare?

Îl urmărim în peregrinările sale prin
oraşul născut din spermă și sânge, așa cum
îl numea o scriitoare quebecheză într-o
carte a exorcizării iubirii.

Își petrece timpul între două petreceri

făcând pe de criticul de artă. Îi ia interviu
unei tipe care în cadrul spectacolului con-
ceptual la care tocmai asistăm cu stupoare
se izbeşte cu capul de nişte coloane, com-
plet goală, echipată doar cu o eșarfă care îi
acoperă chipul și cu secera și ciocanul
„sculptate” în podoaba pubiană.

Interviul este unul dintre momentele
cele mai amuzante din film. Jep o hărțuiește
fără milă pe tipa care încearcă să-şi creeze
o aură de artist profund și neînteles și nu o
slăbeşte până nu o face să izbucnească în
lacrimi, căci faptul că te dezbraci și te
izbeşti cu capul de un zid nu te transformă
nicidecum într-o nouă Marina Abramovici,
nu, la final rămâi doar o femeie care se dă
cu capul de zid într-o încercare disperată (și
dureroasă, o ştiu, căci am efectuat și eu
odată, în copilărie, un asemenea act artistic,
atunci când m-au lăsat frânele de la bici-
cletă) de a dobândi faimă.

Un alt spectacol la care asistăm se pe-
trece într-un castel. Un spectacol dureros de
urmărit, unde e vorba, în esenţă, de adulţi
care exploatează un copil-minune ce-și
transpune revolta pe o pânză folosind re-
cipientele cu vopsea care-i sunt puse la în-
demână, pânze care sunt apoi vândute pe
sume exorbitante noilor aristocrați ai banu-
lui. N-aș merge atât de departe încât să văd
o dilemă etică în episodul acesta, nu-i genul
de film care ne bagă pe gât virtutea și
moralitatea ipocrită a sfinţilor burghezi, dar
gestul lui Jep, care pleacă înmărmurit de la
acel spectacol mi-a inspirat nedumerirea
omului decent în fața compromisurilor pe

care sunt în stare să le facă semenii săi pen-
tru bani. Și poate un hint că arta contempo-
rană e coruptă de bani și foame de
celebritate.

Asistăm la o discuţie între prieteni, unde
aristocrata grupului îşi prezintă, cu aro-
ganță, realizările, comparându-le cu cele
ceva mai modeste ale celorlalți. Jep o des-
ființează din câteva fraze, iar apoi face un
apel la buna înţelegere căci, spune el, viața
a trecut peste noi ca un tanc, suntem pe
marginea prăpastiei, plini de răni, măcar
atât am putea face: să ne privim în ochi, să
ne ţinem companie, să râdem împreună.

Finalul filmului e ambiguu, concluzia la
care ajunge Jep pare să fie că acea grande
bellezza nu mai e posibilă, dar că viața
fiecăruia dintre noi e alcătuită din mici mo-
mente de frumuseţe. Trebuie doar să le vezi,
să nu treci orb pe lângă ele, să nu te blazezi
lăsându-te devorat de rutină.

Am petrecut patru ore jumate de pură
plăcere în compania eroilor lui Sorrentino,
de aceea vi-l recomand cu drag. Nu vă
temeți, filmul nu e chiar așa de lung, atâta
doar că nu m-am putut abţine să nu-l văd
încă odată.

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.
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Jep Gambardella (Toni Servillo), eroul filmului „La grande belezza”, un om înconjurat de frumos, în căutarea marii frumuseți.
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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 aparta-
mente în Perrefonds. Experiența pentru
renovări minore, zugrăvit, instalații sani-
tare și electricitate constituie un avantaj.
Se oferă apartament cu toate utilitățile in-
cluse, plus plată lunară. Tel: 514-337-
6686 ext. 602 (FR, EN) | Tel:
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

Căutăm un cuplu pentru îngrijirea şi
transportul la şcoală a doi copii de 8 şi
10 ani + întreţinerea unei case in-
cluzând menajul, în Seattle, WA, SUA.
Preferăm o familie educată, cu bune
cunoştinţe de matematică, şi cu puţină pri-
cepere pentru mici lucrări de menţinere a
proprietăţii. Salariul este foarte competi-
tiv şi oferim beneficii dentare. Tel: 1-206-
335-1980.

Charcuterie Balkani Brossard angajează
o vânzătoare/un vânzător, timp plin sau
parțial, seara și la sfârșit de săptămână.
450-676-6654.

Angajăm urgent șoferi profesioniști,
clasa 1, pentru Calfiornia (team). Oferim
salariu competitiv și flexibilitate. 514-
835-7447.

Caut cuplu de concierges pentru un imo-
bil de 18 apartamente, situat în zona
Jarry/Acadie. Ofer un apartament 3½,
plus extras. Responsabilități clasice. 450-
689-6832 | omateian@hotmail.com.

Apartament 3½ de închiriat în cartierul
Côte-des Neiges, preț extrem de avanta-
jos: 705$/lună + o lună GRATUITĂ,
disponibil imediat, cedare de bail. Căl-
dură, apă caldă, aragaz și frigider incluse.
Baie renovată recent. Foarte aproape de
stațiile de metrou Côte-des-Neiges și Côte
St-Catherine. În vecinătate cu toate ser-
viciile, autobuz, Université de Montreal,
spitalele St-Justine și Hôpital General
Juif. Imobil cu 44 de apartamente, spălă-
torie și ascensor. Consierge român. Noii
veniți sunt bineveniți. Contact 438-995-
0907, Olga sau 514-577-5359, Dumitru.

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

Caut colocatar(ă) pentru o cameră mobi-
lată (inclusiv TV) la casă, în Laval-des-
Rapides. Acces baie/bucătarie, căldură,
electricitate, internet, cablu, telefon
incluse. Situată în apropierea stației de
metrou Concorde și a numeroase maga-
zine. De preferat d-nă serioasă, nefumă-
toare. Tel: 514-743-8509.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Sainte Famille (colț cu Sherbrooke),
la doi pași de metroul Place des Arts,
complet renovate, totul inclus: încălzire,
apă caldă, electricitate, frigider și aragaz.
Spălătorie și ascensor în imobil.
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. Autobuz în fața

blocului, situat la 5 minute pe jos de
complexul Forest. Tel: 514-683-3003.

Vând rochie de mireasă, model deosebit,
la un preț foarte convenabil. Mărimea 14,
înălțimea 160-168 cm. Sunați la 514-748-
8352 pentru mai multe detalii.

Vând casă cu 2 etaje, 612 rue Pierre,
Laval, Ste-Dorothée, lângă Mega Centre
Ste-Dorothée, 3 dormitoare 1½ băi, reno-
vată recent. 389,000$. Detalii la Du Pro-
prio #721756 sau 514-691-6634.

Cetățenie canadiană, blondă, ochi albaștri,
vorbitoare de franceză și engleză, ocu-
pație secretară, caut domn român pentru
o relație serioasă. Condiții: nefumător, 45-
52 de ani, care lucrează, iubitor de excur-
sii, exclus persoanele neserioase. Relații
la telefon 514-256-4624, sâmbăta sau du-
minica.

Domn divorțat, 45 de ani, prezentabil,
tandru și iubitor, sincer, onest și atașant,
doresc să cunosc doamnă 30-35 ani
(maxim 40 de ani), cu sau fără obligații
(copii), care să dorească să-și refacă viața
(căsătorie/familie + copil). Dacă și tu
urăști singurătatea, dacă-ți dorești un su-
flet sincer, un bărbat care să te ocrotească
și să te iubească, nu ezita! Știu că ești
acolo, undeva. Avem nevoie unul de
celălalt. Trimite-mi câteva rânduri despre
tine și o fotografie recentă la adresa e-
mail: carpatica71@yahoo.ca. Promit să
răspund tuturor. Rog seriozitate.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ÎNCHIRIERI

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 (ac-
variu, terenuri de golf, centre de amuza-
ment) 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.

MATRIMONIALE

VÂNZĂRI



Vineri 10 februarie 2017Vineri 10 februarie 2017 ■ PAG. 18PAG. 181818 SPORT
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BOX

FOTBAL

FIFA ia în calcul introducerea
eliminării temporare

CCrriissttiiaann  CCiiooccaann  
şşii--aa  ppăăssttrraatt  cceennttuurraa
ddee  ccaammppiioonn  
eeuurrooppeeaann  WWBBOO

Boxerul român Cristian
Ciocan (29 de ani / 21-4,
12KO) şi-a păstrat centura
de campion european WBO
la categoria grea după ce l-a
învins pe 4 februarie, prin
KO în repriza a 7-a, pe bri-
tanicul David Price (33 de
ani / 21-4, 18KO).

Gala a avut loc la Lon-
dra, însă în pofida avantaju-
lui de gazdă şi de alonjă
(2,03 metri înălţime, cu 15
centimetri mai mult decât
Ciocan), Price nu a putut

face faţă românului. 

Meciul a fost primul în
care Ciocan şi-a pus în joc
centura de campion euro-
pean WBO la categoria grea,
câştigată în octombrie 2016,
după victoria cu Erkan Teper
(decizie partajată). Ciocan a
mai deţinut această centură
şi în 2012-2013. 

Pe 25 martie, el va urca
din nou în ring, la Hamburg,
cu un adversar încă
nedesemnat.

TENIS 

SShhaarraappoovvaa  aa  pprriimmiitt  uunn  wwiilldd  ccaarrdd  llaa
ttuurrnneeuull  oorrggaanniizzaatt  ddee  IIoonn  ȚȚiirriiaacc

Organizatorii turneului WTA de
la Madrid au anuntat că i-au oferit un
wild-card (invitație de a participa
într-un turneu acordată unui jucător
care nu are clasamentul necesar pen-
tru a putea participa la respectiva
competiție) Mariei Sharapova, spor-
tivă a carei suspendare expiră în data
de 26 aprilie 2017. Competiția de la
Madrid se va desfășura în perioada
6-13 mai, fiind organizată de Ion
Țiriac. 

În vârstă de 29 de ani, Maria
Sharapova a fost suspendată pentru
de 15 luni după un test pozitiv la
meldonium. Rusoaica a câștigat
turneul de la Madrid în 2014, atunci
când a învins-o în finală pe Simona
Halep. În 2015, la ultima participare
la acest turneu, ea a ajuns până în
semifinale. 

„Maria este una dintre cele mai

bune jucătoare din ultimii 15 ani și
o fostă câștigătoare a turneului nos-
tru. La Madrid, ea a jucat mereu bine
și sunt sigur că la revenirea pe teren

va fi foarte motivată și sper că va
juca bine în primul ei turneu”, a de-
clarat Manolo Santana, directorul
turneului spaniol.

Fotbalul mondial ar putea suferi
schimbări radicale, în cadrul celei
de-a 131-a întâlniri anuale a IFAB,
organismul din cadrul FIFA care se
ocupă cu regulile jocului, relatează
Mediafax. Întâlnirea va avea loc pe 3
martie şi, printre altele, se va discuta
despre introducerea eliminării tem-
porare.

Eliminarea temporară este o re-
gulă inspirată din hockey. Pe scurt,
un jucător care este avertizat cu car-
tonaş galben ar putea fi eliminat 3
sau 5 minute, fără ca antrenorul să-l
poată schimba. Practic, şi-ar lăsa
echipa în inferioritate numerică pen-
tru câteva minute. Dacă membrii

IFAB o vor vota, regula va fi testată
mai întâi în competiţiile de juniori şi
abia peste trei ani ar putea fi intro-
dusă în competiţiile majore.

Un alt punct ce se va discuta la
întâlnirea anuală IFAB este și intro-
ducerea celei de-a patra schimbări.
Aceasta ar urma să fie operată în
meciurile care nu se decid în 90 de
minute şi se intră în prelungiri. Tot
la acest capitol, FIFA vrea să acorde
federaţiilor o liberate mai mare în
dreptul de a modifica regulile jocu-
lui. Adică asociaţiile de fotbal pot
decide singure câte schimbări se pot
efectua în competiţiile pe care le or-
ganizează. Federaţiile nu pot face

însă aceste modificări în primele
ligi, ci doar în campionatele de ju-
niori şi în ligile inferioare.

Membrii IFAB vor analiza și efi-
ciența probei video în timpul meci-
urilor și vor decide dacă poate fi
utilă în competițiile oficiale. Proba
video a fost testată deja în câteva
competiţii, printre care şi Campio-
natul Mondial al Cluburilor.

De asemenea,  căpitanul de
echipă ar putea avea mai multe res-
ponsabilităţi. Ar putea fi adaptată o
regulă din rugby, unde doar căpi-
tanul poate dialoga cu arbitrul.
Această măsură are ca scop ridicarea
nivelului de disciplină din teren.

Cristian Ciocan

TENIS

SSiimmoonnaa  HHaalleepp  nnuu  
vvaa  jjuuccaa  llaa  FFeeddCCuupp,,
DDoohhaa  șșii  DDuubbaaii

Simona Halep, numărul
patru în clasamentul WTA,
nu va evolua în meciul îm-
potriva Belgiei, care se va
disputa pe 11 și 12 februarie
la București, în cadrul Fed-
Cup, dar nici la turneele de la
Doha şi Dubai pentru a se re-
cupera în vederea competiţi-
ilor din SUA.

„Îmi pare rău că a trebuit
să mă retrag de le turneul de
la Sankt Petersburg (...) Sunt
tristă că durerea de la ge-
nunchi a revenit şi sunt
nevoită să iau o pauză de o
lună pentru recuperare. Am
nevoie de această pauză

lungă ca apoi când voi reveni
să fiu sută la sută. Nu voi juca
la FedCup, Doha şi Dubai.
Am decis să iau această
pauză pentru a putea evolua
în SUA, la Indian Wells şi
Miami”, a declarat Simona
Halep.

Halep, care era principala
favorită la Sankt Petersburg a
afirmat că ar fi fost riscant să
intre pe teren în meciul cu
Vikhlyantseva, din sferturile
de finală, în condiţiile în care
accidentarea la genunchi, din
cauza căreia a avut de suferit
şi la Australian Open, a re-
cidivat.

Maria Sharapova
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BBAANNCCUURRII

☺ Un grup de cercetători scrie un
compendiu de fizică de 300 de
pagini, cuprinzând toate cunoş-
tinţele din domeniu. Se hotărăsc să
facă un sondaj ca să afle în cât timp
o vor învăţa studenţii. Merg mai
întâi la francezi care zic că o învaţă
în patru luni. Merg apoi în Germa-
nia unde studenții zic că o pot în-
văța în două luni. În final ajung și
în România, într-un cămin stu-
denţesc unde toţi erau beţi morţi. Îl
trezesc cu chiu cu vai pe unul și-l
întreabă: 
- În cât timp crezi că reuşeşti să în-
veţi toată cartea asta?  
La care studentul începe să strige:  
- Băăăăăiiii, scularea! Mâine avem
examen!

☺Am pierdut un prieten și un
partener de băutură de toată is-
prava.  Săracul, și-a prins degetul
într-o verighetă!

☺Profesorul: Băiete, din păcate
pentru tine, nota pe care o ai începe
cu „p”. Bănuiesc că știi ce notă e,
nu?
Studentul: ...Pinci?!

☺- Părinte, azi am dat cu mașina
peste un deputat.

- Fiule, mărturisește-ți păcatele, nu
faptele bune.

☺Zi de restanță, toți studenții
așteaptă în amfiteatru. Vine profe-
sorul și lansează: 
- Întrebare de nota 10: Cum mă
cheamă?
Liniște mormântală în sală. 
- Bine, zice profesorul, o întrebare
de nota 5 atunci: La ce materie dați
azi restanță?
Liniște din nou. O voce însă în
spate:
- Scârba, vrea să ne pice!

☺Doi vampiri reparau o motoci-
cletă.
- Dă-mi o șurubelniță, zice unul.
- Poftim, i-o întinde celălat.
- Ahhh, nu aia în cruce, cretinule!

☺Dacă tu ai 40 de ani, iar iubita ta
are 20, înseamnă că ... ți-ai găsit
jumătatea.

☺Dați-mi, vă rog, un litru de lapte
de vacă, cere o blondă la o fermă.
- Nu încape în sticla dvs., e prea
mică.
- Aaa, atunci dați-mi un litru de
lapte de oaie.
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SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea nu e tocmai
perfectă, trebuie să iei nişte măsuri:

să mergi la medic, să urmezi un tratament, să îți
controlezi mai bine stilul de viaţă. Dragoste:
Dragostea cere sacrificii, se ştie, dar tu nu prea eşti
în stare să tolerezi orice de dragul celuilalt.
Financiar: Material, şansa este de partea ta, nu
duci lipsă de cash.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi
prin masaj, reflexoterapie ori băi

cu săruri aromatizate. Dragoste: Ai tendinţa de a
te aprinde mai lesne decât de obicei, lucru care dă
din plin sare şi piper relaţiilor tale. Financiar:
Banii sunt în strânsă legătură cu eforturile pe
care le depui.   

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Excesele făcute cu
bună ştiinţa lasă urme asupra
sănătăţii tale. Dragoste: Parcă ai

juca pe două fronturi, parcă ai iubi două persoane
în acelaşi timp sau simţi ceva secret pentru o cu
totul altă persoană decât partenerul oficial.
Financiar: Nu prea ești bine.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Stresul de la serviciu
lasă urme şi asupra sănătăţii.

Dragoste: Farmecul personal te ajută în carieră şi
în societate, dar nu şi în relaţiile de suflet sau, cel
puţin, nu cât ţi-ai dori. Financiar: Dacă ai de gând
să porneşti o afacere la care visezi demult, acum ar
fi momentul ideal să-i dai startul, pentru că mo-
mentan ai curajul necesar.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Iei o decizie prin care
starea ta de sănătate va lua o

întorsătură pozitivă. Dragoste: Zona relaţională
este hiperactivă. Totul se petrece mai repede, mai
intens, mai energic. Financiar: Planul financiar
este fragil, ba ai, ba nu mai ai, şi eşti pus în fața
unor decizii importante cu privire la sumele de
care dispui.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai o viata activă, iar
sănătatea depinde direct de energia
pe care o investeşti în ceea ce faci.

Dragoste: Perioadă norocoasă în iubire, primeşti
din partea persoanei dragi multe dovezi de
afecţiune şi dăruire. Financiar: Banii se
acumulează greu, resimţi mai mult ca oricând
presiunea aşteptării.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai grijă pe unde umbli,
riscurile de îmbolnăvire apar mai
ales în medii pe care nu le cunoști

prea bine. Dragoste: Nu te sperie deloc ideea de
a pune capăt unei relații. Privești situația cât se
poate de rațional, fără regrete şi fără slăbiciuni.
Financiar: La capitolul bani stai foarte bine.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te simţi tocmai bine
în pielea ta, te preocupă o durere
ascunsă, dar îţi este teamă să

înfrunţi realitatea şi să mergi la medic. Dragoste:
Astrele îți  încurajează elanul romantic, afecțiunea
şi sentimentalismul. Financiar: Singurele plăceri
le găsești în cumpărăturile de care, recunoaște, nu
prea ai nevoie acum.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Orice abatere de la
regulă lasă urme, deci evită
excesele! Dragoste: Este o vreme

riscantă pentru cuplurile aflate în impas, pentru că
ajungi la concluzia că ar fi mai bună o despărțire,
cel puțin pentru o perioadă de timp. Financiar:
Nu te aștepta la venituri prea mari, pentru că şi
cele care vin sunt nesigure.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Rezistenţa fizică riscă să
scadă dramatic, dar nu te îngrijora,
nu e suficient pentru declanşarea

unei boli grave. Dragoste: Nu este timpul unei
discuţii decisive, încearcă să-ţi păstrezi calmul şi
să te gândeşti bine la ce spui, altfel ai putea să-ţi
jigneşti partenerul. Financiar: Ți se cuvenea o
sumă de bani, dar vei fi amânat.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Starea de sănătate este
foarte bună, nu apar probleme

majore. Dragoste: Îți faci prea multe probleme de
la o banală vorbă a partenerului, de la un gest
necontrolat şi torni gaz pe foc de la cele mai
neînsemnate emoții. Financiar: Banii vin şi
pleacă, pentru că așa e legea firii.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Totul pare perfect. Dar
nu lăsa garda jos, oricând poți avea
parte de o surpriză. Dragoste: Nu

se poate vorbi de sentimente prea aprinse luna
aceasta, dar cel puțin este liniște şi pace în cuplu.
Financiar: Multe aspecte anterior apăsătoare sau
neplăcute revin acum la normal şi zâmbeşti din
nou.
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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
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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), Euro-Deli,  Marché Épicure
(5252 Paré), Ella’s Deli; Cabinete: Dr. Bu-
racu, Dr. Cristache, Dr. Zinca; Contabili-
tate: Arcade Accounting (3333 Cavendish),
DFD Comptables Généraux Accredités; Bi-
serici: 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; Reflecții canadeze: Raul
DUDNIC; Știință & Tehnologie: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Poveşti adevărate:
Nick FURDI; Timp liber: Adrian BENEA; Specia-
liști: Gabriela BUCȘA (contabilitate), Șerban TISMĂ-
NARIU (juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA
(sfatul medicului); Redactor şef: Dan GEORGESCU;
Editor: Simona POGONAT



Perla Harghitei
Borsec

111199999999++++ttttxxxx
1.5L

$$$$

Cotlet de porc  

22229999
$$$$6666 kg

Mici
proaspeti

$$$$

9999999944441111 kg

Zacusca
Pic-Nic

$$$$
314ml111144449999

Salam
Pick (tip Sibiu)

3333$$$$

99999999
kg4444

Salam
Barilo’s Cervelat

2222$$$$

99999999
kg2222

Polen 
de albine

1111$$$$
44449999
400gr1111

Bere nefiltrata
Vieux-Montreal

8888 44449999++++ttttxxxx
6 x 355 ml

$$$$

$$$$

Ulei 
floarea soarelui

6666 99999999
2L

Napolitane
LOACKER

$$$$
175gr

Iaurt fructe
Liberte

2222 99999999
$$$$

500 gr

Kabanos
SIKORSKI

$$$$

9999999900002222 kg

Mini Croissant
7DAYS

$$$$
185gr111144449999

Pic-Nic
sos cu carne

$$$$
380ml111144449999

2222 77779999

Burta de Vaca

$$$$
kg

9999999911111111

Cafea Instant
Elite

200gr9999 99999999
$$$$
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