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Febra subvențiilor de la
București a lovit din nou
comunitatea. De data
aceasta este vorba
de înfiinţarea, pe banii
statului român, a unui
centru comunitar la
Montreal.
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Care este cea mai gravă 
problemă a României?
Trei din zece români
dau acelaşi răspuns
când sunt întrebaţi care
este cea mai gravă pro-
blemă cu care se con-
fruntă ţara: economia şi
sistemele de îngrijire a
sănătăţii şi de securitate
socială. OPINII &   ANALIZE ► Pag. 8
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ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

După recenta participare la ex-
poziția colectivă „Entre nous” de
la Maison Trestler (care durează
până pe 12 martie), Doina Falcon
își alătură lucrările celor semnate
de pictorițele Marlene Smyth și
Laura Holland, într-o nouă expo-
ziție ce mizează pe culoare. 

Stilul Doinei Falcon este, în
principal, realist abstract, iar temele
sale de predilecție sunt peisajele,
florile și corpul uman. Tablourile
sale sunt în ulei, acrilic și tehnici
mixte. Artista face parte din
grupurile TRAM (Table Ronde sur
l'art de Mont-Royal) și Artists’ Cir-
cle of the West Island.

Ceea ce frapează în creațiile
sale sunt spontaneitatea, imagi-
nația, profunzimea și culorile vi-
brante. Mai multe despre stilul
și activitatea sa artistică la
www.doina.ca. 

Tablourile Doinei Falcon se ar-
monizează foarte bine în această
expoziție cu cele ale Laurei Hol-
land, al cărui stil oscilează de la
realismul minuțios al celor mai
mici detalii la abstractul fluid cu
multă mișcare, și cu cele ale Mar-
lenei Smyth care reflectă, la rândul
lor, o realitate abstractă. 

Lucrările Laurei Holland se
axează pe natură, cer, apă, copaci
(www.lauraholland.ca); cele ale
Marlenei Smyth, în cerneală, acri-
lice sau culori permanente, incor-
porând mediumuri mixte și
texturate, reflectă tematici precum

natura, voiaje, origini etnice, fante-
zii (www.paintmarlene.vpweb.ca).

Biblioteca Kirkland este situată
la adresa: 17100 Hymus, Kirkland,
H9J 2W2. Vernisajul expoziției

„Pathways of Colour/Sentiers de
couleurs” va avea loc sâmbătă, 1
aprilie 2017, între orele 13.30-
16.30. Expoziția este cu vânzare,
prețurile tablourilor începând de la
50$. ACCENT MONTREAL

Doina Falcon: O expoziție
plină de culoare alături de
alte două artiste montrealeze

Între 30 martie și 15 aprilie 2017, Biblioteca Kirkland găzduiește expoziția
„Pathways of Colour/Sentiers de couleurs”, care reunește tablourile a trei
pictorițe montrealeze: Marlene Smyth, Doina Falcon și Laura Holland.

►

Gala Reconnaissance 2017 a
Asociației oamenilor de afa-
ceri din Brossard, care s-a
desfășurat în data de 17 fe-
bruarie a.c., a recompensat
contribuțiile excepționale ale
câtorva companii la dez-
voltarea economică a regiu-
nii. Printre cei șapte laureați
(cinci companii și două or-
ganisme) s-a aflat și Balkani
Brossard, la categoria „co-
merț în detaliu”. Distincțiile
au fost acordate în urma
evaluării unui juriu, în baza
mai multor criterii, printre
care se numără implicarea
comunitară, caracterul dis-
tinct, creativ și inovator,
crearea de locuri de muncă și
condițiile oferite, contribuția
la dezvoltarea orașului
Borssard și a împrejurimilor
sale, potențialul de dez-
voltare al companiei și
strategia sa de marketing. 

Evenimentul, care are loc

o dată la fiecare doi ani, a re-
unit nu doar numeroși oa-
meni de afaceri, ci și
politicieni municipali,
provinciali și federali, pre-
cum și artiști și profesioniști
din diverse domenii de acti-
vitate. 

O adevărată instituție
gastronomică a comunității
noastre, Charcuterie Balkani
este un business longeviv și
de succes. În cele două ma-
gazine ale sale - la Montreal
în Piața Jean Talon și pe
Rive-Sud la 5552 boul.
Grande-Alée din St-Hubert -
gustul tradiției este la el
acasă. Calitatea produselor,
serviciul atent, buna organi-
zare și implicarea comunitară
au făcut ca acest magazin
atât de cunoscut românilor
de aici să fie recunoscut și
apreciat și de comunitatea
oamenilor de afaceri locală.     

ACCENT MONTREAL

POVEȘTI DE SUCCES

BBaallkkaannii  BBrroossssaarrdd,,
llaauurreeaatt  llaa  GGaallaa
RReeccoonnnnaaiissssaannccee
22001177  aa  AAGGAA  BBrroossssaarrdd

În Rive-Sud, magazinul Balkani este situat la 5552 boul. Grande-
Allée, St-Hubert, J4Z 3G1.
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CRISTINA ARABADJI
Travel consultant

caskylawn@gmail.com

Presa românească din Montreal, împotriva 
unui centru comunitar subordonat politicului

Febra subvențiilor de la București a lovit
din nou comunitatea. De data aceasta este
vorba de înfiinţarea, pe banii statului român,
a unui centru comunitar la Montreal, în baza
legii nr. 86, adoptată de Parlamentul
României în mai 2016. 

Motivarea oficială este că se dorește
asigurarea unei mai bune reprezentativități a
românilor din afara graniţelor ţării la nivel
de comunitate şi a unei mai mari coeziuni în
cadrul acestora. Un scop nobil - acolo unde
chiar este nevoie de așa ceva.

Conform amintitei legi, pentru ca aceste
centre să existe trebuie ca o treime din cel
puțin 5.000 de români, înregistrați la misiu-
nile diplomatice românești din statele/
orașele respective, să semneze o cerere în
acest sens, adresată MAE, în care să-și in-
cludă datele personale de identificare,
plus adresa de domiciliu sau de reședință
din străinătate.

MONTREAL, DEROGARE ȘI  
SECRETOMANIE

În ceea ce privește Montrealul, situația
este ceva mai aparte. În ultimele luni, Con-
sulatul General al României de aici a orga-
nizat câteva întâlniri pe marginea
posibilității înființării unui astfel de centru.
La aceste întâlniri au participat persoane im-
plicate în asociațiile românești din Mon-
treal. Și, deși este o temă de interes pentru
comunitate, surpriza neplăcută este că la
aceste reuniuni niciunul din ziarele comu-
nitare nu a fost invitat. Cu atât mai mult cu
cât, merită subliniat, subiectul discuţiilor
este unul ce necesită o maximă transparență.

O altă surpriză neplăcută este că,
nereușind ca în perioada scursă de la
emiterea legii să strângă numărul de sem-
nături prevăzute de legiuitor, la ultima în-
tâlnire a unui grup de 10-15 persoane, unele
chiar nefiind membre ale unei asociaţii, s-a
decis trimiterea unei scrisori la București
prin care să se ceară... derogarea de la li-
tera legii: adică, să nu se mai ţină cont de
înregistrarea celor minim 5.000 de cetăţeni
români și acordul a cel puţin o treime din-
tre aceștia pentru înfiinţarea centrului

comunitar. 
Or, acest demers denaturează complet

sensul și scopul legii 86/2016. El ignoră fap-
tul că imposibilitatea strângerii acestor sem-
nături reprezintă cea mai bună dovadă că
românii de aici nu consideră necesară înfi-
inţarea unui astfel de centru. Nu în ultimul
rând, demonstrează lipsă de respect pentru
cheltuirea fondurilor publice din bugetul
României, ţară care, după cum se știe, nu are
din păcate o economie care să-i permită alo-
carea de fonduri în sectoare în care se simte
lipsa lor acută: educație, sănătate, pensii etc.

DE CE NU E NEVOIE DE UN CENTRU
De-a lungul anilor, media comunitară

din Montreal a abordat de mai multe ori
subiectul subvențiilor guvernamentale din
România, argumentând mereu pentru o
emancipare a comunităţii și susținând că
dacă există o nevoie de cultură, de asociere,
de socializare, formula pentru a răspunde
acestor nevoi se creează în comunitate și
durează, tocmai pentru că are la bază o
nevoie reală, nu una întreținută artificial,
prin subvenții.

În 2014, mai multe asociaţii, media co-
munitare și persoane din Montreal au sem-
nat o scrisoare de protest împotriva irosirii
fondurilor României în acordarea unor sub-
venţii nejustificate în diasporă. Scrisoarea
deschisă a fost adresată, printre altele,
Comisiilor de specialitate din Senat şi Ca-
mera Deputaţilor, Departamentului Politici
pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni -
care la acea vreme funcţiona în cadrul MAE
- și Institutului Cultural Român.

Unul din principalele argumente
enunţate în această scrisoare este că acor-
darea fondurilor pentru diverse proiecte și
evenimente culturale trebuie făcută de
statul român ţinând cont de specificul co-
munităţilor de români din diferite ţări (sau
regiuni) ale lumii și de eventualele difi-
cultăţi pe care acestea le întâmpină în pro-
movarea culturii și identităţii românești în
zone în care comunităţile de români nu sunt
numeroase - de exemplu în Ungaria, Ti-
ghina etc . Argumentul este perfect valabil

și acum.
Ceea ce par să ignore cei care insistă

pentru crearea unui nou centru comunitar
este că la Montreal există deja două astfel
de centre: Casa Română de la lângă Bise-
rica Buna Vestire și spaţiul din Centrul
socio-comunitar situat la 6767 Côte-des-
Neiges, unde activează  Asociaţia Culturală
Română și Comunitatea Moldovenilor din
Quebec (spaţiu dotat cu birou, aparatură
audio/video, săli de conferinţe sau pentru
evenimente la care poate participa un pu-
blic numeros). Aceste două spaţii găzduiesc
gratuit o multitudine de activităţi și eveni-
mente comunitare, precum: întâlnirile regu-
late ale unor cenacluri, întâlnirile lunare ale
Clubului de Aur, lansări de carte, expoziţii
de pictură, spectacole muzicale, celebrarea
Zilei Limbii Române, Zilei Culturii Române
în cadrul Journées de la culture québécoise
sau lucrările Congresului Academiei
Româno-Americane (iulie 2016), precum și
multe alte evenimente organizate chiar și de
persoane care nu fac parte din vreo asoci-
aţie, cenaclu etc.

O COMUNITATE FERITĂ DE INGEREN�ELE
POLITICE ALE BUCUREȘTIULUI

Având în vedere toate aceste realităţi
din comunitatea românilor din Montreal,
suprapuse peste situaţia economică a
României, solicităm factorilor de decizie de
la București să acorde o mai mare atenţie
cheltuirii banilor din bugetul de stat și să îi
dirijeze cu precădere în direcțiile în care
este reală nevoie în ţară. Și sunt multe
aceste sectoare!

În acest sens, susţinem că sprijinirea co-
munităţilor de români din diaspora trebuie
făcută acolo unde lipsa fondurilor poate
periclita conștiința apartenenței la cultura
română, unde românii se zbat pentru a-și
putea promova cultura și tradiţiile stră-
moșești. Și nu în comunităţile puternice,
care au dovedit că au sprijin de la statul în
care se află, cum este cazul celei de la Mon-
treal - unde spaţiul alocat în centrul socio-
comunitar amintit a beneficiat de atenţia și
ajutorul acordat de Canada comunităților

etnice. Astfel de comunități puternice ale
românilor din diaspora au demonstrat că au
nu doar maturitatea de a se susţine singure,
ci și maturitatea de a conștientiza că cei
aflaţi la putere în România trebuie să acorde
o reală grijă - nu politicianistă! - în alocarea
banilor din bugetul la care contribuie, din
salarii și pensii, rudele pe care cei din dias-
pora le au în ţară.

Legea amintită statuează că „centrele
comunitare românești nu au personalitate
juridică”, dar „funcționează în cadrul Mi-
nisterului Afacerilor Externe”. Tocmai de
aceea, considerăm că diaspora trebuie să
rămână independentă și niciuna dintre
formele ei de organizare nu trebuie subor-
donată Guvernului din România.

În ceea ce privește prevederea conform
căreia „centrele comunitare românești au
drept scop asigurarea coeziunii comu-
nităților de români din afara granițelor țării,
reprezentativitatea acestora, organizarea de
proiecte și programe cu caracter cultural,
educativ și artistic în scopul promovării
realităților istorice, a tradițiilor, a obi-
ceiurilor, valorilor naționale și a identității
lingvistice”, reamintim cu mândrie că
românii din Montreal au demonstrat că au
realizat toate acestea înainte ca vreun partid
politic să definească românismul diasporei,
dar subordonându-l puterii de la București.

Nu în ultimul rând, considerăm că fi-
nanțările acordate din bugetul României nu
trebuie să se suprapună inițiativelor locale
ale românilor din Canada, cu un potențial
distrugător pentru cei din comunitate.

Cu mențiunea că indiferent de rezultatul
alegerilor din România, diaspora trebuie să
rămână independentă, insistăm să rămâneți
în litera legii și să NU faceți derogări.

Ne opunem oricărei încercări a facto-
rilor politici de a controla acţiunile din di-
aspora în sprijinul partidelor din România! 

Simona Pogonat, editor Accent Montreal
Viorel Anghel, editor Pagini Românești
Cristina Sofronie, editor ZigZag Român-
Canadian

PROTEST
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service la domiciliul dvs. sau la atelier

PERSONALITĂ�I DIN COMUNITATE

Dr. Paul Dăncescu s-a născut
în 1927 și a absolvit Facultatea de
Medicină din București în 1953.
Cinci ani mai târziu a obținut ti-
tlul de medic specialist în micro-
biologie. A lucrat la Institutul
Cantacuzino ca medic primar,
între 1960-1973, apoi a fost șef al
secției de boli parazitare din
cadrul Institutului Cantacuzino.

În Canada a ajuns în 1983,
stabilindu-se la Montreal. Aici a
profesat ca medic și consilier
pentru serviciile internaționale
ale SACO-Canada (Canadian
Executive Service Organisation).

Este membru la The Royal
Society of Tropical Medicine
(Londra, 1970), expert al Organi-
zaţiei Mondiale de Sănătate
(1981), membru corespondent la
Société de Pathologie Exotique
de l’Institut Pasteur (Paris, 1970),
membru al Societăţii de Microbi-
ologie (Bucureşti, 1964) şi au-
torul a peste 150 de publicaţii
ştiinţifice, dintre care două mari
lucrări apărute în Franţa privind
epidemiologia bolilor parazitare
în Coasta de Fildeş, Africa.

În paralel, Paul Dăncescu a
avut un rol important în consoli-
darea și promovarea comunității
române din Quebec. Contribuțiile
sale la afirmarea culturii române
la Montreal sunt multiple și se
numără în decenii: a realizat emi-
siuni de radio în limba română, a
organizat expoziții de artă popu-
lară românească și a fondat, în
2004, Asociația Culturală
Română (ACR). Grație dumnea-
lui, această asociație a jucat și

continuă să joace un rol impor-
tant în păstrarea limbii și tradiți-
ilor românești și în promovarea
culturii române pe meleaguri
canadiene. De asemenea, pe
lângă rolul său cultural, din ini-
țiativa d-lui Dăncescu, ACR a
asumat și un rol social: din 2009,
asociația a creat Clubul de Aur,
un proiect destinat seniorilor de
origine română, pentru a combate
izolarea socială și a ameliora ca-
litatea vieții acestora.

În semn de recunoaștere a
contribuției sale la promovarea
comunității române în Quebec,
dr. Paul Dăncescu a fost recom-
pensat, în 2010, cu medalia de

argint a Locotenentului-guverna-
tor din Quebec. În același an,
Table de Concertation des Aînes
de Montréal i-a recunoscut
meritele deosebite privind activi-
tatea dedicată persoanelor aflate
la vârsta de aur, dăruindu-i o
placă de bronz cu mulțumiri.

În octombrie 2016, Academia
Română i-a dedicat o sesiune
omagială. Prezentarea elogioasă
ce i-a fost făcută cu această
ocazie va apărea în publicația
Studii și Comunicări 2017, edi-
tată de Comitetul Român pentru
Istoria și Filosofia Științei și
Tehnici al Academiei Române.

ACCENT MONTREAL

Dr. Paul Dăncescu, omagiat
la Clubul de Aur

„„WWoommeenn  ooff   NNoottee””,,  
ssăărrbbăăttooaarreeaa  ffeemmeeiilloorr
ccoommppoozziittoorr  eeuurrooppeennee
llaa  OOttttaawwaa

ZIUA INTERNA�IONALĂ A FEMEII

Ambasada României, alături de
alte ambasade și centre culturale
din statele membre UE și Dele-
gația UE în Canada a marcat
Ziua Internațională a Femeii
prin a doua ediție a concertului
„Women of Note”, un tribut
adus femeilor compozitor din
statele europene. Concertul a
fost organizat sub egida EUNIC
Ottawa (Rețeaua institutelor cul-
turale europene), la care Am-
basada României este afiliată.
În programul acestui concert,
susținut la sala de spectacole a
Muzeului Canadian de Istorie
(100 Laurier, Gatineau) în data
de 10 martie, au fost incluse lu-

crări ale femeilor compozitor
din opt state europene. După ce
anul trecut România a fost
reprezentată printr-o piesă a
Mayei Badian, compozitoare
româno-canadiană, anul acesta
pe afiș s-a aflat compozitoarea
Liana Alexandra, licențiată a
Conservatorului din București
și, pentru mulți ani, profesoară
de compoziție și analiză muzi-
cală în această instituție de în-
vățământ. Liana Alexandra a
fost o compozitoare prolifică și
apreciată de critica de speciali-
tate, cu peste 100 de lucrări pu-
blicate și prezentate în concerte
publicului iubitor de muzică.

Joi, 13 martie, întâlnirea Clubului de Aur de la Centrul comunitar 6767
Côte-des-Neiges va fi dedicată d-lui Paul Dăncescu, cu ocazia împlinirii a
90 de ani. Întâlnirea se va desfășura în sala 697, începând cu ora 17.00.

►

În creația Lianei Alexandra (1947-2011) se regăsesc opusuri vocal sim-
fonice, concertante, simfonice, corale, camerale. De-a lungul vieții, ea
obținut mai multe premii ale UCMR, precum și distincții oferite de in-
stituții din SUA, Germania, Israel, Marea Britanie, Mexic, Elveția.

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!

Dr. Paul Dăncescu (centru), la decernarea medaliei de argint a Lo-
cotenentului-guvernator din Quebec, alături de Pierre Duchesne
(dreapta), Locotenentul-guvernator al Quebecului, 6 iunie 2010.
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Administrator agreat, Consultant certificat in Management

CANADA | SUA

Pe scurt, răspunsul la întrebarea de
mai sus este: puține spre zero. Aceasta
deoarece doar americanii au dreptul să
intre în SUA; pentru toți ceilalți, acest
lucru este considerat un privilegiu.

Prin urmare, un canadian care
dorește să viziteze Statele Unite trebuie
să fie pregătit să răspundă întrebărilor
agenților de frontieră și să nu excludă
posibilitatea de a i se refuza intrarea.
Orice întrebare poate fi adresată unui
vizitator - inclusiv despre religie sau
orientare sexuală, căci nu există nimic
legal care să-i împiedice pe acești agenți
să pună astfel de întrebări. Dacă aceștia
le consideră relevante pentru a vă lăsa să
intrați în SUA, singura posibilitate e să
răspundeți sau riscați să faceți calea în-
toarsă.

De asemenea, faptul că ați trecut
frontiera de nenumărate ori în trecut nu
reprezintă o garanție că nu veți întâm-
pina probleme în prezent. Este cazul
unui canadian din Calgary care nu a
putut intra în Statele Unite la începutul
acestei luni datorită unei condamnări
vechi de 43 de ani pentru trafic de
droguri, condamnare pentru care a
obținut un pardon în Canada acum 33 de
ani. Deși acesta fusese de mai multe ori
cu mașina în SUA, de data aceasta
agenții de la Customs and Border Pro-
tection (CBP) nu l-au lăsat să intre. Mo-
tivele sunt următoarele: pardonul
canadian nu este recunoscut la americani
iar intrarea pe teritoriul Statelor Unite
este la discreția acestor agenți, mai ales
când e vorba de o condamnare pentru
droguri, indiferent cât de veche.

Există un recurs totuși pentru per-

soanele care se găsesc în această situație:
prin intermediul National Pardon Centre
(nationalpardon.org) cei considerați
inadmisibili în Statele Unite pot obține
un document de la Homeland Security
care să le asigure intrarea. Procesul
poate dura până la un an și costă mult.

În egală măsură, validitatea unui
document canadian de călătorie nu
garantează că veți putea intra în Statele
Unite. Este cazul unei montrealeze,
Manpreet Kooner, cetățean canadian,
posesoare a unui pașaport valid, născută
aici din părinți indieni, căreia recent i-a
fost refuzată intrarea în SUA, pe motiv
că are nevoie de o viză. În cazul său este
probabil vorba de o eroare din partea
agentului CBP, căci cetățenii canadieni
nu au nevoie de viză ca să viziteze țara
vecină. Rămâne totuși de reținut faptul
că pașaportul canadian nu garantează

intrarea în statele Unite.
Cazul lui Manpreet Kooner a ajuns

să fie discutat în Parlamentul canadian,
căci din grupul de trei persoane cu care
călătorea spre Vermont, doar ea a fost
chestionată și oprită. Iar faptul că face
parte dintr-o minoritate vizibilă - spre
deosebire de celelalte două persoane -
nu este de neglijat. Deși este foarte ade-
vărată că fiecare țară are dreptul suveran
de a-și controla granițele, Canada este
îndreptățită, la rândul său, să aștepte ca
cetățenii săi să fie tratați cu respect și
justețe, așa cum afirma ministrul cana-
dian al Securității Publice, Ralph
Gooodale.

Ce puteți face dacă considerați că ați
fost tratat injust de către agenții CPB? O
plângere, în persoană sau online, la
help.cbp.gov/app/forms/complaint. Veți
primi un răspuns în termen de 24 de ore.

ACCENT MONTREAL

Ce drepturi au canadienii la
granița cu SUA?

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Încălzirea globală - un
subiect care în timp s-a
mai răcit. Asta nu
înseamnă că el a dispărut.
Al Gore, autorul docu-
mentarului An Inconve-

nient Truth, a fost denigrat, boicotat şi
ridiculizat vizavi de revelaţiile din filmul sau.
În special presa şi politicienii de mâna dreaptă
l-au răstignit alături de alţi susţinători ai
teoriei încălzirii globale

Schimbarea atitudinii faţă de această
teorie vine, surprinzător, tocmai de unde ni-
meni nu se aştepta: de la companiile de asi-
gurări. Este ştiut faptul că reţeaua companiilor
de asigurări, alături de bănci şi alte mari cor-
poraţii, ţin economia pe direcţie, atunci când
nu o pun de o recesiune.

Tocmai companiile de asigurări unde cu
siguranţă nu veţi găsi socialişti, social-
democraţi, ndp-işti sau liberali de stânga, toc-
mai aceste companii, şi mai precis cei care le
conduc, au tras semnalul de alarmă vizavi de
încălzirea globală.

Dacă sesizăm o creştere a temperaturii la
scară planetară şi odată cu ea şi evenimente
meteorologice extreme, cine vor fi cei care
vor plăti pentru daunele rezultate, dacă nu
noi, asiguraţii? Evident nu cu aceleaşi tarife
de „timp senin”, să-i spunem aşa. Nu poţi
conduce o maşină, nu poţi cumpăra o casă, nu
poţi porni un business fără asigurare.

Întrezăresc printre gene o stare conflic-
tuală cel puţin ideologic între ceea ce crede
sau promovează dreapta conservatoare şi ceea
ce face dânsa atunci când e vorba de bani.

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 re-
luare luni la ora 12.00 pm și miercuri la ora
9.00 am.

REFLEC�II CANADEZE

ÎÎnnccăăllzziirreeaa
gglloobbaallăă  aa
iippooccrriizziieeiiRecentele probleme pe care mai mulți rezidenți și cetățeni canadieni le-au întâmpinat

la trecerea frontierei americane au ridicat mai multe chestiuni legate de potențiale profi-
laje rasiale și abuzuri. Care sunt drepturile canadienilor în fața agenților americani de la
Customs and Border Protection?

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

Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?

CANADA | QUEBEC

Creșterea solicitărilor de azil:

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Retorica ce acaparează
spațiul public american de
când Donald Trump a de-
venit președinte - împotriva
migranților, refugiaților, îm-
potriva anumitor grupuri, în

special musulmanii - a făcut ca o serie de
persoane vizate să considere că rămânerea
în SUA reprezintă un potențial risc.
Temându-se că nu mai pot beneficia de un
proces just în această țară, acestea au ales
să vină în Canada. Potrivit Canada Border
Services Agency (CBSA), numărul celor
care au trecut granița pentru a revendica
statutul de refugiat a crescut în primele
două luni ale acestui an, comparativ cu
aceeași perioadă în 2016. Din declarațiile
pe care Jean-Nicolas Beuze, reprezentantul
ONU pentru refugiați în Canada, le-a făcut
presei (emisiunea Power & Politics de la
CBC News) o parte dintre aceștia se aflau
ilegal în SUA; o parte însă aveau acte în
regulă (vize de SUA), dar au ales să vină în
Canada considerând-o o țară mult mai
primitoare.

Totalul este dificil de apreciat cu acu-
ratețe, însă potrivit oficialităților doar în
Quebec, în luna ianuarie a acestui an, 452
de persoane au trecut granița cerând azil,
față de 137 în ianuarie 2016; în februarie,
cifra s-a ridicat la 635 de persoane, com-
parativ cu 99 în aceeași perioadă a anului
trecut. Manitoba - în orașul de frontieră
Emerson - este o altă provincie canadiană
care se confruntă cu o creștere substanțială
a numărului de azilanți proveniți din SUA,
la fel ca și British Columbia, dar într-o pro-
porție ceva mai mică.

Odată cu venirea primăverii și a timpului
mai cald, mai multe voci au exprimat îngri-
jorări că trecerile ilegale de frontieră a celor
care caută refugiu în Canada o să ia o și mai
mare amploare.

IMIGRA�IE „ILEGALĂ” ESTE UN TERMEN
INCORECT ÎN ACEST CAZ

Convenția de la Geneva privind statutul

refugiaților, adoptată în 1951, prevede fap-
tul că un stat nu poate aplica sancțiuni pe-
nale împotriva unei persoane ce traversează
frontiera în afara punctelor stabilite de tre-
cere pentru a cere azil, în măsura în care
aceasta se predă autorităților, expunând mo-
tivele persecuției la care este supusă.

Prin urmare, aceste traversări ale graniței
canado-americane de care auzim în ultimul
timp nu sunt ilegale, și de aceea vedem la
știri cum cei care o fac se predau imediat
agenților GRC, știind că nu sunt pasibili de
sancțiuni. Aceste treceri nu sunt regula-
mentare, dar nici ilegale.

CUM SE FACE CĂ PERSOANE CARE VIN DIN
SUA POT CERE AZIL ÎN CANADA?

Explicația stă într-un acord dintre cele
două țări, numit Safe Third Country Agree-
ment. Acest acord elimină posibilitatea (cu
câteva excepții) ca o persoană aflată în
Statele Unite să poată cere azil în Canada.
Cu alte cuvinte, cineva care se prezintă la
un punct frontalier canadian va fi trimis
imediat înapoi, indiferent de motivele pen-
tru care revendică protecție. Pe de altă
parte, o solicitare de azil făcută pe teritoriul
Canadei nu este supusă acestei interdicții și
de aceea toți acești oameni traversează

frontiera neregulamentar pentru ca odată ce
au pășit în Canada să poată cere azil.

Mai mulți avocați specializați pe pro-
blematica refugiaților, activiști pentru drep-
turile omului și NPD au cerut suspendarea
temporară a acestui acord, semnat în de-
cembrie 2002 ca parte a US-Canada Smart
Border Action Plan. Motivul invocat: eli-
minarea trecerilor neregulamentare ale
frontierei, care periclitează securitatea,
sănătatea și chiar viața acestor persoane, și
posibilitatea de a solicita azil la posturile
frontaliere. Opoziția oficială, Partidul con-
servator, a declarat că nu se opune unei ast-
fel de suspendări. Ottawa a anunțat însă că
nu intenționează să pună capăt acordului.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ACEȘTI OAMENI ÎN
CANADA?

Odată ce au fost arestați de RCMP (care
se ocupă de securitatea pe graniță între pos-
turile de frontieră), prima etapă de verifi-
care este a identității. Aceasta durează
câteva ore. Apoi urmează o etapă ceva mai
lungă, de procesare, efectuată de Canada
Border Services Agency, care urmărește să
determine legitimitatea cererii de azil, în
conformitate cu Immigration and Refugee
Protection Act.

Ce presupune această etapă? Culegerea de
date biografice și biometrice, amprentarea,
verificarea cazierului, a statutului în US sau
alte țări - inclusiv existența vreunui ordin
de expulzare, examinarea amănunțită a tele-
foanelor, computerelor, a oricărui aparat
electronic și a bagajelor. Dacă cererea de
azil este considerată validă, dosarul este
predat la Immigration and Refugee Board.
Dacă nu, persoana este întoarsă înapoi.

CBSA are dreptul să rețină o persoană a
cărei identitate nu poate fi stabilită, o per-
soană care poate constitui o potențială
amenințare pentru securitate sau are cazier
judiciar ori dacă există riscul ca această per-
soană să nu se prezinte la audiere în fața
Comisiei pentru imigrație şi statutul de
refugiat.

De remarcat punctul de vedere exprimat
de foarte mulți experți în domeniu: șansele
ca o persoană ce ar reprezenta un potențial
pericol la adresa securității Canadei să
aleagă această cale de intrare în țară sunt
foarte mici, deoarece ea s-ar expune
arestării imediate de către RCMP.

Un alt lucru asupra căruia autoritățile
canadiene au insistat în ultima perioadă este

De când Donald Trump a fost ales președinte al SUA și mai ales de când a semnat faimoasele sale decrete
executive - suspendate sau încă în viguare - privind limitarea cererilor de azil în Statele Unite, Canada a în-
registrat o creștere substanțială a numărului de persoane care au trecut granița pentru a cere protecție.
Suntem în pragul unei crize a refugiaților la granița cu SUA? Prezintă acest influx de cereri de azil vreun
pericol pentru securitatea Canadei? Au aceste persoane vreun statut particular?

► SUA, țară terță sigură
Între Canada și Statele Unite există un
acord numit Safe Third Country Agree-
ment, care explică de ce s-a înregistrat o
așa mare creștere a trecerilor neregula-
mentare de frontieră din SUA în vederea
solicitării de azil: o persoană aflată pe
teritoriul vecinilor de la sud nu poate
cere statutul de refugiat în Canada, însă
o solicitare făcută în sol canadian nu
este supusă acestei interdicții.
Până în prezent, Canada a desemnat
doar Statele Unite ca țară terță sigură,
însă altele se pot adăuga în viitor. Pentru
a căpăta acest statut, o țară trebuie:
■ Să fie membră a Convenției de la
Geneva privind statutul refugiaților
(1951) și a Convenției împotriva torturii
(1984);
■ Să fi semnat un acord privind parta-
jarea responsabilității privind cererile de
azil;
■ Politicile și practicele sale trebuie să
respecte cele două convenții menționate
mai sus;
■ Bilanțul său în materie de drepturile
omului trebuie să indice respectarea
acestora.

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

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

514-824-0908514-824-0908

Permis de Quebec

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

O parte dintre solicitanții de azil din ultimele luni care au traversat granița canado-ameri-
cană în afara punctelor stabilite de trecere se aflau ilegal în SUA; o parte însă aveau acte
în regulă, dar au ales să vină în Canada considerând-o o țară mult mai primitoare. 
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faptul că dosarele acestor azilanți nu au
niciun fel de prioritate și nu sunt procesate
înaintea cererilor făcute la punctele de fron-
tieră, la birourile guvernamentale din inte-
riorul Canadei, într-un camp de refugiați
sau într-un alt loc din exteriorul țării.

DE CE AJUTOARE GUVERNAMENTALE
BENEFICIAZĂ ACESTE PERSOANE?

Refugiații a căror dosare sunt procesate
în exterior și care ajung aici ca rezidenți
permanenți beneficiază de un sprijin im-
portant din partea unor organisme private
sau a guvernului federal (locuință, cursuri
de limbă, consiliere pe plan profesional
etc). Este cazul sirienilor, al căror statut de

refugiați este mai întâi stabilit de ONU și
apoi verificat de Canada.

Cei care trec granița prin câmpuri și pă-
duri ca să ceară azil nu beneficiază de
aceste ajutoare. Dacă cererea le este con-
siderată legitimă de CBSA, pot primi însă
servicii medicale în baza Interim Federal
Health Program (examen medical obligato-
riu care să asigure că aceste persoane nu
sunt un risc pentru sănătatea publică și, la
nevoie, spitalizare, teste de diagnosticare,

îngrijiri pre și post natale, urgențe dentare și
servicii de optometrie în caz de viziune
sever redusă). Copiii pot merge la școală,
iar adulții pot aplica pentru un permis de
muncă sau studii în timp ce cererea de refu-
giat le este analizată, precum și pentru asis-
tență socială provincială sau municipală -
pentru un adăpost de urgență, de exemplu.
Ei însă nu au acces la fondurile federale de
care beneficiază refugiații care intră în
Canada cu statut de rezident permanent și

nu pot beneficia de ajutor social (aide so-
ciale) decât dacă sunt acceptați și devin
rezidenți permanenți.

EXISTĂ POTEN�IALUL UNEI CRIZE A
REFUGIA�ILOR LA GRANI�A CANADEI
CU SUA?

Mesajul transmis de Ottawa este că si-
tuația este atent monitorizată dar perfect sub
control. Canada este în măsură să accepte
persoane care vin din Statele Unite căutând
protecție, fără să compromită securitatea
cetățenilor săi.

Deși numărul celor care traversează
frontiera în afara punctelor de control
cerând azil a crescut în ultimele luni, el este
sub numărul record pe care Canada l-a
cunoscut acum aproape un deceniu. Statis-
ticile arată că de-a lungul anilor, Canada a
putut face față unor variații majore a
numărului de azilanți. În 2001, de exemplu,
s-au înregistrat aproape 45,000 de cazuri, în
2013 -10,400. Anul trecut, Canada a primit
24,000 de astfel de cereri, dintre care 2,500
au fost de la persoane interceptate de
RCMP.

Prin urmare, autoritățile consideră că
situația nu a atins un nivel de criză și,
bazându-se pe inteligență, consideră că
temerile privind o sporire a fluxului de refu-
giați în proveniență din Statele Unite odată
cu venirea primăverii sunt nefondate.

O posibilă criză la granița cu SUA?
CANADA | QUEBEC

Principalele țări de
proveniență
Numărul total al solicitărilor de azil
(puncte de frontieră, interceptări RCMP,
birouri guvernamentale) se ridică la
4,961 în ianuarie și februarie 2017, față
de 3,352 înregistrate în primele două
luni ale anului trecut.
Țările de proveniență de unde se re-
marcă cele mai mari creșteri sunt: Dji-
bouti (de 11.5 ori), Mexic (9.4 ori),
Turcia (5.5 ori), Sudan (5.4 ori),
Palestina (2.9 ori) și Eritreea (2.4 ori).

Canada va continua să rămână un stat deschis, oferind ajutor persoanelor ce caută pro-
tecție, luând totodată măsuri pentru a asigura siguranţa cetăţenilor săi.
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PPee  ssccuurrtt
POLITIC: KLAUS IOHANNIS A AMÂNAT REFERENDUMUL
Președintele Klaus Iohannis a amânat referendumul
privind lupta anticorupție din România, considerând că
„societatea s-a exprimat foarte clar prin protestele care
au avut loc şi prin cele care au loc în continuare”. Șeful
statului nu a renunțat însă la idee de referendum, afir-
mând că va folosi acest instrument ca poliță de asigurare
în situația în care justiția din România va fi, din nou,
pusă în pericol. 
Acesta ar fi fost al şaptelea referendum organizat în
România ultimilor 27 de ani. Românii au mai fost
chemaţi să spună dacă vor demiterea lui Traian Băsescu
din funcţia de preşedinte şi dacă doresc să se modifice
Constituţia. Demersul șefului statului a fost avizat pozi-
tiv de parlamentari. 
Un referendum este validat dacă rata de participare este
de cel puţin 30% dintre alegătorii înscrişi pe listele elec-
torale, iar aprobarea se face cu voturile a 25% dintre cei
cu drept de vot.

STUDIU GENETIC: TRANSILVĂNENII AU MAI MULTE
AFINITĂ�I CU POPULA�IILE DIN EUROPA CENTRALĂ, CEI
DIN �ARA ROMÂNEASCĂ, MOLDOVA ȘI 
DOBROGEA - CU BALCANII
Un studiu genetic realizat de cercetători români și publi-
cat în revista BioMed Central arată că există o repartiție
omogenă a majorității haplogrupurilor în provinciile
române și o „asociere clară” cu populațiile europene,
notând însă o similaritate genetică între grupurile din
Țara Românească, Moldova și Dobrogea cu cele din Bal-
cani, în timp ce populația din Transilvania este strâns
legată de grupurile din Europa centrală.
„Aceste rezultate pot fi explicate prin tipologia teritoriu-
lui românesc, unde arcul carpatic a jucat un rol important
în modelele migrației”, arată cercetătorii în acest studiu,
citat de Hotnews.ro.
Ei au studiat 714 români din toate provinciile istorice -
Țara Românescă, Dobrogea, Moldova și Transilvania,
analizând structura genetică a ADN-ului mitocondrial.

SOCIAL: COMISIA JURIDICĂ DIN CAMERA 
DEPUTA�ILOR, AVIZ FAVORABIL PENTRU REVIZUIREA
CONSTITU�IEI PE TEMA DEFINI�IEI FAMILIEI
Cu o majoritate de voturi, Comisia juridică a Camerei
Deputaților a dat, în data de 7 martie, aviz favorabil ini-
țiativei cetățenești de revizuire a Constituției pe tema
definiției familiei. Această inițiativă prevede că „familia
se întemeiază pe căsătoria liber consfințită între un băr-
bat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și
îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și
instruirea copiilor”. În actuala formă se prevede că „fa-
milia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între
soți”, însă semnatarii inițiativei vor ca definiția să fie
schimbată pentru a bloca orice posibilitate a legiferării
căsătoriei între persoane de același sex. 
Inițiativa va ajunge cu aviz favorabil la votul din plenul
Camerei Deputaților, după care va fi trimisă la Senat, ca-
mera decizională în acest caz.
Parteneriatul între persoane de același sex este consi-
derat tabu, atât în societate cât și pe scena politică
românească. 
„Miza este mult mai largă decât restricționarea abuzivă și
discriminatorie a drepturilor persoanelor LGBT. Acest
demers reprezintă un indicator relevant cu privire la di-
recția pe care o societate alege să meargă: spre un viitor
în care drepturile omului, egalitatea între toți cetățenii și
separarea dintre stat și biserică sunt valori de bază, ori
spre unul în care fundamentalismul religios este cel care
face legile unui stat” - Remus Cernea, activist pentru
drepturile omului, fost deputat independent în Parlamen-
tul României. 

RRoommâânniiaa,,  ccrriittiiccaattăă  ppeennttrruu  
ddiissccrriimmiinnaarreeaa  rroommiilloorr  șșii  ccoorruuppțțiiee

Raportul Departamentului de
Stat al SUA cu privire la practicile în
domeniul drepturilor omului în 2016
critică România pentru tratamentele
neadecvate aplicate deținuților, co-
rupția generalizată - în pofida efor-
turilor guvernamentale de combatere
a acestui fenomen - și discriminările
la adresa romilor, ceea ce a afectat
accesul acestora la educație,
locuințe, asistență medicală și locuri
de muncă, scrie Agerpres.

Referitor la condițiile din peni-
tenciare și centre de detenție, rapor-
tul menționează că aceste condiții au
rămas dure și nu îndeplinesc stan-
dardele internaționale. 

„Au existat denunțuri continue
despre violențe și discriminări con-
tra femeilor. Au fost unele acțiuni și
declarații antisemite, iar negarea
Holocaustului a continuat să fie o
problemă. Opiniile antisemite,
rasiste, xenofobe și naționaliste au
continuat să fie răspândite prin in-
termediul internetului”, mai
menționează raportul.

O altă problemă semnalată este
aceea că agențiile guvernamentale
au furnizat asistență neadecvată per-
soanelor cu dizabilități și nu au res-
pectat standardele de asistență
pentru aceste în instituții, ex-
punându-le abuzurilor.

Discriminările societale îm-
potriva persoanelor din categoria
LGBT (lesbiene, gay, bisexuali,
transsexuali), în special copii, au
rămas la nivel ridicat, iar persoane
cu HIV/SIDA au continuat să fie
subiect de discriminare și hărțuire. 

Raportul Departamentului de
Stat al SUA mai relevă că sistemul
judiciar românesc a luat măsuri pen-
tru a urmări în justiție și a pedepsi
oficialii care comit abuzuri, dar că
„autoritățile au amânat în mod
repetat procesele în care au fost im-
plicate abuzuri ale poliției, care în
multe cazuri au avut ca rezultat
achitări”.

ROMÂNIA | SOCIAL

Care este cea mai gravă 
problemă cu care se 
confruntă România?

Situaţia economică şi sistemele
de îngrijire a sănătăţii şi de securitate
socială generează problemele cele
mai importante cu care românii con-
sideră că se confruntă România, aces-
tea înregistrând un procent de 32%,
în fiecare dintre cazuri, potrivit Ra-
portului Naţional publicat de Comisia
Europeană și citat de Medifax.ro.

Aceste percepţii au fost evaluate
în contextul aproprierii şi desfăşurării
alegerilor parlamentare din decem-
brie 2016. 

Alte probleme importante cu care
românii consideră că se confruntă
țara sunt reprezentate de creşterea
preţurilor, inflaţia şi costul de trai
(24%) şi şomajul (19%). Acestea se
suprapun ierarhiei problemelor per-
sonale resimţite şi de restul cetăţe-
nilor Uniunii Europene: condiţiile de
viaţă, sistemele de sănătate şi de se-
curitate socială, sistemul de pensii,
situaţia financiară a gospodăriei.

Imigraţia (36%) şi terorismul
(34%) sunt cele mai importante pro-
bleme ale UE, din perspectiva cetăţe-
nilor, însă procentul românilor care
le-au menţionat este în scădere faţă
de anul trecut (43% apreciind teroris-

mul drept o problemă şi 47% imi-
graţia), se arată în Eurobarometru.

Situaţia economiei naţionale era
percepută ca fiind bună şi foarte bună
în cea de-a doua jumătate a anului
2016 de un sfert dintre români, pro-
centul celor optimişti poziţionând
România sub media UE (41%), dar în
linie cu percepţia populaţiei din
aceeaşi perioadă a anului 2015.

În ceea ce priveşte aşteptările
pentru următoarele 12 luni, românii

sunt mai puţin optimişti decât la
finele lui 2015: 25% declară că se
aşteaptă ca situaţia economică a ţării
să se îmbunătăţească, 40% că ea va
rămâne la fel şi 29% apreciază că
situaţia se va înrăutăţi.

30% din români consideră că
România merge în direcţia corectă, în
linie cu media europeană (29%), dar
mult sub procentul celor care consi-
deră că direcţia este cea greşită
(60%).

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

Trei din zece români dau acelaşi răspuns când sunt întrebaţi care este cea mai
gravă problemă cu care se confruntă ţara: situaţia economică şi sistemele de îngri-
jire a sănătăţii şi de securitate socială.

►

Eurobarometru: Situaţia economică şi sistemele de îngrijire a sănătăţii şi de se-
curitate socială, cele mai importante probleme ale României
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CONTABILITATE & FISCALITATE

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

LLLLAAAA    PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL

TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraatteessii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  RReetteettee  aarrddeelleenneessttiiGGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenestiCarnati afumatiCiolane afumateCostita afumataTelemea de oaie GhiudemBabic+ multe alte produsetraditionale romanesti

LAVALLAVAL

GABRIELA BUCȘA
Arcade Accounting

Una dintre noile reguli
pe care guvernul federal
le-a impus începând din
2016 este cea referitoare
la rezidența principală.
Un rezident canadian
care deține două sau mai

multe imobile în Canada trebuie să de-
semneze unul dintre acestea ca rezidență
principală. De ce? Deoarece la vânzarea
rezidenței principale contribuabilul nu
este obligat să plătească impozit pe un
eventual câștig obținut, regulă ce nu se
aplică rezidențelor secundare.

Guvernul federal și-a modificat așadar
politica administrativă impunând ca din
anul de impozitare 2016 inclusiv, toți cei
care își vând rezidența principală să fie
obligați, în baza legii impozitului pe venit,
să producă un formular, T2091, care le
permite să desemneze imobilul ca rezi-
dență principală. Formularul este disponi-
bil pe site-ul ARC (Agence du revenu du
Canada). El trebuie alăturat declarației de
venit a anului în care casa este vândută.

În anii precedenți, ARC nu cerea acest
formular dacă profitul realizat era scutit de

impozit. Cei care își vindeau casa nu tre-
buiau să completeze niciun formular și nu
aveau de declarat câștigul rezultat din vân-
zare în declarația lor de impozit. De acum

însă, dacă vă vindeți casa vânzarea și câș-
tigul trebuie declarate în anexa 3 din de-
clarația de impozit, chiar dacă acesta din
urmă este scutit de impozit.

A nu declara vânzarea unui imobil, in-
diferent că este sau nu scutit de impozit,
poate antrena amenzi și penalități mergând
până la neacordarea scutirii de impozit.
Altfel spus, guvernul federal nu acordă scu-
tirea de impozit pentru rezidența principală
decât dacă declarați vânzarea și desemnați
rezidența principală în declarația de venit.

Dacă din diverse motive nu ați făcut
acest lucru în anul vânzării, puteți cere gu-
vernului să vă accepte o desemnare tar-
divă, prin modificarea declarației anului în
chestiune. Desemnarea tardivă nu este în
mod obligatoriu acceptată. Dacă este, o pe-
nalitate de 100$ pentru fiecare lună de în-
târziere, până la maxim 8.000$, poate fi
impusă. 

ARC susține că a introdus această re-
gulă pentru a obișnui contribuabilii să de-
clare vânzarea și să desemneze rezidența
principală în declarația de venit și că totuși
penalitatea pentru o declarație tardivă este
aplicată doar în cazuri extreme. Totuși,
legea rămâne lege și nu știm niciodată ce
consideră ei „caz extrem”.

Gabriela Bucșa oferă prin intermediul firmei
Arcade Accounting servicii contabile și fiscale
pentru persoane fizice și companii.  514-508-
8880 | www.arcade-accounting.com.

Rezidența principală: Noile reguli din 2016

Începând cu anul de impozitare 2016, toți cei care își vând rezidența principală sunt obli-
gați, în baza legii impozitului pe venit, să producă un formular, T2091, care le permite să
desemneze imobilul ca rezidență principală. 
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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 



Vineri 10 martie 2017Vineri 10 martie 2017 ■ PAG. 11PAG. 111111 www.accentmontreal.com

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. 

CCOOMMEENNZZII  
PPEENNTTRRUU  PPAASSTTEE

•Miel de lapte din
Quebec 

•Drob de miel si 
placinta de miel 
•Ciorba de miel

•Pastrama 
•Usturoi verde
•Oua colorate

Gustul Traditiei

wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm
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1188%%
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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

666600000000
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BBrraannzzaa  
ddee  bbuurrdduuff
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Se estimează că mai bine de un cana-
dian din șase suferă de alergii sezoniere.
Prin alergie înțelegem o reacţie anormală a
organismului la una sau mai multe sub-
stanțe, inofensive în general pentru marea
majoritate a oamenilor. Substanțele care
provoacă reacții alergice poartă denumirea
de alergeni. Cele mai comune surse pentru
alergii sunt: polenul, praful de casă, muce-
gaiurile, animalele, anumite alimente şi
medicamente, înţepăturile de insecte, pro-
dusele cosmetice sau parfumurile. În total
sunt cunoscute peste 20.000 de substanțe
declanșatoare de alergii.

În ciuda faptului că gama de alergii
posibile este uriașă, cauzele reacției aler-
gice spontane a sistemului imunitar sunt
încă necunoscute. Pe lângă predispoziția
genetică, sunt considerați factori precum
poluarea atmosferică în continuă creștere,
îngrășămintele chimice sau substanțele ig-
nifuge care se regăsesc în numeroase pro-
duse, de la telefoane, la televizoare,
canapele, jucării etc. Abuzul de antibiotice
și o copilărie prea sterilă, cu un contact mi-
crobian scăzut în primii ani de viață, sunt
alte ipoteze foarte vehiculate. O alimentație

care creează inflamație internă și deficiențe
nutritive este de asemenea considerată ca
având un rol foarte important - 70% din sis-
temul nostru imunitar se află în tractul di-
gestiv și de aceea alimentele pe care le
mâncăm pot îmbunătăți sau șubrezi funcția
imunitară.

Putem spune deci că toate alergiile cla-
sice sunt declanșate de sistemul imunitar și
că orice element care afectează negativ sis-
temul imunitar poate contribui la alergii.

PROCESUL UNEI REAC�II ALERGICE
Reacția alergică este atunci când sis-

temul imunitar reacționează exagerat la
contactul cu o substanță ce în mod normal
este inofensivă, interpretând-o ca un inamic
și producând anticorpi. Anticorpii sunt sub-
stanțe care identifică și atacă bacteriile,
virusurile și alte organisme cauzatoare de
boli. În cazul unei reacții alergice, anticor-
pii atacă alergenii, lucru ce duce la elibe-
rarea în sânge a unor substanțe chimice
numite histamine. Histaminele declanșează
scurgerile nazale, mâncărimea ochilor, ur-
ticarii și vase de sânge dilatate. Reacția
poate fi limitată local sau poate apărea la

nivelul întregului corp - fie că este afectat
nasul, pielea, bronhiile sau sistemul circu-
lator.

Pe lângă reacțiile anticorpilor, care apar
de regulă la interval de numai câteva
minute după contactul cu substanța „ostilă”,
sistemul imunitar poate reacționa și prin in-
termediul unor celule (celule T). Acesta este
procesul de desfășurare al alergiilor de con-
tact iar reacția în aceste cazuri apare după
câteva ore sau chiar zile.

SIMPTOME TIPICE ALE ALERGIILOR
Atunci când sistemul imunitar se de-

clanșează împotriva unor alergeni, ne-
plăcerile create sunt numeroase. Ele sunt
localizate cel mai frecvent la nivelul:
■ Nasului - rinita alergică sau „febra fânu-
lui”, cu simptome precum mâncărime şi
congestie nazală, strănut şi secreţii nazale
apoase;
■ Plămânilor - astm bronşic, cu simptome
precum senzaţii de sufocare şi șuierat
(wheezing);
■ Ochilor - conjunctivita, cu mâncărimi,
roşeaţă şi lăcrimare;
■ Pielii - eczeme (dermatite atopice),
erupţie însoţită de mâncărimi la nivelul
braţelor, picioarelor şi gâtului, dermatite de
contact, leziuni caracteristice însoţite de
mâncărimi care pot apărea în urma contac-
tului direct cu substanţe provenite din pro-
duse cosmetice, bijuterii, îmbrăcăminte,
precum şi prin contactul cu diverşi alergeni
profesionali; uricarii - placarde de diferite
mărimi, care provoacă mâncărime, şi care
pot apărea atât pe piele cât și pe buze, în
gură sau nas;
■ Tractului digestiv, manifestându-se prin
crampe stomacale, vărsături și diaree.

RINITA ALERGICĂ ESTE CEA MAI
ÎNTÂLNITĂ FORMĂ DE ALERGIE

Cea mai întâlnită formă de alergie este
rinita alergică provocată de polen - acele
particulele mici eliberate în aer de către co-
paci (plop, fag, frasin, cedru, arțar, stejar,
pin, salcie etc), ierburi (ambrozie sau rag-
weed) și plante (lavandă), în scopul de a fer-
tiliza alte plante.

Printre manifestările rinitelor alergice se
numără scurgerile nazale, ochii lăcrimoși,

strănutul, tusea, mâncărimi ale ochilor și
nasului, cearcăne întunecate. Atunci când
sunt afectați și plămânii, vorbim de astm, o
condiție în care se îngustează căile respira-
torii, iar respirația devine dificilă, apare
tusea, respirația șuierătoare și scurtată.

SFATURI PENTRU EVITAREA ALERGIILOR
SEZONIERE
■ Rămâneți în interior în timpul perioadei
în care nivelul de polen din aer este ridicat.
Aceste zile sunt cele calde, cu aer uscat și
vânt.
■ Descălțați-vă la intrarea în casă și faceți
imediat un duș după ce ați fost în aer liber
în timpul perioadelor în care în aer se află
concentrații importante de polen.
■ Clătiți-vă nasul cu apă cu sare pentru a
elimina polenul din căile nazale, unde de-
clanșează un răspuns alergic.
■ Folosiți un aspirator cu filtru HEPA
(High-efficiency particulate arrestance) și
un purificator de aer cu filtru HEPA.
■ Învățați să recunoașteți sezonul alergiilor
la polen. Plantele produc polen la aproxi-
mativ aceeași perioadă în fiecare an. Mani-
festările specifice alergiilor pot să apară în
funcție de zona în care locuiește o persoană.

De asemenea, anumite alegeri ali-
mentare pot contribui la reducerea reacți-
ilor alergice.
■ Vitamina C este un antihistaminic natu-
ral, așa că mâncați berries (afine, mure,
zmeură, căpșuni), citrice, broccoli și
legume cu frunze verzi (spanac, kale, varză,
swiss chard etc).
■ Ceaiurile de ghimbir, de urzică și de
păpădie și de sunt de asemenea antihista-
minice naturale.
■ Quercetinul este un flavonoid puternic
(antioxidant) care previne alergiile. Îl găsiți
în ceapă, legumele crucifere și mere.
■ Evitați alimente inflamatorii precum lac-
tatele, produsele pe bază de grâu, zahărul și
carbohidrații rafinați și consumați mai
multe din cele bogate în Omega-3, ca
somon, semințele de in, semințele de chia
și nucile.

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, șef la Clinique
Réseau Diamant.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Vine primăvara, începe sezonul alergiilor
Sfârșitul iernii nu e motiv de bucurie pentru toata lumea, căci

primăvara se deschide oficial sezonul alergiilor. Cel mai important fac-
tor declanșator al alergiilor din timpul primăverii este polenul. În-
trucât acesta este întâlnit aproape peste tot pe planetă, evitarea
expunerii este aproape imposibilă. Cum ne putem pregăti pentru acest
sezon al alergiilor?

►
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Este materia întunecată alcătuită din găuri
negre?

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Materia întunecată și
găurile negre repre-
zintă două mari mistere
ale fizicii moderne.
Materia întunecată pare
să domine Universul,
fiind de circa cinci ori
mai abundentă decât

materia „normală”. Efectele materiei în-
tunecate se resimt prin gravitația pe care
aceasta o exercită asupra materiei normale,
precum stele sau galaxii. Astfel, galaxiile
par să conțină o cantitate enormă de materie
întunecată, despre care nu știm din ce ar
putea fi alcătuită.

O ipoteză ar fi că materia întunecată -
care deci nu emite lumină și nu interac-

ționează cu materia normală decât prin
gravitație și, poate, extrem de slab prin noi
forțe pe care, deocamdată, nu le cunoaștem
- este alcătuită din particule încă
nedescoperite. Acestea pot fi particule cu
masa mult mai mare decât particulele de
materie normală (electroni, protoni, neu-
troni) sau, în alte teorii, particule cu masa
mult mai mică (axioni).

Mai multe experimente, la accelera-
toarele de particule sau în laboratoarele sub-
terane, au încercat și încearcă să detecteze
semnale rezultate în urma interacțiunii par-
ticulelor de materie întunecată cu detec-
toarele noastre. Până în prezent însă,
succesul a eludat aceste experimente. Nu au
fost descoperite urme ale existenței parti-
culelor ce ar putea alcătui materia în-
tunecată. Experimentele Atlas și CMS de la
Large Hadron Collider (LHC, Geneva) con-

tinuă vânătoarea particulelor de materie în-
tunecată, la fel ca și experimentele din la-
boratoarele subterane, printre care XENON
1T de la Gran Sasso (Italia), cel mai sensi-
bil experiment de gen care și-a început de
curând activitatea.

În acest context, mai mulți oameni de
știință au readus la viață o idee mai veche
pe care au reușit s-o modernizeze. Ei susțin
că materia întunecată ar putea fi alcătuită
nici mai mult nici mai puțin decât din găuri
negre. În urma recentei observații a unde-
lor gravitaționale de către antenele interfe-
rometrice LIGO din SUA, generate de
coliziunea a două găuri negre cu masa de
mai bine de 30 de ori cea a Soarelui, este
posibil, susțin aceștia, ca Universul să fie
plin de astfel de găuri negre. Ele ar putea fi
chiar la fel de numeroase ca stelele!

Cum de au ajuns cercetătorii să for-

muleze o astfel de ipoteză? Care este nou-
tatea? Se consideră că găurile negre ce se
nasc în urma morții stelelor - a exploziei ur-
mată de colaps gravitațional, mai precis -
ar trebui să aibă masa în jur de 15 ori cea a
Soarelui. Găurile negre cu masa de peste 30
de ori cea a Soarelui, care au generat unda
gravitațională, nu s-ar explica - cel puțin în
mod simplu - prin modelul cunoscut. Ele ar
fi putut lua naștere imediat după Big Bang,
în Universul primordial, când densitatea era
atât de mare încât materia ar fi putut colapsa
direct în găuri negre. Aceste găuri negre pri-
mordiale ar putea fi extrem de numeroase
în Univers.

La ora actuală nu cunoaștem cu precizie
numărul și distribuția găurilor negre în
Univers. Ele nu emit semnale (decât dacă
capturează stele care cad în interiorul lor)
și nu sunt vizibile cu telescoape în mod di-
rect. Ar putea fi observate dacă emit unde
gravitaționale atunci când sunt într-un sis-
tem binar (precum cele măsurate de LIGO)
sau prin efecte de lentilă gravitațională pe
care le-ar exercita asupra luminii stelelor
sau galaxiilor ce se propagă până la noi.

Noi experimente, precum CHIME
(Canadian Hydrogen Mapping Experi-
ment), un radiotelescop situat în Canada la
Okanagan Falls, ar putea descoperi semnale
indirecte ale existenței găurilor negre cu
masa în jur de 30 de ori cea a Soarelui. An-
tenele gravitaționale LIGO și VIRGO
(Italia) vor continua să caute unde gravi-
taționale generate de coliziunea găurilor
negre, pentru a putea înțelege distribuția
acestora în Univers.

În viitorul apropiat vom putea afla dacă
găurile negre ar putea reprezenta miste-
rioasa materie întunecată sau, dimpotrivă,
va trebui să continuăm căutarea acesteia cu
alte instrumente și noi metode.

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

ASTRONOMIE

Ar putea materia întunecată, care domină Universul, să fie alcătu-
ită din găuri negre primordiale? După descoperirea celor două găuri
negre care în urma colapsului gravitațional au general undele gravi-
taționale măsurate de LIGO (Laser Interferometer Gravitational-
Wave Observatory, SUA), această ipoteză este discutată intens în
comunitatea științifică. Astronomii încearcă să facă noi măsurători
care să o confirme sau, dimpotrivă, să o elimine definitiv.

►

Fuziunea a două găuri negre neașteptat de mari a dus la emiterea ipotezei că acestea ar fi
materie întunecată.

Cum știm că există
materie întunecată?
Existenţa materiei întunecate a fost teo-
retizată pentru prima dată de atronomul
Fritz Zwicky. În anii 1920, el a constatat că
galaxiile care se deplasează în clustere o
fac atât de rapid, încât dacă nu ar exista
ceva, care nu se prezintă sub forma stelelor
sau a gazului, clusterele s-ar dezintegra. În
anii ’70, Vera Rubin, a demonstrat
prezenţa acestei caracteristici şi în cazul
galaxiilor individuale.

În ultimii ani astronomii au reuşit să de-
tecteze tot mai bine prezenţa materiei în-
tunecate bazându-se pe efectul
gravitațional al acesteia asupra razelor de
lumină ce străbat Universul. Atunci când o
rază de lumină trece printr-o regiune în
care se află materie întunecată, traiectoria
acesteia este curbată de atracţia gravi-
taţională a materiei întunecate. În loc de o
traiectorie în linie dreaptă, raza de lumină
este curbată în funcție de cât de multă ma-
terie întunecată se află în regiunea prin
care se propagă.
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Totuși, sunt persoane care nu au ignorat
viitorul pe termn lung. Mistici ca Nos-
tradamus au încercat să calculeze sfârşitul
lumii. HG Wells a încercat să dezvolte o şti-
inţă a prezicerilor şi a descris viitorul înde-
părtat al omenirii în cartea „Maşina
timpului”. Alţi scriitori au construit, de
asemenea, viitoruri pe termen lung pentru
a avertiza, amuza sau face speculaţii.

Dar chiar dacă aceşti pionieri sau futu-
rologi nu s-ar fi gândit la viitorul omenirii,
prea mult nu s-ar fi schimbat. Omenirea n-
ar fi putut face mare lucru ca să se salveze
de la o criză existenţială sau chiar să
provoace una.

Astăzi suntem într-o poziţie mai privi-
legiată. Activitatea umană determină în
mod constant viitorul planetei noastre. Şi
chiar dacă suntem departe de a controla
dezastrele naturale, dezvoltăm tehnologii
care ne pot ajuta să le temperăm sau, cel
puţin, să le facem față.

În rândurile de mai jos prezentăm cele
mai mari cinci ameninţări la adresa exis-

tenţei omenirii. Trebuie avut însă în vedere
faptul că această listă nu este finală. În ul-
timle secole am descoperit sau creat noi
riscuri existenţiale - supervulcanii au fost
descoperiţi la începutul anilor 1970, iar
înainte de Proiectul Manhattan războiul nu-
clear era imposibil. Putem deci să ne aştep-
tăm să mai apară şi altele. De asemenea,
unele riscuri ce astăzi par serioase s-ar
putea să dispară pe măsură ce avansăm în
cunoștințe. Probabilităţile se pot schimba şi
ele în timp - uneori datorită faptului că
riscurile ne îngrijorează şi ne ocupăm de ele
ca să le eliminăm.

Pe de altă parte, doar pentru că ceva e
posibil şi potenţial periculos, nu înseamnă
că şi merită să ne facem griji. Există riscuri
asupra cărora nu putem avea nicio influ-
enţă, ca emisiile de raze gama care rezultă
din explozia galaxiilor. Dar atunci când
știm că putem face ceva, priorităţile se
schimbă. De exemplu, prin igienă, vacci-
nuri şi antibiotice, molimele au devenit
dintr-un act divin, o proastă igienă publică.

RĂZBOIUL NUCLEAR
Deşi până acum au fost folosite numai

două arme nucleare - la Hiroşima şi la Na-
gasaki, în al Doilea Război Mondial - iar
stocurile de arme nucleare au scăzut de la
vârful pe care l-au atins în timpul Războiu-
lui Rece, e o greşeală să credem că războiul
nuclear e imposibil. De fapt, s-ar putea să
nu fie improbabil.

Criza rachetelor cubaneze a fost foarte
aproape să devină una nucleară. Dacă pre-
supunem că la fiecare 69 de ani s-ar petrece
un asemenea eveniment şi că există una din
trei şanse să se transforme într-un război
nuclear, şansa unei astfel de catastrofe
creşte la aproape una la 200 pe an.

Mi mult, criza rachetelor cubaneze a
fost cel mai cunoscut caz. Istoria disuasiu-
nii nucleare dintre Uniunea Sovietică şi
Statele Unite e plină de apeluri de urgenţă şi
greşeli periculoase. Probabilitatea reală s-a
schimbat funcție de tensiunile inter-
naţionale, dar pare neverosimil ca şansele
să fie mai mici de unu la o mie pe an.

Un război nuclear la scară mare între
două superputeri ar omorî sute de milioane
de oameni direct sau în perioada imediat ur-
mătoare dezastrului - un dezastru inimagi-
nabil. Dar asta nu e destul ca să-l
transforme într-un risc existenţial.

Similar, pericolele căderilor radioactive
sunt adesea exagerate - potenţial mortale la
nivel local, dar la nivel global o problemă
relativ limitată. Bombele cu cobalt au fost
propuse ca o armă ipotetică a zilei de apoi
care i-ar omorî pe toţi prin căderile ra-
dioactive, dar sunt practic greu şi scump de
construit. Şi fizic, sunt doar cu greu posi-
bile.

Adevărata ameninţare este iarna nu-
cleară - adică deşeurile radioactive aruncate
în stratosferă care ar cauza răcirea şi us-
carea pe termen lung a lumii. Simulările
moderne ale climatului arată că ar putea ter-
mina agricultura mondială pe mulţi ani.
Dacă acest scenariu se produce, miliarde de
oameni vor muri de foame. Doar câțiva vor
supravieţui, împrăştiaţi și supuși altor peri-
cole mortale, precum bolile. Principala in-
certitudine rămâne felul cum s-ar comporta
căderile radioactive: în funcţie de tipul de
deşeuri, rezultatele pot fi foarte diferite şi
în momentul de faţă nu avem mijloace
corecte de a le evalua.

EPIDEMIILE CREATE PRIN BIOINGINERIE
Epidemiile naturale au omorât mai

mulţi oameni decât războaiele. Totuşi, epi-
demiile naturale nu sunt o potenţială
ameninţare existenţială: există indivizi
rezistenţi la diverși agenţi patogeni, iar des-
cendenţii supravieţuitorilor devin mai rezis-
tenţi. De asemenea, evoluţia nu favorizeză
paraziţii care îşi omoară gazdele. Acesta
este motivul pentru care sifilisul a devenit
dintr-un ucigaş virulent o boală cronică pe
măsură ce s-a răspândit în Europa.

Din nefericire, în ziua de azi putem face
ca bolile să fie fie mai rele. Unul dintre cele
mai celebre exemple este cel în care intro-
ducerea unei gene suplimentare în variola
şoarecilor - versiunea transmisă de şoareci
a variolei - a făcut-o şi mai letală şi capa-
bilă să infecteze indivizii vaccinaţi.
Cercetările recente făcute asupra gripei
aviare au demonstrat, de asemenea, că con-
tagiozitatea unei boli poate fi crescută în
mod deliberat.

În momentul de față, riscul ca cineva să
propage deliberat ceva devastator e mic.
Dar pe măsură ce biotehnologia se per-
fecţionează şi devine mai ieftină, tot mai
multe grupuri vor fi în stare să facă bolile şi
mai grave.

Majoritatea lucrărilor asupra armelor bi-
ologice au fost făcute de guverne în
căutarea unei arme controlabile, căci șter-
gerea umanităţii de pe faţa pământului nu
aduce vreun folos militar. Dar totdeauna vor
exista oameni care vor să facă ceva pentru
că pot. Alţii au scopuri mai „înalte”. De
exemplu, cultul Aum Shinrikyo a încercat
să grăbească apocalipsa folosind armele bi-
ologice, pe lângă un atac cu gaz paralizant.
Unii cred că Pământul ar fi mai bun fără oa-
meni ş.a.m.d.

Numărul morţilor datorat armelor bio-
logice şi epidemiilor pare să aibă o dis-
tribuţie exponenţială - cele mai multe
atacuri au puţine victime, dar doar câteva
pot omorî mulţi. La ora actuală, riscul unei
epidemii provocate de bioterorism pare
foarte mic. Dar prin bioterorism guvernele
au ucis mai mulţi oameni decât teroriştii
(aproape 400.000 de oameni au murit da-
torită programului japonez de război bio-
logic în al Doilea Război Mondial). Şi
cum tehnologia devine tot mai puternică, în

Cele mai mari cinci ameninţări

Horaire disponile à
OSTEOYOGA.COM

TTHHEE  PPAATTHH  OOFF  TTHHEE  OORRGGAANNIICC  SSEELLFF

În gălăgia zilnică a crizelor cu care se confruntă omenirea, uităm de
multele generaţii care sperăm să ne urmeze. Nu cele care vor trăi peste
200 de ani, ci cele care vor trăi peste 1.000 sau 10.000 de ani. Folosim
cuvântul „sperăm” deoarece ne confruntăm cu unele riscuri, numite
riscuri existenţiale, care ar putea şterge omenirea de pe faţa pămân-
tului. Acestea nu sunt doar riscuri ale unor mari dezastre, ci ale unor
dezastre care ar putea pune capăt istoriei.

►
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la adresa existenţei umane
viitor agenţi patogeni mult mai virulenţi vor
fi mai uşor de proiectat.

SUPERINTELIGEN�A
Inteligenţa e ceva foarte puternic. Un

increment în abilitatea noastră de a rezolva
probleme şi de a ne coordona în grup ne-a
făcut să lăsăm maimuţele în urmă. Acum
existenţa lor depinde de deciziile oamenilor,
nu de ce fac ele. A fi inteligent este un avan-
taj pentru oameni şi organizaţii. De aceea
se și fac atâtea eforturi în găsirea unor căi
de a îmbunătăţi inteligenţa noastră indivi-
duală şi colectivă, de la droguri care să in-
tensifice cunoaşterea până la programele de
inteligenţă artificială.

Problema este că entităţile inteligente
sunt bune la atingerea scopurilor lor, dar
dacă scopurile sunt rele, entităţile îşi pot
folosi puterea pentru a atinge în mod in-
teligent obiective dezastruoase. Nu e niciun
motiv să credem că inteligenţa însăşi va
face ceva să se poarte frumos şi moral. De
fapt, e posibil să se demonstreze că anumite
tipuri de sisteme superinteligente nu vor
urma regulile morale chiar dacă ele sunt
valide.

Şi mai îngrijorător e faptul că în încer-
carea de a explica mersul lucrurilor unei in-
teligenţei artificiale, intrăm în probleme
practice şi filozofice profunde. Valorile
umane sunt difuze, complicate, nu ştim să
le exprimăm bine şi chiar dacă am şti, s-ar
putea să nu înţelegem toate implicaţiile do-
rinţelor noastre.

Inteligenţa bazată pe software poate să
ajungă repede de la o putere subumană la
una înspăimântătoare. Motivul este că ea
poate fi ajustată în mod diferit de inteligenţa
biologică: poate lucra mai rapid pe calcula-
toare mai rapide. Părţi din ea pot fi dis-
tribuite pe mai multe calculatoare, versiuni
diferite pot fi testate şi actualizate în timpul
funcţionării, noi algoritmi pot fi înglobaţi
pentru a mări performanţele.

S-a sugerat că e posibilă o „explozie a
inteligenţei” atunci când software-ul devine

destul de perfecţionat pentru a face un soft-
ware şi mai bun. Dacă apare un astfel de
salt, atunci va fi o mare diferenţă între pu-
terea potenţială a sistemelor inteligente (sau
a oamenilor care le spun ce să facă) şi restul
lumii. Acestea au un potenţial clar de a
provoca dezastre dacă sunt direcţionate spre
scopuri rele.

Un lucru neobişnuit privind superin-
teligenţa este că nu ştim dacă e posibilă o
rapidă şi puternică explozie a inteligenţei.
Poate că civilizaţia noastră actuală se au-
toperfecţionează în cel mai rapid ritm posi-
bil. Există totuși motive întemeiate să
credem că unele tehnologii pot grăbi lu-
crurile într-un ritm mult mai mare decât
societatea actuală poate să le stăpânească.
În același timp, nu avem o bună înţelegere
a gradului de periculozitate pe care diferite
forme de superinteligență îl comportă sau a
strategiilor de atenuare ce ar putea
funcţiona. E foarte greu să te gândeşti la o
tehnologie viitoare pe care nu o avem încă
sau la inteligenţe mai mari decât a noastră.
Din toate riscurile prezentate aici, superin-
teligența este cel care are cele mai mari
șanse să fie ori cel mai masiv, ori doar un
miraj.

În mod surprinzător, domeniul acesta
este puțin cercetat. Chiar și în anii ‘50 şi
‘60, când oamenii erau foarte convinşi că
superinteligenţa poate fi realizată „într-o
generaţie”, ei nu dădeau mare atenţie pro-
blemelor de siguranţă. Poate că nu şi-au luat
în serios previziunile, dar cel mai probabil
e că au considerat asta ca fiind o problemă
pentru viitorul îndepărtat.

NANOTEHNOLOGIA
Nanotehnologia este controlul asupra

materiei cu precizie atomică sau molecu-
lară. În sine, nu e periculoasă - dimpotrivă,
ar trebui să fie o veste bună pentru cele mai
multe aplicaţii. Problema este că, exact ca
biotehnologia, creşterea puterii creşte şi
potenţialul pentru abuzuri împotriva cărora
e greu să te aperi.

Marea problemă nu e infamul „grey
goo” (scenariul în care nanoroboţii scapă de
sub control) în care maşinile care se auto-
multiplică devorează totul. Asta ar necesita
o proiectare inteligentă îndreptată chiar spre
acest obiectiv. E greu să faci o maşină care
să se automultiplice. Biologia, implicit, e
mult mai bună la asta. Poate vreun maniac
să reuşească, dar sunt mult mai multe
metode de distrugere mai uşoare.

Riscul cel mai evident este că fabricarea
cu precizie atomică pare ideală pentru fa-
bricarea ieftină și rapidă a armelor. Într-o
lume în care orice guvern ar putea „tipări”
mari cantităţi de arme automate şi semiau-
tomate (inclusiv instalaţii care să producă
şi mai multe), cursa înarmărilor ar deveni
foarte rapidă, şi deci instabilă, deoarece a-i
da inamicului prima lovitură înainte ca el să
poată să riposteze e un avantaj prea tentant.

Armele pot fi de asemenea lucruri mici,
precise: o „otravă inteligentă” care
acţionează ca un gaz paralizant, dar îşi
caută victimele, sau sistemele de suprave-
ghere bazate pe omiprezenţii „gnatboţi”
(roboţi minusculi) care să ţină populaţiile
docile, par perfect posibile. De asemenea,
pot exista căi de a pune la îndemâna oricui
vrea arme nucleare şi inginerie a climei.

Nu putem estima probabilitatea
riscurilor existenţiale ale nanotehnologiei,
dar ea pare a fi potenţial distrugătoare
deoarece ne poate oferi orice dorim.

NECUNOSCUTELE NECUNOSCUTE
Cea mai angoasantă posibilitate este că

există ceva foarte mortal şi noi nu avem
niciun indiciu despre asta.

Tăcerea din cer poate fi dovada acestui
lucru. Absenţa extratereştrilor se datorează
oare faptului că viaţa sau inteligenţa sunt
extrem de rare sau că viaţa inteligentă tinde
să se auto-extermine ? Dacă există un viitor
Mare Filtru, trebuie să fi fost observat şi de
alte civilizaţii, dar nici asta n-a ajutat la
nimic.

Oricare este ameninţarea, ea trebuie să

fie ceva de neevitat chiar și când ne dăm
seama că ea există. Nu ştim nimic despre o
astfel de ameninţare (nimic de pe lista
acesta nu acţionează astfel), dar ea poate
exista.

Observaţi că doar pentru că ceva e ne-
cunoscut, nu ne împiedică să ne gândim la
asta. Într-un articol remarcabil, Max
Tegmark şi Nick Bostrom arată că un anu-
mit set de riscuri trebuie să aibă mai puţin
de o şansă la un miliard de ani, ţinând cont
de vârsta relativă a Pământului.

Vă puteţi întreba de ce schimbările cli-
matice sau căderea unui meteorit au fost
scoase de pe această listă. Schimbările cli-
matice, oricât de înfricoşătoare ar fi, e im-
probabil să facă planeta nelocuibilă (dar
s-ar putea să se combine cu alte ameninţări,
dacă apărarea noastră se prăbuşeşte). Mete-
oriţii ar putea, desigur, să ne şteargă de pe
faţa pământului, dar ar trebui să fim foarte
ghinionişti. Speciile medii de mamifere
supravieţuiesc vreun milion de ani. Deci,
ritmul extincţiei naturale este aproximativ
de unu la un milion de ani. Acesta e mult
mai mic decât riscul unui război nuclear,
care după 70 de ani încă e cea mai mare
ameninţare la adresa continuităţii existenţei
noastre.

Euristica disponibilităţii ne face să
supraestimăm riscurile care apar adesea în
media şi să nesocotim riscurile insolite.
Dacă mai vrem să fim pe aici într-un mili-
on de ani, trebuie să corectăm acest lucru.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „The five biggest threats to
human existence”, a apărut pe site-ul
theconversation.com. Scientia.ro este un site
de popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro pre-
zintă zilnic articole și știri și are o secțiune de
bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să sprijine
acest demers de transmitere a informației ști-
ințifice pe înțelesul tuturor pot dona la:
www.scientia.ro.

Deschis: Marti - Vineri: 9.00-18.00 | Sambata: 9.00-17.00
Duminica - Luni: Inchis

* Detalii in magazin
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ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

Suntem în America anilor
‘60. Paranoia post Cold
War transformă America
într-un stat fascist, poli-
țienesc. Drept urmare, oa-
menii de ştiinţă sunt
încorporați în masă în labo-

ratoare destinate creării de arme cât mai
sofisticate. Tehnologia stagnează, tot ce
înseamnă progres științific se concen-
trează în domeniul armamentului.

Asistăm la un status quo bizar în care
computerele, telefoanele, electromena-
jerele anilor ‘50 sunt combinate cu roboţi
avansaţi, arme energetice sofisticate,
maşini propulsate de energie nucleară.

În această stare de lucruri loveşte ne-
milos criza energetică, care declanşează o
serie de războaie numite „războaiele
resurselor”. De aici până la criza nucleară
nu mai e decât un pas, făcut în 2077, când,
în urma unui război mondial nuclear, care
durează aproximativ două ore, omenirea e
aproape eradicată.

Planeta devine un morman uriaș și ra-
dioactiv de moloz și ruine. O parte din
supraviețuitori ne putem imagina că fac
parte din clasele avute, cei care au avut
mijloacele necesare să îşi cumpere un loc
în așa-numitele Vault-uri, adică adăposturi
subterane antiatomice. Există supra-
viețuitori și la suprafaţă, suficienţi cât să
se organizeze în triburi și să înceapă să se
războiască pe puţinele resurse de apă și
hrană disponibile. Universul Fallout aduce
mult cu cel în care e imaginată aventura
lui Mad Max.

Puţinele clădiri din fostele oraşe sufi-
cient de rezistente ca să rămână în pi-
cioare, tunelurile și staţiile de metrou sunt
rapid ocupate de triburi. Armele chimice
care au fost utilizate odată cu cele nu-
cleare au produs mutaţii în aproape orice
formă de viață, astfel încât oricine se
aventurează dincolo de porţile blindate ale
Vault-urilor sau de cele ale clădirilor ocu-
pate de triburi îşi riscă viața.

Și exact acesta este rolul tău în joc: să
ieși din adăpost și să încerci să faci puţină

ordine în haosul care domneşte. Lumea în
care te învârți este uriaşă, de o frumuseţe
stranie și, desigur, plină de pericole.
Șobolani și cârtițe uriaşe, scorpioni ra-
dioactivi, morţi vii (cei care au
supravieţuit expunerii la radiaţii, dar care
și-au pierdut orice urmă de raţiune),
bandiţi și diferite facţiuni armate care mai
întâi trag și apoi întreabă de sănătate.
Uneori mai găseşti câte o casă intactă,
intri și simţi că te-ai întors în timp, re-
cunoști electrocasnicele din filmele anilor
‘50, stilul de postere al acelor ani,
reclamele acelea puţin naive dar atât de
tipice epocii.

Armele cu care începi sunt primitive,
dar poți găsi, câștiga sau cumpăra unele
mai performante. Moneda de bază e ca-
pacul turtit de Coca-Cola - nu se poate să
nu guști ironia producătorilor - iar băutura
cea mai căutată e Nuka-Cola, o variantă
fosforescentă a deja suficient de toxice
băuturi.

Ultimul apărut din serie este Fallout 4,
a cărui acțiune se petrece în Boston. În
ceea ce a rămas din Boston, mai exact.

Jocul începe într-o frumoasă și calmă
dimineață de weekend în care te afli acasă,
împreună cu soția și copilul. Robotul-valet
îți servește cafeaua, profitând de ocazie ca

să schimbe cu tine câteva glume și ceva
considerații despre vreme. Viața e fru-
moasă. E anul 2077 și lumea arată cam
cum își imaginau autorii romanelor SF din
anii ‘50 că va arăta în anul 2000.

Și-apoi sirenele încep să urle. Te
repezi la TV și dai pe postul oficial. Apuci
să vezi niște imagini apocaliptice cu ciu-
perci atomice și să auzi un mesaj care
anunță un catastrofal război atomic la
scară planetară.

Ușa se izbește de perete și o voce îţi
strigă să-ți mobilizezi familia și să te în-
drepți urgent înspre cel mai apropiat adă-
post antiatomic.

Alergi disperat, cu soția alături și
copilul în brațe, și apuci să te arunci în
adăpostul a cărui ușă e pe cale să se
închidă cu doar câteva fracțiuni de se-
cundă înainte ca suflul unei bombe ato-
mice să măture orice urmă de viață, orice
vietate care nu a apucat să se pună la adă-
post.

Te afli în Vault 111 și-ți vei petrece ur-
mătorii 200 de ani criogenizat. După ce
timpul se scurge, trezirea e brutală: ești
martorul asasinării soției și răpirii copilu-
lui. În timpul cât ai dormit, lumea s-a
schimbat radical. Acum „The Institute”
controlează și terorizează lumea, cu

armata de roboți din dotare. Crimele și
răpirile sunt la ordinea zilei.

Ieși la suprafață cu un scop bine pre-
cizat: să-ți regăsești copilul și să-i
pedepsești pe cei vinovați. Asta este mi-
siunea principală a jocului, dar e foarte
greu să te ții de ea. Cum să reziști tentației
de a explora birourile abandonate ale unei
edituri specializate pe benzi desenate,
atunci când treci pe lângă clădire? Sau
celebrul Park Fenway? Freedom trail? Sau
școala aceea primară pe jumătate dărâ-
mată în fața căreia odihnesc în pace câțiva
gangsteri trași în țeapă?

Explorarea îţi oferă cel puțin la fel de
multe satisfacții ca și misiunile propriu-
zise. Evident, fiind ultima apărută, lumea
Fallout 4 este cea mai diversă și mai bo-
gată în detalii din toată seria. E plină de
ghetouri, păduri sinistre, moarte, mlaștini
stranii, zone deșertice parțial mascate de
o ceață verde, toxică, dar și zone care par
aproape ospitaliere, case destul de bine
conservate la țărmul mării sau ferme izo-
late.

Fiecare secundă e o luptă pentru
supraviețuire și fiecare decizie a ta influ-
ențează deznodământul. E un joc capti-
vant care se petrece într-o lume gândită
până la ultimul detaliu, coerentă și plau-
zibilă.

Jocuri video? Cum adică, doar nu mai
suntem copii! Ba s-avem pardon, jocul
nu-i apanajul unei anumite categorii de
vârstă. Este una dintre cele mai relaxante
activități pe care un adult le poate prac-
tica. Când te joci, nu mai există nimic în
afara universului jocului. Toată energia și
concentrarea de care ești capabil sunt mo-
bilizate de acea lume virtuală. Uiți de fac-
turi, de probleme, uiți de tine. Îți iei o
binemeritată pauză de la realitate. Și asta
nu poate face decât bine, dacă nu se fac
excese.

*Fallout este un joc video retro-futurist a
cărui acțiune se petrece într-o lume post-
apocaliptică. Este produs de Bethesda
Softworks pentru Windows, Playstation și
Xbox.

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

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
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Universul Fallout
LUMI VIRTUALE

În lumea dominată de ură și frică în care trăim, scenariul unui război atomic nu mai pare
atât de improbabil. Aceasta este și ideea pe care se bazează seria Fallout.*
►

Fallout 4: Fiecare secundă e o luptă pentru supraviețuire și fiecare decizie pe care o iei
influențează deznodământul. 
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Angajez șoferi clasa 1 incorporați.
Lucru local, plătit la oră, camion atitrat.
Cerințe: cunoașterea limbii franceze,
minim 6 luni de experiență pe rută, nu mai
mult de 5 puncte pierdute. Tel: 514-836-
4288.

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

Se caută un cuplu bilingv, responsabil, cu
spirit organizatoric pentru un post de
concierge la un bloc de 64 de 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.

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 jachetă Canadian Goose culoare nea-
gră, cu glugă și blăniță, măsura M/L, 3/4,
aproape nouă. Preț: 450$, negociabil.
Sunați la: 438-345-5340, între orele 09:00-
17:00.

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.

Bărbat prezentabil, 42 ani, doresc să
cunosc o doamnă ( 30-48 ani) pentru o re-
lație stabilă, bazată pe comunicare, res-
pect, înțelegere, tandrețe și pasiuni
comune. stefan.teodoreanu@gmail.com.

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

Domn divorțat, 45 de ani, prezentabil, tan-
dru 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 suflet sin-
cer, un bărbat care să te ocrotească și să te
iubească, nu ezita! Știu că ești acolo, un-
deva. Avem nevoie unul de celălalt. Trimi-
te câteva rânduri despre tine și o fotografie
recentă la: carpatica71@yahoo.ca.

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

FOTBAL | LIGA 1 BOCCIA

Iulian Ciobanu, la Campionatul
Canadian de boccia 2017

LLiiggaa  PPrrooffeessiioonniissttăă
ddee  FFoottbbaall  aa  ssttaabbiilliitt
pprrooggrraammuull  sseezzoonnuu--
lluuii ppllaayy  ooffff  îînn  LLiiggaa  11

Liga Profesionistă de Fot-
bal a anunţat, prin inter-
mediul site-ului oficial,
programul celor zece etape
din play-off-ul Ligii I.

În play-off şi în play-out
punctele echipelor vor fi în-
jumătăţite, urmând ca echi-
pele care au punctaj impar
înainte de împărţirea la 2 să
beneficieze de o ajustare în
plus a punctajului (ex. 41 de
puncte în sezonul regulat
devin 21 de puncte în play-
off).

Astra Giurgiu este sin-
gura echipă care intră în play-
off după ce a acumulat un
punctaj par în sezonul regulat
(44 de puncte), ceea ce
înseamnă că formaţia lui
Marius Şumudică va avea
câştig de cauză la finalul se-
zonului, dacă va încheia la
egalitate de puncte cu o altă
formaţie. Următorul criteriu
de departajare e reprezentat
de rezultatele directe din
play-off, urmat de golavera-
jul din meciurile directe şi
golaverajul general.

Derby-ul fotbalului româ-
nesc, dintre FC Steaua şi Di-
namo se va disputa în etapele
a treia şi a opta.

PROGRAMUL PLAY - OFF
Etapa 1
Astra - CS U Craiova, sâm-
bătă, 11 martie, ora 20.30
FC Steaua - CFR Cluj, du-
minică, 12 martie, ora 20:30
FC Viitorul - FC Dinamo,
luni 13 martie, ora 20:30

Etapa a 2-a (17-19.03.2017)

FC Dinamo - CS U Craiova
CFR Cluj - Astra
FC Viitorul - FC Steaua

Etapa a 3-a (31.03-
02.04.2017)
FC Steaua - FC Dinamo
Astra - FC Viitorul
CS U Craiova - CFR Cluj

Etapa a 4-a (04-06.04.2017 -
intermediară)
FC Dinamo - CFR Cluj
FC Viitorul - CS U Craiova
FC Steaua - Astra

Etapa a 5-a (07-09.04.2017)
Astra - FC Dinamo
CS U Craiova - FC Steaua
CFR Cluj - FC Viitorul

Etapa a 6-a (14-16.04.2017)
FC Dinamo - FC Viitorul
CFR Cluj - FC Steaua
CS U Craiova - Astra

Etapa a 7-a (21-23.04.2017)
CS U Craiova - FC Dinamo
Astra - CFR Cluj
FC Steaua - FC Viitorul

Etapa a 8-a (28-30.04.2017)
FC Dinamo - FC Steaua
FC Viitorul - Astra
CFR Cluj - CS U Craiova

Etapa a 9-a (05-07.05.2017)
CFR Cluj - FC Dinamo
CS U Craiova - FC Viitorul
Astra - FC Steaua

Etapa a 10-a (12-
14.05.2017)
FC Dinamo - Astra
FC Steaua - CS U Craiova
FC Viitorul - CFR Cluj

TENIS

MMaarriiaa  ȘȘaarraappoovvaa  nnuu  vvaa  pprriimmii  wwiilldd
ccaarrdd--uull  llaa  RRoollaanndd  GGaarrrrooss

Campionatul canadian de boccia
se va desfășura anul acesta în
Longueuil, la Centre sportif du
CÉGEP Édouard-Montpetit, în pe-
rioada 16-19 martie 2017.

Iulian Ciobanu, medaliat cu
bronz la nivel individual, categoria
BC4, la Campionatul canadian din
2015, și cu argint la același nivel și
categorie la Campionatul canadian
din 2016, va participa și la această
ediție, sperând într-o medalie de aur.
El are deja o medalie de aur în pal-
mares, obținută în 2015, la com-
petiția pe echipe de la Boccia
Americas Team and Pairs Cham-
pionships, și încă una de argint, tot
într-o probă pe echipe, la BISFed
Boccia World Open, care s-a des-
fășurat anul trecut la Montreal.

Boccia este un sport de țintă,
adaptat, care se aseamănă cu jocul
pétanque. Este un joc paralimpic
încă din 1984, scopul său fiind acu-
mularea a cât mai multe puncte,
împiedicându-l totodată pe adversar
să acumuleze, la rândul lui, puncte.
Se joacă cu șase mingi roșii contra
șase albastre, iar ținta o reprezintă o
minge albă lansată la începutul run-
dei, jocul fiind alcătuit din patru
runde. Există și timp limită. 

Boccia este un sport pe care îl
practică persoanele cu handicap
fizic. Jucătorii sunt clasificați în
patru categorii: BC1, BC2, BC3 și
BC4, după limitele fizice pe care le
au. Jucătorii care nu sunt capabili să

lanseze mingea în niciun fel sunt
jucători de rampe (BC3). Ei folosesc
deci o rampă pentru a lansa mingea
și au un asistent sportiv. Atleții din
categoriile BC1 și BC2 sunt per-
soane cu paralizie cerebrală, capabili
să lanseze mingea prin aruncare,
ridicând brațului sau cu piciorul. În
categoria BC4, jucătorii sunt afectați
de diverse maladii, în special dege-
nerative, și sunt capabili, în marea
majoritate, să lanseze mingea doar
prin balansarea brațului, de jos în
sus, în arcă. 

Iulian practică boccia din 2015,
la categoria BC4 (fiind diagnosticat

cu distrofie musculară progresivă).
Recent, el a decis să se dedice aces-
tui sport la timp plin. După ce în
2016 a reprezentat Canada la
Jocurile  Paralimpice de la Rio de
Janeiro, unde împreună cu coechi-
pierii săi a ocupat locul 6, acum el se
antrenează pentru a reprezenta încă
o dată Canada, la Jocurile Para-
limpice de la Tokyo, din 2020.

Născut în iulie 1983 la Chișinău,
el este absolvent (2008) al facultății
de Psihologie și Istorie la Univer-
sității de Stat din Moldova. Iulian
este căsătorit și tatăl a două fetițe. 

ACCENT MONTREAL

Iulian Ciobanu va participa la Campionatul canadian de boccia 2017, care  se
va desfășura în Longueuil, între 16 și 19 martie. El dorește să reprezintă din
nou Canada, la Jocurile Paralimpice din 2020. FOTO: Boccia Canada.

După ce a fost suspendată pentru
dopaj, Maria Şarapova nu va putea
participa la celebrul Roland Garros,
care se va desfășura în perioada 28
mai - 11 iunie 2017. Federaţia
Franceză de Tenis a dezvăluit că nu-
i va da wild-card-ul.

„Integritatea este unul din anga-
jamentele noastre forte. Nu putem
decide să creştem fondurile alocate
luptei împotriva dopajului şi pe
partea cealaltă să ...(invităm)”, a de-
clarat noul preşedinte al Federaţiei
Franceze de Tenis, Bernard Giudi-
celli.

Şarapova a primit însă acces la
turneele de la Stuttgart, Madrid şi
Roma, și ar puteam primi un wild-

card și din partea organizatorilor de
la Wimbledon.

Ea a fost suspendată pentru 15
luni, în ianuarie 2016, după ce a fost
testată pozitiv cu Meldonium.

Fost număr 1 mondial şi câştigă-
toare a cinci titluri de Mare Şlem,
Maria Șarapova nu mai figurează în
clasamentul Asociaţiei de Tenis
Feminin (WTA). Ea se află pe locul
93 în ierarhia mondială feminină de
simplu.

Pe 11 octombrie 2016, Șarapova
a revenit pe teren, la World Team
Tennis Smash Hits, un turneu cari-
tabil desfăşurat în Las Vegas, unde a
jucat două meciuri de dublu.Maria Șarapova
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☺- Inculpat, de ce ai jefuit banca?
- Domnule judecător, cu permisi-
unea dvs., banca a început!

☺Soțul ajunge în zori acasă. Pe
un ton de ceartă, nevasta îl întrea-
bă:
- Unde ai fost toată noaptea?
- Închipuie-ți dragă, chiar când să
plec de la birou, secretara cea nouă
mi-a adus o cafea și mi-a zâmbit
provocator. Când a pus cafeaua pe
masă, i s-a deschis bluza și nu m-
am putut abține să o sărut pe gât,
la care ea a devenit sălbatică și ne-
am pierdut amândoi capul. În
final, am ajuns la ea acasă și-am
făcut dragoste nebună toată
noaptea.
- Minți! Pun pariu că iar ai încer-
cat să-ți reinstalezi Windows-ul!

☺- Domnule, strălucirea soarelui
din zâmbetul fiicei dvs. înde-
părtează norii întunecați din exis-
tența mea!
- Asta e cerere în căsătorie sau
buletin meteo? 

☺Iubito, de azi înainte o să stăm
și noi într-un apartament scump,
așa cum ți-ai dorit.

- Vai iubitule, cât sunt de fericită!
O să ne cumpărăm în sfârșit un
apartament?
- Nu iubito, s-au mărit chiriile!

☺- Iubi, să știi că dimineață am
fost la tine la birou și-am luat 500$
din sacou.
- Foarte bine ai făcut, că eu nu mai
lucrez acolo de trei luni!

☺Soția își întreabă soțul care
pleacă într-o delegație undeva pe
litoral.
- De ce nu ți-ai pus verigheta?
- Verigheta, pe căldura asta?

☺O tipă intră în farmacie și cere
arsenic.
- Doamnă, la ce vă trebuie? întrea-
bă farmacistul.
- Vreau să-l otrăvesc pe bărbată-
miu.
- A, păi nu pot să vă vând arsenic
pentru așa ceva!
Tipa se scotocește în poșetă și
scoate o fotografie cu soțul ei și
soția farmacistului surprinși în fla-
grant delict. Farmacistul se uită la
fotografie și spune:
- Ah, scuzați-mă, n-am știut că
aveți rețetă!

2 3 7 8
9 1 2

3 5
6 4

4 9 3 5
5 4

1 2
6 1 3
4 2 8 7
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fii atent la coloană,
pentru că o mişcare mai bruscă ar

putea avea efecte nedorite. Dragoste: Eliberează-
te de amintiri dacă vrei un viitor, trecutul trebuie
să rămână la locul lui. Financiar: Ai cam rămas
fără rezerve iar surse noi nu se prea anunţă, de
aceea ar fi bine să laşi orice cheltuieli majore
pentru altădată.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ai griji în privinţa
sănătăţii, dar nici nu trebuie să faci

imprudenţe, din prea multă încredere. Dragoste:
Eşti răsfăţat cu gesturi de tandreţe şi iubire, exact
aşa cum îţi place. Financiar: Te preocupă unele
investiţii prin care confortul tău de acasă va creşte,
dar ţine cont şi de aprobarea familiei.   

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi resimţi o oboseală
cronică, la care se mai adaugă şi
astenia de primăvară. Dragoste:

Dacă e să fie cineva norocosul astrelor, tu eşti
acela, pentru că apar şanse cu totul speciale de
iubire în calea ta. Financiar: Faci planuri imense
cu bani pe care deocamdată nu îi ai.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Se accentuează stresul,
aşa că ar fi de dorit să faci ceva

pentru a-ţi întări sistemul nervos. Dragoste:
Ţinteşti sus, iar amorul doar de dragul amorului
nu prea intră în socotelile tale actuale. Financiar:
O colaborare mai veche sau o intenţie de
colaborare nefinalizată ar putea să revină în
actualitate.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ocoli medicul şi fii
cu băgare de seamă dacă ai

afecţiuni de tip „hiper” (hipertensiune, hiper-
glicemie, hipercolesterolemie etc.). Dragoste:
Omul de alături te-ar putea dezamăgi ori, dacă nu
are calităţi morale ireproşabile, este posibil să facă
un joc lipsit de onestitate. Financiar: Situaţia
atinge un punct critic care reclamă multă atenţie.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Evită excesele şi ai
grijă de siluetă. Dragoste: Pui
mare preţ pe intimitate, pe

senzualitate, fiind şi excesiv de romantic, de parcă
ai fi la începutul relaţiei. Financiar: Există riscul
unei afaceri proaste, al unui eşec major prin buget,
cauzat ori de ilegalităţi, ori de erori, ori de
intenţiile negative ale unui rival. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu eşti în cea mai bună
formă, riscul să te molipseşti de
vreo boală e cam mare, ai grijă pe

unde mergi şi cu cine intri în contact. Dragoste:
Nimic nu pare să dezechilibreze relaţia ta de
cuplu. Financiar: Dacă cineva îţi este dator, este
vremea să-l mai tragi de mânecă.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ai ac de cojocul oricărei
boli şi nu te laşi doborât așa ușor.
Dragoste: Soarele, Mercur, Marte

şi Uranus îi favorizează pe plan sentimental în
special pe celibatari. Financiar: Banii sunt în
trend ascendent, au de unde veni şi se mai
ivesc şi alte ocazii bune de a-ţi mări veniturile în
viitor.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Câteva nopţi de
insomnie sau migrenele care nu
mai trec vor zdruncina starea ta de

sănătate. Dragoste: Ţii mult la libertatea ta şi dacă
partenerul nu ţi-o respectă, vei face un pas în fată
şi îţi vei declara sus şi tare independenţa.
Financiar: Cumperi şi vinzi, dai şi primeşti, iar
ofertele sunt generoase!

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ești într-o formă bună
iar energia ta este la vârf. Totuşi, ai
grijă la alimentaţie. Dragoste:

Chiar dacă dragostea nu pare domeniul predilect,
atmosfera e mai curând pozitivă în relaţia cu
celalalt. Financiar: Ţi se fac propuneri care vor
aduce venituri bune, merită să le dai curs imediat,
fără să stai pe gânduri.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu se pune problema de
vitalitate, ci de imprudenţă, excese

şi acţiuni nesăbuite. Dragoste: Nu prea e linişte
în cuplu, conflictele se încing de la te miri ce, de
parcă aţi fi amândoi în competiţie. Financiar:
Sunt şanse în carieră şi afaceri, dar funcţionează
doar atâta timp cât nu rişti.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Te simţi excelent în
pielea ta, degaji o anume energie
care îşi trage seva din starea ta bună

de sănătate. Dragoste: Dacă stai şi aştepţi,
cuminte, ca celălalt să te remarce, aştepţi degeaba.
Financiar: Banii vin, ba chiar te poţi trezi cu
sume restante de anul trecut, care abia acum ajung
la tine.

PUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile
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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
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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 
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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.
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liști: Gabriela BUCȘA (contabilitate), Șerban TISMĂ-
NARIU (juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA
(sfatul medicului); Redactor şef: Dan GEORGESCU;
Editor: Simona POGONAT



Borsec
Perla Harghitei

111199999999++++ttttxxxx
1.5L

$$$$

Hrisca prajita

77779999
$$$$2222 kg

Mici
proaspeti

$$$$

9999999944441111 kg

Salam
Pick (tip Sibiu)

3333$$$$

99999999
kg4444

Ardei 
copti

1111$$$$

99999999
kg

Cascaval 
Svalia

3333$$$$

99999999
kg2222

6 x 355 ml

$$$$

Apa 
Labrador

111144449999
4L

Zacusca 
Pic-Nic

$$$$
314 ml

Iaurt clasic
Liberte

2222 77779999
$$$$

750 gr

Macrou afumat
la rece

$$$$

9999999911111111 kg

Ciuperci 
marinate

$$$$
580 ml2222 88889999

Seminte 
foarea soarelui

$$$$
400 gr4444

111144449999

Burta de vaca

$$$$
kg

9999999911111111

Bere nefiltrata
Vieux Montreal

6x355 ml8888$$$$

2 pentru
499$

Ciuperci 
marinate

$$$$
880 ml4444 99999999

2 pentru
899$

44449999++++ttttxxxx

99999999++++ttttxxxx

2 pentru
500$
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