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SPECIAL

CONTEXT
Ideea unui referendum pe tema

justiției a apărut din iarna anului 2017, în
contextul protestelor împotriva OUG 13.
Reamintim că în ianuarie și februarie
2017, România și comunitățile românești
din întreaga lume au fost marcate de
proteste masive față de intențiile Guver-
nului Grindeanu (PSD-ALDE) de a grația
unele fapte de corupție și de a modifica
Codul penal pentru a dezincrimina abuzul
în serviciu. Drept urmare, președintele
Iohannis a anunțat începerea demersurilor
pentru un referendum pe tema grațierii și
modificării Codului penal. Procedura
privind organizarea referendumului a fost
însă suspendată până în aprilie 2019, când
președintele a decis să facă o nouă con-
sultare a Parlamentului pentru „lărgirea
ariei de cuprindere a referendumului”. 

În urma unor întâlniri cu reprezentanți
ai partidelor politice, ONG-urilor și socie-
tății civile, cu reprezentanții autorității
judecătorești și ai asociațiilor profesionale
ale magistraților, Klaus Iohannis a hotărât
ca referendumul pentru justiție să aibă loc

odată cu alegerile europarlamentare, în
data de 26 mai 2019. 

„Este atributul meu, ca președinte, să
cer poporului să își exprime prin referen-
dum, pe 26 mai, voința cu privire la pro-
bleme de interes național. Trebuie să
lăsăm cetățenii să decidă, pentru că acești
pesediști diletanți au pervertit semnificația
votului pe care l-au primit și încearcă să
deturneze statul român făcând legi în pro-
priul lor interes.” (…) PSD continuă
asaltul la adresa Justiției, declanșat de
când a preluat guvernarea. De această
dată, pesediștii vor să dea OUG prin care
să modifice codurile penale. Golăneala
PSD a depășit orice limită. Nu trec nici
măcar trei zile fără să dea ordonanțe. Nu
este nici în spiritul Constituției, nu
servește echilibrului democratic ca Gu-
vernul să apeleze atât de des la ordonanțe
de urgență”, a declarat președintele la
sfârșitul lunii martie, atunci când a anunțat
că referendumul va fi organizat în aceeași
zi cu alegerile europarlamentare.

Decretul pentru organizarea acestui
referendum a fost semnat de președinte în

data de 25 aprilie, după avizele favorabile
din comisiile juridice reunite ale Senatului
și Camerei Deputaților și apoi din plenul
reunit al celor două Camere (vot cu carac-
ter consultativ) - survenite în urma unor
bătălii politice între Opoziție și PSD-
ALDE. 

Deși inițial Autoritatea Electorală Per-
manentă (AEP) a promovat un proiect de
OUG prin care se modifica cvorumul de
participare și validare la acest referendum
pe justiție, pentru a-l îngreuna, criticile ex-
primate și teama de noi proteste de stradă
au determinat Guvernul să facă un pas
înapoi. Astfel, pe 8 mai, Executivul a
adoptat o ordonanță de urgență cu măsuri
pentru organizarea referendumului, care
nu a alterat prevederile legale în vigoare
referitoare la cvorumul de participare și
validare a rezultatului. Reamintim că la
precedenta consultare populară, cea
privind redefinirea familiei în Constituție,
care a avut loc în octombrie 2018, pragul
a fost de 5,4 milioane de votanți, adică
30% din numărul persoanelor înscrise în
listele electorale permanente. Pragul de
30% a fost introdus în legea referendumu-
lui în decembrie 2013 de către PSD, care
l-a coborât de la 50% ca urmare a eșecu-
lui consultării populare din 2012 ce ur-
mărea suspendarea președintelui Băsescu. 

TEMELE REFERENDUMULUI
Cele două teme considerate de interes

naţional de președintele Iohannis și puse
în discuţie la referendumul din 26 mai
sunt: 
1) Interzicerea amnistiei şi graţierii pen-
tru fapte de corupţie.  
2) Interzicerea ordonanţelor de urgenţă
ale Guvernului în domeniul infracțiunilor,
pedepselor şi al organizării judiciare core-
lată cu dreptul altor autorităţi consti-
tuţionale de a sesiza direct Curtea
Constituţională cu privire la ordonanţe.

ÎNTREBĂRILE LA CARE CETĂ�ENII SUNT
CHEMA�I SĂ RĂSPUNDĂ

Întrebările care sunt puse românilor la
acest referendum pentru justiție sunt urmă-
toarele: 
1) Sunteți de acord cu interzicerea am-
nistiei și grațierii pentru infracțiuni de

corupție? 
2) Sunteți de acord cu interzicerea adop-
tării de către Guvern a ordonanțelor de
urgență în domeniul infracțiunilor,
pedepselor și al organizării judiciare și cu
extinderea dreptului de a ataca ordonanțele
direct la Curtea Constituțională? 

Cetățenii sunt chemați la vot să
răspundă cu „Da” sau „Nu” la fiecare din
aceste două întrebări.

MONTREAL: CINE POATE VOTA, CU CE
ACTE, UNDE?

La acest referendum, ca și la alegerile
europarlamentare, pot vota cetățenii români
care au împlinit vârsta de 18 ani și se află în
deplinătatea facultăților mintale și a drep-
turilor lor electorale. Aceștia își pot exercita
dreptul de vot doar cu următoarele acte
românești valabile: pașaportul, cartea de
identitate sau buletinul de identitate. Secția
de votare va funcționa în cadrul Consulatu-
lui General al României la Montreal, 1010
Sherbrooke Ouest, birou 610, Montreal,
H3A 2R7. Votul va începe la ora 7.00 și se
va desfășura până la ora 21.00 (ora locală).
Mai multe detalii în articolul: Informații
utile despre alegerile pentru Parlamentul
European, pagina 3.

EFECTE ȘI REZULTATE: CE SPUNE LEGEA?
În România, organizarea și desfășurarea

referendumurilor sunt stipulate în Legea nr.
3/2000, cu modificările și completările ul-
terioare. Respectiva lege definește referen-
dumul ca fiind „forma și mijlocul de
consultare directă și de exprimare a voinței
suverane a poporului român” cu privire la
modificarea Constituției, demiterea preșe-
dintelui, precum și în probleme de interes
național. Legea detaliază și prerogativa
președintelui țării de a de a convoca un re-
ferendum, care este prevăzută și în Consti-
tuție, la articolul 90.

Potrivit CCR, președintele are dreptul
„exclusiv” de a decide ce probleme consti-
tuie probleme de interes național, iar drep-
tul lui de a convoca un referendum nu poate
fi cenzurat.

Legislația românească nu precizează
însă caracterul unui referendum - decizional
sau consultativ. Această distincție este mai
degrabă implicită, referendumurile pentru
modificarea Constituției și demiterea

La inițiativa președintelui Klaus Iohannis, un referendum pe tema
justiției va avea loc pe 26 mai 2019 în România, simultan cu alegerile
pentru Parlamentul European. 

►

Tot ce trebuie să știți despre referendumul

Din inițiativa președintelui Iohannis, pe 26 mai 2019, odată cu alegerile europarlamentare,
în România va avea loc un referendum pentru Justiție.
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președintelui fiind decizionale, iar
cele pe subiecte de interes național
consultative.

Curtea Constituțională a explicat
însă (în 2012) că voința poporului nu
poate fi nesocotită, indiferent de tipul
de referendum. Cu alte cuvinte, rezul-
tatul acestui referendum - și a oricărui
altuia care întrunește cvorumul de
participare și cvorumul de validitate a
rezultatului - este obligatoriu.

Distincția dintre referendumul de-
cizional și cel consultativ a fost totuși
evidențiată de CCR prin faptul că cel
din urmă produce efecte indirecte, nu
ca cel privind modificarea Consti-
tuției, de exemplu, care are efect di-
rect. Efectul indirect este explicat ca
apărând în momentul în care rezul-
tatul „necesită intervenția altor or-
gane, de cele mai multe ori a celor
legislative, pentru a pune în operă
voința exprimată de corpul electoral”.

Ce înseamnă acest lucru pentru un
referendum precum cel din 26 mai?
Faptul că deși efectele sale pot fi
obligatorii dacă rezultatul este validat,
aplicarea acestui rezultat depinde de
Parlament, care poate amâna lucrurile
pe termen nedefinit. (Sursa: „Refe-
rendumul inițiat de Iohannis are

efecte obligatorii, dar rezultatele ar
putea fi ignorate de Parlament”,
Ziare.com/ News.ro).

SCURTĂ ISTORIE A REFERENDU-
MURILOR ROMÂNEȘTI DE DUPĂ
1989

În ultimii 30 de ani, în România au
fost organizate șapte referendumuri -
cel din 26 mai va fi al optulea. Primul
referendum postdecembrist a avut loc
pe 8 decembrie 1991 și a avut ca efect
aprobarea unei noi Constituții. Au
urmat apoi două pentru revizuirea
legii fundamentale, două pentru sus-
pendarea președintelui și două care au
vizat sistemul electoral și componența
Parlamentului. Primele cinci au avut
caracter decizional, celelalte au fost
consultative.

Pe lângă referendumul consti-
tuțional din 1991, care a întrunit o
prezență la urne de 67%, cea mai
mare rată de participare, precum și cea
mai mică, le-au avut referendumurile
pentru modificarea Constituției. Ast-
fel, în 2003, la referendumul ținut
pentru armonizarea legislației autoh-
tone cu cea europeană, în vederea
aderării la NATO și a integrării
României în UE, rata de participare a

fost de 55,7%, alegătorii fiind într-o
proporție covârșitoare (89,7%) de
acord cu modificările propuse. Printre
acestea s-au numărat și mărirea man-
datului președintelui țării la cinci ani
și garantarea egalității de șanse între
bărbați și femei pentru ocuparea
funcțiilor și demnităților publice. Re-
ferendumul a fost deci validat.

La polul opus se situează referen-
dumul pentru redefinirea familiei, din
octombrie 2018, care a urmărit în-
locuirea cuvântului „soți” cu pre-
cizarea „între un bărbat și o femeie”.
Această consultare populară se înscrie
ca având cea mai mică rată de partici-
pare: puțin peste 21% din cei peste 18
milioane de cetățeni cu drept de vot.

În ceea ce privește referendu-
murile pentru demiterea președintelui,
ambele l-au vizat pe Traian Băsescu,
primul în 2007, al doilea în 2012.
Niciunul nu a fost însă validat,
prezența la urne situându-se sub
pragul prevăzut în acel moment de
lege, de 50%.

Și referendumul pentru votul uni-
nominal, organizat pe 25 noiembrie
2007, în aceeași zi cu primele alegeri
europarlamentare la care România a
participat, a fost invalidat. Con-
sultarea populară se referea la intro-
ducerea votului uninominal majoritar
cu două tururi pentru alegerea mem-
brilor Parlamentului României, în
contextul în care până atunci parla-
mentarii erau aleși pe listă. Prezența
la vot a fost de doar 26,51%.

Referendumul pentru Parlament
unicameral și reducerea numărului de
parlamentari s-a ținut în același timp
cu alegerile prezidențiale din 2009.
Cu o prezență de 50,9%, acesta a fost
validat, românii pronunțându-se co-
vârșitor atât în favoarea reducerii
numărului de parlamentari cât și pen-
tru parlament unicameral. Fiind însă
un referendum consultativ, aplicarea
rezultatelor a rămas la latitudinea par-
lamentarilor. Așa se face că deși obli-
gatorii, acestea nu au fost puse în
practică nici până în ziua de azi.

ACCENT MONTREAL

pe tema justiției

Cetățenii români aflați în Montreal și împrejurimi
care doresc să voteze la alegerile pentru Parlamentul
European din 26 mai a.c. o pot face la secția de votare
nr. 46 care va fi organizată la sediul Consulatului Ge-
neral al României, a cărui adresă este: 1010 Sher-
brooke Ouest, birou 610, Montreal, H3A 2R7. Alte
secții de votare pe teritoriul Canadei vor fi organizate
în orașele Moncton (NB), Ottawa (ON), Toronto
(ON), Calgary (AB) și Vancouver (BC). În total, în
străinătate vor fi organizate 441 de secții de votare.

Urnele vor fi deschise în intervalul orar 7.00-
21.00, ora locală, însă alegătorii care la ora 21.00 se
află în sala în care se votează vor putea să își exercite
dreptul de vot.

Au drept de vot cetăţenii români care au vârsta de
18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. Nu
au drept de vot debilii şi alienaţii mintal puşi sub in-
terdicţie şi persoanele care, în ziua alegerilor, sunt
condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la
pierderea drepturilor electorale.

Cetățenii români cu drept de vot care se află în
străinătate în ziua alegerilor pot vota la orice secție or-
ganizată în străinătate

Actele românești valabile în baza cărora se poate
vota în străinătate sunt: pașaportul, cartea de identi-
tate sau buletinul de identitate.
■ NU se poate vota cu acte de identitate sau docu-
mente de călătorie al căror termen de valabilitate a ex-
pirat;
■ NU se poate vota cu pașaport sau acte de identitate
emise de autorități străine (canadiene sau altele);
■ NU se poate vota pe baza titlului de călătorie;
■ NU se utilizează cărțile de alegător;
■ NU se poate vota prin corespondență;
■ NU se utilizează urna mobilă.

Cetățenii români care votează la secțiile organi-
zate în străinătate sunt înscriși în listele electorale su-
plimentare.

La aceste alegeri se va utiliza Sistemul informatic
de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a vo-
tului ilegal (SIMPV).

IInnffoorrmmaațțiiii  uuttiillee
ddeesspprree  aalleeggeerriillee  
ppeennttrruu  
PPaarrllaammeennttuull  
EEuurrooppeeaann

Potrivit legii, referendumul este forma și mijlocul de consultare directă și de
exprimare a voinței suverane a poporului român cu privire la modificarea Consti-
tuției, demiterea președintelui și în probleme de interes național.



Vineri 17 mai 2019Vineri 17 mai 2019 ■ PAG. 4PAG. 444 INTERVIU

EVA HALUS: Raluca Pilat, în picturile
tale ne dezvălui o lume imaginară, în
care simbolurile alunecă de pe terenul
real în fantezie. Am înțeles că există un
substrat filozofic în ele, în legătură cu
destinul omului, pe care îl tatonezi.
RALUCA PILAT: În atelierul meu, în lu-
crul meu, relația cu pânza aș putea să o
compar cu un parteneriat: o persoană
dragă pentru întâlnirea cu care mă pre-
gătesc emoțional și spiritual.

De fiecare dată îmi doresc ca să aduc
în relația noastră o versiune a mea cât mai
înaltă, să-i dezvălui fațete tot mai rafinate,
tot mai sensibile, mai armonioase, mai
profunde ale personalității mele. Știu că la
rândul ei, îmi va oferi exact ceea ce eu îi

voi transmite.
Oamenii din viața noastră sunt oglinzi

în care descoperim aspecte diferite ale
personalității noastre. Cred că pânza din
fața mea joacă același rol. Îmi reflectă cu
acuratețe cine sunt și ce mai am de ame-
liorat în mine în acel moment. Este o re-
lație sfântă, bazată pe o sinceritate
absolută, într-o continuă evoluție.

În lucrările mele recente nu urmăresc o
filozofie anume. Dar dacă aș căuta una,
aceea ar fi cea a iubirii. A acestui liant
fabulos pe care îl mai pot numi Lumina
sau Viața. Cea care se află în noi și pre-
tutindeni, și pe care o găsiți în lucrările
mele sub forma unei imagini-simbol, o
sferă alungită în partea de sus. Este

simbolul feminității, al fertilității, al pis-
tilului care conține germenul vieții, al
oului filosofal.

La baza procesul artistic, după mine,
se află trei elemente: Intenția, Atenția (sau
Focus-ul) amândouă susținute de o Impli-
care energetic-emoțională. Este procesul
creator pe care fiecare ființă umană îl
manifestă instinctiv la început, iar mai
târziu în mod conștient. Este „Marea
Operă” cum o numeau alchimiștii, prin
care ne purificăm, ne dizolvăm pentru a
ne recrea sub imperiul ființei celei mai
pure.

Probabil acesta este motivul pentru
care arta majorității artiștilor, spre sfârși-
tul carierei, devine tot mai epurată, mai
simplă, redusă la esență. Ea devine pur și
simplu reflecția propriei lor personalități
alchimizate deja la sfârșitul vieții.

Viața și arta m-au făcut să înțeleg în
profunzime dictonul înțeleptului Pierre
Teilhard de Chardin: „Noi nu suntem fi-
ințe umane care trăim o experiență spiri-
tuală (aici pe Pământ), ci ființe spirituale
trăind o experiență umană.”

EH: Care sunt pictorii care te-au influ-
ențat, ca stil și mod de gândire?
RP: Mă fascinează imaginația fantastică a
suprarealiștilor - Marx Ernst, Chirico, Vic-
tor Brauner, Juan Miro, modul neașteptat
în care juxtapun elementele, creând forme
cu o nouă conotație, unde rațiunea este
lăsată să se odihnească, iar lumea onirică,
a subconștientului, ne invadează. Dar, în
același timp, compozițiile libere, cu linii
de forță ce prind forme în funcție de
temperamentul și viziunea artistului,
spontaneitatea și sinceritatea tușelor
expresioniștilor abstracți mă bântuie în
permanență. Admir mult arta lui Mark
Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline
și mai ales Antoni Tapies.

EH: În lucrările tale din ultimii ani pre-
domină culorile albastre, iar ele sunt cu
atât mai puternice cu cât le imprimi și o
mișcare pe pânză: sunt parcă aburi care
se evaporă, sunt alteori pătrate sau tri-
unghiuri care se dezintegrează, uneori
par ca o respirație într-un loc rece, unde
aceasta îngheață. Ai inclus multe din
aceste lucrări în expoziția „Bleu“ de la
Galeria Michel Bigué, din Saint-

Sauveur, Quebec. Ce ai simțit când ai
pictat lucrările acestea?
RP: La această expoziție am invitat pu-
blicul într-un voiaj interior în care cu-
loarea celestă, albastrul, devine mesagerul
emoțiilor profunde și novatoare. În
lucrările mele armonia între rigoare și
spontaneitate, între sobrietate și fantezie

Raluca Pilat: Dezvăluirea extraordinarului
Stilul Ralucăi Pilat, postmodern de sorginte suprarealistă, este vi-

guros și în același timp seducător prin armonia culorilor și arta de-
senului, prin echilibrul compoziției, conturând o activitate artistică
absolut originală. Tablourile sale, expuse și vândute în Europa și
America de Nord, izvorăsc dintr-un imaginar efervescent: în ele plon-
jăm într-un univers de vis, filozofic, în care destinul omului și rapor-
turile sale cu lumea sunt strâns legate între ele. Un interviu cu această
pictoriță ale cărei tablouri se găsesc în importante galerii din Canada
și Statele Unite, realizat de Eva Halus. Interviul va fi inclus în al treilea
volum din seria „Convorbiri cu personalități românești din Montreal”,
preconizat să apară în vara lui 2019. Aceasta este o versiune adaptată
pentru ziarul Accent Montreal.

►
Raluca Pilat, repere
biografice
Născută în 1965 la Bucureşti, Raluca
Pilat a studiat la cele mai importante
şcoli specializate în artă din România:
liceul „Nicolae Tonitza” şi Institutul de
Artă „Nicolae Grigorescu” din Bu-
cureşti, de unde a absolvit în 1989. Timp
de 12 ani a predat arta plastică la Clubul
de Artă al sectorului 6 din Capitală, în-
drumând tinere talente care sub inspi-
raţia sa au putut evolua şi maturiza.
Din 2002 se află la Montreal, lucrând și
expunând intens. Dintre cele mai nota-
bile expoziții solo ale sale menționăm
Mundus Mirabilis, Quantica și Imagi-
narium toate trei găzduite de Hotelul
Delta din Montreal în mai-iunie 2009,
august 2010 și respectiv septembrie
2012, precum și Lignes de vie de la
Monument National, între noiembrie
2011 și ianuarie 2012.
De-a lungul anilor, lucrările sale au fost
expuse în multiple și prestigioase galerii
de artă din Canada și Statele Unite, pre-
cum L’Espace Contemporain (Mon-
treal), Trafalgar’Art (Bromont),
Onessimo și Las Olas (Florida), Renais-
sance Fine Art (Baltimore). În prezent,
Raluca Pilat este reprezentată de Galeria
MX (Montreal), Galeria Michel Bigué
(Saint-Sauveur), L’Harmattan (Baie St-
Paul), Galeria 133 (Toronto) și Chic
Evolution in Art (Atlanta, SUA).
În 2011 a fost recompensată cu 1er
Grand Prix la a Concursului inter-
național de arte vizuale Son et Lumière
al CAPSQ (Cercle des artistes peintres
et sculpteurs du Québec), categoria
„Frontière figurative”, iar în 2014, în
cadrul aceluiași concurs internațional,
1er Grand Prix la categoria „Art con-
temporain”.

Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta dum-
neavoastră. Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?

Pictorița Raluca Pilat. Vizitați site-ul său oficial, ralucapilat.com, pentru a vă familiariza
cu arta sa.

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

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

10 - 18 10 - 19 10 - 15 10 - 13

Vă aşteaptă de Paști cu delicioasele
sale produse proaspete!

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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cromatică mă ajută să privesc lumea printr-
o viziune artistică personală a cărui rol de
netăgăduit pentru mine (și sper că și pentru
privitori) este cel de a dezvălui extraordi-
narul ascuns dincolo de lucrurile obișnuite.
Acesta este, în opinia mea, rolul sine-qua-
non pe care îl are artistul în această lume. A
picta este pentru mine un mod de a îm-
brățișa, de a aborda lumea, de a crea noi
legături cu ea. Prin arta mea încerc să aduc
la viață aceste conecții, să surprind aceste
forțe invizibile.

De când mă știu, am fost inspirată de
științele oculte, în special de latura spiritua-
lă a alchimiei, iar mai de curând de teoria
câmpului cuantic în care conștiința joacă un
rol profund și transformator asupra realității
noastre imediate. De aici probabil rezultă
jocul vizual cu câmpuri de forță pe care le
redau pe pânză.

EH: În decursul timpului ai avut nu-
meroase expoziții solo și colective, în ga-
lerii din Canada, Statele Unite și Europa.
Care sunt galeriile care te reprezintă sau
cu care colaborezi de obicei?
RP: Sunt galerii care se găsesc în Montreal,
Quebec, Toronto și Atlanta, cum ar fi Gale-
ria MX - Montreal, L’Harmattan - Baie St-
Paul, Galeria 133 - Toronto, Galeria Michel
Bigué - Saint-Sauveur și Galeria Chic Evo-

lution in Art în Atlanta.

EH: Ne-am cunoscut la unul din
vernisajele tale, la o expoziție organizată
la Hotelul Delta din Montreal. Atunci pic-
tai… Pasărea Măiastră! Era unul din
primele simboluri pe care le descifrai în
lumea imaginară, inspirat de Brâncuși și
de folclorul românesc. Știu că m-am simțit
foarte mândră că acest simbol este expus
în centrul Montrealului. Povestește-ne, te
rog.
RP: Cred că aceea a fost prima mea expo-
ziție la Montreal. Mi-a trebuit un mare curaj
să expun, nu mă simțeam încă la nivelul
profesional pe care mi-l doream, dar știam
că ieșirea în lume a lucrărilor mele și acel
stadiu la care mă aflam atunci erau o nece-
sitate în procesul evoluției artei mele. Așa
că am închis ochii și m-am aruncat în
necunoscut. În acea perioadă am simțit
nevoia să mă conectez la acest simbol, al
păsării măiestre. Rezonam cu ideea de
ardere și curățare a trecutului, trecutul din
toate domeniile vieții: artistic, profesional,
sentimental și de recreare a mea pe un alt
nivel.

EH: Acum câțiva ani ai avut un contract
pe o perioadă mai lungă cu o galerie din
Statele Unite. Poți să ne descrii cum a fost

această colaborare cu ei?
RP: Timp de trei ani am fost reprezentată
de o agenție. Ei erau intermediarii între
mine și galerii. Au fost trei galerii - în
Florida Onessimo și Las Olas și în Balti-
more Renaissance Fine Art, care mi-au
expus lucrările prin această agenție. Cola-
borarea cu agenția a fost avantajoasă numai
dintr-un singur punct de vedere: mi-au des-
chis noi locuri și spații pentru expunere și
astfel tot mai mulți oameni au putut intra în
contact cu arta mea. După trei ani m-am re-
tras însă, pentru că agenția și galeriile îmi
luau 75 % din vânzarea lucrărilor, ceea ce
îmi părea mult prea mult.

EH: Faci parte din câteva grupări artis-
tice din Montreal, Diversité Artistique
Montréal și RAAV. Cum este colaborarea
cu ei, care sunt lucrurile de care benefi-
ciezi fiind membră în aceste organizații?
RP: M-am retras din aceste organizații de
câțiva ani. Eu personal nu am avut beneficii
în urma înscrierii în ele. În schimb știu că
m-aș fi bucurat de niște avantaje dacă aș fi
avut mai puțin de 35 de ani.

EH: Ce ne poți spune despre experiența ta
ca profesor de arte vizuale? Cum este să
lucrezi cu copiii?
RP: Privind în urmă, acea perioadă când

predam la Clubul de artă din București, îmi
pare acum dintr-o altă viață. Am avut mari
satisfacții alături de copii, acolo mi-am des-
coperit fațete ale propriei personalității pe
care nu mi le cunoșteam. De fiecare dată se
crea o energie magică între mine și copii,
un fel de legătură profundă, intimă, care
făcea ca sfârșitul orei să se prelungească
mereu, spre exasperarea părinților ce aștep-
tau nerăbdători sfârșitul lecției. Continui și
aici să lucrez cu copiii, dar dau numai lecții
private la sfârșitul săptămânii.

EH: Care sunt planurile tale? Ce expo-
ziții ai în pregătire?
RP: În primele patru luni ale lui 2019 am
avut trei expoziții de grup, la Galeria MX
din Montreal, la Galeria 133 din Toronto și
la Galeria L’Harmattan, a cărei expoziție de
primăvară a avut loc tot la Montreal. Va
urma expoziția de toamnă a acestei galerii,
iar în rest voi lucra pentru galeriile care mă
reprezintă, ca de exemplu cea din Atlanta
care mi-a cerut să-i trimit mai multe lucrări
pe hârtie, iar în momentul de față lucrez
pentru ea.

EH: Închei acest interviu cu un citat din
criticul de artă André Seleanu: „Formée
dans la profonde tradition de l’école artis-
tique roumaine et bucarestoise, Raluca Pilat
a aussi assimilé des éléments des écoles
québécoises et canadiennes. Son art pos-
sède un côté instinctif façonné par une
longue histoire culturelle reflétée par les
couleurs bien harmonisées et une calligra-
phie raffinée, sophistiquée, qui regarde sub-
tilement vers le registre postmoderne et
contemporain. On aura compris: un art à la
fois clairement défini, une palette per-
sonnelle mûrie par le travail et l’expérience
et sur ce socle, des vastes possibilités…
Une œuvre polysémique enracinée dans la
Terre et débouchant sur l’imaginaire.”

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, mereu în
ritm cu natura. În para-
lel cu o bogată activi-
tate expozițională, ea a
publicat patru volume

de poezii și două de interviuri cu persona-
lități românești din Montreal.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

ascuns dincolo de lucrurile obișnuite

„În atelierul meu, în lucrul meu, relația cu pânza aș putea să o compar cu un parteneriat: o persoană dragă pentru întâlnirea cu care mă
pregătesc emoțional și spiritual.” - Raluca Pilat.
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„LE MUR D’ART” CU O PICTURĂ A DOINEI
FALCON LA BIBLIOTECA REGINALD J.P.
DAWSON
Pictorița de origine română Doina Falcon este
din nou prezentă într-o expoziție colectivă, de
data aceasta la Biblioteca Reginald-J.-P.-Daw-
son din Mont-Royal, unde, în fiecare lună, Le
Mur d’art găzduiește diferiți artiști locali. Lu-
crarea cu care Doina Falcon va participa se nu-
mește „Kiss of White”, acrilic pe pânză,
18"x14". Expoziția debutează vineri, 24 mai, și
va putea fi vizitată până pe 13 iunie. Vernisajul
este programat pentru joi, 30 mai, între orele
17:00-20:00. Adresa bibliotecii: 1967 boul. Gra-
ham, Mont-Royal, H3R 1G9.

ÎNTÂLNIRE LA CENACLUL EMINESCU
Joi, 16 mai, a avut loc o nouă întâlnire a Cena-
clului Eminescu, la Centre Communautaire de
Loisir de la Côte-Des-Neiges, situat la 5347
Côte-des-Neiges, Montreal, H3T 1Y4 (lângă
stația de metrou Côte-des-Neiges). Au citit:
Silvia Ionescu, Viorica Băetu, Doina Hanganu,
Lia Ruse și Maria Palcu. Artistul plastic Marc-
Marinescu Constantin a prezentat rubrica sa
obișnuită, „Minutul lui Marc” - un desen făcut
în direct, adesea bazat pe un joc de cuvinte, care
surprinde un eveniment sau o temă de actuali-
tate. Mai multe informaţii despre aceste întâl-
niri: Leonard I. Voicu, președintele Cenaclului
Eminescu, leonardvoicu@gmail.com | 514-910-
6738.

CARTE ROMÂNEASCĂ: APEL DE DONA�II
Asociația ARTA din Kitchner face un apel către
scriitorii români canadieni pentru a dona unul
sau două exemplare din volumele lor Bi-
bliotecii publice din orașul Kitchner (Ontario).
În prezent, biblioteca nu mai are o colecție de
cărți în limba română, acestea fiind scoase din
circulație. Asociația ARTA strânge bani pentru
achiziționarea unui fond de carte românesc, însă
biblioteca acceptă și donații de carte care să nu
fie mai vechi de cinci ani. Cei care doresc să
contribuie pot obține mai multe detalii scriind
la: franois.mallette@rogers.com.

PE SCURT

DDiinn  
ccoommuunniittaattee

După succesul de la Montreal al con-
certului Harmonies Francophones (sâm-
bătă, 11 mai, Biserica St-Denis),
asociația La Muse Héritage Musical va
prezenta acest concert și la Saint-
Sauveur. Este pentru prima oară când

corul și soliștii La Muse vor susține o
reprezentație în acest pitoresc oraș que-
bechez. Programul va fi un pic diferit
față de cel de la Montreal, însă în aceeași
notă francofonă, dată de piesele com-
pozitorilor francezi Cecile Chaminade,

Gabriel Fauré, Maurice Ravel și a com-
pozitorilor români George Enescu și
Iacob Mureșianu. Corul La Muse, diri-
jat de Ioana German, îi va avea ca invi-
tați pe Marina Negruță - soprană,
Serghei Vîrticuș - bariton și Beguentch
Gueldyev - pianist. Concertul va avea
loc sâmbătă, 8 iunie, orele 19:30, la
Paroisse Saint-Sauveur (205 Rue Princi-
pale, Saint-Sauveur, J0R 1R0). Bilete:
35$. Info & rezervări: 450-227- 2423.

Asociația La Muse Héritage Musical
lansează o invitație către toți iubitorii de
muzică din comunitate ce au vocea și
dorința de cânta, de a se alătura corului
La Muse. Repetițiile au loc duminica, o
dată la două săptămâni, între orele
15:00-18:00, în sala Rivard a bisericii
St-Denis din Montreal (454 avenue Lau-
rier Est). Cei interesați să facă parte din
acest grup primitor și dinamic pot asista
la o repetiție, fără niciun angajament,
pentru a vedea cum se desfășoară. Pen-
tru audiții și informații suplimentare
puteți telefona la 514-344-1572.      

AM   

CONCERT

Sub egida Președinției României la
Consiliul Uniunii Europene, Consulatul
General al României la Montreal orga-
nizează o expoziție cu lucrări ale unor
artiști plastici de origine română, intitu-
lată: Coeziune/Cohésion/Cohesion. Ti-
tlul este inspirat de motto-ul pe care
România l-a ales pentru a fi utilizat pe
perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, în
care exercită Președinția rotativă a Con-

siliului Uniunii Europene, pentru prima
dată de la aderarea sa la UE: „Coezi-
unea, o valoare comună europeană”.

Expoziția este găzduită de Galeria de
artă contemporană Gora, situată la 279
rue Sherbrooke Ouest, suite 205, Mon-
treal, H2X 1Y2 (metrou Place-des-Arts,
ieșirea Bleury). Ea reunește lucrări ale
următorilor artiști români montrealezi
(în ordine alfabetică): Octav Bibere,

Aura Chiriac, Anca Ciupitu, Eva Halus,
Milene Herțug, I.T. Laurian, Stanca
Lonean, Vladimir Midvichi, Raluca
Pilat, Alina Săndulescu, David Silvian,
Carmen Smutneac, Tatiana Șragăr, Ro-
dica Vinca. 

Expoziția va fi deschisă publicului în
zilele de 17 și 18 mai, între orele 10:00
- 17:00, respectiv 13:00 - 17:00, con-
form programului galeriei. AM

Harmonies Francophones la Saint-
Sauveur

Pictori români într-o expoziție
colectivă la Galeria Gora 

EXPOZI�IE | ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Ioana German (centru), alături de corul La Muse.
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DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2.  Preţ: 520.000$.  

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

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă+i cu mine,
plătesc o vacan+ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă+i cu
mine plătesc notarul!
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DDoouuăă  ttrreeiimmii  ddiinnttrree
rroommâânnii  aarr  sspprriijjiinnii
uunniirreeaa  ccuu  RR..  MMoollddoovvaa

Potrivit unui Barometru al Opiniei Publice, realizat de Ac-
ademia Română și citat de Radio Europa Liberă Moldova,
aproape două treimi dintre români susțin unirea cu Republica
Moldova. 53,6% dintre respondenţi susţin că astfel România ar
deveni mai puternică.

Dintre ţările vecine, Republica Moldova este considerată
ţară prietenă de 78,5% dintre români, alături de Bulgaria (59%)
şi de Serbia (40%). De cote mai mici de încredere se bucură
Ucraina, pe care 36,8% dintre respondenţi nu o consideră ţară
prietenă, şi Ungaria cu un procent de 61,7%. Mai bine de jumă-
tate dintre români (64,4%) consideră că Rusia a fost și rămâne
principala amenințare la adresa securității României.

De asemenea, românii cred că cea mai mare amenințare
pentru țară, în viitorul apropiat, este corupția (35%), urmată de
riscul declanșării unei noi crize economice (18,5%) și de un
eventual război (15,4%). Totodată, trei sferturi (76,4%) dintre
români cred că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită, un
procent asemănător cu cel din ultimii doi ani.

Legat de Europa, barometrul sugerează că 54,7% dintre res-
pondenți sunt de părere că direcţia este bună, iar 30,6% că este
una greşită. Încrederea în UE și NATO rămâne la cote ridicate,
peste 50% pentru fiecare, fapt încurajator ce arată că românii
rămân pro-europeni în ciuda euroscepticismului în creștere. 

ROMÂNIA | R. MOLDOVA | SONDAJ

Prim-vicepreședintele Comisiei
Europene, Frans Timmermans, a
anunțat într-o scrisoare trimisă pe
10 mai primilor patru oameni din
statul român că executivul euro-
pean va declanșa o procedură pre-
liminară activării Articolului 7 din
Tratatul UE („opțiunea nucleară”)
în cazul României dacă modi-
ficările la codurile penale vor intra
în vigoare, scrie GMedia.ro. Modi-
ficările la codurile penale riscă să
creeze „o impunitate de facto pen-
tru infracțiuni, inclusiv infracțiuni
de corupție”, arată Timmermans în
scrisoarea consultată de GMedia.ro.

Articolul 7 din Tratatul UE este

cea mai dură sancțiune politică pen-
tru un stat membru UE și înseamnă
suspendarea dreptului de vot al re-
spectivei țări în Consiliul UE. Dacă
un stat nu mai are drept de vot în
Consiliu, nu își mai poate apăra
practic interesele în interiorul UE.
Până acum, Comisia a inițiat
această procedură doar în cazul
Poloniei, iar în cazul Ungariei cer-
erea de inițiere a venit de la Parla-
mentul European. Declanșarea
Articolului 7 se poate face doar cu
unanimitatea statelor membre.

Procedura invocată de Comisia
Europeană este numită „Rule of

law Framework” (Cadrul UE pen-
tru statul de drept) și a fost stabilită
în 2014. Procedura este declanșată
dacă există indicii clare de
amenințare sistemică la adresa sta-
tului de drept al unui stat membru.
Ea este ultimul pas pe care Comisia
Europeană îl poate face înainte de
declanșarea „opțiunii nucleare” în
cazul României.

Timmermans arată în scrisoare
că executivul european este îngrijo-
rat de abaterile României de la
cursul stabilit de MCV, dar și de
presiunea pusă pe DNA și Înalta
Curte de Casație și Justiție, și arată
că modificările adoptate de Parla-
ment pe 24 aprilie la codul penal și
codul de procedură penală adaugă
la „îngrijorările majore” ale Co-
misiei Europene. Timmermans enu-
meră câteva dintre modificările
criticate: reducerea termenelor de
prescripție, reducerea pedepselor
pentru unele infracțiuni, precum
abuzul în serviciu, schimbarea re-
gulilor privind denunțurile.

Reamintim că PSD și ALDE au
introdus în Codurile penale modi-
ficări majore care ar echivala cu o
amnistie mascată. Modificările au
fost votate de Parlament pe 24
aprilie, dar au fost atacate la CCR
de președintele Iohannis și de PNL.

CE amenință România cu
„opțiunea nucleară” – 
declanșarea Articolului 7

ROMÂNIA | UE | CORUP�IE 

ÎÎnnvvăățțăămmâânnttuull  
ggiimmnnaazziiaall  ((aapprrooaappee))
oobblliiggaattoorriiuu

Deși în România învățământul este obligatoriu până la clasa
a X-a, 33% din populația în vârstă de 18-24 ani NU a absolvit
gimnaziul (media Uniunii Europene fiind 26%), se arată într-un
studiu efectuat de Monitorul Social (monitorsocial.ro). În lo-
calitățile rurale, ponderea crește la 41%.În Uniunea Europeană,
cele mai mari diferențe între valorile acestui indicator din
orașele mari și cele din rural se înregistrează în Bulgaria (14%-
42%), Grecia (10%-22%) și România (20%-41%).

La nivel european, ponderea bărbaților care nu absolvă gim-
naziul este mai mare (29%, pentru 18-24 ani) decât a femeilor
(23%); în România valorile sunt mai echilibrate: nu au absolvit
gimnaziul 33% din femei și 32% din bărbați. În rural, diferența
este mai mare: 40% pentru femei, 42% bărbați.

ROMÂNIA | SOCIAL | EDUCA�IE

CE amenință că MCV va fi înlocuit cu un mecanism și mai dur dacă mo-
dificările la Codurile penale, făcute în favoarea infractorilor, vor intra în
vigoare.

ROMÂNIA | ECONOMIE

DDaattoorriiaa  eexxtteerrnnăă  aa  RRoommâânniieeii  
aa  eexxppllooddaatt

Datoria externă totală a Ro-
mâniei a crescut cu 397 milioane
euro în primele trei luni din 2019,
la 99,814 miliarde euro, potrivit
celor mai recente date publicate de
Banca Naţională a României
(BNR), informează News.ro citat de
Digi24.ro. În 31 decembrie 2018,
datoria externă totală se ridica la
99,417 miliarde euro. 

În structură, datoria externă pe
termen lung a însumat 67,427 mi-
lioane euro la 31 martie 2019
(67,6% din totalul datoriei externe),
în scădere cu 0,8% față de 31 de-
cembrie 2018. Datoria externă pe
termen scurt a înregistrat la 31 mar-
tie 2019 nivelul de 32,387 milioane

euro (32,4% din totalul datoriei ex-
terne), în creștere cu 3,0% față de
31 decembrie 2018. Datoria externă
a României este în jurul a 35% din
PIB. Ponderea nu este mare, însă
tendința este de creștere iar cos-
turile pentru acoperirea ei sunt din
ce în ce mai mari.

Pe lângă această creștere a da-
toriei externe, datele prezentate de
BNR arată și că investițiile străine
directe sunt în scădere, că deficitul
comercial se deteriorează și că
românii consumă tot mai mult din
import și vând în exteriorul țării
într-un ritm mai lent. Astfel, în
primele trei luni ale acestui an, con-
tul curent al balanţei de plăţi a în-

registrat un deficit de 1.212 mi-
lioane euro, comparativ cu 1.027
milioane euro în perioada ianuarie -
martie 2018. Contul curent este un
indicator de măsurare a comerțului
unei țări și, dacă arată că valoarea
bunurilor și serviciilor importate
este mai mare decât valoarea
bunurilor și serviciilor exportate,
înseamnă că ies mai mulți bani din
țară decât intră (situație de deficit).

Toate aceste cifre umbresc
creșterea economică de 5% înregis-
trată în primul trimestru al acestui
an, faţă de aceeaşi perioadă din
2018, conform primelor estimări
publicate de Institutul Naţional de
Statistică (INS).
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România - o ţară sfâşiată de ambiţii tribale

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

„Atunci când există
atâta incitare la ură,
când adevăruri ele-
mentare sunt călcate în
picioare, când amnezia
este prezentată drept

rememorare, când eroii reali sunt uitați și
impostorilor li se ridică statuie, trebuie să
susținem valorile care ne leagă pe cei care
ne opunem oricărui etnocentrism xenofob,
oricărui colectivism gregar, oricărui tri-
balism josnic și înjositor…” Vladimir
Tismăneanu - din corespondența perso-
nală.

Continui să sper că nu totul este pier-
dut pentru România. Că în partida aceasta
în care am nu doar senzaţia, ci chiar certi-
tudinea că românii sunt un popor chinuit şi
dezavantajat de urgiile istoriei, se va găsi
totuşi un grup de jucători care să-şi dea
mâna şi să se așeze împreună pe rănile
nevindecate ale ţării lor, închizându-le cu
răbdare şi cu dragoste.

Ceea ce văd astăzi, aflat la mare de-
părtare de pământul meu natal, nu este
decât o ţară sfâşiată de ambiţii tribale,
chiar dacă triburile nu poartă neapărat de-
numiri etnice sau toponimice ci mai de-
grabă au etichete funcţionale politice şi de
statut social, de tipul „foştii securişti”,
„pensionarii”, „oamenii lui X”, „militarii”
etc. Totuşi, continui să sper că o parte din-
tre ei se vor scutura într-o bună zi de boala
cronică a îngustimii mentale şi vor reuşi
să vadă puterea Unirii, aşa cum au văzut-
o cu multe generaţii înaintea noastră cei
care de fapt au pus bazele României.

Lumea de azi, deşi aparent are foarte
puţine lucruri comune cu cea de acum un
secol, ar trebui să recunoască măcar un
punct critic în viaţa ei, similar cu nece-
sităţile sociale de acum mai bine de 100
de ani: nevoia de Unire. De atunci, Româ-
nia a experimentat sau s-au experimentat
pe ea tot felul de uniri: sub o singură
coroană regală, la umbra zvasticii, îm-
potriva zvasticii, sub talpa unui partid
unic, în minciună şi prefăcătorie pentru a
supraviețui, împotriva lui Ceauşescu şi a
partidului unic, pentru Europa şi NATO şi

câte şi mai câte. Cel mai unită este Româ-
nia în dezastre: cutremure, inundaţii.
Astăzi, lipsită de scop şi viziune, dezbi-
nată în respectul faţă de lege, în elemen-
tara dorinţă a propriei populaţii de a trăi
în interiorul graniţelor ţării în care s-a năs-
cut, România nu mai este locuită de un
popor ci de o adunătură de triburi care se
mănâncă între ele.

Oare ce ar mai putea opri fărâmiţarea
aceasta, atomizarea extremă a unei socie-
tăţi al cărui cel mai recent gest cu sens a
fost participarea entuziastă la răsturnarea
unei dictaturi? Au, la urma urmelor,
românii nevoie de unire? (Poate vor
răspunde și cititorii la această întrebare).
Eu continui să sper că îşi vor da seama că
au. Nu de unire împotriva altor popoare, a
altor etnii, a unui preşedinte trecător sau a
altuia. Românii au nevoie de acel tip de
unire care să-i ajute să conştientizeze că
străzile pe care aruncă nonşalant gunoaie
sunt un bun comun. Că legile care îi pro-
tejează de crimă sunt un bun comun. Că
omenia pe care o vor arăta semenilor lor
se va întoarce într-o bună zi la ei înşişi, pe
traseul unui circuit invizibil. Ei au nevoie

să înţeleagă, mai mult ca oricând că ac-
ceptarea diversităţii, a alterităţii cu care au
fost dăruiţi din plin ca popor reprezintă o
avere şi nu un capăt de acuzare sau de dis-
preţ în ochii civilizaţiei contemporane.

Continui să sper că România își va
regăsi afinitatea într-o unire şi cu propria
diasporă, aceasta din urmă uneori frus-
trată, uneori îndurerată de necesitatea de
a-şi părăsi ţinuturile copilăriei pentru a
avea o maturitate decentă, uneori vexată
de neregulile din ţară şi de ostilitatea cu
care este privită, dar niciodată negându-şi
originea sau dorinţa de a ajuta prin toate
mijloacele, acolo unde ajutorul nu este de-
turnat sau tratat în bătaie de joc.

Continui să sper că se vor ridica
funcţionari publici, de la poştaşul din co-
mună şi până la preşedintele ţării, care vor
începe prin a fi ei înşişi exemplu de
respectare a legilor, de decenţă în viaţa
personală, de refuz al nepotismului şi
mitei. Care vor denunţa corupţia, în loc să-
şi facă din ea o saltea mai pufoasă decât a
altora.

România are nevoie mai mult ca
oricând de unire în numele unor idealuri,
capabile să se afle în competiţie pentru
poziţiile decidente în viaţa publică, prin
votul democratic obţinut în 1989 cu preţul
vieţii atâtor nevinovaţi ucişi.

Continui să sper că România se va uni
şi va reuşi să iasă, pe cale paşnică şi de-
finitiv, din ventuzele lipitorilor care îi sug
sângele de zeci şi zeci de ani. Şi nu mă
refer doar la grupuri obscure care, sub
acoperirea unui fals patriotism, fură tot ce
pot. Mă refer şi la obiceiuri, la religie, la
superstiţii, la igiena personală, la respectul
faţă de vecin, faţă de client sau faţă de an-
gajator, la multiple moşteniri culturale
care, în decurs de un secol, ar fi trebuit să
se schimbe mult mai mult decât s-au
schimbat în realitate deşi iată, şi azi, lu-
crul care le lipseşte cel mai mult
românilor, oriunde s-ar afla, este Unirea.

Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager. A publicat la re-
vista online Acum.tv, unde a îndeplinit rolul
de redactor-șef.
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Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Vreți mai mulți clienți?
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mobila de baie ■ bucatarie ■ dormitor ■  sufragerie
renovari bai & bucatarii ■ amenajari subsoluri

MOBILA FACUTA IN CANADA, LA COMANDA
Estimare gratuita la comanda

PRODUSE ARTIZANALE PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII
CARMEN CIMPIAN | GEO HARMONIE

CCOOMMEENNZZII::  ccaarrmmeenn@@ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm  ||  551144--224455--77558844  ||  mmeessaaggeerriiaa  FFBB    
DDEETTAALLIIII:: wwwwww..ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm//ccrreeaattiioonnss

* Sapunuri prin procedeul la rece
* Sampon solid
* Sapun lichid pentru uz casnic sau barbi-
erit 
* Deodorant eficient
* Masti pentru fata 
* Exfoliant pentru corp cu efect detoxifiant
* Creme hidratante 
* Macerate de plante medicinale in 

ulei de masline si unturi vegetale 
* Pasta de dinti
* Toate produsele contin uleiuri 

CADOURI IDEALE
PENTRU:
*Dvs.

*Persoane dragi
*Clienti
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IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
CCuurrttiieerr  iippootteeccaarr

514.251.2253
ccmmaannddeeaa@@mmuullttii--pprreettss..ccaa

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

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

LA NOI GASITI SAVORILE LA 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

www.accentmontreal.com
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Charcuterie Bourret
PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

MAGAZIN ROMANESC

5771 AVENUE VICTORIA, MON
TREAL, H3W 2R3

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi

MANCARE GATITA IN FIECARE ZI
Sarmale (fierte in oale de lut de Horezu) ● Ciorbe ● Musaca ●

Fasole batuta

*SUNATI PENTRU COMENZI LA
514-733-8462

*Colaci
Cozonaci
Coliva

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 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. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1841, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052
Luni: 9.30-18.30 | Sambata: 9.00-18.00
Marti ●Vineri: 9.00-19.00 | Duminica: 9.00-16.00
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SSTT--HHUUBBEERRTT
5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

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

BALKANI

B
R
O
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R
D

wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

•MMaarree  vvaarriieettaattee  ddee  pprroodduussee
pprrooaassppeettee  ppeennttrruu  sseezzoonnuull  ddee

BBBBQQ
•Cea mai mare varietate de
mezeluri si preparate de casa:
peste 70 de produse artizanale

•Sarmale, Salata beuf, Ciorba de
burta, Salata de vinete, Icre,

Chiftele proaspete 

•Produse fara gluten

•Produse afumate 
natural cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa
ssooaarreelluuii

MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

CCaarrnnaattii

TTrraaddiittiioonnaallii
MMiiccii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

DDoommnneessttii

Comenzi
CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

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

pprrooaassppeettii

KKuurrttooss  
KKaallaaccss

CCoollaaccii

PPuullppee  
ddee  ppuuii

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii
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CONTOARE DE BAIE
SI BUCATARIE

Granit ● Marmura ● Cuart

Estimare GRATUITA
cu rendez-vous

514.996.3952
info@comptoirs-cuisine.ca

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Mai toți admirăm mi-
nunatele bijuterii din
aur sau platină, aceste
metale prețioase ce
strălucesc pe degetele
noastre, în cerceii sau
colierele pe care mulți
dintre noi le poartă. O

altă bijuterie, de data aceasta a centralelor
nucleare, este uraniul, a cărui fisiune stă la
baza energiei electrice produse de reac-
toarele nucleare. De unde provin aceste ele-
mente chimice? Știm că ele nu au luat
naștere după Big Bang, ci că s-au format ul-
terior, în procese în care sunt implicate stele
cu masa mai mare ca cea a Soarelui.

Elementele chimice până la fier (vezi
tabelul periodic al elementelor) se formează
în urma fuziunii nucleare în stele, aceste
procese având loc cu eliberare de energie.
Practic, parte din masa nucleelor care se
unesc în urma procesului de fuziune este
transformată în energie. De la fier în sus
însă, pentru ca nucleele să se unească dând

naștere elementelor chimice grele, precum
aurul, platina sau uraniul, este nevoie să le
fie furnizată energie. Cum are loc deci în
Univers această fuziune? Care este alchimia
la baza existenței aurului?

La ora actuală există două ipoteze.
Prima este cea conform căreia elementele
grele se nasc în urma procesului de unire a
două stele de neutroni care orbitează una în
jurul celeilalte, emițând unde gravitaționale.
După o perioadă îndelungată, cele două
stele se contopesc probabil într-o gaură nea-
gră, parte din materia stelelor generând, în
urma așa-numitelor procese-r (rapid
process) prin intermediul cărora neutronii
sunt absorbiți de nuclee, noi nuclee mai
grele, radioactive. În urma dezintegrării,
aceste noi nuclee dau naștere unor elemente
chimice mai grele, precum aurul, platina
sau uraniul.

Cum însă unirea stelelor de neutroni
durează foarte mult, rămâne de explicat
prezența aurului în istoria timpurie a Uni-
versului. Practic, elemente grele existau
deja imediat după ce au luat naștere primele
stele și galaxii.

A doua ipoteză este recentă și se

bazează pe un mecanism denumit collap-
sar, care ar genera mare parte din ele-
mentele chimice grele din Univers. Este
vorba despre stelele masive, cu masa mult
mai mare ca cea a Soarelui, care, în mo-
mentul în care „mor” - adică au consumat
combustibilul nuclear din interior - ex-
plodează, sub forma unei supernove de tip
A. Aceasta dă naștere unei găuri negre, ca
rezultat al colapsului gravitațional al părții
centrale a stelei, dar și a unei cantități im-
portante de materie bogată în elemente
chimice (oxigen, carbon, fier etc.) și în neu-
troni. Această materie se rotește în jurul
găurii negre ajungând la viteze foarte mari.
Neutronii sunt capturați de către nuclee și,
în urma procesului-r, generează în final ele-
mentele chimice grele. Acest rezultat, la
care un grup de cercetători a ajuns în urma
unei simulări pe calculator a întregului pro-
ces de collapsar, a fost publicat în revista
Nature („Collapsars as a major source of
r-process elements”).

Se consideră că circa 80% din ele-
mentele chimice grele iau naștere în collap-
sari și că doar 20% se formează în
coliziunile dintre stele de neutroni. Nu este
însă clar dacă acest mecanism reușește să
explice marile cantități de aur care există în
Univers, chiar și ținând cont de faptul că un
collapsar ar putea genera o cantitate de aur
cu masa de sute de ori cea a planetei noas-
tre.

Astronomii vor trebui să efectueze noi
studii asupra stelelor masive care dau
naștere supernovelor de tip A, în speranța
de a înțelege mai bine procesele de tip r.
Același lucru este efectuat și în laboratoare
terestre, unde fizica nucleară, în mod spe-
cific procesele-r, sunt studiate în detaliu.

Aurul din bijuteriile noastre este deci
rezultatul unor procese cosmice deosebite:
coliziuni sau explozii de stele. Noi înșine
suntem fii ai stelelor, întrucât elementele
chimice din corpul nostru au luat naștere în
inima stelelor, în urma fuziunii nucleare.

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

ASTRONOMIE | CHIMIE

Cum a luat naștere aurul în Univers?
De unde provine aurul din Univers? Fenomene cosmice precum co-

liziuni de stele de neutroni sau colapsul de stele masive în găuri negre
ar putea explica prezența acestui metal prețios, dar și a altor elemente
chimice răspândite în Univers.

►

ILUSTRAȚIE: NASA / SkyWorks Digital.

Despre stelele de
neutroni
În Univers există mai multe tipuri de
stele, în funcție de masa pe care o au. De
la stele pitice, la stele uriașe, cu masa de
sute de ori cea a Soarelui. Viața unei
stele depinde de masă: cu cât ea este mai
masivă, cu atât trăiește mai puțin. Dacă
o pitică roșie poate să supraviețuiască
sute de miliarde de ani, o masivă albas-
tră se stinge după sute sau chiar zeci de
milioane de ani.
Când o stea masivă moare, are loc un
fenomen foarte spectaculos: o explozie
urmată de un colaps gravitațional. Ex-
plozia stelei dă naștere fenomenului
numit supernovă. Supernovele sunt
fenomene extrem de luminoase, care
cauzează o explozie de radiații de multe
ori mai strălucitoare decât o întreagă
galaxie. Materia ce rămâne după ex-
plozie colapsează gravitațional, dând
naștere fie unei stele de neutroni, fie
unei găuri negre.
Steaua de neutroni este un obiect extrem
de dens, practic - dacă lăsăm de-o parte
misterioasele găuri negre - cel mai dens
obiect din Univers. Ca să înțelegeți cât
de densă este o stea de neutroni faceți
următorul exercițiu de imaginație:
închipuiți-vă că materia conținută în
două stele precum Soarele nostru ar fi
condensată într-o sferă cu raza de circa
10 km, devenind o stea de neutroni.
Cât de mare poate să fie o astfel de stea?
Știm că după o anumită limită de masă,
nu se mai formează o stea de neutroni, ci
o gaură neagră. Cea mai masivă stea de
neutroni descoperită până în prezent are
masa de 2.01 ori cea a Soarelui.
Masa limită a unei stele de neutroni este
de 2.16 ori cea a Soarelui, potrivit unui
studiu publicat în primăvara lui 2018 în
The Astrophysical Journal Letters.

Sursa: „Masa limită a stelelor de neu-
troni și inima lor stranie”, Cătălina
Curceanu, www.accentmontreal.com.
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Ceva extraordinar s-a întâmplat acum
13,8 miliarde de ani. Universul a apărut
dintr-un punct de energie infinit de mic,
denumit Big Bang. Știm că acest eveni-
ment s-a întâmplat întrucât Universul se
extinde constant și galaxiile se înde-
părtează de noi. Cu cât privim mai mult în
trecut, cu atât Universul este mai mic - așa
știm că trebuie să fi fost odată infinit de
mic și că trebuie să fi fost un început.

Universul poate părea acum întunecat
și rece, dar există multă lumină în jur. Oa-
menii pot vedea o parte din această lumină
în mod direct, dar există și lumină cu
frecvențe pe care nu le putem vedea. Cerul
pe timpul nopții, de exemplu, pare în-
tunecat dar, de fapt, luminează la o
frecvență a luminii ce este invizibilă
ochiului uman. Totuși, putem vedea
această lumină utilizând detectoarele de
radiaţie electromagnetică în segmentul
microundelor; și mai există o lumină care
umple spațiul și este practic oriunde
privim: radiaţia fundamentală de fond.
Precizăm că numim lumină radiația elec-
tromagnetică de diverse frecvențe și că
ceea ce numim în limbajul uzual lumină,
detectabilă de simțul vederii, este doar un

segment redus al spectrului electromag-
netic.

La ora actuală, lumina care umple
spațiul încălzește Universul la o tempe-
ratură medie cu 2,7 grade peste zero ab-
solut - sau aproximativ -270° C. În viitor,
pe măsură ce Universul continuă să se
extindă într-un ritm tot mai accelerat, lu-
mina se va dilua, iar prognoza meteo cos-
mică prezice că temperatura se va apropia
încet de cea mai scăzută temperatură posi-
bilă: -273° C.

Dar dacă dăm ceasul înapoi se pare că
am ajuns aici de la temperaturi mai mari.
În trecut, când Universul era mai mic și
mai comprimat, lumina avea frecvențe
mai mari, echivalentul unor temperaturi
mai mari.

Aproape toată lumea a experimentat
fizica din spatele acestei răciri: atunci
când utilizați un deodorant spray acesta se
simte rece, deoarece gazul se răcește în
timp ce se decomprimă. Acest lucru este
similar cu ceea ce s-a întâmplat cu lumina
din Univers când acesta s-a extins. Asta
înseamnă că, dacă am călători în timp
până la începutul Universului, am

descoperi că cerul pe timpul nopții ar arăta
foarte diferit de ceea ce suntem acum
obișnuiți să vedem.

Pe timpul Big Bangului spațiul era
saturat de lumină. O fracțiune de se-
cundă după eveniment, Universul a fost de
peste un milion de trilioane de ori mai mic
decât un atom. De asemenea, era
fierbinte: de un septilion (1024) de ori mai
fierbinte decât centrul soarelui.

După acest început minuscul și
fierbinte a urmat expansiunea și răcirea.
În această etapă timpurie, Universul era
extrem de luminos, iar lumina avea
frecvențe pe care ochiul uman nu le poate
percepe.

Nu existau stele, ci doar o supă uni-
formă și fără formă de particule. Dacă
deschideați ochii spre cer - dacă un astfel
de lucru ar fi fost posibil înainte ca ochii să
fie prăjiți - ați fi fost orbiți instantaneu de
intensitatea luminii (chiar și lumina din
afara spectrului vizibil al luminii poate
dăuna ochilor noștri). Acest lucru s-ar fi în-
tâmplat până când Universul a devenit
tolerabil ochiului uman, adică după aproxi-
mativ 1,2 milioane de ani de la Big Bang.
În acel moment erau atomi în jur. Aceștia

au început să se formeze aproximativ
370.000 de ani după Big Bang. Poate
părea o lungă perioadă de timp, dar nu atât
de lungă dacă luăm în calcul că Universul
are o vechime de aproape 14 miliarde de
ani. Cerul strălucea având culoarea și tem-
peratura unei lumânări (cea mai fierbinte
parte a unei lumânări are 1.400° C).
Așadar, deși am fi putut citi la lumina
cerului de pe timpul nopții, nu am fi rezis-
tat temperaturii și am fi fost carbonizați.

Cerul a continuat să lumineze pentru
încă 4,6 milioane de ani, devenind în timp
mai puțin strălucitor și mai roșiatic,
înainte de a deveni întunecat (pentru ochii
noștri). Cum stele nu existau încă, cerul
era uniform și complet negru. Cu toate
acestea, ar fi fost încă foarte fierbinte și ar
fi copt orice observator uman cu căldura
unui cuptor foarte fierbinte.

În timp ce Universul a continuat să se
extindă, cerul a rămas întunecat, însă tem-
peratura a devenit mai tolerabilă. A fost
nevoie de încă 4,3 milioane de ani, până
când Universul a împlinit vreo 10 mi-
lioane de ani, pentru ca temperatura să
devină suportabilă - cam la fel cu tempe-
ratura dintr-o saună. Apoi încă un milion
de ani pentru a ajunge la temperatura unei
cești calde de ceai sau la cea a unei băi
calde.

Ați fi putut purta haine de vară încă 5
milioane de ani, dar ar fi început să devină
un pic rece pe la 15 milioane de ani de la
Big Bang și ar fi fost nevoie de un
pulover. Temperaturile de îngheț, cu
minus, au început la aproximativ 16 mi-
lioane de ani după Big Bang. După
aproximativ 110 milioane de ani, Univer-
sul s-a răcit la temperatura azotului lichid.

Dar dacă ați fi supraviețuit cumva
acestor temperaturi de îngheț și unui
Univers în răcire continuă, după aproxi-
mativ 150 de milioane de ani, cerul s-ar fi
schimbat. După începuturile sale definite
de uniformitate și lipsă de formă, materia
a început să se aglutineze, din cauza gra-
vității, în întuneric. În aglomerările de ma-
terie a apărut o sclipire și, cel puțin în
niște zone mici, ca cea în care trăim acum,
lumina și căldura s-au întors pentru a doua
oară. Atunci au început să se formeze
primele stele și așa a apărut cerul pe care-
l vedem azi pe timpul nopții.

www.scientia.ro

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

ASTRONOMIE

Ce aţi � văzut dacă aţi � fost martorul
evoluţiei Universului

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

Cum ar fi fost dacă oamenii ar fi fost prezenți de la începutul Universului? Ce am fi văzut și ce am
fi simțit? Un studiu publicat pe ArXiv prezintă rezultatele unei investigații privind cantitatea de lumină
disponibilă la începutul Universului, oferindu-ne indicii care să ne ajute să răspundem la întrebările
noastre.

►

Universul a apărut dintr-un punct de energie infinit de mic, denumit Big Bang. Știm că acest eveniment s-a întâmplat întrucât Universul
se extinde constant și galaxiile se îndepărtează de noi. Cu cât privim mai mult în trecut, cu atât Universul este mai mic - așa știm că tre-
buie să fi fost odată infinit de mic și că trebuie să fi fost un început.
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În Canada, tabagismul face anual peste
45,000 de victime, ceea ce reprezintă
aproape unul din cinci decese (18.4%).
Dintre acestea, mai mult de 1,000 sunt din
cauza fumatului secundar. Costurile me-
dicale directe asociate acestei imense pro-
bleme se ridică miliarde de dolari, mai pre-
cis 6,5 miliarde. Per total, costurile
economice ale tabagismului legate de
pierderea productivităţii, de incidenţa in-
validității de lungă durată, de decesele pre-
mature și incluzând și costurile medicale,
ating 16,2 miliarde de dolari anual, potrivit
Canadian Cancer Society, după un studiu
bazat pe date din 2012.

În 2017, Enquête canadienne sur le
tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD)
produsă de Statistique Canada și Santé
Canada a relevat un alt fapt îngrijorător:
numărul de fumători a crescut cu 18% între
2015 și 2017, în ciuda tuturor campaniilor
de sensibilizare și a numărului mare de
studii care detaliază efectele nocive ale tu-
tunului. În total, 4,6 milioane de canadieni
au consumat regulat tutun în 2017, față de
3,9 milioane în 2015. Această tendință se

reflectă și în Quebec. Aici numărul fumă-
torilor depășește 1,3 milioane de persoane
iar cel al deceselor cauzate de boli legate
de tabagism se apropie de 13,000 anual.

Dacă tot nu sunteţi convinşi că trebuie
să stingeţi ţigara şi să n-o mai aprindeţi
vreodată, citiţi mai departe.

Fumatul și cel mai de temut
cancer din lume

Cancerul de plămâni este cel mai
frecvent cancer din lume și cel care face
cele mai multe victime. În 2018, Agenția
internaţională pentru cercetarea cancerului
(IARC) a înregistrat 2.093.876 de noi
cazuri de cancer de plămâni, ceea ce repre-
zintă 11.6% din totalul diagnosticelor de
cancer de pe mapamond. Tot în 2018,
numărul deceselor datorate acestei boli a
fost de 1.761.007 (18.4%), mult mai mult
decât numărul persoanelor decedate din
cauza cancerului de sân și prostată la un
loc.

Fumatul este principalul factor de risc
al acestei boli - doar 20% dintre cazurile de

tumori maligne pulmonare sunt cauzate de
alţi factori decât tabagismul (radiații,
munca în anumite industrii care utilizează
agenți cancerigeni precum azbestul, polu-
area aerului exterior și din locuințe, boli
pulmonare precum tuberculoza). Cu alte
cuvinte, expunerea la fumul de ţigară
reprezintă cel mai mare risc pe care şi-l
asumă cineva în faţa unui duşman atroce
cum este cancerul pulmonar.

Fumatul crește riscul de
cancer și boală în general

Pe lângă faptul că fumatul constituie
principala cauză a cancerului pulmonar,
acest obicei nociv este un factor de risc pen-
tru o multitudine de alte tipuri cancer, pre-
cum: cel bucal, de laringe, gât, esofag,
rinichi, cervix, ficat, vezică, pancreas,
stomac, colon/rect sau leucemia mieloidă.
Dar fumatul nu crește doar riscul de cancer,
ci și cel de boli de inimă, accidente vascu-
lare cerebrale, anevrisme, astm, boli
pulmonare (emfizem, boală pulmonară ob-
structivă cronică, bronșită cronică), diabet,

osteoporoză, artrită, cataractă și lista poate
continua.

Că e vorba de țigări, trabucuri, pipă sau
tutun de mestecat, modalitate sigură de uti-
lizare a tutunului, fără riscuri majore pen-
tru sănătate, nu există.

Fumatul afectează viața
sexuală și sistemul
reproductiv

La femei, tutunul poate dăuna sănătății
reproductive, căci fumătoarele au dificultăți
mai mari în a rămâne însărcinate.

În timpul sarcinii, fumatul reprezintă o
gravă amenințare, atât pentru sănătatea
mamei cât și a copilului. Astfel, fumă-
toarele sunt mult mai predispuse de a avea
o sarcină ectopică (când embrionul se
atașează în afara uterului), complicație ce
le poate pune viața în pericol. Pentru fumă-
toare cresc și riscurile de avort spontan, de
naștere a unui copil mort sau naștere pre-
matură, de a avea un copil cu anomalii con-
genitale la nivelul inimii, membrelor,
craniului, mușchilor, și de sindrom al morții
infantile subite. Nefumătoarele expuse la
fumul de țigară (fumat pasiv) au un risc
crescut de avort sau de a avea un copil cu
malformații congenitale sau cu greutate
mică la naștere.

Fumatul crește și probabilitatea dez-
voltării sindromului premenstrual (SPM)
moderat până la sever. Riscul apariției sin-
dromului premenstrual este cu atât mai
mare cu cât startul tabagismului s-a dat mai
devreme. Pentru fetele care au început să
fumeze înainte de vârsta de 15 ani, riscul
este de 2,5 ori mai mare de a avea probleme
înainte şi în timpul menstruației decât ne-
fumătoarele.

Problemele apar şi în cazul fumă-
toarelor care utilizează contraceptive orale,
în special după vârsta de 35 de ani. Aceasta
combinație crește considerabil riscul pro-
ducerii de cheaguri de sânge, care în timp
pot duce la accidente vasculare cerebrale și
(mai rar) coronariene.

De asemenea, la femeile care fumează
menopauza se instalează mai devreme iar
simptomele asociate menopauzei pot fi mai
severe și deci mai neplăcute. Menopauza
precoce este mult mai frecvent asociată
cu problemele de sănătate ce pot surveni

Ziua Mondială Fără Tutun. Tabagismul,
SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE
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Voyages Tam
DANIELDANIEL
● Bilete direct
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● Asigurări de voiaj pentru
canadieni
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1118 Ste-Catherine O, suite 504, Montreal, H3B 1H5, tel: 514-345-1121
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ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

514.240.4940

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate

Adulti si copii
www.naturazone.me

naturalremedies@naturazone.me

Ziua Mondială fără Tutun - World No Tobacco Day - este pe 31 mai. Scopul său este de a încuraja o zi
de abstinență de la consumul, sub orice formă, al tutunului. Ziua mondială fără ţigări este o inițiativă a
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și există din 1987. Potrivit OMS, tabagismul provoacă moartea
unui adult din zece la nivelul planetei, reprezentând a doua cauză de deces în lume.

►
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a doua cauză de deces în lume
postmenopauză, ca osteoporoză, boli car-
diovasculare, diabet, obezitate și
Alzheimer.

În cazul bărbaților, fumatul este aso-
ciat disfuncțiilor erectile. Aceasta deoarece
tutunul cauzează îngustarea vaselor de
sânge (vasoconstricţie), inclusiv a celor
care furnizează sânge penisului. Cu cât un
bărbat fumează mai mult și timp de mai
mulți ani, cu atât riscul de impotență sexu-
ală crește. Ca și la femei, și în cazul băr-
baților fumatul reduce fertilitatea și poate
cauza malformații congenitale fătului.

Pielea fumătorilor este mai
îmbătrânită

Fumatul accelerează procesul normal
de îmbătrânire a pielii, contribuind la
apariția ridurilor, la emacierea țesutului de
susținere, la tenta cenușie pe care pielea o
capătă. Care este mecanismul prin care fu-
matul strică tenul? - și nu numai, căci
ridurile apar nu doar pe față ci și pe alte
părți ale corpului, inclusiv brațele ante-
rioare. Nicotina îngustează vasele de
sânge, afectând fluxul sanguin al pielii. Cu
un flux sanguin mai redus, pielea nu
primește suficient oxigen și substanțe nu-
tritive importante, cum ar fi vitamina A.
De asemenea, multe dintre cele peste
4.000 de substanțe chimice care se găsesc
în fumul de țigară distrug colagenul și

elastina, fibre care conferă pielii forță și
elasticitate. Ca urmare, pielea începe să se
lase și să se rideze.

Începeţi pe 31 mai
Studii în domeniu au arătat că aproape

90% dintre fumători ar dori să se lase, însă
pentru cei mai mulţi dintre ei este foarte
dificil să învingă această dependenţă. Iată
câteva resurse online care vă pot ajuta în
acest sens:

■ www.smokershelpline.ca
■ You can quit smoking. We can help. -
Canada.ca
■ Association pulmonaire du Québec -
Cessation tabagique: pq.poumon.ca

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, director la Super-
cliniques GMF-Réseau.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Știați că...?
• Fumul de ţigară inundă practic buzele,
gura, nasul, sinusurile şi gâtul atunci
când inspiraţi şi expiraţi. În plus, toate
acestea sunt din nou expuse atunci când
expectoraţi toate chimicale acumulate în
mucusul din plămâni.
• Inhalând fumul de ţigară, plămânii se
umplu de substanţe carcinogene, care
mai apoi sunt absorbite de căile respira-
torii, ţesuturi şi staturile protectoare de
mucus.
• Când fumaţi, înghiţiţi salivă contami-
nată. Esofagul, stomacul şi intestinele
vin în contact cu tot felul de chimicale
toxice care mai apoi intră în sânge.
• Mai mult, toxinele invadează toate or-
ganele, mai ales pancreasul şi rinichii,
care filtrează sângele, şi vezica urinară,
unde aceste substanţe nocive stau până
sunt eliminate. De aceea fumatul este
principalul factor de risc pentru îmbol-
năvirea de cancer de vezică urinară.
• Femeile care fumează se expun unui
risc dublu de cancer cervical, datorită
potenţialei acumulări de toxine în
cervix.
• Aceste toxine penetrează măduva
osoasă, afectând dezvoltarea globulelor
albe, ceea ce măreşte riscul de leucemie.

Fumatul constituie principala cauză a cancerului pulmonar și un factor de risc pentru o
multitudine de alte tipuri cancer, boli de inimă, accidente vasculare cerebrale, anevrisme,
astm, boli pulmonare, diabet, osteoporoză, artrită, cataractă etc.
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Un studiu realizat de dr. Stuart Arm-
strong şi dr. Anders Sandberg de la Future
of Humanity Institute (FHI), Oxford Uni-
versity, încearcă să răspundă la întrebările
de mai sus. Studiul, publicat în revista Acta
Astronautica (ediția august-septembrie
2013), are ca punct de plecare paradoxul lui
Fermi - discrepanța între probabilitatea
existenţei vieţii extraterestre inteligente şi
absenţa oricăror dovezi observaţionale care
să confirme o astfel de existenţă.

„Studiul nostru poate fi privind în două
feluri”, afirmă dr. Armstrong. „Întâi ca un
studiu privind viitorul nostru ca specie -
umanitatea ar putea, la un moment dat, co-
loniza Universul. În al doilea rând, cer-
cetarea noastră se referă la potențiale specii
extraterestre - arătând relativa ușurință a de-
plasării între galaxii, lipsa dovezilor privind
existenţa altor forme de viață inteligente
devine și mai enigmatică, agravând para-
doxul lui Fermi”.

Paradoxul, numit după fizicianul Enrico
Fermi, prezintă un interes aparte pentru oa-
menii de știință de la FHI, o instituție de
cercetare multidisciplinară care permite
unor minți luminate din domeniile mate-
maticii, filosofiei şi ştiinţei în general să
exploreze marile întrebări privind umani-
tatea şi perspectivele sale.

Dr. Sandberg explică: „De ce FHI tre-
buie să ţină cont de paradoxul lui Fermi? Ei
bine, tăcerea din ceruri ne spune ceva des-
pre inteligenţa din Univers. Spaţiul nu este
plin de omuleţi verzi, ceea ce relevă o
mulţime de lucruri despre alte forme de
viaţă inteligentă - că ar putea fi foarte rare,
că s-ar putea ascunde sau că ar putea dis-
părea relativ uşor. Și, desigur, că ar putea să
nu existe. Dacă suntem singuri în Univers,
atunci avem o enormă responsabilitate
morală. Ca singura formă de viață in-
teligentă, poate singura cu o minte conș-
tientă am putea decide soarta întregului
Univers.”

Potrivit dr. Armstrong, o posibilă expli-
caţie a paradoxului lui Fermi este că viaţa
se autodistruge înainte de a se putea
răspândi. „Aceasta însemnă că ne aflăm în
faţa unui pericol mai mare decât ne
închipuim”, spune el. „Este un motiv de în-
grijorare în ceea ce priveşte viitorul
omenirii”.

Dr. Sandberg adaugă: „Aproape orice
răspuns la paradoxul lui Fermi aduce ceva
inconfortabil. Există, de asemenea, și teo-
ria care afirmă că o mulţime de civilizaţii
se află aproximativ în acelaşi stadiu evolu-
tiv - ceea ce se numește proces de sin-
cronizare - privind capacitatea lor de a

explora Universul, dar, personal, nu cred că
este posibil așa ceva”.

Așa cum dr. Armstrong amintește,
există planete similare Pământului care s-
au format cu mult înaintea acestuia. De
fapt, cele mai multe dintre ele sunt cu mi-
liarde de ani mai bătrâne. La începutul
anilor ’90 se credea că nu există prea multe
planete, însă la ora actuală se știe că Uni-
versul este plin de planete, că există mai
multe decât ne-am fi așteptat.

Studiul celor doi cercetători analizează
cât de mult o civilizație ca cea umană ar
putea, teoretic, să se răspândească în
Univers. Studiile anterioare ale paradoxu-
lui lui Fermi s-au oprit la posibilitatea de
răspândire în cadrul Căii Lactee. De data
aceasta cercetătorii au analizat posibilitatea
unei expansiuni mai ambițioase, la o scară
mai mare.

„Dacă am dori să mergem spre o
galaxie aflată la o distanţă foarte mare, pen-
tru a coloniza una dintre planetele sale, în
mod normal ar trebui să trimitem rachete
spaţiale care să fie capabile să decelereze la
sosire. Dar cum Universul se află într-o
continuă expansiune, iar galaxiile se înde-
părtează tot mai mult unele de altele, cal-
culele necesare planificării unei asemenea
călătorii sunt dificile. În acest studiu am

combinat o serie de instrumente matematice
şi fizice pentru a putea aborda această pro-
blemă”, afirmă dr. Sandberg

Cei doi autori arată că, ținând cont de
anumite ipoteze tehnologice (cum ar fi au-
tomatizarea avansată sau o inteligență arti-
ficială capabilă de autoreplicare), ar fi
posibilă construirea unei sfere Dyson care
ar putea capta energia Soarelui și declanșa
astfel o colonizare intergalactică. Acest pro-
ces ar putea fi inițiat într-un interval de timp
surprinzător de scurt.

Dar de ce ar dori o civilizaţie să-şi ex-
tindă orizontul către alte galaxii? „Unul
dintre motivele care ar determina răspândi-
rea unei civilizații ar putea fi dorinţa unui
grup oprimat de a se separa sau faptul că
este mânat de o ideologie expansionistă. În
acest caz, ar exista problema unei civiliza-
ţii centrale care poate ar dori să prevină
acest tip de expansiune. Cel mai bun mod
de a face asta este de a fi primul. Preempți-
unea este, probabil, cel mai bun motiv pen-
tru o expansiune”, este de părere dr.
Armstrong.

Dr. Sandberg adaugă: „Să zicem că o
specie de extratereștri antipatici doreşte să
transforme Universul în parcări sau spații
publicitare - alte specii ar putea să se opună
acestei acţiuni. Ar putea exista o mulțime
de motive întemeiate pentru ca o specie să
dorească să se răspândească, fără a fi in-
teresată de colonizarea sau stăpânirea Uni-
versului”.

El concluzionează: „Argumentul nostru
principal este că dacă o civilizaţie din trecut
a dorit să se extindă, ea ar fi fost capabilă să
colonizeze o mare parte a Universului.
Acest lucru face chestiunea paradoxului lui
Fermi şi mai dificilă - de ordinul miliarde-
lor de ori. Dacă viața inteligentă este rară,
aceasta trebuie să fie mult mai rată ca o sin-
gură civilizație pe galaxie. Dacă toate civi-
lizațiile avansate au ales să nu urmeze calea
colonizării, această tendinţă trebuie să fie
atât de puternică, încât nicio civilizație în
miliarde de galaxii și miliarde de ani lumină
nu a ales să o facă. Încă nu știm care e
răspunsul, dar ştim că acesta este mult mai
radical decât s-a anticipat anterior.”

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Silence in the sky - but
why?” a fost publicată de phys.org. Scien-
tia.ro este un site de popularizare a științei
și de demontare a miturilor pseudoștiinți-
fice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri și are o secțiune de bloguri și una des-
tinată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de
transmitere a informației științifice pe înțe-
lesul tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

Paradoxul lui Fermi. De ce nu am întâlnit încă
extratereştrii?

SCEPTICUS

Oameni de ştiinţă eminenţi, ca Stephen Hawking şi Carl Sagan, și-au exprimat convingerea că la un mo-
ment dat oamenii vor coloniza Universul. Cât de ușor este acest lucru, de ce l-am face și de ce nu am găsit
nicio dovadă a existenţei altor forme de viaţă care să-şi manifeste, la rândul lor, dorinţa de a coloniza Uni-
versul?

►

O comparație între Pământ și Kepler 452b (ilustrație), cea mai asemănătoare exo-planetă descoperită până în prezent. Credit: NASA/JPL-
Caltech/T. Pyle.
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Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și re-
novărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.

Căutam șofer clasa 1 ( FM) incorporat
pentru curse locale pe cisternă (vrac,
solide), produse alimentare. Un an expe-
riență, salariu negociabil. Tel: 514-206-
5982, Adrian.

Caut ajutor pentru instalare de geamuri
și uși. Persoană serioasă, minim un an de
experiență. Salariu bun, de lucru tot anul.
Eugen, 514-591-3339.

Nevoie urgentă de o persoană de în-
credere care să acompanieze o doamnă
bolnavă, 3 zile pe săptămână, de la 9:00
la 17:00, la Beaconsfield. Tel: 514-630-
7341 sau 438-522-7341.

Familie care locuiește în New York
(Queens), SUA, caută doamnă de ori-
gine română cu rezidență canadiană,
serioasă, nefumătoare, îndemânatică și
iubitoare de copii pentru îngrijirea unei
fetițe de 3 ani, 4 zile pe săptămână (3 zile
merge la grădiniță) și ajutor la treburile
casnice (curățenie, spălat, gătit etc). Pe-
rioada este de aproximativ 6 luni, cu posi-
bilitate de prelungire. Oferim un salariu
de 1,700$ CAD pe lună, mâncare, cazare
și transport dus-întors Montreal-New
York. Ne puteți contacta la: 514-605-
9420. Rugăm seriozitate.

Caut ajutor de constructor și construc-
tori pentru costrucție de casă și amena-
jări exterioare. Tel: 514-231-2090 sau
514-649-6920.

Companie de transport caută șofer in-
corporat clasa 1. Candidatul trebuie să
aibă permisul de conducere valabil, 3 ani
de experiență, pașaport valabil, cazier ju-
diciar alb, minim 3 puncte de inaptitudine
pierdute, engleză nivel funcțional.
Oferim camion Volvo 2018 nou, cu trans-
misie automată, trailer nou 2019 dry box,
plata de 0,54$ milă pentru tot milajul,
plata săptămânală, pickup/delivery 30$
fiecare, timp de asteptare 20$/oră după 2
ore, layover 100$, bonus milaj 200$ după
10.000 mile. Contact: 438-491-9630.

Companie de TRANSPORT de VRAC
angajează la timp plin (zi/noapte, cu sau
fără experiență): Mecanic de camion,
plata în funcție de experiență, de la
20$/oră până la 30$/oră. Garaj în
Mirabel, Laval și Montreal; Șofer local
clasa 1 și 3, în transport vrac, camioane
recente cu transmisie automată și manua-
lă, salariu de 22$/oră angajat și 24$/oră

incorporat. Contact: Liviu | email:
liviu@klmainville.com | 514-816-1576.

Vând diverse scule electrice: marteau
piqueur (Bosh), rotopercutantă cu carota
4” (Bosh), burghie 1”, 3/4” și daltă de
spart beton; circular Devalt și Machita, fi-
choir electric Vee 25', piese de schimb in-
stalații (plomberie), robineți, chei pentru
țevi, scări de diverse dimensiuni (es-
cabeau), fitting-uri instalații și foarte
multe altele! Cauza vânzării: pensionare.
Contactați Mario: 514-835-5798.

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de metrou
Cartier sau Montmorency. Stație de auto-
buz în față, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală,
autobuz, metrou. Căutăm persoane li-
niștite, ideal cuplu, nefumători.
890$/lună. Sunați la 514-465-4877.

Superb 2½ de închiriat, la demisol într-
un duplex în Laval, zona Des Lauren-
tides/ St-Martin, atmosferă calmă,
familială, ideal pentru o persoană sin-

gură, liniștită și nefumătoare. 495$/lună.
Mobilă, electricitate, căldură, apă caldă
incluse. Sunați la 514-663-3179.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de metroul Place des Arts, com-
plet 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, bucătărie spațioasă, aragaz,
frigider, mașină de spălat și uscat incluse.
Încălzire electrică, termostat electronic
în fiecare încăpere. Stație de autobuz în
fața blocului, situat la 5 minute pe jos de
complexul Forest. Tel: 514-683-3003.

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn ne-
fumător, până în 48 de ani, pentru o re-
lație serioasă. Telefon: 514-256-4624,
după orele 20.00.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

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

www.myrtlebeachvacations.ca
514.993.6508 | 514.354.9943

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare
duminică şi de sărbători mari la orele
10:30 a.m. Adresa bisericii este: 1690 Ave-
nue De l'Église, Montreal, H4E 1G5.
www.sfnicolaemtl.com.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe:
duminica 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-Eu-
stache, 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
Felicean 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.

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.

50.00

ÎNCHIRIERI

MATRIMONIALE

VÂNZĂRI
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Atunci când vorbim despre fotbal
la nivel înalt ne gândim la UEFA
Champions League sau la varianta mai
soft, UEFA Europa League. Prezența
într-o finală a uneia dintre ligile
menționate reprezintă, din punctul
meu de vedere, nu doar succesul jucă-
torilor ci și al clubului respectiv de
fotbal, prin organizarea sa, structura
activității interne, răspunderea și per-
formanța managerială în toate depar-
tamentele. De aceea cred că nu ar
trebui să fie nimeni surprins de faptul
că în finalele celor două competiții se
regăsesc anul acesta numai echipe din
prima ligă engleză, Premier League,
deși sunt unii care cred că semifinalele
au fost trucate pentru a face fotbalul
mai spectaculos.

Poate că este adevărat că Facebook
s-a implicat într-un fel sau altul în fot-
bal, dar îmi este greu să cred că la
acest nivel poți să convingi marile
cluburi de fotbal să participe în me-
ciuri trucate doar pentru a atrage pu-
blicul în fața televizoarelor.

Campionatul Angliei este la ora
actuală cel mai puternic campionat al
lumii, în primul rând datorită investi-
torilor străini, în al doilea rând datorită
maximizării veniturilor din televizarea
meciurilor, și în al treilea rând datorită
partajării în mod echitabil, între cele
20 de echipe participante, ai banilor
proveniți din drepturile de televiziune.
Din aceste motive, cel puțin șase
echipe care acum se găsesc în topul
clasamentului au reușit să atragă jucă-
tori de valoare, obținându-și dreptul de
a se bate an de an pentru câștigarea
campionatului.

Deși sunt fan al fotbalului italian,
spaniol și german, pur și simplu, la ora
actuală, fotbalul jucat în Premier
League este pe primul loc grație anga-
jamentului jucătorilor talentați atrași
de mirajul salariilor. Bătălia la titlu
s-a dat până în ultima etapă, iar echipe
mai modeste au încurcat echipe pre-
cum Liverpool sau Manchester City,
care valorează în momentul de față pe
Transmarkt, 1.14 miliarde de Euro.

În același timp:
a) În Italia, Juventus este echipa care
nu are adversar. A câștigat pentru a
opta oară consecutiv El Scudeto, iar
prin jocul prestat în acest sfârșit de
campionat poate influența prezența
unor echipe ca Atalanta în Champions
League.
b) În Germania doar două echipe au
puterea să se lupte pentru titlu: Bayern
Munich și Borussia Dortmund. Restul
echipelor nu au capacitatea financiară -
și implicit jucătorii - să se bată pentru
titlu sau Champions League.
c) În Spania, se știu cele două echipe
care prin puterea lor financiară și-au
eliminat adversarii, câștigând la pas
campionatul în La Liga. Se mai ridică
din când în când echipe precum
Atletico, Valencia sau Sevilla, dar
rezultatul rămâne același: Barcelona cu
trei jucători de valoare reușește să vân-
ture un campionat întreg, iar la Real
Madrid se simte lipsa lui Ronaldo, ceea
ce indică faptul că fără superstaruri
echipele sunt de pluton.

În concluzie, cred că dacă în fi-
nalele celor două competiții se află
anul acesta numai echipe din Premier
League, nu este din cauză că Facebook
s-a implicat într-un fel sau altul în fot-
bal. Pur și simplu, în Anglia se joacă
fotbal într-o ambianță bazată pe spirit
de luptă și partajarea în mod echitabil
a veniturilor, pe când în celelalte cam-
pionate monopolul este deținut de una
sau două echipe care, deși fac legea în
campionat, nu reușesc să țină piept
echipelor englezești deoarece au
mimat în competiția internă.

Rubrică realizată de Matei
Maxim, un pasionat al
sportului, în special fotbal,
tenis, handbal, rugby și
șah.

UEFA Champions League/ Cupa
UEFA: De ce în �nale se a�ă
numai echipe englezești?

Între 26 și 28 aprilie s-a desfășurat la Almaty,
Kazahstan, faza finală a turneului de elită de fot-
bal în sală, Liga Campionilor UEFA Futsal.
Aceasta este cea mai prestigioasă competiție eu-
ropeană anuală ce reunește cluburile de futsal
membre UEFA, calificate în funcție de rezultatele
din liga lor națională. Ea se derulează sub forma a
trei succesiuni de mini-turnee: Turneul preliminar,
Turneul principal și Turneul de elită.

În Turneul preliminar (22 august - 2 septem-
brie 2018) au participat 34 de echipe, împărțite în
nouă grupe formate din maximum patru echipe
fiecare. La acest turneu a participat și campioana
României la Futsal, Informatica Timișoara, care
și-a câștigat dreptul de a avansa în turneul princi-
pal în urma ocupării primei poziții din grupa sa.
Campioana Moldovei, Dinamo Chișinău, nu a
reușit să treacă de turneul preliminar.

În Turneul principal (2-7 octombrie 2018) au
luat startul 48 de echipe, împărțite în opt grupe va-
lorice, formate din câte patru echipe fiecare. Din
primele patru grupe au avut dreptul să se califice
la Turneul de elită primele trei echipe, în timp ce
din restul grupelor valorice doar prima clasată a
putut merge mai departe. În cea de-a doua situație
s-a aflat și campioana României, Informatica Ti-
mișoara, care însă nu s-a calificat la următorul
turneu, ocupând locul doi într-una din cele patru
grupe valorice mai slabe.

La Turneul de elită (13-18 noiembrie 2018)
au participat 16 echipe, împărțite în patru grupe
valorice, formate din câte patru echipe fiecare.
Câștigătoarele fiecărei grupe s-au calificat la faza
finală din Kazahstan. În urma semifinalelor și fi-
nalelor, iată clasamentul Ligii Campionilor UEFA
Futsal:
1. Sporting Club de Portugal, club de futsal por-
tughez din Lisabona
2. FC Kairat Almaty, club de futsal din Kazah-
stan
3. Futbol Club Barcelona, secția de futsal a
echipei Barcelonei
4. Inter Fútbol Sala, club de futsal spaniol din Al-
calá de Henares

Cele mai importante momente ale meciurilor
de la acest turneu final se pot urmări pe site-ul
www.uefa.com/uefafutsalchampionsleague.

DDeesspprree  LLiiggaa  
CCaammppiioonniilloorr  UUEEFFAA
FFuuttssaall  22001188--22001199

FUTSAL

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Centrul de Loisir CDN;
Magazine: Bourret, Fruiterie Anka,
Pharmaprix (Complex Wilderton),  Marché
Épicure - 5252 Paré, Marché Epicure - 5555
Westminister N; Cabinete: Dr. Buracu, Dr.
Cristache, Dr. Zinca; Contabilitate: Arcade
Accounting (3333 Cavendish), DFD Compt-
ables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:
Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul, Sf. Ilie (Anjou).
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu), Place du
Vin;  Coletărie: World Line Cargo. 
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe-Claire.
RIVE SUD 
Magazine: Balkani, Cracovia, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE 
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă;  Biserici: Sf. Pantelimon.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEPUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

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

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.! 

Comunitate: Eva HALUS, Corina LUCA; Reflecții
canadeze: Raul DUDNIC; Știință: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Specialiști: Anca
TISMĂNARIU (imigrație), Șerban TISMĂNARIU
(juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA (sfatul
medicului); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

FOTBAL
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Nu trece
cu vederea eventualele dureri

severe care se simt prin corp. Dragoste:
Pot apărea conflicte cu partenerul de viaţă.
Ar fi bine să fii calm şi să eviţi provocările.
Financiar: Fii prudent şi încearcă să reduci
cheltuielile.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Prudență,
pentru că ești mai predis-

pus la accidentări diverse. Dragoste: Totul
e monoton în doi, nu apare nimic special ca
să poţi spune că această perioadă ar avea
ceva nou pentru voi. Financiar: Succesul
depinde mult de imaginea pe care o laşi
lumii.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Obo-
seala acumulată poate
genera lipsă de concen-

trare, ieșiri agresive și tendințe de în-
grășare. Dragoste: Consideri că dragostea
are nevoie de un dram de raţiune, însă
partenerul te-ar putea acuza că tratezi totul
cu răceală. Financiar: Vei beneficia de
sume importante de bani.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nu căuta vraci și
diverși guru, apelează la

sfatul unui adevărat specialist. Dragoste: E
posibil să nu mai știi ce vrei în plan amoros
și să ai nevoie de mai mult timp de
gândire. Financiar: Rezumă-te la strictul
necesar.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ești un exemplu
de regim de viață şi cine te

va imita, va avea numai de câștigat.
Dragoste: Un pic egocentric sau narcisist,
aștepți de la cel drag tot ce poate da şi te
complaci în postura de răsfățat. Financiar:
Scapi de o datorie care te frământa.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Sănătatea
nu e punctul forte, eşti
nevoit să iei măsuri stricte

cu privire la modul de viaţă. Dragoste:
Uneori persoana de lângă tine nu se poartă
aşa cum ai dori, ceea ce îţi dă motive de
îndoială asupra bunelor sale intenţii. Nu
exagera totuşi! Financiar: Banii sunt OK

BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Excesul de
zel are consecințe iar
oboseala lasă urme. Dra-

goste: Presiunile externe conduc la o mai
mare apropiere de partener/parteneră și pot
contribui la consolidarea relației. Finan-
ciar: Este un moment decisiv pentru veni-
turile tale.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Nu sunt
elemente majore care să-ţi
influenţeze starea de sănă-

tate. Dragoste: Eşti privilegiatul astrelor în
privinţa iubirii, dar nu e neapărat vorba de
găsirea acelei jumătăţi mult sperate. Fi-
nanciar: Ai idei noi, profitabile, care îţi pot
mări bugetul.

SĂGETĂTOR (22 noi. -
21 dec.) Sănătate: Nu te
încăpăţâna să spui ca ai tu
leac la orice boală, de-

păşeşte-ţi frica de doctor. Dragoste: Dacă
nu-ţi convine banalitatea, de ce nu schimbi
tu cu ceva atmosfera? Financiar: Cu banii
o duci bine, nimic nu pare să dezechilibreze
bugetul.

CAPRICORN (22 dec. -
19 ian.) Sănătate: Reeva-
luează-ţi starea dacă urmezi
un tratament sau fă-ți anali-

zele de bază dacă nu ai mai fost pe la
medic. Dragoste: Ai tendinţa de a-ți critica
excesiv partenerul sau de a găsi cusur
potențialilor parteneri. Financiar: Ai şansa
unui succes financiar important. Profită!

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Anxietatea,
stresul și oboseala conduc

la probleme de sănătate. Dragoste: Se re-
zolvă unele probleme în cuplu ce resta-
bilesc armonia şi echilibrul după care
tânjești. Financiar: Ai o situaţie bună, dar
ar fi bine să exerciţi prudenţă deoarece se
anunţă o creştere majoră a cheltuielilor.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Încearcă
să ai o viață ordonată
liniștită, fără niciun exces.

Dragoste: Eşti dispus să joci pe două
fronturi fără niciun proces de conştiinţă.
Financiar: Răsfață-te cu măsură și evită
tentația speculațiilor financiare.

BBAANNCCUURRIIHHOORROOSSCCOOPP

☺Ion este zidar. El a căzut de la etajul al
treilea. Dacă era mai harnic cădea de la al
patrulea. 

☺Azi dimineață când m-am dus la sala de
fitness am observat că au adus un aparat
nou. L-am folosit vreo oră apoi mi s-a făcut
rău. Oricum, e tare! Are chips-uri, sucuri,
batoane de ciocolată, tot ce vrei...

☺Primii 40 de ani de copilărie sunt întot-
deauna cei mai grei.

☺Știi de ce păsările cântă dimineața? Pen-
tru că ele nu trebuie să se ducă la muncă!

☺- Am sunat doar să îți spun că te iubesc…
- Cred că ați greșit numărul. Noi suntem
fabrica de bere…
- Știu.

☺- Părinte, sunt foarte speriat! Aud o voce
ce-mi zice toată ziua ce să fac. Sunt pose-
dat?
- Nu fiule, ești însurat.

☺Ăia care sunt duși cu pluta nu sunt cumva
frați cu ăia care-s plecați cu sorcova?

☺Trei tipi stăteau la barul dintr-o gară.
Trenul este anunțat de plecare. Unul din ei
zice:
- Hai că mai avem timp de un rând!
Mai comandă ei un rând și până să-și dea
seama, trenul pornește. Cei trei fug după el.

Primul se agață, îl ajută și pe al doilea să se
urce. Al treilea se oprește, își trage răsu-
flarea și începe să râdă în hohote. Un om
care trecea pe acolo îl întreabă:
- De ce râzi omule? Următorul tren e abia
pe la 4.
La care tipul răspunde:
- De fapt, cei doi au venit să mă conducă la
gară!

☺Oftalmologul către pacient:
- Citește aceste litere!
- Nu pot.
- Dragul meu, ești miop!
- Oau!!! N-a fost destul că-s analfabet,
acuma mai sunt și miop!

☺- Este adevărat că femeile trăiesc mai
mult ca bărbații?
- Nu toate. Numai văduvele.

☺Toate problemele lumii sunt cauzate de
faptul că oamenii inteligenți au îndoieli, iar
cei proști certitudini.

☺La un medic stomatolog vine o babă
surdă să-și aranjeze dinții. După ce o con-
sultă, medicul îi spune:
- Îmi pare rău, mamaie, dar trebuie să vă
pun o placă.
- Nu-i nimic, maică. Dar să fie cu Benone
Sinulescu, dacă ai!

☺Cea mai distrugătoare explozie este
explozia de entuziasm la un prost.

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
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