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În ciuda uneia dintre
cele mai mari creșteri
economice din UE,
resursele bugetare ale
României sunt limitate,
ceea ce înseamnă mai
puțini bani pentru dez-
voltare și bunuri publice. 
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Evenimente la Montreal în lunile
februarie și martie

Pentru a adăuga cu-
loare și divertisment în
lunga iarnă quebeche-
ză vă oferim câteva su-
gestii de activități și
evenimente ce au loc
în perioada februarie-
martie la Montreal.
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2 
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 

DETALII ÎN INTERIOR

Muzică de calitate
și animație cu DJ Petro 

la evenimentele dvs.
NUNȚI ● BOTEZURI ● ANIVERSĂRI 

● PETRECERI CORPORATIVE
Pentru un eveniment  de marcă,

alege DJ-ul care se demarcă:
DJ   Petro!

551144--775544--00887788
ddjjppeettrroo__mmuussiicc@@yyaahhoooo..ccoomm
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ADRIAN ȘEICAADRIAN ȘEICA
Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

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

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

Mont-Royal, H4T 1M1

M-am stabilit in Canada acum cativa ani, cu dorinta de a
construi un viitor frumos pentru sotia si copiii mei. Mi-am
cautat de lucru imediat si, din fericire, m-am angajat ca
muncitor in constructii la Systèmes Sous-sol Québec.

Fara niciun pic de experienta in domeniu, dar prin munca 
depusa, am reusit sa promovez in cadrul companiei.

Ce m-a ajutat sa progresez rapid au fost programele de  
pregatire oferite in Laval si la sediul acestei companii 
bazate in SUA, ce reprezinta o vasta retea de 400 de 
contractori.

Systèmes Sous-sol Québec efectueaza si lucrari in 
interior, astfel ca avem de lucru pe tot parcursul 
anului. Compania noastra se bucura de o crestere 
continua, lucru ce m-a ajutat si pe mine in cariera.

Astazi conduc Departamentul de Productie și 
caut oameni motivati, care doresc, ca si mine, 
sa-si cladeasca o cariera in constructii!

Director de productie

www.accentmontreal.com
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PETRECERE DE SF. VALENTIN ȘI STRÂNGERE DE
FONDURI PENTRU BISERICA BUNA VESTIRE

Renumitul chef Ion Mazilu împreună cu Bise-
rica Buna Vestire din Montreal organizează o pe-
trecere de Sf. Valentin menită să strângă fonduri
pentru pictura bisericii. Evenimentul va avea loc
sâmbătă, 15 februarie, orele 18:30, la Casa Română
(8060 Ave Christophe-Colomb Montreal, H2R
2S9). Un delicios meniu (antreuri, somon la cup-
tor cu sos de ciuperci, piept de pui umplut, cu sos
rosé, cartofi și salată mixtă, prăjitură cu vișine,
cafea) și muzică bună selectată de DJ Cătălin - totul
pentru doar 40$ (20$ pentru copiii între 5 și 14 ani,
gratuit pentru cei mai mici de 5 ani). Toate profi-
turile vor merge pentru proiectul de pictură a bi-
sericii (serviciile lui Ion Mazilu, ale lui DJ Cătălin
și ale organizatorilor sunt oferite în mod benevol).
Există și o opțiune de meniu vegetarian care se
poate comanda la rezervarea biletului. Participanții
sunt rugați să-și aducă băuturile alcoolice prefe-
rate. Pentru vizualizarea locurilor disponibile în
sală, a cărei capacitate este de peste 250 de per-
soane, accesați: papaion.com. Info suplimentare și
rezervări: Ion Mazilu: 514-735-3544 | Elena Nigai:
514-240-4940.

ÎNTÂLNIRILE CLUBULUI DE AUR ȘI ALE
CENACLULUI EMINESCU ÎN LUNA FEBRUARIE

Clubul de Aur se va întâlni în data de 20 februa-
rie, de la orele 17:00, în sala 697 a Centrului co-
munitar 6767 Côte-des-Neiges din Montreal. Pe
lângă discuțiile pe marginea unor subiecte de actu-
alitate, întâlnirea din această lună va fi dedicată
memoriei domnului Alexandru Silion (10 iulie
1932 - 13 ianuarie 2020), avocat și criminolog,
membru al Asociației Culturale Române și al
Clubului de Aur. Reamintim că întâlnirile acestui
club, menite să ofere persoanelor de vârsta a treia
din comunitate ocazia comunicării și socializării,
au loc în fiecare a treia joi din lună, la Centrul co-
munitar 6767 CDN.

Întâlnirea Clubului de Aur va fi urmată de cea
a Cenaclului Eminescu, începând cu ora 18:00, în
aceeași sală 697. Invitați: Marcela Straua, Ana-
Maria Surugiu, Silvia Ionescu şi D.H. Silvian. Se
vor prezenta şi materiale semnate de autori din
România şi Toronto: Elena Buică, Carmen Ionescu
şi Mihaela Borzea. Toţi iubitorii de limba română,
literatură şi artă sunt bineveniți. Pentru mai multe
informaţii: Leonard I. Voicu, preşedintele cena-
clului | 514-910-6738 | leonardvoicu@gmail.com.

La cursurile lunii februarie ale Școlii
Junimea Română din Montreal copiii
vor aduce un omagiu Basarabiei și po-
etului unionist Grigore Vieru prin
poezii și cântece interpretate la orele de
limba română. De la înființarea sa,
Școala Junimea organizează anual ac-
tivități dedicate creației lui Grigore
Vieru și Basarabiei, anul acesta fiind la
cea de-a IX-a ediție.

Sâmbătă, 15 februarie 2020, vor fi
organizate o serie de activități în clase,
pe durata întregii zile (orele 10:00-
15:30), pentru a sublinia ziua de 19 fe-
bruarie, declarată sărbătoare națională
pentru a marca aniversarea marelui
sculptor român Constantin Brâncuși,
cel supranumit „părintele sculpturii
moderne”. Vor fi amintite repere bio-
grafice, principalele opere, tematicile
creației sale și influența sa în artă.

Pe 29 februarie, în clase (orele
10:00-15:30) va fi sărbătorită aniver-
sarea lui Ion Creangă, povestitorul
român prin excelență. Această aniver-
sare va fi subliniată prin lectură și co-

mentarii pe marginea textelor scriitoru-
lui, îndeosebi a poveștilor cu tâlc și a
operei sale de căpătâi, „Amintiri din
copilărie”. În cadrul tuturor cursurilor
de limba română și la atelierele de
teatru, copiii vor avea ocazia să joace
mici scenete inspirate din povestirile și
basmele scriitorului din Humulești. De
asemenea, elevii, îndrumați de profe-
sori, vor completa fișe de lucru despre
opera lui Creangă, iar la final vor se-
lecționa citate reprezentative și vor
exprima concluzii personale.

Tot în data de 29 februarie, între
orele 14:00-15:30, în cadrul atelierului
Trăistuța cu minuni, copii și adulți deo-
potrivă, români și prieteni de-ai lor de
alte naționalități, vor avea ocazia să se
inițieze în confecționarea de măr-
țișoare, sub îndrumarea artizanei Alina
Ungurean. Costul este de 10$, cu mate-
rialele necesare incluse. Înscrieri la:
contact@junimearomana.com | 514-
884-6530 (locuri limitate).

Cursurile și activitățile Școlii Ju-
nimea au loc la Colegiul Brébeuf: 5625

avenue Decelles, Montreal, H3T 1W4,
Pavillon Lalemant, Secteur D3. Parcare
gratuită disponibilă.

Pentru elevi, școala oferă cursuri în
clasă la mai multe discipline (nivelurile
prématernelle, maternelle, primar și se-
cundar), cursuri private și semi-private
la matematică (primar, secundar, cole-
gial și universitar), cursuri private și
semi-private la științe (secundar),
pregătire pentru examenele de admitere
la secundar (liceu), învățare pe bază de
proiect - i.e. excursii educative, specta-
cole și evenimente culturale. Școala Ju-
nimea oferă și o serie de servicii pentru
adulți: curs de limba română (oferit și
adolescenților), atelier de engleză, curs
de karate, curs de pictură și design, se-
siuni de orientare școlară și profesio-
nală, consiliere vocațională, psihologică
și personală.

Info suplimentare despre toate
aceste cursuri, înscrieri și calendarul ac-
tivităților extrașcolare pe anul 2020 la:
www.junimearomana.com sau 514-884-
6530. ACCENT MONTREAL

PE SCURT

DDiinn  ccoommuunniittaatteeAteliere și activități la Școala 
Junimea Română din Montreal

EDUCA
IE

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

FOTO: Sorin Grigorescu, mai 2019, www.junimearomana.com.
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În ciuda uneia dintre
cele mai mari creșteri
economice din Uniunea
Europeană, ponderea
veniturilor statului ro-
mân din impozite, taxe
și contribuții sociale a
scăzut continuu în ul-
timii ani. Acest lucru
înseamnă mai puțini
bani pentru dezvoltare
și bunuri publice pre-
cum educația, sănă-
tatea sau infrastructura.

Un recent studiu al Fundației
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES),
intitulat „Pauperitatea fiscală a
României - Ce o explică și ce se
(mai) poate face” (autori: Cornel
Ban, Alexandra Rusu), analizează

cauzele resurselor bugetare limi-
tate ale României în raport cu alte
țări din regiune, propunând toto-
dată reforme administrative și
legislative care să conducă la
remedierea acestei situații.

România se confruntă cu
problemele clasice ale economi-
ilor cu dezvoltare inegală și
dependentă de capitalul multi-
național. Slăbiciunea instituți-
ilor, nivelul ridicat al sărăciei sau
subdezvoltarea infrastructurii fe-
roviare, rutiere sau spitalicești
sunt cauze de justă dezamăgire.
Deficitul său social este printre
cele mai mari din Uniune, princi-
palul preț plătit fiind o hemoragie
demografică extrem de îngrijoră-
toare.

Puține țări mediu dezvoltate
din Sudul global au avut însă o
creștere economică atât de spec-
taculoasă în ultimii douăzeci de
ani precum România, notează au-
torii, de la un PIB de 39 de mi-
liarde de euro în 1999 la unul de
239 de miliarde în 2019. Per

total, din 1990, PIB-ul
României a crescut peste
nivelul mediu al Asiei (minus
China) și țărilor Visegrad.

O măsură clară a sănătății
unei economii, exporturile au
crescut de la 9 miliarde la 100 de
miliarde în aceeași perioadă de
douăzeci de ani, devenind în ace-
lași timp tot mai complexe.

În același interval de timp,
salariul minim brut a crescut de
la 39 de euro la 409 euro, ceea ce
este încă departe de a da un
salariu minim net care să asigure
un trai decent, dar este totuși
aproape dublu față de Bulgaria, la
30 de euro distanță de cel din Un-
garia și la numai 270 de euro dis-
tanță de cel din Portugalia.
Nivelul salariului mediu net bate
spre 700 de euro, la o distanță re-
lativ redusă de cel din țări cândva
mult mai avansate ca Ungaria
(765 euro) și la 200-300 de euro
distanță de cel din vechi membre
ale UE ca Grecia (890 euro)
și Portugalia (925 euro). Spre

România este penultima țară din UE în ceea
ce privește rata de reciclare a deșeurilor.
Uniunea Europeană a setat drept țintă pentru 2020 ca fiecare
țară să recicleze minim 50% din deșeurile produse de mu-
nicipiile sale. România va rata acest obiectiv, capacitatea de
reciclare crescând extrem de puțin în ultimii ani, după cum in-
formează monitorsocial.ro, luând în considerare datele Euro-
stat.
La nivelul Uniunii Europene, România este penultima în
clasamentul eficienței din acest punct de vedere, reciclând
doar 14% din deșeurile municipale. Doar Malta reciclează un
procent mai mic din totalul deșeurilor municipale generate
(6%). Spre deosebire de România, alte state din regiune
reușesc să recicleze în jur de o treime din deșeurile municipale
- Polonia 34%, iar Bulgaria și Ungaria 35%. Campioana Uniu-
nii Europene la reciclare este Germania, cu 68% rată de reci-
clare.
Îmbunătățirea ratei de reciclare fiind lentă, cantitatea de
deșeuri nereciclate este din ce în ce mai mare începând cu
2015. În ultimii ani aceasta a ajuns la cote fără precedent,
România producând potrivit celor mai recente date 4,58 mi-
lioane tone de deșeuri municipale nereciclate pe an - adică
12.500 de tone pe zi.

SSaalluubbrriittaatteeaa  mmaarriilloorr
oorraașșee  ddiinn  RRoommâânniiaa,,
oo  pprroobblleemmăă  îînn
ccrreeșștteerree

ROMÂNIA | MEDIU

Ce explică  pauperitatea
ROMÂNIA | ECONOMIE & FINAN�E
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comparație, salariul mediu net în fostele re-
publici sovietice din afara UE este de 200-
300 de euro.

„Acesta nu este tabloul unei țări care se
pregătește să stingă lumina, cum se spune
adesea și foarte nefericit. Și tocmai de
aceea, este cu atât mai frustrant că aceste
începuturi clare de revenire să vină la pa-
chet cu o involuție atât de sistemică în plan
fiscal, resursele aflate la dispoziția societății
prin intermediul statului român reducându-
se în raport cu PIB-ul”, se arată în studiul
FES. Într-adevăr, România este singura
țară din regiunea Europei Centrale, de
Est și de Sud-Est (ECESE) al cărei nivel
agregat de colectare a veniturilor fiscale
a scăzut pe parcursul primilor zece ani
ca stat membru al UE. Lăsând la o parte
paradisurile fiscale bine administrate, susțin
autorii, „pauperitatea fiscală nu a fost
nicăieri de bun augur pentru societate și
economie.”

Argumentul principal al acestui raport
este următorul: „combinația de stat slab și
relaxări fiscale făcute pe fondul scăderii în-
casărilor statului a condamnat România la
bugete tensionate, bunuri comune prost fi-
nanțate și chiar la riscuri de refinanțare a
datoriei publice pe fondul crizelor finan-

ciare internaționale care vor veni. Fără o
schimbare pozitivă de dimensiuni semni-
ficative, însă fezabilă, România va continua
să trăiască într-un adevărat purgatoriu fis-
cal, întrerupt din când în când de infernul
austerității impuse de combinația cunoscută
de ideologie locală și presiuni ale piețelor
internaționale de titluri de stat.”

Principalele cauze ale precarității fiscale
identificate de cei doi cercetători sunt legate
atât de capacitatea redusă a Agenției
Naționale de Administrare Fiscală (ANAF)
de a-și îndeplini mandatul, cât și de sub-
impozitarea capitalului și gospodăriilor bo-
gate prin măsuri legislative care au redus le-
gislativ treptele de impozitare și au tolerat
administrativ evitarea plății impozitelor la
aceste categorii de plătitori.

Statul român se bazează în mod co-
vârșitor pe impozitarea consumului și a
muncii, favorizând astfel plătitorii de im-
pozite pe capital și proprietate. Acest
lucru reiese atât din legi, cât și din modul
în care se alege ținta efortului de a colecta.
Astfel, în perioada 2004 - 2016, impozitele
pe capital și proprietate au reprezentat între
10 și 12,5% din PIB, în timp ce impozitele
pe venitul corporațiilor, în aceeași perioadă,
au reprezentat între 2 și 3,2% din PIB.

Capitalul e mai puțin apăsat de fisc în
tot Estul, dar în România și zona baltică
situația este relativ extremă. În termeni
comparativi, România se regăsește printre
acele state UE din cadrul grupului baltic-
balcanic unde impozitele pe venit/profit și
pe avere sunt la jumătatea nivelului aplicat
în statele membre UE care dispun de sis-
teme de redistribuire extensive. Astfel, în
Suedia, Belgia şi Finlanda, aceste impozite
contribuie cu 18,9%, 16,9% şi 16,6% din
PIB, ceea ce contrastează puternic cu Litu-
ania (5,4% din PIB în 2017), Bulgaria
(5,7% din PIB), România (6,1% din PIB) şi
Croaţia (6,3% din PIB).

În ultimii ani s-a încercat o oarecare re-
ducere a acestui dezechilibru între muncă,
consum și capital în distribuția poverii fis-
cale prin: (a) renunțarea la rata TVA ridi-
cată, stabilită la 24%, în favoarea unei TVA
mai scăzute (19%) și diferențiate în mod
progresiv (mai scăzută pentru alimente,
apă, cărți, medicamente), (b) creșterea de-
ducerilor personale pentru persoanele în-
cadrate în muncă cu salariul minim și (c) un
impozit pe profit progresiv aplicat microîn-
treprinderilor, în funcție de numărul de an-
gajați ai acestora. Per total, însă, aceste
reforme nu au reușit să schimbe semnifica-
tiv raportul între cele trei tipuri de plătitori

de taxe.

Este 30% din PIB sub formă de im-
pozite, taxe și contribuții sociale o țintă
excesiv de ambițioasă? Deloc, susțin cei
doi autori, dacă se dorește conformarea
măcar la nivelul de performanță în
colectarea veniturilor înregistrat în regiunea
Europei Centrale, de Est și de Sud-Est
(ECESE).

Prin urmare, concluzia studiului este că
dacă România ar colecta la buget cât
colectează Bulgaria și alte țări din vecină-
tate, guvernul s-ar încadra fără probleme în
țintele de deficit bugetar, ar evita riscul re-
curent al problemelor de refinanțare și ar fi
avea cu ce bani să reducă decalajele edu-
caționale, de sănătate sau infrastructură care
erodează de decenii societatea românească,
în ciuda episoadelor de creștere economică
remarcabilă.

Principalele recomandări sunt: impo-
zitarea progresivă a veniturilor și averilor;
mărirea impozitului pe dividende; eli-
minarea scutirilor la tranzacțiile imobiliare
și mărirea treptelor de impozitare la aceste
tranzacții; întărirea autonomiei insti-
tuționale a ANAF; blocarea ajutoarelor de
stat pentru investițiile realizate de firme în-
registrate în centre financiare offshore;
închiderea regimului fiscal românesc de tip
holding foarte favorabil corporațiilor în
sensul că nu sunt costuri adiționale la tran-
zitarea fluxurilor de capital şi de dividende
între companii; mărirea capacității tehnice a
ANAF de a opera în context internațional
pentru a urmări fluxurile de evitare a im-
pozitelor de către societățile comerciale (și
gospodăriile bogate); adoptarea de măsuri
severe legate de datoriile societăților co-
merciale; mărirea conformării voluntare și a
moralului fiscal prin soluționarea mai
rapidă a litigiilor fiscale și prelucrarea mai
rapidă a cererilor de restituire a impozitelor,
precum și mărirea cotelor de impozitare și
a impozitării implicite aplicabile veniturilor
personale ale gospodăriilor celor mai bo-
gați 10% dintre români, gospodării care
dețin 60% din bogăția totală.

Mai multe informații despre acest
subiect pot fi găsite la: www.fes.ro.

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

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?

ROMÂNIA | ECONOMIE & FINAN�E

�scală a României?

Ponderea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB în țările din aceeași regiune cu România. Sursa tabelului: „Pauperitatea fis-
cală a României - Ce o explică și ce se (mai) poate face”. Sursa datelor: Eurostat
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Prim-ministrul Quebecului,
François Legault, a decis să
facă din mediul înconjurător
principala sa prioritate, pro-
mițând un plan clar, precis și
cuantificat, care să permită
provinciei ca până în 2030 să-
și atingă obiectivul de redu-
cere a gazelor cu efect de
seră cu 37,5% sub nivelul din
1990. Guvernul pare să aibă
un mandat puternic din partea
populației în acest sens, dacă
ne uităm la cifrele revelate de
studiul Baromètre de l’action
climatique.

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

O largă majoritate a
locuitorilor din Quebec
afirmă că sunt „foarte pre-
ocupați” de problemele de
mediu și trei sferturi dintre
ei solicită acțiuni rapide.

Aceasta este concluzia unui studiu intitu-
lat Baromètre de l’action climatique, bazat
pe un sondaj Léger condus în toamna
anului trecut, ale cărui rezultate au fost fă-
cute publice în data de 4 februarie 2020.
Studiul a fost realizat de o echipă de

cercetători de la Universitatea Laval, în
colaborare cu Unpointcinq (media inde-
pendentă axată pe ecologie).

Concret, 74% dintre respondenți con-
sideră că „există o nevoie urgentă de a
acționa”, iar o majoritate și mai mare
(79%) de quebechezi afirmă, de aseme-
nea, că sunt „foarte preocupați de pro-
blemele de mediu în general”.

Tendința de a considera mediul încon-
jurător o prioritate nu se limitează doar la
o anumită categorie de cetățeni - cei din
mediul urban vs. cei din mediul rural,
tineri vs. cei mai în vârstă. Rezultatele
acestui studiu contrazic câteva din cele
mai răspândite mituri pe acest subiect,
arătând că aproape 75% dintre que-
bechezii care locuiesc în afara centrelor
urbane mari ca Montreal și Quebec con-
sideră că nevoia de a acționa împotriva
schimbărilor climatice este urgentă și că
92% dintre cei aflați în grupa de vârstă 60-
69 de ani fac gesturi cotidiene pentru a-și
reduce amprenta de carbon (vs. 74% din-
tre tinerii între 18 și 24 de ani).

Rezultatele Barometrului de acțiune
climatică nu sunt însă foarte surprinză-
toare dacă ne amintim că în septembrie
anul trecut, la Greva mondială pentru
climat Montrealul a bătut un record de
participare. Pe 27 septembrie 2019 s-a în-
registrat nu doar cea mai mare manifes-
tație din istoria Quebecului, ci și cea mai
importantă din lume privind schimbările
climatice: aproape o jumătate de milion de
oameni, tineri și mai puțin tineri, femei și
bărbați de diverse origini, din zona metro-
politană și din afara ei s-au adunat pentru
a transmite un mesaj clar în favoarea unor

măsuri rapide și drastice pentru protejarea
mediului, pentru reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră.

Este clar deci că preocuparea pentru
mediu este foarte prezentă aici în Quebec,
fapt ce a determinat guvernul provincial
să anunțe că mediul reprezintă principala
sa prioritate în acest moment, înaintea
unor chestiuni identitare ca imigrația sau
protejarea limbii franceze. Noi măsuri în
aceste două domenii - reforma Programu-
lui de experiență quebecheză (PEQ) și
planul de acțiune menit să consolideze
prezența limbii franceze - vor trebui să
aștepte până la sfârșitul actualei sesiuni
parlamentare sau chiar până la toamnă,
potrivit unor surse guvernamentale citate
de Radio-Canada. Prin urmare, dacă
2019 a fost dominat de dezbateri
privind imigrația și laicitatea statului
(Legea 9 și respectiv Legea 21), 2020 se
prefigurează ca anul mediului încon-
jurător. Guvernul CAQ speră ca progra-
mul său de mediu să fie mai puțin
controversat și să întâmpine mai puțină
rezistență ca reforma privind imigrația
studenților și muncitorilor străini (PEQ),
pe care a ministrul Imigrației a fost nevoit
să o retragă datorită criticilor dure pe care
le-a stârnit, sau ca faimoasa lege privind
purtarea de simboluri religioase pentru
angajații statului, considerate figuri de au-
toritate, care a atras furia mai multor co-
munități religioase din Quebec.

Decizia de a pune mediul în fruntea
priorităților reprezintă o schimbare
politică notabilă pentru Coalition Avenir
Quebec (CAQ), partid care în campania

electorală din 2018 nu s-a remarcat deloc
în materie de mediu. Din contră, și-a atras
numeroase critici prin faptul că nu a con-
sacrat niciuna din cele 39 de zile de cam-
panie acestei teme.

Acum însă prim-ministrul Legault a
promis un plan clar, precis și cuantificat,
care să permită provinciei ca până în 2030
să-și atingă obiectivul de reducere a
gazelor cu efect de seră (GES) cu 37,5%
sub nivelul din 1990. Acest plan va fi de-
voalat în preajma depunerii noului buget
provincial, cel mai probabil spre sfârșitul
lunii viitoare, buget care va aloca sume
importante pentru investiții în transportul
în comun, în sporirea eficacității energe-
tice a clădirilor, în special a edificiilor
publice, sau în modernizarea centrelor de
sortare.

Potrivit celui mai recent inventar al
GES (decembrie 2019), publicat de mi-
nisterul Mediului pentru anul 2017, sec-
torul transporturilor este cel care
produce cele mai multe emisii de GES
în Quebec - 43,3% din total, o creștere de
23% față de 1990. În ciuda faptului că
Quebecul se menține în fruntea provinci-
ilor canadiene privind reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră, cu echivalentul a
9,5 tone de CO2 pe cap de locuitor, efor-
turile în această privință au stagnat în ul-
tima perioadă. Anul acesta Quebecul ar fi
trebuit să ajungă la o reducere de 20% a
emisiilor față de anul de referință 1990.
Obiectivul a fost ratat datorită faptului că
guvernele precedente nu au reușit să
adopte măsuri adecvate în sectoarele cri-
tice ale luptei împotriva schimbărilor
climatice, precum transportul.

Pentru ca obiectivul din 2030 să nu fie
și el ratat, guvernul CAQ promite să in-
vestească sume considerabile în proiecte
de infrastructură pentru transportul pu-
blic. Investițiile se vor etala pe o perioadă
de cinci ani, urmând a fi reînnoite apoi
pentru încă cinci. Va fi privilegiat trans-
portul de suprafață, ceea ce înseamnă că
linia roz a metroului montrealez, ideea
primăriței Plante, va mai avea de așteptat.
Mai multe alte proiecte de transport în
comun au primit însă undă verde la Mon-
treal (prelungirea rețelei Express Métro-
politain), la Longueuil, Brossard, Québec
(Réseau structurant de transport en com-
mun) și Gatineau. La acestea se adaugă ac-
celerarea conversiei parcului auto, precum
și introducerea unor noi stimulente pentru
ca oamenii să cumpere vehicule electrice.

O nouă serie de măsuri vizând com-
baterea schimbărilor climatice va fi
anunțată la toamnă, cu ocazia Conferinței
ONU privind schimbările climatice
(COP26), care va avea loc la Glasgow în
noiembrie. François Legault și-a confirmat
deja participarea la eveniment.

Quebec: Mediul înconjurător înaintea identității
QUEBEC | MEDIU | POLITICĂ

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Înaintând în vârstă,
am ajuns să înţeleg
diferit dragostea. Ar
trebui ca în şcoli să
existe o materie special
dedicată dragostei, să

nu mai fim lăsaţi să descoperim singuri,
pe propria piele, făcând toate prostiile
posibile (şi de cele mai multe ori ne-
supravieţuindu-le moral sau chiar fizic) ce
înseamnă să iubeşti. Şi nu mă refer, evi-
dent, la o materie în care să fim învăţaţi să
iubim, căci asta depinde de personalitatea
fiecăruia. Dar cel puţin să discutăm, să
problematizăm, să comunicăm. Să cu-
noaştem cel puţin exemple - şi literatura
sau jurnalismul abundă în acestea - despre
ce NU este dragoste. Cât de uşor ne-ar fi,
având creierul cât de cât antrenat pe acest
subiect, să ne înţelegem mai bine pe noi
înşine dar şi pe ceilalţi! Cu cât mai uşor
ne-ar fi să devoalăm minciuna şi prefăcă-
toria, chiar atunci când colportorii lor nu

au ei înşişi habar că se prefac!

Dragostea adevărată are puterea unei
valute forte cu care poţi cumpăra orice, in-
clusiv dragoste. Ea dictează dincolo de
instinctul de conservare şi permite per-
soanei care o trăieşte să ia conştientă de-
cizii despre care ştie de la început că îi pot
schimba viaţa, inclusiv în rău, pentru tot
restul zilelor. Aşa se întâmplă de exemplu
în cazul celor care donează un rinichi pen-
tru un cunoscut sau pentru un oarecare. În
faţa acestei evidenţe nimeni nu poate nega
capacitatea acestor oameni de a-și iubi se-
menii, de a se înălţa într-o sferă foarte ra-
refiată a rasei umane în faţa căreia mă
înclin şi mă rog.

Poţi să te iubeşti cu adevărat chiar pe
tine însuţi (nu e nimic rău în asta, până la
un punct…) iar aceasta să-ţi dea o capa-
citate neobişnuită de a rezista ani şi ani de
zile în adversitate, lucrând cu obstinaţie la
un proiect. Ori poţi servi pe cineva,
necondiţionat şi cu stoicism, fie că este
vorba de exemplu de o persoană infirmă

fie că este vorba de propriul copil, cât se
poate de normal, fie că este vorba pur şi
simplu de cineva pe care îl admiri. Din
orice unghi am privi însă, dacă o persoană
iubeşte cu adevărat, trece cu brio toate
testele de anduranţă pe care i le oferă viaţa
în legătură cu obiectul dragostei sale pen-
tru că răspunsul la aceste teste este in-
stinctiv şi funcţionează pe principiul
natural al efortului minim.

Dragostea, ca şi viaţa care o
generează, nu este o fotografie, ci un film.
Trăirile noastre, atât de dependente de
variaţii infinitezimale în chimia creierului,
își schimbă, în timp, centrele de greutate.
Cred însă că orice om normal are nevoie
de alimentarea dragostei sale, măcar din
când în când, din alte izvoare de dragoste,
pentru a o menţine vie. Altfel, la un mo-
ment dat realizăm că pedalăm în gol de
multă vreme, şi toată obstinaţia cu care
ne-am dedicat unei cauze, unei persoane,
unui vis, se evaporă şi ne simţim trădaţi,
nefericiţi, singuri şi gata de schimbare, în
căutarea unui alt ţel.

Din această perspectivă, pentru că am
părăsit România pentru a mă stabili în altă
ţară, este o dovadă clară că, dacă am iubit
vreodată România, atunci când am luat
decizia respectivă, îmi cam trecuse. Dintr-
o dată nu am mai acceptat limitările din
viaţa mea care aveau să nu se mai
schimbe, prin rămânerea acolo unde eram,
niciodată. Dintr-o dată am decis să nu mai
trăiesc pe termen nelimitat în acel tip de
adversitate cotidiană specific României
(deşi adversitatea de lungă durată îmbracă
multe forme şi n-am scăpat de ea nicăieri
unde am ajuns). Dintr-o dată nu am mai
acceptat sacrificiul pe termen nedetermi-
nat în numele unei cauze care îmi era
propovăduită, pe care cei care o trâmbiţau
o călcau în picioare pe ascuns, cu
voiniceala ce le-o dădea iluzia că ar fi fost
vorba numai de un compromis de moment
„până se vor regla lucrurile”. Şi s-a văzut
unde au dus aceste „mici compromisuri”.

Cred că dacă românii s-ar iubi între ei
cât de puţin şi ar fi cât de puţin uniţi, lu-
crurile ar sta altfel. Pentru că, mărturisesc,
nu am plecat din România din cauza duş-
manilor ci din cauza prietenilor. Nu de
inamici şi de proşti m-am despărţit - aceş-
tia sunt „forţe ale naturii” cum îi mai
numesc uneori, şi nu scapi de ei niciodată,
orice-ai face… îi întâlneşti peste tot: la
serviciu, în trafic, în propria familie. Am
plecat din cauza celor apropiaţi, a celor in-
teligenţi, a celor educaţi şi „binevoitori”.

Am realizat într-o bună zi că dragostea
mea pentru ei nu se alimentează din niciun
izvor limpede care să curgă şi în sens in-
vers. N-am simţit că se acumulează un-
deva un cât de mic prinos de dragoste de
ţară şi de oamenii ei, contribuit nu de toţi
(să fim realişti) dar măcar de un număr
relevant de cetăţeni, în aşa fel încât va-
loarea acestei iubiri să se răsfrângă asupra
tuturor, dându-le o speranţă măcar din
când în când că o ţară este şi altceva decât
„fiecare pentru mămăliga lui”. Şi mi-a tre-
cut. Mi-a fost mai uşor să mă despart
decât mi-am închipuit vreodată. Şi nu sunt
singurul în această situaţie.

Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager. A publicat la
revista online Acum.tv, unde a îndeplinit
rolul de redactor-șef.

Re�ecţii despre dragoste

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462
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Voyages Tam 
DANIEL DANIEL 
● Bilete direct 
de la companiile aeriene  
● Asigurări de voiaj pentru
canadieni
și vizitatori

1134 Ste-Catherine O, suite 900, Montreal, H3B 1H4

514-824-0908514-824-0908

Permis de Quebec 

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

GABRIELAGABRIELA
PRETURI SPECIALE! 
●Zboruri, Croaziere 

●Circuite organizate 
●Vacante Sud
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„Nu am plecat din România din cauza duşmanilor ci din cauza prietenilor. Nu de inamici şi de proşti m-am despărţit (...) Am plecat din cauza
celor apropiaţi, a celor inteligenţi, a celor educaţi şi „binevoitori” - Ștefan Maier.
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Care sunt condițiile ce trebuie
îndeplinite pentru a studia în
Canada și ce soluții există
atunci când permisul de
studii expiră și vrem să-l pre-
lungim?

ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Într-unul din numerele
trecute ale ziarului am
vorbit despre procedurile
necesare parenării pă-
rinților sau bunicilor.
Revenim asupra subiectu-
lui deoarece, potrivit In-

strucțiunilor ministrului (IM36), publicate
în Canada Gazette, în acord cu paragraful
87.3 (6) al Legii Imigrației și protecției
refugiaților (Immigration and Refugee Pro-
tection Act), după 1 ianuarie 2020 nu mai
este acceptată nicio nouă cerere de parenaj
până la noi instrucțiuni.

Se prevede anunțarea, până la 1 aprilie,
a detaliilor privind alcătuirea și studiul
cererilor de parenaj, conform unor noi re-
guli. Vă vom ține la curent pe măsură ce
vom avea informații, căci știm că parenarea
părinților/bunicilor este un subiect de mare
interes.

În acest articol ne vom opri mai mult
asupra modalităților de a studia în Canada,
căci am primit un mesaj din partea unui citi-
tor care a întrebat ce să facă, deoarece a
venit aici la studii, a pierdut un examen și
până să-și lămurească situația școlară, i-a
expirat permisul de studii.

Reamintim în acest sens câteva detalii
privind posibilitatea de a învăța în Canada
și condițiile ce trebuie respectate. În ge-
neral, persoana care intenționează să
studieze într-una dintre provinciile canadi-
ene trebuie:
● Să obțină o scrisoare de acceptare din
partea unei instituții de învățământ re-
cunoscute de autorităţile canadiene (ceea ce
se cheamă Établissement d’enseignement
désigné/Designated learning institution);
● Să dovedească faptul că dispune de fon-

duri suficiente pentru a-și plăti taxele șco-
lare pentru primul an de studii, plus cheltu-
ielile de subzistentă, asigurări medicale și
transport (din țara de origine dus-întors).
● Să obțină un Certificat de acceptare din
partea Quebecului (Certificat d'acceptation
du Québec, CAQ), dacă dorește să studieze
în această provincie;
● Să nu aibă cazier judiciar;
● Să se supună unei verificări medicale (de-
pinzând de țara de origine);
● Să convingă ofițerul de imigrație că va
părăsi Canada la sfârșitul permisului de
studii.

Cititorul nostru a îndeplinit aceste
condiţii, a venit în Canada și a început să
studieze într-un program universitar de ci-
clul 2 (master), cu un permis de studii de
doi ani. A parcurs o parte din program, a
trecut examenele, mai puțin unul, și până să
discute cu profesorul și să încerce să reia
cursul, permisul său de studii a expirat. În
această situație, studentul nu mai are un
statut legal în Canada și, în mod normal,
trebuie să părăsească țara. Există și alte
alternative?

Dacă de la expirarea permisului de

studii nu au trecut 90 de zile, se poate cere
restaurarea statutului de student. Candi-
datul are nevoie de o nouă scrisoare de ac-
ceptare de la instituția de învățământ și
trebuie din nou să dovedească, cu docu-
mente recente, că posedă capacitatea finan-
ciară pentru a asuma toate cheltuielile
necesare pe timpul șederii în Canada. Va
avea de asemenea nevoie de buletinele de
note pentru a demonstra că a respectat
condițiile primului permis de studii - cea
mai importantă condiție este de a face din
studiu principala activitate în timpul șederii
în Canada - și de dovada că a avut tot tim-
pul o asigurare medicală.

Dacă de la expirarea permisului de
studii nu au trecut 90 de zile, însă studentul
nu are toate documentele necesare pentru
restaurarea statutului său, soluția este să
facă o cerere de prelungire a șederii sale
în Canada ca vizitator și mai târziu să
ceară un nou permis de studii. Va trebui să
demonstreze că are capacitatea financiară
pentru a se întreține pe perioada șederii, că
a avut asigurare medicală și că a respectat
condiţiile permisul de studii. De notat că, în
principiu, un vizitator nu poate studia și nici
munci în Canada.

La acest capitol menționăm că un vizi-
tator poate totuși studia fără permis de
studii dacă urmează un curs de şase luni sau
mai puțin, dar acest drept îl are în prima pe-
rioadă de şase luni după sosirea în Canada,
nu și mai târziu când cere o prelungire a
statutului de vizitator.

Dacă studentul din exemplul nostru nu
se încadrează în niciuna din aceste situații,
ar mai putea face o cerere de permis de
sejur temporar sau va trebui să
părăsească Canada și să revină după
obținerea unui nou permis de studii.
Aceste situații sunt mai complexe și este re-
comandat ca ele să fie studiate cu un spe-
cialist în imigrație.

Anca Tismănariu este consultant în imi-
grație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ. In-
formații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Despre parenarea părinților/bunicilor și
studierea în Canada

IMIGRA
IE | CANADA

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

Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Vreți mai mulți clienți?
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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

GEORGE BOTAR | 514.743.8509
PESTE 40 DE ANI DE EXPERIENTA CANADIANA

FINANTARE DISPONIBILA
zero interes

Estimare gratuita, la comada
MOBILA DE BAIE | BUCATARIE | DORMITOR | SUFRAGERIE

RENOVARI BAI & BUCATARII | AMENAJARI SUBSOLURI
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Evenimente și activități pentru întreaga

Pentru a adăuga culoare și di-
vertisment în lunga iarnă que-
becheză vă oferim câteva
sugestii de activități și eveni-
mente ce au loc în perioada
februarie-martie la Montreal.

Montréal en lumière
Montréal en lumière este unul dintre

cele mai mari festivaluri de iarnă din lume,
cu peste 1.300.000 de vizite în fiecare an
ale celor dornici să experimenteze din plin
iarna montrealeză, grație unui program
inedit care combină spectacole, gas-
tronomie cu activități gratuite în aer liber și
în interior pentru întreaga familie.
Menționăm La Fête des Fromages d'ici sau
Le Mondial des Cidres SAQ de la Grande-
Place du complexe Desjardins. La toate
acestea se adaugă și Nuit Blanche (29 fe-
bruarie), o noapte întreagă plină de eveni-
mente diverse în care descoperirile

originale sunt garantate.
Cea de-a 21-a ediție a acestui festival va

avea loc între 20 februarie și 1 martie, în
Quartier des spectacles. Site web:
www.montrealenlumiere.com.

Rendez-vous Québec cinéma
În fiecare iarnă, cinefilii se pot regala cu

un festival dedicat în întregime producțiilor
cinematografice quebecheze. Ajuns la a 38-
a ediție, Rendez-vous Québec cinéma este
unicul festival de gen, iar anul acesta, timp
de 11 zile, vor fi prezentate peste 300 de
filme dintre care 100 în premieră - artistice,
documentare, scurt și lungmetraje - precum
și o pleiadă de evenimente gratuite. O secți-
une din program este destinată copiilor și
tinerilor: proiecții speciale, ateliere, întâl-
niri și discuții cu diverși artiști. De aseme-
nea, programul include și o selecție de filme
ce au marcat cinematografia quebecheză ca
Monsieur Lazhar realizat de Philippe
Falardeau, 1987 de Ricardo Trogi, La Pas-
sion d'Augustine de Léa Pool, La Bolduc de
François Bouvier, precum și un program de
scurtmetraje realizate de regizori femei,
toate destinate nou-veniților.

Festivalul este găzduit de Cinéma-
thèque québécoise (335 boul. de Maison-
neuve E., Montréal, H2X 1K1), între
26 februarie și 7 martie. O excelentă
ocazie de a cunoaște filmul nord-american

francofon și artiștii de aici și de a se
conecta, prin intermediul celei de-a șaptea
arte, la societatea quebecheză. Mai multe
detalii la rendez-vous.quebeccinema.ca,
unde începând cu 11 februarie veți putea
consulta programul complet al festivalului.

Festival International du
Film pour Enfants de Mon-
tréal

În săptămâna de vacanță (semaine de
relâche) FIFEM oferă o selecție a celor mai
bune filme pentru copii. În total, programul
cuprinde o sută de filme (ficțiune, animație,
documentar, lungmetraj, scurtmetraj) din
mai bine de 34 de țări (Germania, Olanda,
Norvegia, Rusia, China, India etc.), secon-
date de întâlniri și ateliere de educație cine-
matografică. FIFEM se dorește a fi o
versiune familială a celor mai mari eveni-
mente cinematografice din lume - un fel de
Cannes, Berlin sau Sundance pentru copii
și tineri.

Festivalul se desfășoară între 29 fe-
bruarie și 8 martie, la Cinéma Beaubien
(2396 rue Beaubien E, Montreal, H2G
1N2), Cinéma du Parc (3575 avenue du
Parc, Montreal, H2X 3P9) pentru secțiunea
sa în limba engleză și la Musée des Beaux
Arts de Montréal. Info suplimentare, pro-
gram complet și tarife: fifem.com.

ARTĂ & CULTURĂ

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 barbierit 
* 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 

esentiale

CADOURI IDEALE
PENTRU:
*Dvs.

*Persoane dragi
*Clienti

TIMP LIBER | EVENIMENT | INEDIT

Montréal en lumière, ediția 2019 . FOTO: www.montrealenlumiere.com.

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

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

Gabriela Bucsa

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA
• Declara&i de IMPOZIT: persoane fizice 

si companii
• Declara&i TPS/TVQ, Salarii, Simulari 

REER
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

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

• Incorporari si lichidari de companii
• Reprezentare in fata autorita&lor 

guvernamentale
• Consiliere fiscala op&ma pentru rambursari     

maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
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TIMP LIBER | EVENIMENT | INEDIT

familie în lunile februarie și martie

Art Souterrain - Festival
d'art contemporain

Din 2009, acest festival pune în lumină
artiștii și arta contemporană în cadrul unui
eveniment unic în America de Nord.
Scopul acestui festival este de a face arta
contemporană accesibilă unui public cât
mai numeros, prin scoaterea lucrărilor din
locurile expoziționale tradiționale și adu-
cerea lor în cotidianul montrealezilor. În

același timp, evenimentul își propune să
pună în valoare și patrimoniul arhitectural
al orașului subteran, căci el se desfășoară
pe un traseu de câțiva kilometri, care
unește edificii precum Complexe Guy-
Favreau, Palais des Congrès, Édifice
Jacques-Parizeau, Centre de Commerce
Mondial și Le 1000 de la Gauchetière. Fes-
tivalul durează trei săptămâni, din 29 fe-
bruarie până pe 22 martie, iar tematica
de anul acesta este Reset - Dacă vi s-ar cere

să porniți de la zero, cum v-ați imagina
lumea? Programul va fi anunțat în curând
la www.artsouterrain.com, însă deja se pot
face înscrieri pentru un eveniment realizat
în parteneriat cu Échappe-toi, o extraordi-
nară aventură imersivă, un joc de evaziune
gigant ce se întinde pe 4 km în subteran.
Jocul durează o oră și este o „Călătorie
spre centrul Pământului” pentru a des-
coperi o comoară dintr-un oraș uitat. De-
talii, bilete și rezervări: echappetoi.com.

Festival de Casteliers
Un festival internațional anual dedicat

artei marionetelor, care se adresează atât
copiilor cât și adulților. Evenimentul, ajuns
anul acesta la a 15-a ediție, se va desfășura
între 4 și 8 martie, oferind spectacole re-
marcabile ale unor trupe profesioniste de
aici - Quebec și Vancouver, și din străină-
tate - China, Finlanda, Belgia, Grecia,
Franța, Marea Britanie și Mexic. În total,
programul cuprinde zece spectacole, o seară
de scurtmetraje de animație (Quebec și
Scoția) pentru adulți și adolescenți de peste
13 ani, și una de piese scurte de teatru de
păpuși, pentru o audiență largă, zece ani și
plus. În paralel, Festival de Casteliers oferă
publicului amator o serie de alte activități:
expoziții (La rue des rêveries la Galerie
d'Outremont), conferințe sau ateliere, ca de
exemplu ME - la marionnette des émotions,
la Bibliothèque Robert-Bourassa. Multe din
aceste activități sunt cu intrare liberă.

Spectacolele au loc la Théâtre Ou-
tremont (1248, avenue Bernard O, Outre-
mont, H2V 2V6), Le Gesù (1200 rue de
Bleury, Montreal, H3B 3J3), Théâtre Aux
Écuries (7285 rue Chabot, Montreal, H2E
2K7), precum și în alte spații și săli din
Montreal. Consultați site-ul oficial al fes-
tivalului, festival.casteliers.ca, pentru pro-
gramul complet, tarife și locuri de
desfășurare. ACCENT MONTREAL

„Parasites”, o instalație de Maria Ezcurra, Art Souterrain - Festival d'art contemporain.
FOTO: Facebook.

FOTO: Christian Brault, Festival de Caste-
liers, www.festival.casteliers.ca.

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

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

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

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

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

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI
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În Univers există doar ma-
terie, formată din particule.
Antimateria a dispărut cumva,
nu se știe cum. Neutrinii, cele
mai fascinante particule ale
Modelului Standard al fizicii
particulelor elementare, ar
putea explica misterul dispa-
riției antimateriei din Univers.
Aceasta ar fi concluzia unui
experiment efectuat în Ja-
ponia, care trebuie însă con-
firmată.

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Unul dintre cele mai
mari mistere ale fizicii
moderne este legat de
dispariția antimateriei
din Univers. Antimate-
ria ar fi formată din
antiparticule, care, la
rândul lor, au aceeaşi

masă ca a particulelor, însă sarcina electrică
(și/sau alte numere cuantice) opusă față cea
a particulelor. De exemplu, antiparticula
electronului, antielectronul, numit și po-
zitron, are sarcina electrică pozitivă.

Teoria actuală a evoluției Universului
ne spune că la început, imediat după Big

Bang, în Univers existau un număr egal de
particule și antiparticule. Acestea ar fi tre-
buit să se anihileze, lăsând în urmă doar ra-
diație - un Univers în care materia nu ar fi
existat; un Univers fără galaxii, fără pla-
nete, în care noi nu am mai fi aici să ne
punem întrebări! Faptul că toate acestea
există demonstrează că ceva s-a petrecut în
primele momente după Big Bang - un pro-
ces care a ucis antimateria lăsând în urmă,
în Univers, doar materia.

Au fost găsite dovezi că un asemenea
proces este posibil, întrucât anumite parti-
cule și antiparticule se comportă în mod
diferit. În aşa-numita interacţiune slabă a
fost descoperită o asimetrie între compor-
tamentul particulelor și cel al antiparti-
culelor, numită violarea simetriei CP, care
însă nu este suficientă pentru a explica can-
titatea actuală de materie din Univers.
Cercetătorii sunt pe urmele unor noi parti-
cule care ar putea viola această simetrie CP
într-o cantitate mult mai mare decât ceea ce
a fost descoperit până în prezent.

Cheia misterului ar putea fi neutrinii,
cele mai misterioase particule dintre cele
cunoscute. Neutrinii sunt de trei tipuri -
electronici, muonici și tauonici - nu au
sarcină electrică și interacționează extrem
de slab cu restul materiei. Acest lucru face
ca experimentele asupra lor să fie foarte di-
ficil de efectuat.

Neutrinii au masă, însă aceasta este atât
de mică încât la ora actuală au fost fixate
doar limite superioare pentru valoarea sa,
nimeni neputând să măsoare această masă
în ciuda multor eforturi și a nenumăratelor
experimente dedicate acestui studiu. Se ştie

că neutrinii au masă întrucât aceştia os-
cilează: neutrinii de un anumit tip, în dru-
mul lor prin Univers, se transformă în alt
tip, fenomen cuantic specific doar parti-
culelor care au masă.

Bazându-se pe acest fenomen, de osci-
lație a neutrinilor, cercetătorii din cadrul
experimentului T2K din Japonia și-au pro-
pus să măsoare eventualele diferențe în
modul în care oscilează neutrinii și anti-
neutrinii (antiparticulele neutrinilor). În
cadrul experimentului au fost generați neu-
trini muonici și antineutrini muonici; după
ce aceștia au călătorit prin pământ pe o dis-
tanță de circa 300 km, au fost măsurați atât
neutrinii electronici cât și antineutrinii elec-
tronici produși în urma oscilației neutrinilor
(antineutrinilor) inițiali.

Recent, după analiza datelor provenite
din măsurători făcute pe parcursul mai mul-
tor ani, cercetătorii de la T2K au publicat
un articol în arXiv, trimis spre publicare și
unei reviste peer-reviewed, în care arată că
există tendinţa ca neutrinii să oscileze mai
mult decât ar fi fost de așteptat, în timp ce
antineutrinii oscilează mai puțin. Acest
lucru ar fi posibil dacă neutrinii violează
simetria CP.

Semnificația statistică a datelor obținute
nu este încă suficientă pentru a trage o con-
cluzie clară, însă rezultatele obținute de la
T2K arată că într-adevăr neutrinii ar putea fi
o soluție a misterului dispariției antimateriei
din Univers.

În acest caz, noi înșine ne-am datora
existența, în parte, comportamentului neu-
trinilor, care ar fi contribuit la su-
praviețuirea unei cantități mai mari de

materie în primele clipe ale existenței Uni-
versului, în care antimateria anihila mate-
ria.

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

ASTRONOMIE | FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE

Neutrinii: cheia misterului supraviețuirii
materiei în Univers?

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

Faptul că existăm atestă existența unei asimetrii fundamentale între materie și antimaterie, una care ar fi oferit materiei un avantaj în cursa
pentru supraviețuire. Această asimetrie este deocamdată nedescoperită, însă experimentul T2K din Japonia a detectat dovezi despre o ast-
fel de asimetrie - în acest caz particular, una între oscilarea neutrinului și antineutrinului.

Câteva explicații
suplimentare
Conform fizicii moderne există patru
forțe fundamentale care controlează
toate tipurile de interacțiuni descoperite
în Univers: gravitația, forța electromag-
netică, forța nucleară tare și forța nu-
cleară slabă (adesea numită și
interacțiune slabă sau forță slabă).
Interacțiunea slabă este cea care per-
mite în anumite condiții unui proton să
se transforme într-un neutron, iar unui
neutron să se transforme într-un proton. I
se spune „nucleară”, căci schimbându-se
structura nucleelor, se schimbă practic
elementul chimic. I se spune „slabă”
pentru că numai în anumite condiții şi
numai foarte rar are loc această transfor-
mare. Altfel, atomii s-ar schimba prea
des între ei şi lumea ar fi prea instabilă.
Neutrinul este o particulă elementară ce
nu este încărcat din punct de vedere elec-
tric. Această particulă interacționează
cu materia doar prin intermediul
forței nucleare slabe. În ultimii anii au
fost descoperiți neutrini care au o masă
mică, demitizând presupunerea ante-
rioară conform căreia neutrinul nu are
masă. În Soare sunt produși un număr
uriaș de neutrini în procesul de fuziune
nucleară, atunci când 4 atomi de hidro-
gen se transformă într-un atom de heliu.
În ciuda numărului mare de neutrini, în
medie, doar aproximativ unul dintre
aceştia va interacționa cu corpul unei
persoane de-a lungul vieţii sale.
A doua sursă de neutrini provenind din
spaţiul extraterestru a fost observată timp
de 10 secunde în 1987, când o stea din
Marele Nor al lui Magellan a explodat
sub formă de supernovă. Neutrinii din
interiorul supernovei au ajuns pe Terra
după o călătorie de 170000 de ani, cu
câteva ore înainte să ajungă lumina.

Pentru mai multe explicații vă sugerăm
să citiți seria de 11 articole de popu-
larizare a științei intitulate „Universul:
rețetă și ingrediente”, scrisă de cercetă-
totul Adrian Buzatu, disponibilă pe site-
ul ziarului, la www.accentmontreal.com.
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Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montreal  H2E 2H4

Multe dintre mani-
festările cutanate ale
îmbătrânirii, conside-
rate inevitabile ravagii
ale scurgerii timpului,
sunt, de fapt, ravagiile
expunerii la factorii de
mediu. Cel mai dis-
trugător dintre acești
factori este radiația ul-
travioletă. 

Potrivit Asociației canadiene
de dermatologie (dermatology.ca),
fotoîmbătrânirea este îmbătrânirea
prematură a pielii cauzată de ex-
puneri repetate la radiația ultravi-
oletă (UV), de la soare sau din
surse artificiale (saloanele de
bronzaj, de exemplu). Termenul
provine de la cuvântul grecesc
„phos” care înseamnă „lumină”.
Fotoîmbătrânirea este diferită de
îmbătrânirea cronologică, intrin-
secă, razele ultraviolete alterând
structurile normale ale pielii.

Se estimează că radiațiile UV
sunt responsabile pentru aproxi-

mativ 90% dintre modificările
vizibile asociate cu îm-
bătrânirea. O mare parte dintre
aceste distrugeri se produc în
copilărie, astfel că la vârsta de 18
ani ele sunt deja prezente. Durează
însă aproximativ 20 de ani până
când devin vizibile. Dar, în vreme
ce procesul natural de îmbătrânire
este funcție de trecerea anilor și de
moștenirea genetică a fiecăruia,
fotoîmbătrânirea poate fi evitată
cu o bună protecție solară.

Pielea și razele 
ultraviolete

Pielea poate repara multe din
mutațiile cauzate de razele UV,
însă dacă distrugerea este foarte
mare, celule afectate pot muri.
Adesea, leziunile cauzate de ultra-
violete se repară imperfect și astfel
apar diverse mutații, care duc la
îmbătrânire prematură, keratoză
actinică (o leziune precanceroasă
a pielii, ce are aspectul unei papule
și culoarea roșiatică, maro) și can-
cer de piele. 

Radiațiile UV sunt o parte a
spectrului electromagnetic (lu-
mina) care ajunge de la soare la
pământ. Ele au lungimi de undă
mai scurte decât lumina vizibilă,

făcându-le invizibile cu ochiul
liber. Aceste lungimi de undă sunt
clasificate ca UVA, UVB sau
UVC. UVA este cea mai lungă
dintre cele trei, la 320-400
nanometri (nm); UVB variază
între 290-320 nm; cu raze şi mai
scurte, UVC este absorbită de
stratul de ozon şi nu ajunge la
pământ.

Razele UVB constituie 5% din
radiațiile ultraviolete care ajung pe
Terra. Intensitatea UVB variază în
funcţie de sezon, locaţie şi ora din
zi. Sunt încărcate cu foarte multă
energie și sunt oprite de nori și sti-
clă. Ele pătrund în epidermă,
stratul extern al pielii, deterio-
rându-i ADN-ul și provocând di-
verse schimbări în celule. Acestea
duc la fotoîmbătrânire, iar cu tim-
pul la leziuni precancerigene și
cancerigene.

Razele UVA reprezintă 95%
dintre ultravioletele care ating
suprafața planetei. Deși sunt mai
puțin intense decât UVB, razele
UVA sunt de 30 până la 50 de ori
mai răspândite. Ele sunt prezente
cu o intensitate relativ egală în
timpul orelor din zi, pe tot parcur-
sul anului, şi pot penetra norii sau
sticla. De aceea cei mai mulţi din-
tre noi sunt expuși la cantităţi mari 
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ELENA NIGAI
Naturazone.me

Originară din
Europa și culti-
vată de 4000 de
ani, varza (Bras-
sica oleracea) a
fost întotdeauna

folosita atât ca aliment, cât și ca
remediu natural. Numeroase ar-
ticole științifice publicate în li-
teratura de specialitate afirmă
că varza este foarte eficientă in-
tern și extern, sub formă de ca-
taplasme. 

Varza poate avea efecte
benefice în diverse afecțiuni:
plăgi simple sau complicate,
dureri reumatismale, nevralgii
ușoare, cefalee, ulcere și multe
altele. În același timp, integrată
în salate, consumată sub formă
de suc extras la storcător sau
înăbușită, varza se bucură de
virtuți incomparabile în afecțiu-
nile cele mai diferite.

În uz extern, sub formă de
cataplasme, ea poate fi folosită
în următoarele cazuri:
• crăpături, contuzii, plăgi di-
verse
• ulcere varicoase
• eczeme, acnee, zona
• hemoroizi
• abcese, furuncule
• nevralgii reumatismale,
dentare, faciale sau gutoase

Indicațiile verzei în plan in-
tern sunt multiple, ea folosindu-
se în special sub formă
proaspătă, în salate, sau sub
formă de suc, extras la storcător.
La Facultatea de medicină din
Stanford, au fost publicate
rezultatele unui studiu unde 65
de cazuri de ulcer gastric au fost
tratate cu suc proaspăt de varză,
din care 62 au avut rezultate
foarte bune în decurs de trei
săptămâni.

Sucul de varză conține:
0,63% feculă verde, 0,29% al-
bumină vegetală, 0,05% rășină,

2,89% extract gomos. La 100 de
grame de varză consumată sub
formă de salată vom beneficia
de următoarele componente: 3 g
protide (proteine), 0,3 g lipide,
6 g glucide; minerale: 50 mg de
fosfor, 50 mg de calciu, 1 până
la 3 mg de fier; vitamine
hidrosolubile: 80 mg vitamina
C, 0,15 mg vitamina B1, 0,12
mg vitamina B2; vitamine li-
posolubile: 0,5 mg provitamina
A. 

Sucul de varză sau salata de
varză pot constitui remedii pen-
tru probleme de sănătate pre-
cum:
• afecțiuni ale gambelor:
varice, flebite, arterite
• anemie
• astm bronșic, tuse convul-
sivă
• calcuri urinari, litiază uri-
nară
• colite
• costipații, digestie leneșă
• dureri musculare, reuma-
tice, entorse, nevralgii
• dureri gastrice sau intesti-
nale, ulcere gastrice
• eczeme, zona
• nervozitate, stres

Chiar dacă varza are atâtea
utilizări, trebuie subliniat că în
anumite cazuri singură nu poate
fi întotdeauna eficientă. Alți
factori precum alimentația și
modul de viață sunt foarte im-
portanți.

Ca de obicei, vă sfătuim să
cereți avizul medicului de fami-
lie, farmacistului sau terapeutu-
lui înainte de a începe orice cură
naturistă, pentru a evita
potențiale efecte adverse.  

Pasionată de natură și plante
medicinale, Elena Nigai este
naturopat și fitoterapeut fabri-
cant de produse terapeutice na-
turale, membră a Asociației
Terapeuților Naturopați din
Quebec. Informații  supli-
mentare la: 514-240-4940 |
herboristelaval@gmail.com    
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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
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Fotoîmbătrânirea sau
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ravagiile expunerii la radiația ultravioletă
de UVA, care pătrund mai profund în piele,
până în cel de-al doilea strat al său numit
dermă. Ele dăunează celulelor din stratul
bazal al epidermei (keratinocite), unde
apar cele mai multe forme de cancer de
piele, și joacă un rol major în îmbătrânirea
pielii şi ridare.

Semnele fotoîmbătrânirii
● Pielea îmbătrânită prematur este uscată,
aspră, fragilă, lipsită de fermitate şi elas-
ticitate.
● Prezintă riduri fine şi riduri foarte
adânci (altele decât cele de expresie).
● Se caracterizează prin pete, adică lenti-
ginoză solară (impropriu cunoscută sub
denumirea de „pete de ficat”), vase de
sânge dilatate aproape de suprafaţa pielii
(telangiectazii), pori dilatați.

Semnele fotoîmbătrânirii apar pe cele
mai expuse și mai vizibile părți ale corpu-
lui: față, gât, dosul palmelor, iar la femei
și în zona decolteului. Și buzele pot fi îm-
bătrânite prematur de soare, pierzându-și
din pigmentul lor natural și subțiindu-se.

Este fotoîmbătrânirea un
proces reversibil?

Atât epiderma cât şi derma sunt capa-

bile de o regenerare moderată atunci
când agresiunea UV încetează - fie prin
evitarea expunerii la soare, fie prin
folosirea filtrelor cu spectru larg şi SPF
mare.

Repararea dermei poate fi stimulată cu
topice farmacologice ca retinoizii, pentru
care este nevoie de rețetă, sau cosmetice,
ca retinolul. Există studii care arată că vi-
tamina C topică (un antioxidant) poate
oferi protecție pielii reducând apariţia
speciilor reactive de oxigen (SRO, care in-
clud acei faimoși radicali liberi). Există și
câteva studii care au indicat că anumite
peptide aplicate topic sunt absorbite în
dermă, unde stimulează producția de co-
lagen. Peptidele sunt legături scurte de
aminoacizi, ce se găsesc în proteine.

Rețineți încă că la ora actuală, dintre
toate tratamentele topice care pot reduce
și chiar inversa efectele fotoîmbătrânirii,
cele mai eficace sunt retinoizii, o formă a
vitaminei A, eliberată doar cu rețetă me-
dicală. Efectele retinoizilor sunt atestate
de numeroase și solide cercetări științifice.

Există, de asemenea, un arsenal de
proceduri mai mult sau mai puţin invazive
- microdermabraziune, peeling chimic,
lasere ablative/nonablative, IPL - despre
care e bine să discutați cu un medic der-
matolog.

Ce înseamnă SPF?
SPF este un acronim pentru Sun Pro-

tection Factor, adică factor de protecție
solară. Acesta indică cât timp pielea este
protejată de razele UVB şi UVA atunci
când se utilizează o protecție solară, în
comparaţie cu modul în care roșeața ar
apărea fără a folosi acel produs. De exem-
plu, la o persoană care utilizează o pro-
tecție solară cu SPF 10 va dura de 10 ori
mai mult timp până ce pielea se va înroși,
față de situația în care nu este aplicată o
protecție solară. SPF10 ne apără de 93%
din razele UVB ale soarelui; SPF30 pro-
tejează împotriva a 97% iar SPF50 îm-
potriva a 98%. Este bine deci să folosim
o protecție SPF30 sau mai mult.

Razele UV și cancerul de
piele

Organizația Mondială a Sănătăţii
(OMS) a identificat ultravioletele ca un
cancerigen uman dovedit. Radiațiile UV
sunt considerate principala cauza de can-
cer de piele non-melanom (NMSC), in-
cluzând carcinomul cu celule bazale
(CCA) şi carcinomul cu celule scuamoase
(SCC). Mulţi experţi cred că, în special
pentru persoanele cu pielea deschisă la
culoare, radiațiile UV joacă un rol cheie

în melanom, o formă mortală de cancer
de piele, care ucide foarte mulţi oameni în
fiecare an în întreaga lume. În prezent,
între două și trei milioane de cazuri de
NMSC și 132,000 de cazuri de melanom
sunt diagnosticate anual la nivel mondial.

Potrivit Canadian Skin Cancer Foun-
dation, unul din trei cancere diagnosticate
la nivel mondial este de piele, 80-90%
dintre acestea fiind cauzate de radiațiile
ultraviolete.

În Canada, peste 80.000 de cazuri de
cancer de piele sunt diagnosticate în
fiecare an, iar dintre acestea mai bine de
5.000 sunt melanom.

În fiecare an, există mai multe cazuri
noi de cancer de piele decât numărul de
cancere de sân, prostată, plămâni și colon.

Melanomul este a treia cea mai
frecventă formă de cancer la femeile cana-
diene cu vârste cuprinse între 15 și 29 de
ani.

Așadar, protejați-vă pielea de soare!
Pe lângă că veți arăta mai bine, veți reduce
și riscul de a dezvolta un cancer de piele.

ACCENT MONTREAL

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

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE
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Timpul de înjumătăţire al adevărului (2)

O mare parte din ceea ce noi
considerăm ca fiind adevărat
are o dată de expirare. Vestea
bună este că putem estima
această dată.

Spectrul adevărului
Să ne imaginăm că trebuie să aliniem

adevărurile de-a lungul unui spectru în
funcţie de cât de repede se schimbă. În
capătul din stânga al spectrului avem tipuri
de adevăruri cu evoluţie rapidă, într-o con-
tinuă schimbare. Acestea ar fi cunoştinţele
noastre despre nivelul la care pieţele bur-
siere au închis ieri sau previziuni asupra
vremii de pe glob. S-ar putea spune că
aceste zone au timpi de înjumătăţire mici:
durata de timp în care informaţiile de acest
tip sunt adevărate este foarte scurtă.

La capătul din dreapta al spectrului
găsim cunoştinţe cu un ritm de schimbare
foarte lent, din care fac parte adevărurile
care pentru toate scopurile practice sunt
constante. Individual, aceasta ar putea in-
clude ceea ce am învăţat despre numărul de
continente de pe planetă şi la un nivel de
grup, s-ar putea plasa tot ceea ce grecii an-
tici au scris despre geometrie.

Între, am avea grupurile de fapte care se
schimbă, dar nu prea repede. Această
cunoaştere se poate schimba pe parcursul
unor ani sau zeci de ani sau chiar pe durata
unei vieţi. Aceste adevăruri din mijlocul
spectrului reprezintă „mesofacts” (ade-
văruri de mijloc) - şi rata lor relativ lentă de
schimbare poate însemna faptul că mulţi
oameni nu reuşesc să recunoască efemeri-
tatea lor finală şi să le prevadă expirarea.

Cunoştinţele despre nutriţie ar putea fi

considerate într-una dintre aceste zone de
mijloc. De exemplu, în SUA, nu se mai
folosesc cele patru grupe alimentare de
bază - carne, produse lactate, cereale,
pâine/fructe/legume. Există acum cinci
grupe de alimente plasate pe o farfurie.
Între aceste puncte există o piramidă ali-
mentară, care a suferit multiple schimbări
majore. Au existat, de asemenea, și schim-
bări pe termen lung în ceea ce priveşte fap-
tul dacă ar trebui să mâncăm alimente
grase, carbohidraţi și multe alte lucruri.

Un alt tărâm de mijloc din acest punct
de vedere ar putea fi modul în care avem
grijă de copii. Fiecare generaţie are la dis-
poziţie un set de adevăruri care se schimbă,
de la modul în care copii ar trebui să
doarmă - pe spate sau pe burtă - până la în-
trebarea dacă femeile gravide pot fuma sau
bea alcool în condiţii de siguranţă.

Adevărurile din mijlocul spectrului sunt
peste tot în jurul nostru şi chiar simpla ac-
ceptare a existenţei lor ne poate fi utilă. La
urma urmei, așa cum au arătat studiile
asupra percepţiei noastre privind schim-
bărilor lente din lumea naturală, suntem
adesea orbi la schimbarea treptată.

Desigur, acest lucru nu înseamnă că
totul va fi infirmat la un moment dat. În
cazul în care un studiu finanţat de guvern
promovează o anumită practică de sănătate,
de exemplu, nu ar trebui să-l respingem
imediat ca fiind bazat în parte pe cunoştinţe
efemere. Asta ar însemna că am arunca
copilul informaţional împreună cu apa din
baie. Doar că nu ar trebui să fim şocaţi în
cazul în care acea practică este apoi infir-
mată.

Din fericire, suntem mai pregătiţi în a
accepta şi populariza acest tip de adevăr:

multe şcoli medicale îşi informează stu-
denții că, în termen de cinci ani, jumătate
din ceea ce au fost învăţaţi va fi greşit, iar
cadrele didactice nu ştiu care jumătate va fi
aceea.

Din fericire, adevărurile nu expiră în
mod arbitrar. Deşi cunoştinţele ştiinţifice se
modifică în timp, lucrul uimitor este faptul
că se schimbă într-un mod regulat. Dacă ac-
ceptăm acest lucru, vom fi mai bine
pregătiţi să trăim în această lume aflată într-
o continuă schimbare.

Prea lent pentru a-l vedea
Atunci când economistul britanic John

Maynard Keynes a fost întrebat de ce şi-a
schimbat poziţia cu privire la politica mo-
netară, el a rostit aceste nemuritor şi posibil
apocrife cuvinte: „Atunci când faptele se
schimbă şi eu mă schimb. Dumneata ce
faci, domnule?” De prea multe ori nu
acţionăm asemenea lui Keynes, mai ales
atunci când cunoştinţele se schimbă încet.

Un anumit tip de eşec al percepţiei
umane este cunoscut sub numele de sin-
dromul deplasării referinţei. Termenul a
fost inventat de biologul marin Daniel
Pauly, de la Universitatea British Columbia
din Vancouver, pentru a se referi la ceea ce
s-a întâmplat cu populaţiile de peşti. Atunci
când europenii au început pescuitul în
largul Newfoundland şi Cape Cod, în se-
colul al 17-lea, peştele exista din abun-
denţă, dar la mai puţin de 200 de ani, multe
specii au fost în întregime distruse. Cum a
fost posibil aşa ceva? Pauly a susţinut că
acest lucru s-a întâmplat pentru că fiecare
generaţie de oameni de ştiinţă din domeniul
pescuitului acceptă ca referinţă în propriile
cercetări dimensiunile stocurilor de peşti şi
distribuţia pe specii existente la începutul

carierei lor, folosind aceste cifre ca să eva-
lueze modificările. Rezultatul este o schim-
bare treptată a referinţei, care ascunde
diferenţele ce apar de la o generaţie la alta.

Sindromul a fost extins de la durata ge-
neraţiilor umane la durata unei vieţi, fiind
vorba, în special, de modul în care oamenii
sunt opaci la schimbările lente survenite în
mediul lor de viaţă de-a lungul mai multor
ani. De exemplu, în anul 2009, cercetătorii
au chestionat oamenii care trăiesc în nordul
Angliei cu privire la percepţia lor în ceea ce
priveşte populaţiile locale de păsări din ul-
timele două decenii. Ei au descoperit că mai
mult de o treime din cei intervievaţi nu au
remarcat faptul că speciile cele mai întâl-
nite s-au schimbat (Conservation Letters,
vol 2, p 93).

Ideea este că stabilim încontinuu, de-a
lungul vieţii, noi puncte de referinţă în
cunoaşterea mediului înconjurător şi a
noastră personal. Acest eşec în a recunoaşte
schimbarea treptată poate duce la dezastru,
ecologic sau de alt tip.

Dispărut într-o clipită
E uşor să presupunem, în mod eronat,

că unele dintre cunoştinţele pe care le
deţinem au un termen de garanţie nelimitat,
mai ales dacă este vorba despre cele în-
văţate în manuale când eram tineri. Multor
copii, de pildă, le place să învețe despre di-
nozauri. Generații întregi însă au învățat
însă ceva incorect: numele de brontozaur.

Saurischianul cu patru picioare, cu gâtul
lung şi cu capul mic, este deja un simbol în
domeniu. Şi totuşi, numele său este de fapt
Apatosaurus. De ce? În 1978, doi paleon-
tologi au constatat că scheletul folosit pen-
tru a identifica speciile de brontozaur au
fost înfrumuseţate cu craniul unui alt di-
nozaur erbivor. Trupul aparţinea apatozau-
rului. Brontozaurul nu a existat niciodată.

De atunci, oamenii de ştiinţă au promo-
vat schimbarea numelui, iar cel corect a
câştigat deja o anumită notorietate. Cu toate
acestea, mitul brontozaurului rezistă pe mai
departe în cunoaşterea populară şi în cărţi,
ajutat fără îndoială de oamenii care nu au
aflat încă despre expirarea acestui adevăr.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Truth decay: The half-life
of facts” de Samuel Arbesman, a apărut în
New Scientist. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro pre-
zintă zilnic articole și știri, are o secțiune
de bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să spri-
jine acest demers de transmitere a infor-
mației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS

Adevărurile nu expiră în mod arbitrar. Deşi cunoştinţele ştiinţifice se modifică în timp, lucrul uimitor este faptul că se schimbă într-un
mod regulat. Dacă acceptăm acest lucru, vom fi mai bine pregătiţi să trăim în această lume aflată într-o continuă schimbare.
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Compania Systèmes Sous-sol Québec an-
gajează lucrători în construcții. Nou-
veniții sunt bineveniți. Experiența în
domeniul construcțiilor nu este necesară,
compania oferă programe de pregătire in-
tensivă. Posibilitate de avansare, muncă
pe tot parcursul anului, salariu competi-
tiv, asigurare după trei luni. Postulați la
rh@soussol.ca. Info: 514-334-7824, ext.
232 | www.soussol.ca.

Firmă cu 13 ani de experiență în con-
strucții și renovări caută muncitori. Plată
negociabilă, în funcție de experiență.
www.renoroca.ca. Contact: 514-575-2939
sau renoroca_inc@yahoo.com.

Companie situată în Lachine caută o per-
soană de origine română pentru asamblare
mobilier de birou și muncă într-un de-
pozit. Cerințe: bilingvism, permis de con-
ducere valid, capacitate de a conduce un
camion („Cub”) de 16 picioare, experiență
în mutări, asamblare și instalare de mo-
bilier de birou. De luni până vineri (8:00 -
16:45), între 24 și 40 de ore pe săptămână.
Salariu: între 16$ și 18$ pe oră. Trimiteți
CV-ul la rlegler@geomar.ca. Tel: 514-595-
1400, ext. 225 - cereți cu Roland.

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.

De vânzare casă în BRAȘOV, România,
situată în apropiere de Piața Unirii. Com-
pusă din subsol, parter, etaj și mansardă.
Casă solidă, cu arhitectură deosebită, cu
avantajul de a fi retrasă față de stradă și la
o distanță suficient de mare față de con-
strucțiile din fața ei. Curtea și casa sunt în-
sorite, beneficiind de o priveliște superbă
către Tâmpa și o bună parte din Șchei.
Poze la www.eurodom.ro și www.colo-
seum.ro. Tel. (Coloseum): dl. Guță -
0752280726 și dl. Nistor - 0722226807.

Casă de vânzare în Ștefești, Prahova, cu
teren 5000 mp, într-o zonă pitorească
(aproape de Slănic Prahova) și numai la 96

km de București. Casa este cu etaj, din
BCA, încălzire centrală pe lemne și elec-
trică (șemineu pe lemne în salon). La etaj:
3 dormitoare + baie; la parter: un dormitor
+ baie, salon, bucătarie și sufragerie.
Suprafață: 110mp pe etaj. Piscină, livadă
cu peste 150 pomi fructiferi pe rod (nuci,
pruni, meri), pădure accesibilă pentru
promenadă sau activități chiar în preluni-
girea terenului. Climă submontană. Loc
foarte liniștit, fără vecini în curțile alătu-
rate, potrivit pentru weekend-uri și vacanțe
ferite de zgomotul și agitația orașului.
Preț: 106.000 euro. Tel: 514-994-2194.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman, în
Lasalle. Aproape de școală și grădinițe, la
5-7 minute de stația de metrou Angrignon.
Frigider, aragaz, încălzire și apă incluse.
Curte interioară cu piscină și parcare exte-
rioară gratuită. Tel: 514-575-9377, Ina
(română, rusă, franceză).

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 autobuz 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, au-
tobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/ lună. Sunați
la 514-465-4877.

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

Cetățean canadian, 170/78, educație mi-
litară și studii juridice canadiene, NE-
FUMĂTOR caut relație serioasă cu o
doamnă cu condiții și valori morale
asemănătoare, între 40 și 50 ani. Răspund
cu plăcere la mesaj text sau cel: 438-876-
0543.

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn ne-
fumător, până în 48 de ani, pentru o relație
serioasă. Telefon: 514-329-5524, după
orele 20:00.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

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

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

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

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

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

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

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

Biserica Ortodoxă Română cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Con-
stantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-
714-2762. Adresă: Paroisse Saint-Raphaël-
Archange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. 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

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

MATRIMONIALE

IMOBILIARE
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MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

În fiecare an
după Super Bowl
vine Turneul celor
Șase Națiuni la
rugby. Este fru-

mos fotbalul american, dar nu-
l urmăresc decât o dată pe an
deoarece, din punctul meu de
vedere, este un joc de strategie
gen șah & război cu mingea,
care nu reușește să mă scoată
din starea de plictis. Nu știu
alții cum sunt, dar eu la fotbal
american remarc de fiecare
dată aceleași stereotipuri: ge-
neralul este antrenorul șef, sub-
ofițerii sunt antrenorii adjuncți,
iar jucătorii îndeplinesc rol de
pioni, cai, turnuri, regi, regine,
bufoni și câteodată chiar și
nebuni. Acum câțiva ani am

fost pe stadionul Percival Mol-
son să vad un meci între
Ciocârliile (Alouettes) din
Montreal și Saskatchewan
Roughriders, dar n-am reușit să
rămân până la final, deși spec-
tatorii din jurul meu păreau
plini de adrenalină.

Parcă la Super Bowl jocul
nu se oprește așa de des cum se
oprea pe Percival. La Super
Bowl jocul pare puțin mai
rapid și asta poate și din cauză
că nu vreau să pierd reclamele
plătite cu 5 milioane de dolari
pentru 30 de secunde, fără să
mai menționez spectacolul de
la pauză care reușește să mă
lase cu gura căscată în fiecare
an.

Este frumos fotbalul ame-
rican văzut doar la Super Bowl
dar parcă este mult mai mult

testosteron în meciurile de
rugby ce se joacă în Turneul
celor Șase Națiuni, între 1 fe-
bruarie și 14 martie 2020, când
se vor întâlni cele mai bine
clasate echipe din emisfera
nordică (altele decât Japonia):
Anglia, Franța, Irlanda, Italia,
Scoția și Țara Galilor.

Anul acesta a fost lansată și
o aplicație pe mobil, gratuită, o
modalitate excelentă de a ur-
mări cel mai mare campionat
de rugby din lume.

Sâmbătă, 8 februarie, în
runda a doua pentru supre-
mație se confruntă ultimele
doua câștigătoare ale acestui
turneu în 2018 și 2019, Irlanda
și respectiv Țara Galilor.

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

Super Bowl și Turneul
celor Șase Națiuni 2020

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
Comptables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:
Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul, 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
opiniile redacţiei. Ele implică
direct răspunderea 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

RUGBY

PPoozziițțiiaa  FFIIFFAA  îînn  ccaazzuull  uunneeii
eexxcclluuddeerrii  aa  RRuussiieeii  ddee  llaa  CCMM
22002222

FIFA neagă că a luat o decizie de-
finitivă legată de excluderea Rusiei
de la Cupa Mondială de fotbal 2022
din Qatar, după ce Agenţia Mondi-
ală Antidoping (AMA /WADA) a in-
terzis accesul sportivilor ruşi la toate
competiţiile internaţionale timp de
patru ani, pentru a sancţiona falsifi-
carea datelor controalelor efectuate
de laboratorul de la Moscova, con-
form Agerpres.

„Nu avem nicio informaţie nouă
după declaraţia pe care am dat-o în
decembrie”, a indicat un purtător de
cuvânt al forului fotbalistic mondial.

FIFA a subliniat într-un comuni-
cat că ţine permanent legătura cu
AMA pentru a „clarifica” decizia
comitetului său executiv în legătură
cu fotbalul rus.

Canalul BeIn Sports a anunțat

recent că Rusia a fost informată că
echipa sa naţională nu poate parti-
cipa la viitoarea Cupă Mondială.
Federaţia rusă de fotbal şi Agenţia
rusă antidoping (RUSADA) au
dezminţit însă categoric acest lucru.

Sancţiunea dictată de AMA nu
afectează desfăşurarea la Sankt Pe-
tersburg a unor meciuri din cadrul
EURO 2020, nici a finalei Ligii
Campionilor din 2021, ambele com-
petiţii fiind organizate de UEFA.
Naţionala Rusiei este calificată la
EURO 2020.

Vicepreşedintele Dumei de Stat,
camera inferioară a Parlamentului
Federaţiei Ruse, Igor Lebedev, a de-
clarat că, din punct de vedere ju-
ridic, decizia referitoare la prezenţa
unei ţări la o Cupă Mondială trebuie
luată de FIFA şi nu de AMA.

FOTBAL | DOPAJ

HHoonngg  KKoonngg,,  ppoossiibbiillaa  
aaddvveerrssaarrăă  aa  RRoommâânniieeii  llaa
ttuurrnneeuull  pprreeoolliimmppiicc

Selecţionata Hong Kong-ului ar
putea fi adversara naţionalei femi-
nine de handbal a României la
turneul preolimpic din Muntenegru,
în locul Kazahstanului, potrivit Fe-
deraţiei Internaţionale de Handbal,
după cum informează Hotnews.ro.

FIH s-a văzut nevoită să
reatribuie locurile din turneele de
calificare pentru Tokyo 2020 după
ce naţionala Chinei, iniţial reparti-
zată în turneul din Ungaria (20-22
martie), alături de Ungaria, Serbia şi
Rusia, s-a retras din competiţie din
cauza epidemiei de coronavirus.

Locul Chinei va fi luat de
Kazahstan, următoarea clasată la
Campionatul Asiei, iniţial reparti-
zată în turneul preolimpic care se va
desfăşura în Muntenegru (20-22
martie), la care vor lua parte Româ-
nia, Muntenegru şi Norvegia.

Decizia FIH este de a invita ur-
mătoarea clasată la Campionatul
Asiei, Hong Kong, să se alăture
turneului preolimpic din Muntene-
gru, confirmarea urmând să vină în
următoarea perioadă. Primele două
clasate la acest turneu îşi asigură
participarea la Tokyo 2020

HANDBAL FEMININ
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HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie). 
Sănătate: Te-ai obișnuit cu even-
tualele probelem pe care le ai, nu

pare să fie ceva grav. Consultă totuși un specialist
înainte să apară o problemă reală. Dragoste: Rați-
unea a pus stăpânire pe tine, în dezavantajul emoți-
ilor. Financiar: Există șansa să găsești o sursă de
venit din altă direcție decât cea obișnuită.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ferește-te de excese,
mănâncă mai puțin şi mai sănătos,

bea mai multă apă şi fă mișcare. Dragoste: Toate
sunt calme în relația ta, eventualele probleme mai
vechi revin la normal. Financiar: Ești un pic ne-
sigur pe bani, nu știi pe ce te poți baza la modul
concret, așa că dacă tot e o perioadă neclară, ar fi
bine să amâni marile decizii financiare.  

GEMENI (21 mai - 21 iunie). 
Sănătate: O problemă în această
privință îți poate strica unele pla-
nuri. Nu amâna să o adresezi!

Dragoste: Flirt şi escapade sentimentale, căci ni-
meni nu se pricepe mai bine ca tine la abureli ro-
mantice. Financiar: Ești norocos în chestiuni
financiare, te poți trezi în faţa unui câştig deosebit
sau a unei șanse rare, pe care ar fi păcat să o ratezi.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Respectă-ți limitele, ex-
cesele se vor vedea imediat!

Dragoste: Ar fi bine să păstrezi contactul cu reali-
tatea, chiar dacă februarie e luna îndrăgostiților. Fi-
nanciar: Banii sunt pe teren sigur, nu se anunță
nicio modificare, duci la capăt toate datoriile lunare
cu mult calm şi cumpătare, fără a declanșa vreun
dezechilibru.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ocoli medicul şi evită
excesele şi riscul. Sănătatea este

destul de vulnerabilă acum. Dragoste: Te simți
destul de singur, chiar dacă ai pe cineva alături.
Potențiale reconfigurări sentimentale. Financiar:
Singurele plăceri le găsești în cumpărăturile de
care, recunoaște, nu prea ai nevoie acum.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.) 
Sănătate: Singurul punct slab acum
este suprasolicitarea. Dragoste: Nu
te sperie deloc ideea de a pune capăt

unei relații. Privești situația cât se poate de rațional,
fără regrete şi fără slăbiciuni. Financiar: La
capitolul bani stai foarte bine, fiind unul dintre
fericiţii acestei perioade.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Există pe undeva un
motiv care necesită atenția ta,
nu-l ignora. Dragoste: Perioadă

norocoasă în iubire, primeşti din partea persoanei
dragi multe dovezi de afecţiune şi dăruire.
Financiar: Eşti de lăudat pentru felul înţelept în
care îţi manipulezi bugetul.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Risc  legat de contactul
cu locurile aglomerate. Unde e
înghesuială şi lume pestriţă, există și

riscul de îmbolnăvire. Dragoste: Traversezi o pe-
rioadă plăcută în cuplu sau bogată în oferte dacă
ești celibatar. Financiar: Material, şansa este de
partea ta nu duci lipsă de cash, ţi se fac mici fa-
voruri şi primeşti cadouri.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Ai atâta energie încât ai
putea da şi la alţii, fără să resimţi
vreun efect. Dragoste: Nu apare

nimic care să dea peste cap armonia dintre
parteneri, aveţi mai mult timp de petrecut împre-
ună. Financiar: Situaţia financiară e bună, stabilă,
nu ai motive de îngrijorare. 

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: O problemă de sănătate
din trecut revine în actualitate,
atrăgând atenţia că nu te-ai ocupat

de ea aşa cum trebuia la vremea respectivă.
Dragoste: Iei taurul de coarne ca să aduci o
schimbare în viaţa de cuplu. Financiar: Banii nu te
bucură prea tare, ai avea nevoie de mai mult, dar
acum nu se prea întrevede nimic. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.) 
Sănătate: Tot ce este hiper (coles-
terol, glicemie, tensiune etc.) poate

fi amplificat, iar graba şi nesăbuinţa pot fi plătite
scump. Dragoste: Dragostea nu trebuie lăsată în
stand by, dacă vrei ceva anume, spune! Nimeni nu
e obligat să-ți ghicească gândurile. Financiar:
Banii vin şi pleacă, așa e legea firii, însă tu te menții
pe un nivel stabil ce îți inspiră si-guranță. 

PEŞTI (19 februarie - 20  martie)
Sănătate: Curenții nu duc la răceală
şi nu orice microb naşte infecţii. In-
formează-te! Dragoste:Iei dragostea

în glumă şi eşti atras de jocuri sentimentale, de aven-
turi şi flirturi. Financiar: Fii cu ochii în patru când
vine vorba de bani, pentru că există un mare risc de
pierderi!

BBAANNCCUURRII

9 4 8
8 4 5 7 3
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6 4

5 1
3 4

7 3
4 8 1 2 6

6 9 4

SSUUDDOOKKUU

☺- Soţia mea zice că e foarte
sănătos să mănânc alimente crude.
- Da, nici nevestei mele nu-i place
să gătească!

☺În tren pasagerii către ardelean:
- Trage geamul, tataie, că e tare
rece afară!
Ardeleanul trage geamul:  Na, acu-
i mai cald afară?!

☺În prima zi Dumnezeu a creat
soarele, aşa că Diavolul a con-
traatacat şi a creat arsurile solare.
În a doua zi Dumnezeu a creat
sexul. În răspuns, Diavolul a creat
căsătoria. În a treia zi Dumnezeu a
creat un economist. Aici i-a fost
mai greu Diavolului, dar după ce a
stat şi s-a gândit mult, a creat al
doilea economist.

☺Un turist în vacanţă îl întreabă
pe un localnic dacă sunt crocodili
în apă. Acesta îi răspunde că nu.
Fericit, turistul începe să înoate,
dar observă niște pete întunecate la
câţiva metri de el. Se întoarce spre
localnic şi strigă: 
- Sigur nu sunt crocodili aici? 
- Nu, că le e frică de rechini!

☺- Bravo Bulă, ai patru copii! 
- Da, merci. Aş fi putut avea cinci,
dar am renunțat.
- De ce?
- Am citit că fiecare al cincilea
copil care vine pe lume e chinez.

☺- Gheorgheee, hai în casă că
plouă! 
- No, apăi dacă şi în casă plouă, la
ce să mai vin?

☺Domnule doctor, spuneți-mi
drept, nu mă menajați, sunt o tipă
puternică, în ciuda faptului că par
așa firavă. Soțul meu, după entorsa
asta groaznică la mână, va mai
putea să spele vasele?

☺- Bulă, cum te fereşti de micro-
bii din apa de băut? întreabă
medicul. 
- Fierb apa, domnule doctor. 
- Excelent! Şi apoi? 
- Apoi beau vin!

☺- Cum recunoști sexul unui
cățeluș? 
- Îi dai o bucățică de șuncă pe la
năsuc. Dacă e bucuros, e băiețel.
Dacă e bucuroasă, e fetiță.

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Salată de fenicul cu portocale, nuci și parmezan

Aceasta este o salată specială de iarnă, de
inspirație siciliană, cu bogate arome ci-
trice și texturi contrastante. Nu numai că

se prepară rapid, dar este și foarte gus-
toasă și sănătoasă. Apreciat în țările
mediteraneene, feniculul este puțin folosit
în bucătăria românească. Ca aspect, pare
o combinație între varză, celery și mărar
însă gustul său, pătrunzător, nu are legă-
tură cu aceste legume/verdețuri, ci este
mai degrabă între lemn dulce și anason -
într-un cuvânt, exotic. Pe lângă acest gust
deosebit, feniculul este o excelentă sursă
de vitamina C, vitamina A, antioxidanți,
potasiu și fibre. Așadar, nu îl ocoliți! 

INGREDIENTE
Un bulb mare fenicul 
Două portocale 
Trei tulpini de celery 

100 gr miez de nucă 
Două lingură de ulei de măsline
Două linguri de oțet balsamic 
Două linguri de suc de portocale 
Sare și pier negru, proaspăt măcinat
Așchii de parmezan, după gust 

MOD DE PREPARARE
1. Rumeniți nucile mărunțite în bucăți mai
mici fie la cuptor (preîncălzit la 190°C, nu-
cile întinse pe o foaie de copt și lăsate circa
5-10 minute, până încep să prindă o culoare
arămie), fie pe aragaz în tigaie (încinsă la
foc mediu, nucile lăsate cca 5 minute,
amestecându-le încontinuu). Indiferent însă
cum le preparați, nu folosiți ulei sau unt și
nu le acoperiți! 

2. Spălați bine bulbul de fenicul și tăiați-l
în fâșii subțiri, pe lungime.
3. Curățați portocalele de coajă și pieliță,
feliați una și jumătate iar cealaltă jumătate
folosiți-o pentru suc.
4. Spălați și tăiați celery și apoi combinați
toate aceste ingrediente într-un bol mare.
5. Adăugați uleiul, sucul de portocale, oțe-
tul balsamic, sarea, piperul și amestecați.
Presărați pe deasupra așchii de parmezan.

SUGESTIE DE SERVIRE
Această salată poate fi servită imediat sau
poate fi refrigerată și apoi servită. Aromele
ingredientelor se vor combina și mai bine
dacă salata este pusă la rece înainte de
servire.
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