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Reconstituirea itinerariului unui
imigrant român în Lumea Nouă

Cortizolul, stresul și declanșarea
bolilor

Istoricul Daniel Florin
Predoiu
reconstituie
parcursul biografic al lui
Constantin Martineac,
imigrant român bucovinean ajuns pe
tărâm nord-american la
începutul secolului XX.

Cortizolul este denumit
și hormonul stresului
deoarece este secretat
în exces atunci când o
persoană este stresată.
Care este legătura între
stres și boală? Cum
acționează stresul la nivel biologic? SĂNĂTATE ► Pag. 14, 15
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D R. SO RI N F Â RȘ I R O TU , D D S , F I C O I
20 de ani de experien-ă în implanturi

514-393-3915

SE RVIC II
I m pl a nt u r i d e nt a r e
E s t et i că d e n t a r ă
R e g e n e r a r e a o s o a s ă ș i a s i n us u l ui m a x i l a r
A l b i r e a d i n -i lo r
C o r o a n e î n t r - o o r ă c u a j u t o r ul C ER E C ,
t e hn o lo g i e d e v â r f î n 3D

esthe(quedentaire.com

Citiți ediția online Accent Montreal la:

««« www.accentmontreal.com »»»

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!

514-754-0878

djpetro_music@yahoo.com

PetroMontreal
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Expoziție: Doina Falcon A travers mes yeux
O nouă expoziție a pictoriței doina Falcon va fi găzduită timp de șase săptămâni,
între 3 martie și 28 aprilie 2020, de Auberge
du Baril Roulant din Val-David (1430 Rue
de l'Académie, J0T 2N0), un loc foarte
pitoresc din regiunea Laurentides, deschis
artelor plastice și muzicii.

Intitulată A travers mes yeux/ Through
My Eyes, expoziția reunește circa 30 de lucrări pe pânză și lemn, executate în acrilic
sau ulei, reprezentând priveliști din Canada,
Israel și România sau peisaje imaginare.
Majoritatea tablourilor expuse sunt de dată

Atelier: Colaje cu hârtie
japoneză cu pictorița
Eva Halus la Au Papier
Japonais

Doina Falcon - „De iarnă”, 24”x24”.

recentă, din 2019-2020.
Mai multe detalii despre Doina Falcon
și arta sa la: www.doina.ca sau pe pagina
Facebook Doina Falcon Artist. Pentru
achiziționare de tablouri sau comenzi:
doina.falcon@gmail.com | 514-312-1850.

Un atelier de creație de colaje cu hârtie japoneză (chiyogami) cu pictorița și
ilustratoarea Eva Halus va avea loc sâmbătă, 28 martie, între orele 10:00 și 16:00
la atelierul buticului Au Papier Japonais,
situat la 6322 boul. St-Laurent (buticul
propriu-zis se află la 24 rue Fermount
Ouest, Montreal, H2T 2M1).
În cadrul atelierului, participanții vor
realiza cinci compoziții: o mandala, o

compoziție în principiul Yin și Yang cu un
element tridimensional (o floare de lotus),
un Buddha în meditație și o Gheișă utilizând metoda plierii fundei chimonoului
pentru a da un efect tridimensional, și o
compoziție liberă folosind decupaje din
celebrul val al lui Hokusai. Exemple și istoria hârtiei chiyogami, precum și o comparație între principiul Yin și Yang,
oriental și principiul Proporției de aur și
idealul de frumusețe al culturii vestice,
cu origini în Grecia Antică, vor încheia
cursul.

Cost, înscrieri și informații suplimentare: www.aupapierjaponais.com |
514-276-6863.

Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c
Manufac tură de uși și ferestre din P VC și al umini u
MONTREAL

FERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE

NUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

&

TO R ON TO

ADRIAN 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

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂ

8531 Delmeade, suite 101
Mont-Royal, H4T 1M1

PREȚURI COMPETITIVE

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

3 COMUNITATE

Vineri 21 februarie 2020 ■ PAG. 3

EVENIMENT | CONCERT

Pianistul român Cristian Sandrin, selecționat la
Concursul Muzical Internațional de la Montreal
printre care amintim Premiul special
Roslyn Tureck pentru cea mai bună interpretare a lui Bach la Olga Kern International Piano Competition (New Mexico,
SUA, 2019), premiul I la Concursul internațional de pian Citta di Oleggio (Italia,
2019), premiul II la Windsor International
Piano Competition (Marea Britanie,
2018), premiul II la concursul organizat
de Automobil Club de France (2011), premiul I la Concursul internațional ProPiano
(București, 2010), premiul I la Concursul
Internațional Yourii Boukoff (Sofia, Bulgaria, 2009).

Cristian Sandrin, tânăr pianist
român cu o frumoasă carieră
internațională și un repertoriu
larg și divers, se numără
printre puținii interpreți
selecționați la Concursul
Muzical Internațional de la
Montreal, ce se va desfășura
în luna mai a.c.

FOTO: John Batten Photography, www.cristiansandrin.com.

Unul dintre cei 24 de finaliști ai Concursului Internațional Muzical Internațional de la Montreal, secția pian, ce se
va derula între 4 și 14 mai la Sala de con-

certe Bourgie (Musée des beaux-arts de
Montréal) și la Maison Symphonique
(Place des Arts) este tânărul pianist român
Cristian Sandrin.

Născut în 1993 la București, într-o
familie de muzicieni, Cristian Sandrin a
absolvit Colegiul Național de Arte „Dinu
Lipatti” din București și Royal Academy
of Music din Londra (Advanced Diploma,
prof. Christopher Elton, Diana Ketler),
grație unor burse oferite de importante instituții și fundații muzicale britanice.
La doar 13 ani, în 2006, a debutat ca
solist la Ateneul Român, oferind apoi numeroase recitaluri pe scene londoneze
cum ar fi St-Martin-in-the-Fields, St
James Piccadily, Templul Masonic din

Londra și Queen Elisabeth Hall. În septembrie 2017, Cristian Sandrian a avut
recitalul de debut la prestigiosul Wigmore
Hall. El a mai concertat pe scene importante europene precum Salle Cortot din
Paris, Teatrul La Fenice din Veneția,
Palazzo Montepulciano din Toscana,
Leipzig Hochschule, Salla Manuel de
Falla din Madrid sau Sala Filarmonicii din
Sofia.
Tânărul pianistul român se bucură
așadar de o frumoasă carieră internațională, având un repertoriu larg și divers,
prezentându-se pe scenă în recitaluri de
pian solo, muzică de cameră sau concerte
cu orchestra.
Numeroase premii naționale și internaționale figurează în palmaresul său,

Cei 24 de finaliști ai concursului de la
Montreal, aleși din peste 300 de tineri pianiști din întreaga lume, vor susține
fiecare un recital de 45 de minute, într-o
primă etapă ce se va desfășura între 4 și 6
mai. Concurenții vor trebui să includă în
programul lor cel puțin o lucrare de Bach,
fie în această primă fază a concursului, fie
în semifinală. Juriul va selecta 12 semifinaliști care în zilele de 7 și 8 mai vor avea
la dispoziție 60 de minute pentru a impresiona, interpretând o piesă aleasă de juriu
a unui compozitor canadian. Cei șase pianiști ajunși în finală (12 și 13 mai) vor interpreta fiecare un concert la alegere
alături de Orchestra simfonică din Montreal, dirijată de maestra Xian Zhang.
Câștigătorul va fi anunțat la finele celei
de-a doua seri, miercuri, 13 mai. Pentru
ediția din acest an, laureații vor primi premii, burse și recompense în valoare de
peste 150,000de dolari.
Programul complet și biletele pentru
concerte sunt disponibile pe site-ul oficial
al concursului, la concoursmontreal.ca.
Mai multe despre pianistul român
Cristian Sandrin puteți afla vizitând
www.cristiansandrin.com.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

accentmontreal.com

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

ACCENT MONTREAL
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Reconstituirea itinerariului unei
bucovineni și transilvăneni ce au plecat spre
Lumea Nouă înainte de Primul Război
Mondial, în majoritate țărani cu studii
minime.

Familia Martineac în 1930, la Detroit. De la stânga la dreapta: Floarea/Florence (mezina familiei, n. 1920), Constantin (1891-1957),
ținându-l în fața sa pe unicul fiu Ilie/William (1926-1998), Ana/Anna (fiica cea mare, n. 1915), Safta/ Sophie (soția lui Constantin, 18971978), Elisaveta/Elisabeth (fiica mijlocie, n. 1917). Imagine a unei pagini din jurnalul lui Constantin. Sursa: colecția Michael Martineac.

Cel mai recent număr al revistei Archiva Moldaviae, apărut
la Iași la sfârșitul lunii ianuarie a.c., include un studiu
al istoricului Daniel Florin
Predoiu ce reconstituie parcursul biografic al lui Constantin Martineac, imigrant
român bucovinean ajuns pe
tărâm nord-american la începutul secolului XX.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

„Un țăran român bucovinean la Montreal, în
zorii secolului XX. Constantin Martineac din Liteni și
carnetul său de însemnărinord americane” - acesta

este titlul celui mai recent studiu semnat de
istoricul Daniel Florin Predoiu, cunoscut,
sperăm, cititorilor români de aici prin
cercetările sale aprofundate privind începuturile imigrației române la Montreal și
geneza comunității noastre. Menționez în
acest sens lucrările „Les premières
présences roumaines à Montréal”, Revista
Arhivelor, București, 2012, sau „Un moment-clé dans l’évolution de la communauté roumaine de Montréal: la
reconnaissance juridique de son existence
par le Parlement du Québec”, Archiva
Moldaviae, Iași, 2018.

Personajul principal aflat în centrul
acestui nou studiu este Constantin Martineac, născut la 6 iulie 1891, într-o familie
de țărani români bucovineni din satul
Liteni, județul Suceava astăzi, Imperiul
Austro-Ungar la acea vreme.
Pentru a-i reconstitui viața și povestea
de imigrant, Daniel Florin Predoiu a folosit
relatări, fotografii și prețioase documente
de familie, printre care și jurnalul lui Constantin Martineac, furnizate de unul din

descendenții săi, Michael Martineac, nepot
pe linie paternă. Pe lângă acestea,
cercetările autorului pe site-urile ancenstry.com și ancenstry.ca au scos la iveală
diverse documente emise de autoritățile
canadiene și americane, care au fost de
asemenea folosite ca surse în reconstituirea
biografiei lui Constantin Martineac.
Totul este prezentat ca un studiu de caz,
căci, așa cum autorul precizează „istoriografia română continuă deseori să se cantoneze în sfera generalului atunci când e
vorba de fenomenul migraționist care a
afectat spațiul românesc la începutul secolului XX. (…) La general nu se poate
ajunge decât prin analiza susținută a studiilor de caz, care să identifice atât ceea ce se
dovedește general valabil, cât mai ales ceea
ce este excepțional, specific, înainte de a
trage concluzii care să se aplice unui întreg
fenomen.” În cazul lui Constantin Martineac, Daniel Florin Predoiu subliniază că
extraordinarul, dincolo de povestea vieții
sale, rezidă în faptul că acesta a ținut un
jurnal, lucru extrem de rar printre românii

Aflăm așadar că în 1908, la doar 17
ani și jumătate, tânărul Constantin emigrează în Canada, întreprinzând o călătorie lungă, specifică traversărilor atlantice
ale acelor vremuri. Din ținuturile natale
ajunge mai întâi la Trieste, unde se îmbarcă
spre New York. În 10 decembrie 1908
ajunge pe pământ american, după care
pleacă imediat spre Montreal.
După câțiva ani petrecuți în metropola
francofonă a Canadei, în 1911 încearcă o
reîntoarcere la viața rurală, cunoscută în
anii copilăriei și adolescenței, și pleacă spre
Saskatchewan cu 108 dolari în buzunar și
cu gândul de a se angaja la o fermă. Sfârșitul de an 1911 îl găsește însă din nou la
Montreal, și din acest moment viața lui se
canalizează spre altceva decât meseria de
agricultor: dulgheria, prelucrarea lemnului
fiind de asemenea și un hobby ce l-a însoțit
pe parcursul vieții, Constantin realizând diverse instrumente muzicale din lemn.
Doi ani mai târziu se stabilește la adresa
1490 rue Messier, acolo unde va locui timp
de zece ani (1913-1923) cu soția sa, Safta
Mertic - originară tot din Liteni - și unde se
vor naște, potrivit consemnărilor din jurnal,
șase din descendenții săi, dintre care doar
trei vor supraviețui dincolo de primii ani ai
copilăriei; alți doi copii vor veni pe lume în
SUA, la Detroit, doar unul dintr ei, un băiat
pe nume Ilie (William) supraviețuind la
naștere.
Aflăm de la autorul studiului că locuința
lui Constantin și a Saftei se afla în imediata
apropiere a străzii Rachel Est, acolo unde
la numărul 2518 avea să funcționeze, între
1917 și 1920, biserica ortodoxă română
„Sfântul Nicolae”, pomenită de Martineac
în jurnalul său. Tot pe Rachel Est, la
numărul 2452, a fost construită în anii
1917-1918 biserica „Buna Vestire”, care a
funcționat la această adresă timp de peste
50 de ani, până la demolarea sa în 1971.
În noiembrie 1923, familia Martineac Constantin, Safta și cele trei fiice ale lor,
Ana, Elisaveta și Floarea - pornesc cu o

5 ȘTIRI & ANALIZE

Vineri 21 februarie 2020 ■ PAG. 5

ISTORIE & ACTUALITATE | IMIGRA IE |COMUNITATE

vieți de imigrant român în Lumea Nouă
singurătate, despre dorul de mamă și nostalgia față de căminul părintesc. Iată câteva
exemple: „Un adevărat prieten/ Pururea te
poartă-n gând./ Dacă tu ești rău cu dânsul,/
El cu tine-i bun și blând…/ O asemenea virtute n-o au oamenii de rând./ Oare de ce?”
- însemnare datată 3-17-51 și semnată „De
mine, Costan”; sau „In loving memory of
my mother./ The voice we love is stilled./ A
vacant place is in our home./ Which never
can be filled.” – nedatată, dar urmând o
notă din 2 martie 1957, și semnată C. Martineac. Aceste versuri în engleză reprezintă
ultima scriitură în jurnal a lui Constantin,
care avea să se stingă din viață pe 6 iunie
1957.

Fotografia certificatului de naturalizare americană emis în 1929 lui Constantin Martineac și copiilor săi de autoritățile americane de imigrație, alături de o pagină din jurnalul lui Constantin, datată 10 octombrie 1916, la Montreal: „Eu, Constantin Martineac, sunt cununat
în 11/24 Sept[embrie] anul 1916, în biserica Sfintei Treimi din Montreal [de către] preotul Ghenadie Gheorghiu. Nănași mi-au fost Filaret
Martineac din Liteni și cu Ana, a lui Mihai Mertic, din părechi.” Sursa: colecția Michael Martineac.

avere de 48 de dolari spre Statele Unite, în
orașul Detroit, acolo unde cu câțiva ani
înainte se stabilise sora Saftei, Ana, și soțul
acesteia, Grigore Aramă, originar și el din
Bucovina. Daniel Florin Predoiu consemnează formalitățile pe care familia Martineac le-a avut de îndeplinit pentru a
imigra în SUA, anume vizita medicală și
obținerea unui pașaport din partea autorităților române, reprezentate la Montreal
de Consulatul General al României, înființat în 1919. Mai mult, el oferă contextul
istoric ce a marcat și urgentat decizia familiei Martineac de a se muta în Statele Unite,
dincolo de resorturi familiale: instalarea la
Casa Albă, la începutul anilor ’20, a
administrației
republicane
HardingCoolidge (1921-1929), ostilă imigranților,
pe un fond general de xenofobie și antisemitism, alimentate de teorii eugeniste
„vizând conservarea unei așa-zise purități a
raselor nordice, fondatoare ale națiunii
americane, pe considerentul unei pretinse
superiorități ale acestora.” Cei doi soți Martineac, est-europeni de origine română născuți pe teritoriul fostului Imperiu
Austro-Ungar și nenaturalizați în Canada,
au prins practic unul din ultimele trenuri
spre America, căci proiectul de lege de
10 - 18

10 - 19

limitare a imigrației provenind din sudul și
estul Europei și din Asia, aflat în lucru în
1923, a fost adoptat de Congres la doar
câteva luni după intrarea lor în SUA.

Cea de-a treia etapă a vieții lor - după
cele bucovineană și canadiană - este și cea
mai îndelungată, Constantin și Safta (devenită Sophie) rămânând în Statele Unite
până la stingerea din viață, în 1957 și respectiv 1978. Anii ’30, marcați de criză și urmați de război, au zguduit întreaga omenire
și ne putem închipui că nu au fost ușori pentru o familie de imigranți cu patru copii
mici. Totuși, familia Martineac reușește să
se bucure de o viață relativ stabilă și o bună
situație materială, Constantin lucrând ca
muncitor pentru compania General Motors
la uzinele Dodge Main ale acesteia din
regiunea metropolitană a Detroitului și apoi
pentru Ford, ca job setter, de unde s-a și
pensionat.
Însemnările lui Constantin, transcrise și
atașate studiului, acoperă perioada 19151957, de la momentul nașterii primul copil,
Ana, la câteva luni înainte de deces. Însemnările nu sunt însă constante, există perioade îndelungate de tăcere, în anii
10 - 15

10 - 13

interbelici și cei de război. Unele notițe sunt
în engleză, însă majoritatea sunt în română,
într-o limbă clară și mai ales corectă, în
ciuda faptului că autorul lor avea, cel mai
probabil, doar studii elementare și că a trăit
de la nici 18 ani pe continentul american.
Potrivit nepotului său Michael (fiul lui
Ilie/William, singurul băiat al soților Martineac), cel care i-a furnizat lui Daniel
Florin Predoiu documentele ce au stat la
baza acestui studiu, Constantin și Safta au
continuat să vorbească românește în casă,
iar copiii lor au știut cu toții limba română.
În prima parte a jurnalului Constantin
consemnează momentele marcante ale
vieții sale - nașterile copiilor, căsătoria,
botezuri și decese - și lasă să se întrevadă
legăturile strânse pe care le avea cu alți imigranți bucovineni, atât la Montreal cât și la
Detroit.
În a doua parte, în ultimii ani ai vieții
(1950-1957), el își consemnează gândurile
și emoțiile în versuri și sub formă de
maxime sau pilde. Exprimate într-o formă
simplă, ele impresionează prin profunzime,
amintind, așa cum autorul studiului
menționează, de înțelepciunea populară.
Găsim astfel cugetări despre muncă, prietenie, copii, despre binele făcut și despre

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?
Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afacerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta dumneavoastră. Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

Cu o extraordinară minuțiozitate,
Daniel Florin Predoiu compară documente,
pune cap la cap diverse informații și
reușește să stabilească cu precizie date și
evenimente importante din viața lui Constantin Martineac acolo unde lucrurile sunt
mai puțin clare. Făcând trimiteri la contextul epocii și la viața de imigrant est-european a acelor vremuri, istoricul reușește să
ofere cititorului posibile explicații pentru
traiectoria vieții lui Constantin Martineac și
a celor apropiați lui, acolo unde datele
lipsesc cu desăvârșire. Ni se conturează astfel un parcurs individual bogat în evenimente în care, nu de puține ori, ne putem
regăsi ca imigranți decenii mai târziu.
Cercetările lui Daniel Florin Predoiu
privind instalarea primilor români la sfârşitul secolului XIX și începutul secolului XX
în regiunea Montrealului sunt riguroase și
au un caracter de pionierat, el fiind singurul
care s-a aplecat în acest mod asupra istoriei
comunității românești de aici. Grație lui,
povestea vieții lui Constantin Martineac,
experiența sa individuală de imigrant român
în Canada și mai apoi Statele Unite sunt recuperate și redate memoriei noastre colective.

Studiul integral este disponibil publicului larg în numărul XI-2019 al revistei
Archiva Moldaviae, p. 393-437, la
www.archivamoldaviae.ro/volumes. Două
articole despre studiile precedente ale lui
Daniel Florin Predoiu, „Geneza comunității
române din Montreal sub lupa unui istoric”
și „Daniel Predoiu, un far care luminează
istoria comunității române din Montreal”,
apărute în Accent Montreal în decembrie
2018 și respectiv martie 2016, sunt disponibile la www.accentmontreal.com.

Lilian
Savin
fotograf
514.942.0877

photographe.lilian@gmail.com

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT
NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI
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Declinul populației României și consecințele
sale sumbre
sivă din România are cauze multiple.
Câteva statistici europene sunt grăitoare în
acest sens: România se situează la coada
clasamentului european în ceea ce privește
sistemul de educație, este ultima din Uniune la capitolul investiții în sistemul sanitar și are cea mai mare rată a mortalității
în rândul pacienților care suferă de afecțiuni tratabile. De aceea, percepţia
românilor despre evoluția pe termen scurt
şi mediu a indicatorilor economico-sociali
nu este una optimistă.
Din orice unghi ar fi analizat,
fenomenul migraţional nu pare să se
oprească prea curând. El reprezintă o
cauză importantă a scăderii constante a
populaţiei României din 1989 încoace și
dacă demografia prefigurează viitorul
unei țări, atunci cel al României se arată
sumbru.

Din orice unghi ar fi analizat,
fenomenul migraţional nu
pare să se oprească prea
curând. El reprezintă o cauză
importantă a scăderii constante a populaţiei României
din 1989 încoace și dacă demografia prefigurează viitorul
unei țări, atunci cel al
României se arată sumbru.
Peste 10.000 de tineri cu vârste între 15
şi 34 de ani au plecat definitiv din România
în cursul anului 2018, așa reiese din rezultatele unei analize realizate de INACO Iniţiativa pentru Competitivitate, publicată
luna aceasta. Studiul a luat în calcul doar
emigranţii definitivi cu vârsta între 15 şi 34
de ani, nu și cei aflați în deplasări sezoniere
pentru studii, muncă etc.
Citând un raport al Băncii Mondiale intitulat „Markets and People: Romania
Country Economic Memorandul”, care
arată că un copil născut în România îşi
atinge doar 60% din potenţialul său de productivitate odată ajuns adult acasă, concluzia studiului este că, la nivel general,
România se află pe locul 132 în lume din
137 de ţări analizate din perspectiva capacităţii de a-şi reține resursa umană talentată în ţară.
Ritmul plecărilor în străinătate s-a accelerat în 2018, căci în total, potrivit datelor
Institutului Naţional de Statistică, au emiaccentmontreal.com

grat aproape 240.000 de români, cu peste
20.000 mai mulți decât în 2017.
În același timp, Eurostat arată că 21,4%
dintre românii aflați în vârstă de muncă (2064 de ani) au părăsit țara, fapt ce plasează
România pe primul loc în clasamentul european al persoanelor în vârstă de
muncă plecate în străinătate. Dacă ne raportăm la numărul de persoane în vârstă de
muncă plecate din țară, România apare din
nou pe primul loc, cu 2.524 milioane de
persoane.

Statisticile și analizele de acest gen
abundă în ultima vreme. În iulie 2019, un
raport al Organizaţiei pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE), „Talent
Abroad: A Review of Romanian Emigrants” semnala că diaspora românească
a ajuns a cincea cea mai mare din lume și
a șasea din țările OECD. În 2015-2016,
3,6 milioane de persoane născute în România (17%) trăiau în ţările OCDE. Între
2000-2001 şi 2015-2016, numărul emigranţilor români a crescut cu 2,3 milioane,
cei mai mulți stabilindu-se în Italia, Germania și Spania.
Același raport estima că numărul celei
de-a doua generaţii de emigranţi români în
principalele ţări de emigrație din UE plus
Statele Unite se apropie probabil de
630.000, foarte mulți dintre aceștia având
sub 15 ani. Au fost luați în calcul doar copiii
născuți în străinătate care au cel puțin un
părinte român, însă estimarea este una conservatoare, căci autorii raportului nu au avut
o sursă de date comparabilă la nivel internațional, ceea ce face imposibilă o estimare
clară numărului de descendenți.
Ce reiese din toate aceste date este că

trei sferturi din declinul populaţiei
României între anii 2000 şi 2018, de la 22,4
milioane de locuitori la 19,5 milioane, se
datorează emigrației.
Mai mult, raportul OCDE a revelat că
aproape jumătate dintre persoanele în vârstă
de 15-24 de ani din România au declarat că
intenționează să emigreze.
Exodul tinerilor este o tendință clară
a ultimelor două decenii. Institutul
Național de Statistică publica la începutul
anului 2019 un studiu care plasa numărul
tinerilor cu vârsta până în 19 ani care au
emigrat din România în perioada 20072017 - primul deceniu de la aderarea la UE
- la 484.753 de persoane. INS preciza totodată că numărul depășește 500.000, dacă
sunt luați în calcul și cei plecați la studii
universitare, cu vârsta până în 22 de ani.

La ora actuală, românii reprezintă cea
mai mare comunitate de europeni care
trăiesc în afara granițelor țării unde s-au
născut. Statisticile Comisiei Europene arată
că România este țara cu cea mai mare rată
de emigrare din tot spațiul comunitar. Trei
milioane 107 mii de români, cu vârsta între
15 și 64 de ani, locuiesc într-una dintre celelalte 27 de țări ale Uniunii Europene.
Numărul e chiar mai mare, dacă includem
și statele din spațiul european de liber
schimb din care mai fac parte Elveția,
Norvegia, Liechtenstein și Islanda și dacă
ținem cont că statisticile îi includ doar pe
cei care și-au declarat adresa de reședință
în afara României.
Salariile mai mari oferite în străinătate
sunt adesea invocate, însă emigrarea ma-

Într-un Quebec plin de accente

O excelentă analiză publicată de
Balkan Insight, apărută în octombrie 2019
și intitulată „Bye-Bye, Balkans: A Region
in Critical Demographic Decline”, concluzionează că dacă această tendință se
menține, până în 2050 România va avea
cu 30,1% mai puțini locuitori decât în
1990 (în Republica Moldova situația va fi
și mai dramatică, deoarece la ora actuală
ea a pierdut deja 33.9% din populație!).
În plus, populaţia nu doar se diminuează, ci și îmbătrânește. România, ca și
țările vecine și din regiunea Balcanilor,
prezintă simultan simptome de țări sărace
- emigrație puternică - și țări bogate - fertilitate scăzută. O combinație cu consecințe dezastruoase acum, dar mai ales în
viitor. Penuria de mână de lucru este pe
cale să se cronicizeze, salariile cresc pe
alocuri dar nu suficient încât să țină oamenii în țară, investitorii sunt reticenți să
investească într-o piață confruntată cu o
asemenea problemă, iar unii chiar pleacă.
Potențialul economic al României este astfel frânat, fapt ce alimentează emigrația un cerc vicios, care pentru a fi stopat necesită măsuri active, concrete.

Istoria recentă a unor țări europene precum Portugalia sau Spania arată însă că
fenomenul de migraţie a tinerilor nu
este ireversibil. Aceste două țări s-au redresat cu ajutorul investițiilor europene
pentru dezvoltare sustenabilă. Din păcate,
România, codașă în lume în privința capacităţii de a-şi reține resursa umană talentată în ţară, este codașă și la absorbția
de bani europeni. Lipsa unor politici clare
și susținute pentru a reduce fluxului migraţiei externe lasă să se întrevadă că acest
fenomen va continua să aibă consecințe
negative din punct de vedere socio-economic şi demografic pe termen mediu şi
ACCENT MONTREAL
lung.
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Rata de ocupare a tinerilor
români în funție de gen și
nevel de educație

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

În urmă cu 3-4 ani un cetățean se
plângea la un talk-show despre cât de
nedrept este că la unele case de la supermarketuri trebuie să îți pui în plase
tu însuți produsele cumpărate. Trecu și
vremea aceea - acum, nu doar că ți le
pui singur, ci ți le și cântărești, le scanezi și te enervezi.
Un angajat veghează ca operațiunile să se desfășoare
fără sincope. Hopurile apar atunci când scanatul nu
merge din varii motive: fie eticheta e șifonată, fie codul
e greșit, fie el nu există, fie cumpărătorul nu e foarte
dibaci în cele tehnice. Așadar, supermarketul a devenit
ceea ce se poate numi autoservire: ridici produsul din
raft, îl scanezi singur, îl plătești și îl depui în plasă.
Toate acestea cu scopul de a scăpa de câțiva angajați și a
eficientiza procesul și, drept urmare, a scădea costurile.
Numai că domniile lor, costurile, numai de scăzut nu au
chef!
Să vedem de ce și cum: prețul benzinei crește și scade
după pofta inimioarelor speculanților de la bursele mondiale - arde o rafinărie undeva prin Texas, crește prețul;
pun americanii niscaiva restricții economice Iranului (nu
că nu ar fi destule), mai saltă costul barilului, și uite așa,
marii proprietari de supermarketuri alimentare cresc și
ei prețul produselor, justificat zic ei, pentru că transportul se scumpește.
Ce nu fac în continuare măriile lor este să scadă
prețurile atunci când scade și prețul țițeiului. Nu, prețul
pâinii, de pildă, a crescut ușor și pe nesimțite, s-a cocoțat la cote nebănuite acum 10-15 ani, și acolo a rămas.
Revenind, respectivii marii „propitari” de supra-prăvălii
alimentare caută asiduu prin toate cotloanele să mai
stoarcă un cent, doi din buzunarul cumpărătorului. Și
așa au inventat autoservirea: pui morcovii în coș, îi cântărești singur la casă, înjuri că ceva nu se leagă, vine
supraveghetoarea, își introduce codul și anulează tranzacția, surâde și îți spune că ăia sunt morcovi organici, nu
de ăia ordinari cum ai vrut tu; de rușine sau din grabă îi
păstrezi și plătești doi dolari în plus. Și uite așa mai bagi
niște mărunți în buzunarul „propritarului”, pentru că în
loc de șase casieri și casierițe acum sunt șase case și un
supraveghetor. La plecare, o voce metalică îți șoptește:
thank you for shopping, come again!
Am ajuns acasă și am vizionat Terminator – The Rise of
the Machines.

Ratele de ocupare pentru
tinerii români între 18 și
34 de ani sunt în jurul
mediilor europene. Când
ne uităm însă mai atent,
observăm o inegalitate
consistentă în funcție de
gen.

Deși în medie ratele de ocupare
pentru tinerii între 18 și 34 de ani din
România sunt în jurul celor europene, la o privire mai atentă ele
revelează o persistentă inegalitate de
gen, după cum arată Monitorul Social (monitorsocial.ro).
Astfel, femeile tinere au o rată a
ocupării cu aproape 20% de puncte
procentuale mai mică decât bărbații,
o diferență cu 8 puncte procentuale
mai mare decât media europeană.
Mai mult, când luăm în considerare
și nivelul de învățământ, femeile
tinere au o rată a ocupării constant și
semnificativ mai mică decât tinerii
bărbați.
Cea mai drastică diferență este în
cazul femeilor cu cel mult opt clase
absolvite, care au o rată a ocupării cu
peste 27 de puncte procentuale mai
mică decât bărbații cu același nivel
(dublu față de media europeană).
Chiar și femeile cu 12 clase absolvite
au o rată a ocupării cu 9 puncte procentuale mai mică decât bărbații cu
cel mult 8 clase. Doar femeile cu
studii superioare au o rată a ocupării
apropiată de cea a bărbaților cu același nivel și mai mare decât media
europeană.
Pe scurt, în cazul tinerilor, doar
femeile cu studii superioare au șanse
apropiate de a avea un loc de muncă

Sursa infografic: monitorsocial.ro

de cele ale bărbaților. În cazul femeilor cu studii cel mult medii,

Voyages Tam
Permis de Quebec

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

DANIEL

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

Peste 20 de ani de experiență cel:
cu clientela română
accentmontreal.com

GABRIELA

PRETURI SPECIALE!

●Zboruri, Croaziere
●Circuite organizate
●Vacante Sud

514-824-0908
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Într-un Quebec plin de accente

Raul Dudnic este realizatorul emisiunii TV NOI
ROMÂNII, difuzată în toată Canada pe canalul OMNI 1
(4 Rogers și 206/1206 Bell), duminică la ora 11:30 am,
luni la 12.00 pm, joi la ora 7.00 am și vineri la 4 am.

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462

Preparate culinare din bucataria traditionala
romaneasca
Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele
* Cu comanda *

face diferenţa
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Statutul de rezident permanent și condițiile
de determinare a acestui statut - actualizare

Legea Imigrației și protecției
refugiaților stabilește condiţiile păstrării statutului de rezident permanent, exigențe ce
se aplică la fiecare perioadă
de cinci ani după dobândirea
sa. Pe 5 februarie 2020 au
apărut noi instrucțiuni pentru
agenții care studiază dosarele
de verificare a conditiilor de
rezidență permanentă.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Revenim asupra subiectului privind statutul de
rezident permanent în
urma unei situații prezentate de un cititor. Mama
sa, în vârstă de 79 de ani,
a avut rezidența permanentă canadiană dar a trăit în România în
ultimii trei ani. Mai poate veni în Canada?

Are șanse să-și păstreze rezidența? Mama
cititorului mai are o fiică în România, fără
familie și cu o stare de sănătate precară, iar
băiatul din Canada are copii de care bunica
este foarte legată.

Legea Imigrației și protecției refugiaților (Immigration and Refugee Protection Act - IRPA) stabilește condiţiile
păstrării statutului de rezident permanent,
exigențe ce se aplică la fiecare perioadă de
cinci ani după dobândirea acestui statut. În
linii mari, conform paragrafului L28(2) al
IRPA, un rezident permanent respectă
obligațiile pentru păstrarea acest statut
atunci când pentru cel puțin 730 de zile în
ultimii cinci ani:
● Se află efectiv în Canada;
● Acompaniază în afara Canadei un
cetățean canadian care îi este soț sau
partener civil (common-law partner/ conjoint de fait) sau, în cazul unui copil, unul
dintre părinți care lucrează în afara
Canadei, la timp plin pentru o companie
canadiană sau pentru administrația publică
federală, provincială sau teritorială.
● Acompaniază în afara Canadei un rezident permanent care îi este soț sau partener
civil (common-law partner/ conjoint de
fait) sau, în cazul unui copil, unul dintre

părinți care lucrează la timp plin pentru o
companie canadiană sau pentru administrația publică federală, provincială sau teritorială.

Pe 5 februarie 2020 au apărut noi instrucțiuni pentru agenții care studiază
dosarele de verificare a condițiilor de rezidență permanentă pentru a coordona practica cu indicațiile cele mai recente. Ne vom
opri asupra cazului în care o persoană a
obținut statutul de rezident permanent de
mai mult de cinci ani, ca în situaţia descrisă
de cititorul nostru. În acest caz, perioada
cincinală ce va fi verificată pentru a stabili
dacă persoana a respectat obligația de rezidență este cea care precedă data de primire
a cererii la biroul Immigration, Refugee and
Citizenship Canada (IRCIC).
Astfel, trebuie verificat dacă mama respectivului cititor a locuit în Canada cele
730 de zile în ultimii cinci ani, căci agenții
care vor studia dosarul vor considera posibilitatea ca persoana care a trăit în afara
Canadei timp de trei ani a respectat totuși
obligația de rezidență în timpul celorlalți
doi ani ai perioadei de verificare (de cinci
ani). În caz contrar, vom verifica dacă
putem invoca motive umanitare care să o fi
determinat să locuiască în România în ciuda

faptului că știa că își poate pierde rezidența
permanentă.
Este interesant de observat că în
instrucțiunile introduse la începutul lunii
februarie evaluarea motivelor de ordin
umanitar ocupă un loc important. Agenții
ce evaluează aceste motive examinează
fiecare dosar în detaliu. Persoanele a căror
statut este verificat pot prezenta în orice
moment documente privind circumstanțele
specifice ce ar justifica păstrarea statutului
de rezident permanent, chiar dacă nu au
respectat obligația de rezidență înainte de
control.
Dată fiind importanța pierderii rezidenței permanente, agenții care evaluează
motivele de ordin umanitar trebuie să dea
aplicantului (persoanei aflate în verificare)
șansa de a prezenta orice motiv de acest gen
care ar trebui luat în considerare. Agenții nu
evaluează intenția ci circumstanțele și
evenimentele produse în ultimii cinci ani
care pot duce la nerespectarea obligației de
rezidență. Exemple:
● Amploarea și circumstanțele care au dus
la nerespectarea obligației de rezidență;
● Existența unor circumstanțe independente
de voința persoanei: dacă împrejurările invocate sunt convingătoare și felul în care au
împiedicat respectiva persoană să revină în
Canada, dacă persoana a părăsit Canada
când era copil cu unul dintre părinții (sau
cu ambii) etc.
În concluzie, cititorul nostru trebuie să
verifice cât timp a stat în Canada mama sa
în ultimii cinci ani și apoi să pregătească o
explicație detaliată a motivelor care au determinat-o să rămână în România o perioadă mai îndelungată: documente privind
starea civilă și de sănătate a unicului copil
rămas în țară, dar și dovezi privind legăturile sufletești puternice cu familia din
Canada și mai ales cu nepoții de aici.
Anca Tismănariu este consultant în imigrație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.
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vă ajutăm!

Suntem aici să
Print și online

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

www.accentmontreal.com

9

IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
C ur t i er i p ot e ca r
514.251.2253
cm an d e a@ m u l ti - p r e t s. c a

Vineri 21 februarie 2020 ■ PAG. 9

PUBLICITATE

514-690-8831
info@accentmontreal.com

Estimare gratuita, la comada
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GEORGE BOTAR | 514.743.8509
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Teoria conspirației - marota naționaliștilor români
OVIDIU IVANCU
info@accentmontreal.com

Teoria complotului şi a
complotiştilor nu a bântuit
nicicând mentalul nostru
colectiv mai agresiv decât
în anii comunismului şi
deceniile de după. Era o
vreme când comploturile
se făceau, a venit acum timpul comploturilor care se imaginează. Rivalitatea dintre Brâncoveni şi Cantacuzini, tradusă prin
nenumărate şi sângeroase comploturi, rivalităţile dintre alte nenumărate familii de
boieri din Ţările Române, debarcarea lui
Cuza, toate ar fi justificat atunci discuţii
veritabile despre comploturi. Cum oamenii
acelor epoci nu aveau internet şi nici televiziune prin cablu, cum ei nu erau excitaţi
de discursuri naţionaliste furibunde, dezvoltate plenar cam după secolul XIX, cel
mai probabil ideea complotului nu se afla
atât de mult în discursurile şi discuţiile publice.
Şi mai e ceva: un elementar exerciţiu
de logică. Logica internă a unui complot
este tocmai aceea de a rămâne secret. Cum
se face, deci, astăzi, că marile comploturi
antiromâneşti sunt atât de prost concepute,
încât ele au ajuns subiecte de conversaţie
pe băncile din Cişmigiu sau pe diferite
bloguri?! Dacă toţi cei care complotează
împotriva României ar complota cu adevărat, având, aşa cum ni se spune, la dispoziţie, resurse financiare şi umane
considerabile, nu ar fi de presupus că înfricoşătorii complotişti ar putea păstra, cât
de cât, secretul urzelilor lor? Cum de complotul ajunge aşa de repede la urechile internauţilor şi politicienilor naţionalişti?
Apoi, înainte de a trece şi la câteva fapte,
vă mai provoc la un exerciţiu de logică;
dacă tot se complotează împotriva noastră,
a românilor, de secole, de către mai marii
lumii, de ce niciunul dintre comploturile
acestea nu reuşeşte?! Mi se pare că suntem
şi azi un stat suveran, membru al UE şi
NATO, prin urmare, de secole, cei care neau dorit destructurarea, au eşuat. Aici,
naţionaliştii mi-ar putea spune că românii
s-au opus… De secole? Împotriva unor
duşmani atât de numeroşi şi puternici? Am

rezistat de secole turcilor, ruşilor, evreilor,
americanilor, ungurilor etc.? Statistic
vorbind, imposibil… Dacă am fi avut o
asemenea abilitate, astăzi nu ne-am fi aflat
într-o altă postură în Europa? Destul, însă,
cu logica. Naţionalismul nu reacţionează
bine la raţionamente, e o alergie pe care
trebuie să o respectăm din lipsă de alternative.

Când, deci, a devenit atât de prezentă
obsesia complotului la români? În momentul în care elita politică a avut nevoie
de crearea unui sentiment de solidaritate
naţională pentru a atrage atenţia de la
problemele cotidiene. Ideologia comunistă
a început să planteze teoria conspiraţiei pe
orice căi aveau ei la dispoziţie (şi le aveau
pe toate). Teoria a început să apară în
cărţile de istorie şi în discursurile oficiale.
Mecanismul era simplu: nu aveţi căldură
în casă, nu aveţi electricitate, nu aveţi
mâncare? E din cauza ruşilor, a evreilor, a
ungurilor… trebuie să strângem cureaua ca
să rezistăm. Trebuie să ne plătim datoriile
externe ca să fim suverani, trebuie să întărim serviciile de securitate pentru că ne
ameninţă capitaliştii.
Evident, generaţia postcomunistă
matură deja prin anii ’40-’60 ai secolului
XX, avea încă amintirea vie a normalităţii.
Era o generaţie care, nu în integralitatea ei
(minus politrucii vremii, evident), nu
cumpăra atât de uşor teoriile conspiraţiei
vândute de comunişti. Până de curând,
bunicii şi străbunicii noştri aveau (şi unii
o mai au) încă memoria regalităţii
româneşti.
În timp, însă, Omul Nou a fost creat şi
aşezat în posturi de comandă. El nu are
nici memorie istorică şi nici nu e dispus să
meargă dincolo de istoriografia comunistă.
Nu e dispus să citească nimic din ceea ce
i-ar distruge irefutabilele convingeri. El,
Omul Nou pe deplin încredinţat că România e ameninţată din toate punctele cardinale, a fost, aşadar, injectat în sistem. El a
intrat în învăţământ, a intrat în structurile
statului, s-a făcut jurnalist, e astăzi deţinătorul mesajului public. De acolo, propovăduieşte în neştire teoria conspiraţiei. Unii
(prea puţini, ignoranţi, îndeobşte) din
convingere, alţii pentru că vehicularea unei
asemenea teorii le serveşte scopurile ideo-

logice. Căci, ce ar mai fi naţionalismul
român fără ideea comunistoidă a complotului?

Ruptura de comunism, în decembrie
1989, s-a făcut tot sub zodia complotului.
Vin teroriştii din Rusia, vin agenturile
străine, ungurii se pregătesc să încarce în
camioane Transilvania… Or fi fost, cu siguranţă, peste tot, voci plăpânde şi naive
care s-or fi gândit la asta, dar nouă ni s-a
vândut ideea că dimensiunea complotului
e apocaliptică. Am tratat adesea exaltaţi
maghiari ca şi când ar fi fost vocea oficială
a vreunei mari puteri, am tratat ameninţări
politicianiste, vorbe spuse în doi peri de
cine ştie ce politician de mâna a doua, ca şi
cum ar fi vorba de o cruciadă îndreptată
împotriva României.
În acest context, trebuie să discutăm şi
nivelul de excitaţie colectivă când vreun
post de radio/televiziune sau vreun ziar occidental publică vreo satiră la adresa
românilor. Evident, orice exprimare publică, fie ea şi satirică, ce conţine elemente
rasiste, trebuie condamnată din start. Din
păcate, în multe locuri de pe planetă,
asemenea manifestări sunt frecvente. Posturi de radio din Polonia permit exprimarea unor idei antisemite, televiziuni
franceze includ în programele lor discursuri rasiste antiromâneşti sau împotriva
magrebienilor, ziarele româneşti publică
articole cu tentă rasistă despre romi. Este,
deci, vorba de un flagel universal care trebuie mai bine reglementat. Nu vorbim, în
niciun caz, de vreo conspiraţie antiromânească, ci de manifestări ale
aceluiaşi fenomen în diferite ţări ale Globului Pământesc. Care ar fi diferenţa de
substanţă între a-i asocia pe români cu
ideea de hoţ (în Franţa, Italia sau Spania) şi
a-i asocia pe romi cu aceeaşi idee (în
România)? Cauza e acelaşi naţionalism
deşănţat.
În teoria literaturii, există o figură de
stil numită sinecdocă. Sinecdoca foloseşte
particularul pentru a sugera generalul. Extrasă din domeniul teoriei literare, sinecdoca se traduce în discursul ideologic prin
folosirea unor exemple particulare pentru a
ajunge, prin extrapolare, la generalităţi.
Dacă un român violează, românii devin

violatori, dacă un rom fură, romii devin
hoţi. Împotriva acestui tip de gândire ar
trebui să luptăm. El nu e specific, aşa cum
credem, doar acelor occidentali care ne
etichetează cu atribute deloc măgulitoare,
ci ne caracterizează şi pe aceia dintre noi
care se referă, în aceiaşi termeni, la romi,
maghiari, moldoveni, ucraineni etc. Nu
vorbim, deci, de niciun complot, în sensul
deplin al termenului, ci de manifestări, mai
mult sau mai puţin insulare, ale unor
stereotipii de gândire.

Pe parcursul istoriei, nenumărate
popoare au avut parte de reprezentări negative. Nu a fost vorba, nici acolo, de conspiraţii împotriva respectivelor popoare, ci
de contexte. Gândiţi-vă la imaginea italienilor în America prohibiţiei, la problemele
Poloniei şi la sindromul „instalatorului
polonez”, la percepţiile despre chinezi în
India sau la cele din Pakistan despre indieni. Omenirea are încă de rezolvat această
problemă a stereotipiilor naţionale, dar ele
sunt, cel mai adesea, expresia unor situaţii
punctuale, a ignoranţei sau a unor discursuri ideologice motivate politic (în an electoral, naţionaliştii de pretutindeni se vor
aleşi, prin urmare îşi intensifică discursurile rasiste). Nu e vorba, în niciun caz,
aşa cum se încearcă a ni se spune adeseori
astăzi de comploturi. Politicianul
ucrainean Igor Bergut spunea, de exemplu,
că România, Polonia, Rusia şi Turcia conspiră la destrămarea Ucrainei. Orice om de
bun-simţ ştie că România nu a fost parte a
niciunui complot de acest gen. Numai
acest exemplu ne arată cât de superficiali
suntem atunci când ne imaginăm că fiecare
declaraţie, fiecare emisiune satirică, fiece
caricatură în care sunt reprezentaţi românii
în ipostaze negative sunt musai dovada intangibilă a unui complot antiromânesc.
Aşadar, minima logică şi faptele concrete ne duc toate la ideea că în România
secolului XXI teoria conspiraţiei e o
marotă fluturată la intervale regulate în
scopuri ideologice. Ţine numai de noi să
nu fim parte a acestui vetust joc ideologic.
Acest articol a fost publicat în revista online Acum.tv și a fost preluat cu permisiunea redactorului șef.
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ASTROFIZICĂ

Ecoul undelor gravitaționale: fenomene
cuantice la „granița” găurilor negre?
Radiația Hawking

Gaură neagră emiţând radiaţie Hawking. Reprezentare artistică.

Undele gravitaționale ne-ar
putea ajuta să înţelegem mai
bine găurile negre, anume
dacă acestea au un orizont al
evenimentelor de nepătruns
sau, dacă datorită efectelor
cuantice, situația este mult
mai complicată, așa cum credea Hawking atunci când a
descoperit, cel puțin din
punct de vedere teoretic, radiaţia care-i poartă numele.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Găurile negre sunt
obiecte misterioase, din
care nici lumina nu
poate ieși. În Univers
există un număr încă
necunoscut de găuri
negre, tocmai datorită
faptului că acestea nu
emit semnale pe care să le putem măsura,
rămânând invizibile.
Recent însă a fost măsurat un semnal indirect provenit de la un sistem binar, în care
cele două găuri negre care îl compun și care
se rotesc în jurul centrului de masă comun,
s-au unit formând o gaură neagră mare.
Acest proces are loc cu emisie de unde
accentmontreal.com

gravitaționale, adică oscilații ale structurii
spațio-temporale ale Universului, care au
fost prezise de teoria relativității generale a
lui Einstein și măsurate recent de antenele
gravitaționale LIGO (în SUA) și VIRGO
(în Italia).
Unde gravitaționale sunt emise și în
urma contopirii stelelor de neutroni, proces
care de asemenea a fost măsurat de LIGO și
VIRGO; se crede că în urma unirii stelelor
de neutroni ia naştere o gaură neagră.
Ei bine, doi cercetători, Jahed Abedi și
Niayesh Afshordi, au efectuat un studiu
asupra undelor gravitaționale ce ar putea să
ne ajute să înțelegem cum arată orizontul
evenimentelor - acea „graniță” între exteriorul și interiorul găurilor negre - și dacă
efectele cuantice sunt relevante. Rezultatele
studiului au fost publicate recent în Journal
of Cosmology and Astroparticle Physics.
Cei doi cercetători au studiat ecoul undelor gravitaționale, cu scopul de a descoperi semnale în acest ecou legate de
fenomenele cuantice prevăzute de Stephen
Hawking. Practic, ei au studiat modul în
care se comportă undele gravitaționale generate de unirea a două stele de neutroni din
care ar lua naştere o gaură neagră. Undele
gravitaționale formate în acest proces pot fi
afectate de structura găurilor negre. Dacă ar
exista procese cuantice precum cele prevăzute de Hawking la nivelul orizontului
evenimentelor, acestea și-ar pune amprenta
asupra ecoului undelor gravitaționale care
ar fi reflectate la nivelul orizontului evenimentelor.
Reamintim că procesele cuantice care ar
avea loc la nivelul orizontului evenimentelor ar da naştere radiației lui Haw-

king: o radiație care extrage energie din
gaura neagră și în timp - mai mult sau mai
puțin îndelungat, depinzând de masa găurii
negre - ar duce la evaporarea acesteia. O
gaură neagră foarte mică, precum una primordială care a luat naștere imediat după
Big Bang, ar putea să se fi evaporat deja, în
timp ce găurile negre foarte mari au timpi
de evaporare de multe miliarde de ani (în
plus, consumând materie și energie, în loc
să se evaporeze acestea cresc în continuare).
Fenomenul cuantic prevăzut de Hawking a fost verificat în laborator, însă
pe modele mecanice, de exemplu apă cu
unde sonore; nimeni până în prezent nu a
reușit să măsoare în mod direct radiația lui
Hawking.
În articolul lor, Afshordi și Abedi au
prezentat primele rezultate din analiza
datelor obţinute studiind ecoul undelor
gravitaționale: s-ar părea că într-adevăr la
nivelul orizontului evenimentelor ar putea
exista fenomene cuantice care să confirme
ideea lui Hawking. În același timp, există
posibilitatea ca rezultatele analizate să fie
afectate de erori de măsurătoare, motiv pentru care este necesară măsurarea mai multor
procese de acest gen, adică a unirii unor
stele de neutroni în găuri negre cu producerea de unde gravitaționale care să aibă un
ecou bine măsurat.
În următorii ani LIGO si VIRGO vor
măsura multe astfel de procese și vor studia cu atenţie ecoul undelor gravitaționale
pentru a descoperi eventuale indicii ale
fenomenelor cuantice care ar avea loc la
granița găurilor negre: acolo unde lumea se
divide între un Univers ce există în afara

Într-un Quebec plin de accente

Această radiaţie poartă numele celui
care a descoperi-o: Stephan Hawking,
un adevărat mag al găurilor negre. Ea
este radiaţia emisă de găurile negre datorită efectelor cuantice.
Istoria descoperirii sale este foarte interesantă şi este legată şi de numele lui
Jacob Bekenstein, cel care a propus formula pentru entropia găurilor negre şi,
implicit, pentru existenţa unei temperaturi asociate acestora. Temperatura
înseamnă emisie de radiaţie, deci o
gaură neagră ar emite radiaţie! Cum este
posibil acest lucru?
Hawking a demonstrat în 1974 că dacă
ţinem cont de legile fizicii, în mod concret de teoria cuantică a câmpului
(quantum field theory), ajungem la concluzia că găurile negre emit radiaţie ca şi
cum ar fi corpuri negre cu o temperatură
invers proporţională cu masa.
Pe scurt, procesul emisiei de radiaţie al
unei găuri negre este următorul: în
apropierea orizontului evenimentelor,
ținând cont de mecanica cuantică, se
formează perechi de particule virtuale
(particulă-antiparticulă). În mod normal,
aceste particule virtuale nu pot fi detectate. Câmpul gravitaţional al unei găuri
negre joacă însă un rol extrem de important în transformarea uneia dintre aceste
particule dintr-una virtuală într-una
reală, expulzând-o practic din gaura neagră. Această particulă care a scăpat
din gaura neagră reprezintă radiaţia
Hawking. Perechea ei, ce ar avea o
energie negativă (conservarea energiei),
contribuie la scăderea masei găurii
negre, deci la procesul de evaporare.
Evident că dacă între timp gaura neagră
absoarbe alt material (particule, stele,
planete, alte găuri negre etc.), evaporarea este compensată sau poate chiar să
devină neglijabilă, ca în cazul găurilor
negre cu masa mare, care vor creşte în
continuare.
Sursă: „Stephen Hawking, un Harry
Potter al găurilor negre?” de Cătălina
Curceanu, www.accentmontreal.com.

găurilor negre și cel din interiorul acestora
care, la ora actuală, nimeni nu știe cum
arată.

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 portalului Scientia.ro.
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cu le gume și
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Cortizolul, stresul

ELENA NIGAI
Naturazone.me

Un ingredient nelipsit din bucătăria indiană, rădăcina de curcuma (Curcuma
longa) este pe de o parte un aliment deosebit iar pe de alta o rădăcină căreia îi
atribuim nenumărate proprietăți medicinale, printre care cele mai des întâlnite
sunt cele antiinflamatoare, antioxidante și antitumorale.
De culoare galbenă portocalie, curcuma este iubită
de foarte mulți terapeuți pentru abilitățile sale de a calma
tracul gastrointestinal, de a reduce inflamația, de a opri
sângerarea și de a lupta împotriva infecțiilor. În China,
„ghimbirul galben” de jiang huang este folosit pentru a
mișca qi și sângele, ceea ce înseamnă că este un mare
tonic circulator, având în același timp și proprietăți antispasmodice, foarte valoroase pentru artrită.
Rădăcina de curcuma consumată în stare proaspătă
are un gust amar, uscat și un pic picant; uscată, sub
formă de pudră, este mai puțin aromată. Ambele forme
sunt însă puternic antiinflamatoare. Atenție însă, pudra
de curcuma achiziționată în magazinele alimentare este
considerată un condiment și nu oferă proprietăți medicinale.
Un alt lucru important de menționat: curcumina
standardizată nu trebuie administrată persoanelor cu
gastrită sau ulcere, cea mai bună formă în aceste cazuri
este rădăcina proaspătă care va proteja mucoasa stomacului. Curcuma are proprietăți antiinflamatoare,
antioxidante, antiinfecțioase, antibacteriene și antispasmodice ea reducând de asemenea colesterolul. Dacă vă
tăiați în timp ce gătiți, și aveți pudră de curcuma la îndemână, o puteți presăra pe tăietură, deoarece încetează
sângerarea.
Rădăcina de curcuma este de asemenea foarte hrănitoare, scade glicemia, protejează ficatul, ajută la stimularea bilei de care avem nevoie pentru a digera
alimentele și este carminativ, permițând o digestie mai
bună.
Nu este deci de mirare faptul că este considerată o
plantă panaceu!
Ca de obicei, vă sfătuim să cereți avizul medicului
de familie, farmacistului sau terapeutului înainte de a
începe orice cură naturistă, pentru a beneficia din plin de
efectele extraordinare ale ingredientelor pe care le
folosiți și a le evita pe cele potențial adverse.
Pasionată de natură și plante medicinale, Elena Nigai
este naturopat și fitoterapeut fabricant de produse terapeutice na-turale, membră a Asociației Terapeuților
Naturopați din Quebec. Informații suplimentare la:
514-240-4940 | herboristelaval@gmail.com

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Persoanele foarte stresate depun grăsime în jurul taliei, iar surplusul apărut în această parte a corpului este asociat cu
apariţia multor boli și cu o durată de viață mai scurtă. De vină este nivelul de cortizol, în creştere în momentele de tensiune, ca reacţie de apărare a organismului.

Cortizolul este denumit
și hormonul stresului
deoarece este secretat în
exces atunci când o persoană este stresată. Care
este legătura între stres și
boală? Cum acționează
stresul la nivel biologic?

Cortizolul este un hormon secretat de glandele suprarenale, organe în
formă de triunghi, localizate la polul
superior al rinichilor. Cortizolul este
implicat în multiple funcții biologice. Cea mai cunoscută este alimentarea instinctului de „luptă sau
fugă” (eng. fight-or-flight) în situați
de criză, pe lângă gestionarea modului în care organismul metabolizează
glucoza, reglarea tensiunii arteriale,
menținerea inflamației la un nivel
scăzut sau reacția imunitară a organismului.

Atunci când stresul devine
cronic, cortizolul va fi fără încetare
secretat și deversat în cantitate mult
prea mare în circulația sanguină.
Concentrația crescută de cortizol
devine extrem de dăunătoare, cu
acțiune asupra sistemului nervos
central, inhibând neurogeneza (formarea de neuroni din celulele stem
produse în creier) și neuroplasticitatea (capacitatea neuronilor de a
forma conexiuni). Urmează apoi declanșarea în lanț a unor efecte negative, în funcție de sensibilitatea
fiecărei persoane - depresie, obezitate (în special abdominală), boli cardiovasculare, Alzheimer, diabet,

Cortizolul este denumit și hormonul stresului deoarece este secretat în exces atunci când suntem

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

naturalremedies@naturazone.me

Consecințele stresului
cronic

Ce este cortizolul?

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

514.240.4940
www.naturazone.me

stresați. Stresul este o componentă
necesară vieții, dar este important de
făcut următoarea distincție privind
nivelul de stres și cortizolul: în anumite circumstanțe, un pic de cortizol
peste medie nu strică, putând crește
dorința sexuală, potrivit unor studii,
diminua durerea sau spori performanțele la testele de memorie. Un
nivel prea mare de cortizol are însă
multiple efecte nefaste.

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate
Adulti si copii
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tulburări gastrointestinale, infertilitate, impotență etc.

Cele mai frecvente manifestări
ale stresului cronic sunt durerile de
cap, sindromul de gură uscată, insomnie, probleme gastrointestinale,
palpitații cardiace, transpirație neobișnuită,
pierderea
libidoului,
supraalimentare/ subnutriție și simptome de anxietate.
Plecați deci urechea la recomandările standard ale specialiștilor
pentru combaterea stresului, căci ele
funcționează: relaxați ritmul de viață
prin meditaţie și exerciții de respirație, revizuiți-vă prioritățile și
acordați importanță mișcării și activităților recreative.

De asemenea, alegerile alimentare corecte pot ajuta organismul
să-și sporească rezistența la stres:
renunțați la mâncarea procesată,
reduceți zahărul și tot ce este dulce
și consumați cât mai multe alimente
integrale. Privilegiați alimentele bogate în vitamina C, magneziu, acizi
grași omega-3 și carbohidrați complecși (ca cei care se găsesc în
legume și fructe). Spanacul, ardeiul

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE
Centre dentaire Papineau-Villeray
7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377

15 NUTRI IE & SĂNĂTATE

Vineri 21 februarie 2020 ■ PAG. 15

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

și declanșarea bolilor

Stresul și declanșarea bolilor

gras, somonul, nucile, migdalele și semințele de floarea soarelui, dovleac sau in,
avocado, fructele de pădure și citricele
sunt printre cei mai buni aliați naturali împotriva stresului.

Cortizol, stres și grăsime
abdominală

Menirea cortizolului este de a asigura
un plus de energie organismului pentru a
putea face față unei situații de criză (a
lupta sau a fugi). Atunci când stresul
devine cronic, cortizolul este secretat în
exces, iar pofta de mâncare crește pentru
ca organismul să aibă forța necesară pentru a răspunde situației de stres. Alimentele spre care tindem în astfel de
circumstanțe sunt cele bogate în grăsimi
și carbohidrați, care asigură rapid energie:
dulciuri, chips, fast food.
Numeroase studii au stabilit o legătură
dintre un nivel ridicat de cortizol și obezitatea abdominală, acest hormon contribuind la stocarea grăsimii în zona
abdomenului. Pe lângă faptul că este inestetică, grăsimea abdominală secretă o cantitatea mare de molecule inflamatorii
asociate cu un risc sporit de probleme cardiovasculare, accident vascular cerebral,
diabet de tip 2, osteoporoză, Alzheimer,

Stresul cronic sporește inflamația prin următorul mecanism: reduce sensibilitatea receptorilor care au ca misiune controlarea nivelului de inflamație din organism.

cancer colorectal și hipertensiune. Persoanele cu o formă a corpului de tip măr
sunt mult mai susceptibile de a suferi de
aceste afecțiuni comparativ cu persoanele
care au același excedent de greutate dar o
conformație tip pară, cu o concentrare a
grăsimii pe coapse și fese (există mai
multe studii care au arătat că un surplus de
grăsime în aceste zone ar putea chiar
diminua riscul de boli coronariene și

ateroscleroză).
Deoarece grăsimea abdominală tinde
să crească nivelul cortizolului, se creează
un cerc vicios și nesănătos. Bărbații sunt
predispuși de-a lungul întregii vieți să
stocheze mai multă grăsime în zona abdominală. Femeile încep să manifeste
această tendință în jur de 40-50 de ani,
odată cu scăderea concentrației de hormoni sexuali.

Printre factorii care ne influențează
sănătatea, stresul cronic este frecvent
pomenit. Îl simțim atât mintal cât și
organic - oboseală, dureri de cap, tensiune
musculară și alte asemenea manifestări motiv pentru care auzim adesea că stresul
psihic ne predispune la boli fizice. Care
este legătura între stres și boală? Cum
acționează stresul la nivel biologic?
Răspunsul este că stresul subminează
capacitatea organismului de a reacționa
la inflamație.
Așa cum am menționat anterior, inflamația este reglată în mare parte de cortizol
iar când acest hormon nu-și poate îndeplini funcția de suprimare a inflamației,
aceasta scapă de sub control. Altfel spus,
stresul prelungit afectează eficacitatea
cortizolului de a combate reacțiile inflamatorii, diminuând sensibilitatea țesuturilor la acest hormon.
Drept urmare, celule imunitare devin
rezistente la efectul regulator al cortizolului iar inflamația persistentă care rezultă
este considerată un factor important în
dezvoltarea multor boli: diabet, boli de
inimă, accidentele vasculare cerebrale, artrită reumatoidă, boli intestinale inflamatorii, cancer și multe altele.
ACCENT MONTREAL
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SCEPTICUS

De ce teoria lui Einstein nu se va dovedi
niciodată greşită
tice mai noi care funcţionează mai bine.
Teoria cinetică acoperă toate predicţiile
teoriei calorice şi chiar mai mult decât
atât. Teoria cinetică explică chiar și modul
prin care energia termică a unui material
poate fi aproximată cu un fluid.

Acesta este un aspect cheie al teoriilor ştiinţifice. Dacă doriţi să înlocuiţi o
teorie ştiinţifică solidă cu una nouă, atunci
noua teorie trebuie să fie mai cuprinzătoare decât cea veche. O teorie veche se
înlocuieşte atunci când i se constată limitele şi când știm cum acestea pot fi depășite cu ajutorul unei noi teorii.

Albert Einstein predând. FOTO: Ferdinand Schmutzer, domeniu public.

Dacă doriţi să înlocuiţi o
teorie ştiinţifică solidă cu una
nouă, atunci noua teorie trebuie să fie mai cuprinzătoare
decât cea veche. O teorie
veche se înlocuieşte atunci
când i se constată limitele şi
când știm cum acestea pot fi
depășite cu ajutorul unei noi
teorii.

Unul dintre „avantajele” vieţii de astrofizician îl reprezintă posibilitatea de a
primi săptămânal câte un e-mail de la
cineva care pretinde că a „dovedit că Einstein a greşit”. Uneori aceste e-mailuri nu
conţin ecuaţii matematice, ci doar expresii
precum „este evident că...”, iar alteori
conţin pagini întregi de ecuaţii complexe
cu zeci de termeni ştiinţifici care sunt însă
folosiţi într-un mod… non-tradițional.
Toate aceste e-mailuri sunt şterse
destul de repede şi nu pentru că astrofizicienii sunt prea îndoctrinaţi în teoriile consacrate, ci pentru că niciunul dintre
cei care susţin că Einstein a greşit nu
cunoaşte modul prin care o teorie actuală
poate fi înlocuită.

De exemplu, la sfârşitul anilor 1700 a
existat o teorie a căldurii cunoscută sub
numele de teoria calorică. Ideea de bază
a acestei teorii era că ar exista un fluid denumit caloric în interiorul tuturor materialelor. Acest fluid ar fi avut proprietatea
de a se răspândi cât mai uniform posibil.

Caloricul nu poate fi observat în mod direct, însă cu cât un material conţine mai
mult caloric, cu atât el are o temperatură
mai mare.
Utilizând această teorie se pot obţine
mai multe predicţii corecte. Deoarece cantitatea de caloric este constantă (nu se
poate crea sau distruge acest caloric)
atunci căldura (energia) se conservă.
Atunci când punem un obiect mai rece
alături de unul mai cald, caloricul din
obiectul cald se va răspândi către obiectul
mai rece până când cele două ajung la
aceeaşi temperatură. Atunci când aerul se
extinde caloricul se împrăştie şi devine
mai puţin dens astfel încât temperatura
scade; când aerul este comprimat există o
cantitate mai mare de caloric într-un
volum dat astfel încât temperatura va
creşte.
În prezent se știe că nu există niciun
„fluid al căldurii” precum caloricul. Căldura este o consecinţă a mişcării (energie
cinetică) atomilor sau moleculelor dintrun material. În fizică s-a renunţat la modelul caloric care a fost înlocuit cu teoria
cinetică. S-ar putea spune că modelul
caloric a fost complet greşit.
Numai că nu este chiar așa. Modelul
caloric nu este mai greșit acum decât în
trecut.

Presupunerea privind existenţa unui
fluid al căldurii nu se potriveşte cu realitatea, e adevărat, însă acest model teoretic
face predicţii care sunt corecte. De fapt,
acest model caloric funcţionează şi azi la
fel de bine precum în anii 1700. Nu mai
este folosit deoarece avem modele teore-

În unele cazuri, chiar şi atunci când o
teorie veche a fost înlocuită de o teorie
mai nouă, putem utiliza teoria veche. Un
astfel de exemplu îl reprezintă legea gravitaţiei lui Newton. Când Newton a propus teoria gravitaţiei universale, în anii
1600, el a descris gravitaţia ca fiind o forţă
de atracţie între toate corpurile care au
masă. Teoria sa a permis deducerea
corectă a mişcării planetelor, descoperirea
planetei Neptun, relaţia dintre masa unei
stele şi temperatura acesteia şi aşa mai departe. Gravitaţia newtoniană a fost şi este
în continuare o teorie ştiinţifică solidă.
Apoi, la începutul anilor 1900, Einstein a propus un alt model al gravitaţiei
cunoscut sub numele de teoria relativităţii generale. Conceptul de bază al
acestei teorii este că gravitaţia se datorează deformării spaţiului şi timpului de către
corpurile ce au masă. Chiar dacă modelul
de gravitaţie al lui Einstein este radical
diferit faţă de cel al lui Newton, matematica noii teorii ne arată că ecuaţiile lui
Newton sunt soluţii aproximative ale
ecuaţiilor lui Einstein. Tot ceea ce a prezis
teoria gravitaţiei a lui Newton a fost
dovedit, de asemenea, de către teoria lui
Einstein. Teoria relativităţii generale permite însă ceva în plus: să deducem teoretic
găurile negre, Big Bang-ul, precesia planetei Mercur pe orbita sa, dilatarea temporală şi multe altele, toate acestea fiind
confirmate şi experimental.

În acest fel teoria lui Einstein s-a
dovedit superioară teoriei lui Newton. Dar
teoria lui Einstein este mult mai dificil de
aplicat în comparaţie cu cea a lui Newton,
astfel încât de multe ori se folosesc ecuaţiile lui Newton pentru a calcula, de exemplu, mişcarea sateliţilor sau exoplanetele.
Dacă nu avem nevoie de precizia teoriei
lui Einstein, putem folosi teoria lui Newton pentru a obţine un răspuns care este

„destul de bun”. Chiar dacă s-a dovedit că
teoria lui Newton este „greşită”, ea
rămâne în continuare la fel de utilă şi de
exactă precum a fost mereu.

Din păcate, mulţi dintre cei care îl contestă pe Einstein nu înţeleg acest lucru.

În primul rând, teoria gravitaţiei a lui
Einstein nu va fi niciodată dovedită ca
fiind greşită de către o teorie, ci de dovezi
experimentale care ar arăta că predicţiile
relativităţii generale nu funcţionează. Teoria lui Einstein nu a înlocuit-o pe cea a lui
Newton până când nu au existat dovezile
experimentale care au confirmat teoria lui
Einstein şi nu au putut fi explicate prin intermediul teoriei lui Newton. Așadar, pretenţiile celor care îl neagă pe Einstein nu
pot fi acceptate de comunitatea ştiinţifică
atâta timp cât nu există dovezi experimentale care contrazic în mod evident teoria relativităţii generale.

În al doilea rând, un alt mod prin care
se poate combate teoria lui Einstein este
dezvoltarea unei teorii care să arate în
mod clar cum teoria lui Einstein este o
aproximare a acestei noi teorii, sau cum
testele experimentale pe care teoria relativității le-a trecut sunt de asemenea trecute de noua teorie. Ideal, noua teorie va
face noi predicții ce pot fi testate în mod
rezonabil. Cine face acest lucru și își prezintă ideile în mod clar va fi ascultat. Teoria corzilor (string theory) şi gravitaţia
entropică (entropic gravity) sunt doar
două exemple de modele teoretice care
încearcă facă exact aceste lucruri.
Dar chiar dacă cineva va reuşi să
creeze o teorie mai bună decât cea a lui
Einstein (şi aproape sigur cineva va reuşi
asta în viitor), teoria lui Einstein va fi în
continuare validă, aşa cum a fost întotdeauna. Teoria lui Einstein nu se va
dovedi greşită ci, pur şi simplu, îi vom
înţelege limitele de aplicare.
www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în engleză, intitulată „Why Einstein will never
be wrong” de Brian Koberlein, a apărut pe
phys.org. Scientia.ro este un site de popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri, are o secțiune
de bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, menajere și îngrijitoare, caută candidați/candidate pentru familii în regiunea Montreal
și Laval. Candidatul ideal are cel puțin 6
luni de experiență, este responsabil și
posedă referințe verificabile. Familiile cu
care lucrăm au nevoi diferite, astfel că Regency Nannies poate oferi frecvent posturi la timp parțial și plin. Persoanele care
doresc să lucreze în acest domeniu într-un
mediu plăcut și stimulant sunt rugate să
sune la 514-344-0099, Elsa.

Compania Systèmes Sous-sol Québec angajează lucrători în construcții. Nouveniții sunt bineveniți. Experiența în
domeniul construcțiilor nu este necesară,
compania oferă programe de pregătire intensivă. Posibilitate de avansare, muncă
pe tot parcursul anului, salariu competitiv, 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 construcții 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 persoană de origine română pentru asamblare
mobilier de birou și muncă într-un depozit. Cerințe: bilingvism, permis de conducere valid, capacitate de a conduce un
camion („Cub”) de 16 picioare, experiență
în mutări, asamblare și instalare de mobilier 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: 514-5951400, ext. 225 - cereți cu Roland.

Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și renovărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726 sau
la cdb@live.ca.

Căutăm șofer clasa 1 ( FM) incorporat
pentru curse locale pe cisternă (vrac,
solide), produse alimentare. Un an experiență, salariu negociabil. Tel: 514-2065982, Adrian.

IMOBILIARE

De vânzare casă în BRAȘOV, România,
situată în apropiere de Piața Unirii. Compusă 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 construcțiile din fața ei. Curtea și casa sunt însorite, beneficiind de o priveliște superbă
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către Tâmpa și o bună parte din Șchei.
Poze la www.eurodom.ro și www.coloseum.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 electrică (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 prelunigirea terenului. Climă submontană. Loc
foarte liniștit, fără vecini în curțile alăturate, 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 exterioară 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: 514550-2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Lau-

50

.00

rentides/St. Martin. Aproape de școală, autobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/ lună. Sunați
la 514-465-4877.

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile complet 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

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de metroul Place des Arts, complet renovate, totul inclus: încălzire, apă
caldă, electricitate, frigider și aragaz.
Spălătorie și ascensor în imobil. Concierge
român. Chirii de la 650$/lună, bail de 12
luni. Tel: 450-465-9360.

MATRIMONIALE
Cetățean canadian, 170/78, educație militară și studii juridice canadiene, NEFUMĂTOR 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: 438-8760543.

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

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

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână 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 program: 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, 514-4751399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: 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. SaintJoseph, 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, Constantin 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. 514714-2762. Adresă: Paroisse Saint-RaphaëlArchange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie 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.

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

18 SPORT

C hi na s- a r et r as
d in C u pa Davi s
î na in t ea
m ec iu l ui c u
Ro m â n i a

TENIS

România a avansat în Grupa Mondială I a
Cupei Davis, după ce China s-a retras din
competiție din cauza epidemiei de coronavirus.
Întâlnirea România - China din play-offul Grupei Mondiale I a Cupei Davis era programată să se desfăşoare la Piatra-Neamţ, în
zilele de 6 și 7 martie 2020.
Următorul meci al României va avea loc
în luna septembrie a acestui an, adversara tricolorilor urmând a fi cunoscută după disputarea meciurilor din calificările Cupei
Davis şi din play-off-ul Grupei Mondiale I,
din 6-7 martie 2020.

M e s s i ș i Ro n a l d o ,
fo t b a l i ș t i i d i n
Eu r op a c u ce le
m ai ma r i s al a ri i
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ȘAH

Cele mai bune deschideri în șah
pentru începători: Deschiderea
italiană
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

După ce într-o ediție
precedentă am vorbit despre deschiderea spaniolă,
în acest articol voi prezenta
pentru începători și nu
numai, o altă deschidere populară în
șah, anume deschiderea italiană, foarte
apropiată de cea spaniolă. Iată pe tabla
de șah principiul de bază al strategiei:

Poziția 1

Poziția 2: Alb - cal, din g1 la f3 (mutare
simplificată pentru cal, Cg1-f3)
Ținând cont că negrul a reacționat cu
pion în e5 pentru a evita pierderea centrului, albul mută calul în f3 pentru a
îndeplini cel de-al doilea obiectiv al
acestei deschideri, anume: câștigarea
pionului negru din câmpul e5 și, cel
mai important, dezvoltarea rapidă a
jocului, utilizând o piesă grea într-un
atac direct.
Poziția 2: Negru - cal, din b8 la c6 (sau,
Cb8-c6). Negrul își apără pionul și în
același timp câmpul d4.

Poziția 3 - Alb

b) Al doilea răspuns posibil

FOTBAL

Revista franceză LʼÉquipe, citată de
Hotnews.ro, a publicat raportul său anual cu
cei mai bine plătiți fotbaliști din Europa.
Lionel Messi se află pe primul loc al clasamentului, câștigând aproape dublu față de
Cristiano Ronaldo, următorul clasat.
Messi, căpitanul Barcelonei câștigă 8,3
milioane de euro pe lună, înainte de taxe și
excluzând veniturile din sponsorizări și publicitate.
El este urmat de vechiul său rival
Ronaldo, care primește 5,4 milioane de euro
lunar de când s-a mutat la Juventus - puțin
peste jumătate din salariul lui Messi.
Neymar (Paris Saint Germain), cel mai
bine plătit din Ligue 1, urmează pe locul al
treilea cu 3,1 milioane de euro, depășindu-i
pe Antoine Griezmann și Luis Suarez (ambii
de la Barcelona), care încasează 3 milioane
de euro.
David De Geade la Manchester United
este cel mai bine plătit din Anglia, cu 1,8
milioane de euro, în vreme ce tandemul
Robert Lewandowski - Philippe Coutinho de
la Bayern München îl urmează cu câte 1,7
milioane de euro.
Kevin De Bruyne de la Manchester City
și Mesüt Özil de la Arsenal încheie clasamentul, cu salarii de câte 1,6 milioane de
euro.
accentmontreal.com

Poziția 1: Alb - pion din e2 la e4 (mutare simplificată pentru pioni, e2-e4)
Această mutare, supranumită și deschiderea pionului regelui, este utilizată
de alb pentru a îndeplini primul obiectiv
al acestei deschideri: controlul centrului tablei de șah.
Poziția 1: Negru - pion din e7 la e5 (sau
e7-e5)
Negrul răspunde în același mod, dezvoltând jocul de la egal la egal și
păstrând șanse egale controlând centrului tablei de șah.

Poziția 2

Poziția 3: Alb - nebun, din f1 la c4 (mutare simplificată pentru nebun, Nf1-c4)
Cu această mutare, albul, deși va lăsa
timp negrului să-și dezvolte piesele
grele, urmărește două obiective.
Primul: să blocheze dezvoltarea negrului cu pionul din d7 în d5. Al doilea
obiectiv nu este esențial în acest moment, dar pe termen lung reprezintă o
presiune pe pionul de lângă rege, situat
în câmpul f7.
De asemenea, albul îndeplinește și cel
de-al treilea obiectiv al acestei deschideri: prepararea unei viitoare rocade sau punerea regelui la adăpost.

Poziția 3: Negru

În această situație, negrul nefiind sub
presiune, are două răspunsuri probabile:
a) Primul răspuns posibil
Cal din g9 în f6 (mutare simplificată
pentru cal, Cg8-f6). Cu această mutare,
negrul preia inițiativa jocului și atacă
pionul din e4. Acest răspuns al negrului
se mai numește și apărarea celor doi
cai, tactică de joc ce va fi prezentată
luna viitoare.
Într-un Quebec plin de accente

Negrul acceptă deschiderea italiană și
joacă pe același principiu ca albul,
mutând nebunul din f8 în c5 (mutare
simplificată pentru nebun, Nf8-c5).
În acest moment avem o Partidă italiană jucată cu precădere în Italia, în
secolul al XVI-lea. Giuoco piano era în
anii 1500 îndemnul profesorilor de șah
pentru elevii italieni.

În încheiere, nefiind un profesor de
șah și ținând cont de faptul că acest articol se dorește a fi doar o prezentare a
uneia dintre cele mai populare deschideri, îmi permit să trag concluzia că
odată ajunși în această poziție, cei doi
competitori și-au îndeplinit obiectivele.
Și anume:
1. Controlul centrului tablei de șah;
2. Dezvoltarea rapidă a jocului;
3. Punerea regelui la adăpost.
Mai mult decât atât, jocul este deschis și poate fi continuat într-o mulțime
de variante de amândoi jucătorii.
Matei Maxim este un pasionat al
sportului, în special fotbal, tenis, handbal, rugby și șah.

face diferenţa

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Cât timp
nu faci excese, totul se va
menţine la un nivel satisfăcător. Dragoste:
Dragostea nu ascultă de planuri. Lasă lucrurile să evolueze în legea lor, fără să exagerezi cu planificarea. Financiar: Atenție
mare căci ești predispus la pierderi!

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Te prezinţi
bine, atâta timp cât nu
comiţi abuzuri sau imprudenţe. Dragoste:
Dragostea cere sacrificii, se ştie, însă acum
nu prea eşti în stare să tolerezi orice de
dragul celuilalt. Financiar: Cumperi lucruri cam piperate pentru buzunarul tău,
doar pentru a rupe gura târgului.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Nu stai
prea bine la capitolul
echilibru interior şi stare
de spirit. Dragoste: Pasiunea poate răsări
oricând în calea ta, iar chemarea aventurii
te atrage către tot felul de ispite. Financiar:
Ai suficient pentru a-ți achita toate facturile, însă nu e vremea cheltuielilor extra,
căci îți pot debalansa bugetul.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Tot ce faci în
glumă, cu speranţa că nu te
va afecta, e posibil să nu treacă fără urmări.
Dragoste: Pot apărea schimbări surprinzătoare care îţi vor aduce multe satisfacţii
sentimentale. Financiar: Fii atent la bani,
veniturile tale pot fi mai precare!

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: În această perioadă nu se produc tranzite
semnificative care să-ţi influenţeze starea
de sănătate. Dragoste: Rațiunea a pus
stăpânire pe tine, în dezavantajul emoțiilor.
Financiar: Vei avea o stare financiară bună
în acest interval.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Cât timp
nu faci niciun exces totul se
va menţine la un nivel satisfăcător. Dragoste: Este o excelentă perioadă ca să te ocupi de viața sentimentală,
de relații în general. Financiar: Redu pe
cât posibil cheltuielile pe nimicuri și evită
să cheltui pe credit.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Ai grijă pe
unde umbli, riscurile de
îmbolnăvire apar mai ales în
medii aglomerate și pe care nu le cunoști
prea bine. Dragoste: Partenerul este foarte
deschis la dialog și gata să te ajute în rezolvarea oricărei probleme. Financiar:
Posibile cheltuieli neprevăzute.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Există pe
undeva un motiv care
necesită atenția ta, nu-l
ignora! Dragoste: Astrele îți încurajează
elanul romantic, afecțiunea şi sentimentalismul. Financiar: Găsești plăcere în
cumpărături de care, recunoaște, nu prea ai
nevoie acum.
SĂGETĂTOR (22 noi. 21 dec.) Sănătate: Orice
abatere de la regulă lasă
urme, deci evită excesele.
Dragoste: Este o vreme riscantă pentru
cuplurile aflate în impas, pentru că ajungi
la concluzia că ar fi mai bună o despărțire.
Financiar: Deciziile financiare nu sunt
simple, ar trebui tratate cu mare atenție.

CAPRICORN (22 dec. 19 ian.) Sănătate: Sănătatea este relativ bună, dar
trebuie să te ferești de
infecții şi accidentări. Dragoste: Parcurge
etapele cu răbdare, nu te aventura în vise
imposibile. Financiar: Este posibil să te
eliberezi de niște datorii și să obții un sprijin financiar.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Starea de
sănătate este foarte bună, nu
apar probleme majore. Dragoste: E un
moment bun pentru împăcări, explicaţii şi
soluţionarea problemelor mai vechi. Financiar: Eşti un om chibzuit şi rezervele
tale sunt suficiente.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Totul
pare perfect. Dar nu lăsa
garda jos, oricând poți avea
parte de o surpriză. Dragoste: Nu se poate
vorbi de sentimente prea aprinse, dar e liniște şi pace în cuplu. Financiar: Banii şi
darurile vin spre tine.
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