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Gabriela Bucsa
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Un articol cu informații
despre demersurile și
documentele necesare
la ora actuală pentru
obținerea unui nou
pașaport canadian în
regim de urgență și a
unei noi cărți de rezident
permanent.
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Experiment la CERN: Viața într-o
yoctosecundă

Un recent experiment
realizat la CERN ne
oferă informaţii despre
primele clipe ale Univer-
sului imediat după Big
Bang, atunci când
acesta era o supă de
quarci și gluoni.
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Grand Circuit féérique de
Montréal 2020, care propune
vizitatorilor trei mari eveni-
mente în trei locuri diferite ale
orașului, poartă amprenta
unei românce, Cristina
Moldovan.

În ciuda pandemiei și a restricțiilor, Cră-
ciunul la Montreal va fi și în acest an unul
magic, grație organismului Village de Noël
de Montréal care propune trei mari eveni-
mente, în trei locuri diferite, reunite sub de-
numirea de Grand Circuit féérique de
Montréal 2020. Menit să pună în valoare
artizanii și producătorii locali, precum și
caracterul nordic al orașului Montreal, acest
circuit vă va introduce în atmosfera și am-
bianța autentică a sărbătorilor.

Vă prezentăm, pe scurt, cele trei com-
ponente ale circuitului, precizând că ele
există și datorită imaginației, talentului și
eforturilor unei românce: Cristina
Moldovan, cea care a participat la organi-
zarea acestor trei evenimente majore alături
de Line Basbous, directoarea organismului

Village de Noël de Montréal.

Village de Noël de Montréal
la Place du Marché Atwater

Anul acesta, Village de Noël de Mon-
tréal sărbătorește a cincea sa ediție, după ce
în 2019 a cunoscut un succes de amploare:
106,000 de vizitatori pe parcursul a 12 zile
și milioane de dolari în beneficii pentru
economia locală. Acest deja faimos Târg de
Crăciun propune publicului produse de ar-
tizanat local și regional etice, eco-respon-
sabile și de calitate.

Îl puteți vizita în fiecare weekend până
pe 20 decembrie 2020 (vineri de la 17:00
la 22:00, sâmbătă de la 11:00 la 19:00 și du-
minică de la 11:00 la 17:00). Adresa: Place
du Marché (Saint-Ambroise colț cu Atwa-
ter). Intrarea este gratuită. Info supli-
mentare: www.noelmontreal.ca.

Marché de Noël de Jean-
Talon

O premieră în acest an și debutul unei
noi tradiții montrealeze de sărbători, Târgul
de Crăciun de la Piața Jean-Talon va avea
loc între 4 și 23 decembrie 2020. Într-o
atmosferă autentică și cu o ofertă bogată de

artizanat local, acest târg oferă clienților
obișnuiți și vizitatorilor ocazia unor extra-
ordinare descoperiri gastronomice.

Vă veți putea bucura de ele în fiecare
weekend între 4 și 20 decembrie 2020,
precum și luni 21, marți 22 și miercuri 23
decembrie 2020 (vineri de la 12:00 la
18:00, duminică de la 10:00 la 17:00, iar în
restul zilelor de la 10:00 la 18:00). Adresa:
Piața Jean-Talon. Intrare gratuită. Info:
www.noelmontreal.ca.

Jardins d’Hiver în Quartier
des spectacles

Este vorba de o nouă instalație aflată în
plin centru montrealez, destinată celor mari
și mici deopotrivă. Jardins d'Hiver este un
proiect realizat cu sprijinul Tourisme Mon-
tréal, în colaborare cu Place des Arts, So-
ciété de développement commercial
Montréal centre-ville și complexul Des-
jardins.

Jardins d'Hiver presupune un traseu
special, amenajat pe Esplanada de la Place
des Arts și pe Sainte-Catherine, care duce
către un pom de Crăciun grandios, într-un
decor alsacian incredibil. Două terase ilu-
minate, La Forgerie și La Fabrique, cu
atmosfere unice și primitoare, fac de aseme-
nea parte din acest proiect.

Montrealezii și vizitatorii metropolei
vor putea aprecia frumusețea sărbătorilor la
Montreal în această Grădină de iarnă din
5 decembrie 2020 până pe 3 ianuarie
2021. Adresa: Esplanada exterioară de la
Place des Arts (175 rue Sainte-Catherine
Ouest), strada Sainte-Catherine (între
Jeanne-Mance și Saint-Urbain) și Place des
Festivals. Accesul este liber. Info:
www.noelmontreal.ca.

„Parcursul feeric, prezentat cu ajutorul
aplicației noelquebec.ca, vine cu ideea de
extindere și în alte spații din Montreal: în
Piața Jean-Talon, unde anul acesta, la invi-
tația celor de la Marchés Publics de Mon-
tréal, deschidem primul Târg de Crăciun,
precum și Grădinile de Iarnă de la Place des
Arts, unde trebuia să organizăm Târgul de
Crăciun al Montrealului. Din cauza faptu-
lui că aprobările pentru Târgurile de Cră-
ciun au venit prea târziu, am decis să ne

axăm doar pe instalații care să aducă bu-
curie vizitatorilor”, ne-a declarat Cristina
Moldovan.

„Scopul nostru în acest an a fost și este
să încheiem anul pe un fundal pozitiv, să
aducem lumină și căldură în sufletele mon-
trealezilor, în speranța unui nou an mai
blând. Ceea ce dorim, de asemenea, și citi-
torilor Accent Montreal”, a completat
acesta. ACCENT MONTREAL

Sărbătorile la Montreal: Atmosferă feerică
și ambianță autentică grație eforturilor unei
românce

Cristina Moldovan,
repere biografice
Originară din Arad, Cristina Moldovan
(născută Rotaru) s-a stabilit în Canada
acum 16 ani, imediat după terminarea
Facultății de Educație Fizică și Sport din
cadrul Universității de Vest din Tim-
ișoara. După propriile mărturisiri, visa să
ajungă în Canada încă din adolescență,
fiind o fană înfocată a lui Céline Dion.
Cristina Moldovan trăiește la Montreal
de nouă ani. Acum șase ani, alături de
partenera sa Line Basbous, a pus prima
cărămidă la temelia organizației Village
de Noël de Montréal, care organizează
anual, cu sprijinul a peste o sută de vo-
luntari generoși și talentați, Târgul de
Crăciun de la Piața Atwater, ajuns astăzi
la a 5-a ediție.

FOTO: Cristina Moldovan (stânga) și
Line Basbous, fondatoarele organismu-
lui Village de Noël de Montréal.

PPSSIIHHOOLLOOGG  ÎÎNN
LLAAVVAALL

Hoinal Gergely
Membră OPQ

Ofer ședințe de psihoterapie pentru adulți și
adolescenți. Experiență de 15 ani în

autism și deficiență mintală.  
Chitanță pentru asigurări disponibilă.

438-498-3808 | hoinal.gergely@outlook.com
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Village de Noël de Montréal la Piața Atwater a ajuns anul acesta la a cincea ediție. FOTO:
Facebook@NoelMontreal. 
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Raul Dudnic, realizatorul
emisiunii de televiziune
Noi Românii, difuzată pe
canalul Rogers - OMNI, a
fost recompensat de către
Canadian Ethnic Media
Association (CEMA) cu
Premiul pentru Televi-
ziune.

Aflată la cea de-a 42-a ediția, Gala
CEMA de anul acesta s-a ținut virtual
în data de 18 noiembrie, iar premiul
primit de Raul Dudnic a fost pentru
realizarea clipului The Ethnic TV Pro-
ducers - Many Languages, One Voice.
Clipul arată importanța producătorilor
și a mass mediei comunitare în Canada,
lucru subliniat de Raul Dudnic și în dis-
cursul său de mulțumire la acceptarea
premiului, mai ales în aceste vremuri
când știrile false abundă iar mesajele
oficiale și presa mainstream nu reușește
întotdeauna să atingă populațiile imi-
grante.

„Deși a venit pe numele meu, toți
producătorii independenți etnici de la
OMNI TV merită, și au de fapt, câte o
bucățică din premiul cu pricina”, ne-a
declarat Raul Dudnic.

Canadian Ethnic Media Associa-
tion, fondată în 1978, acordă anual pre-
mii pentru excelență jurnalistică în
categoriile print, radio, televiziune, in-
ternet, podcast - știri, podcast - feature,
documentar, inovație și implicare co-
munitară.

Raul Dudnic și-a început cariera ju-
rnalistică în 1990, scriind la revista stu-
denților timișoreni Forum Studențesc.
Până la plecarea sa în Canada, în 1995,
a colaborat cu Radio Timișoara, a lu-
crat ca redactor la televiziunea Europa
Nova și la ziarele Timișoara și Reali-
tatea Bănățeană.

Stabilit în Ontario, Raul Dudnic și-
a continuat activitatea în domeniul jur-
nalistic, realizând mai multe emisiuni
radio și TV dedicate comunității
române și înființând publicația Jurnalul
Românesc alături de regretata Simona
Catrina, care a apărut timp de 12 ani,
între 2000 și 2012.

Din 2002 realizează emisiunea TV
Noi Românii, difuzată săptămânal în
toată Canada pe canalul OMNI. În
cadrul acestei emisiuni de o oră, Raul
Dudnic prezintă faimoasele sale „Re-
flecții Canadeze” pe care le puteți citi
și în Accent Montreal (print și online la
www.accentmontreal.com).

În 2007 a realizat primul său docu-
mentar, The Hero and the Queen (Eroul
și Regina). Rodul a cinci ani de
cercetări în arhivele canadiene și cele
din România, filmul explorează legă-
tura dintre două personaje, unice și
spectaculoase, fiecare în felul său:
Regina Maria a României și colonelul
canadian Joseph Whiteside Boyle. Au
urmat apoi, în 2010 și respectiv 2014,
documentarele Following the First
Christians (Pe urmele primilor creș-
tini), filmat în Israel și Iordania, și The
Village that Crossed the Ocean - Boian
(Boian - Satul care a traversat oceanul),
care descrie viaţa primilor români sosiți
din Bucovina în Alberta la sfârşitul se-
colului al XIX-lea. Toate cele trei do-
cumentare au fost difuzate în Canada,
de la o coastă la alta, de OMNI /
Rogers Television.

Premiul pentru Televiziune pe care
Raul Dudnic l-a primit din partea
CEMA se alătură celui decernat în
2017 de către Consulatul General al
României de la Toronto pentru activi-
tatea sa de promovare a României în
țara frunzei de arțar. Premiul, intitulat
Noi, a fost realizat de marele sculptor,
pictor și activist de mediu Josef
Petriska (canadian născut în România).

Reamintim că emisiunea Noi
Românii, cel mai longeviv program TV
în limba română din Canada, poate fi
urmărită duminica de la ora 11:30 și în
reluare luni de la ora 12:00, marți de la
ora 22:00, joi de la 7:00 și vineri la ora
4:00 a.m. pe canalul OMNI 1. Frag-
mente din emisiuni pot fi revăzute și pe
YouTube, canalul „Noi Românii
Toronto TV”, sau pe Facebook@Noi
Românii TV.

ACCENT MONTREAL

Jurnalistul și producătorul TV
Raul Dudnic, laureat la Gala
CEMA 2020

CENACLUL MIHAI EMINESCU ÎȘI REIA
ACTIVITATEA
Cenaclul Mihai Eminescu din Montreal îşi reia ac-
tivitatea. Întâlnirile literare se vor desfășura sub
formă de video conferință. Cei care doresc să
obțină mai multe informații sunt rugați să-l con-
tacteze pe scriitorul Leonard I. Voicu, preşedintele
cenaclului, la cenacluleminescu@gmail.com.

UN SFÂRȘIT DE AN BOGAT ÎN EXPOZI�II PENTRU
PICTORI�A DOINA FALCON
Artista de origine română participă la trei expoziții
în acest moment. Galeriile sunt virtuale, însă ele au
avantajul de a fi ușor accesibile, din confortul
căminului dvs.
Astfel, luna aceasta Doina Falcon expune cu Cercle
des Artistes de la Banlieue Ouest. Două din
tablourile sale în format mare, lucrate în acrilic cu
spatula și intitulate Vol și Survol, pot fi vizionate pe
Facebook@ Artists' Circle West Island.
O altă expoziție în curs de desfășurare (20 noiem-
brie - 20 decembrie) este cea a ArtTram (Table
Ronde sur l’Art de Mont-Royal). Anul acesta, aso-
ciația celebrează 20 de ani de existență și prezintă
un Salon virtuel special, la care pictorița Doina
Falcon participă cu patru tablouri reprezentând
peisaje în acrilic, executate pe lemn. Unul dintre
acestea, Abandoned Beach, a fost deja vândut. Vă
puteți „plimba” în saloanele acestei galerii virtuale
în trei dimensiuni accesând www.arttram.org.
De pe 1 până pe 31 decembrie are loc o altă expo-
ziție, intitulată Temps des Fêtes, care pune în va-
loare lucrările membrilor Asociației Artiștilor din
Beaconsfield. Doina Falcon prezintă două tablouri,
peisaje de iarnă lucrate în acrilic pe pânză. Le
puteți vedea mergând pe site-ul asociației, la
www.beaconsfieldart.com.
În sfârșit, începând din 12 decembrie și de data
aceasta fizic, nu virtual, Doina Falcon participă la
expoziția DECEMB'ART, găzduită de Galeria
Ambigu (1761 rue Atateken, Montreal, H2L 3L7).
Opt lucrări ale artistei sunt prezente în această ex-
poziție, toate în genul abstract, 12”x12”, realizate
în tuș și alcool pe hârtie Yupo. Vernisajul este pro-
gramat pentru sâmbătă, 12 decembrie, la ora 19:00.
Menționăm că pe parcursul lunilor octombrie și
noiembrie una din lucrările sale, Fall in the Lau-
rentians, a fost inclusă în expoziția de grup Fall
Scene, găzduită de Golden Palette d'Or
(Facebook@Golden Palette d'Or). Tabloul, execu-
tat în acrilic (11”x17”), a plecat deja în Europa, la
noul său proprietar.
Întrucât se apropie sărbătorile de iarnă, încurajăm
cititorii să considere achiziționarea unor tablouri
care să facă plăcere celor dragi și, în același timp,
să încurajeze arta locală. Doina Falcon poate fi
contactată la doina.falcon@gmail.com |
www.doina.ca. ACCENT MONTREAL

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PE SCURT
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Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462

PPrreeppaarraattee  ccuulliinnaarree  ddiinn  bbuuccaattaarriiaa  ttrraaddiittiioonnaallaa
rroommaanneeaassccaa

Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele

* Cu comanda * 

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

Jurnalistul Raul Dudnic, realizatorul emisiunii TV Noi Românii, autorul „Re-
flecțiilor canadeze” și laureat al Galei CEMA 2020.
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Informații despre demersurile
și documentele necesare
obținerii unui nou pașaport
canadian în regim de urgență
și a unei noi cărți de rezident
permanent.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Ne-am oprit în arti-
colele precedente asupra
diferitor aspecte ale unei
călătorii spre Canada -
cine poate veni și în ce
condiții. Iată însă că un
cititor ne-a scris în legă-

tură cu următoarea situație: cum poate
merge în România, unde are o situație fa-
milială urgentă (un părinte grav bolnav),
fiind cetățean canadian, dar cu pașaport ex-
pirat și neavând nici pașaport românesc va-
labil? Cum poate obține de urgență un nou

pașaport canadian?

Mai întâi, menţionăm că și România im-
pune restricții de intrare în țară cetățenilor
străini. Astfel, cetățenii români cu dublă
cetățenie care călătoresc exclusiv pe baza
pașaportului canadian nu pot efectua călă-
toria din Canada către România decât în
măsura în care se califică din perspectiva
HG nr. 967/2020, i.e. se încadrează la
excepțiile enumerate în această hotărâre gu-
vernamentală. Cititorului nostru poate intra
în România, căci una din excepții se referă
la membrii de familie ai cetățenilor români.

Apoi, trebuie verificată lista țărilor pen-
tru care România impune o carantină obli-
gatorie de 14 zile. Canada nu se numără la
ora actuală printre țările cu risc epidemio-
logic ridicat, însă situația este mereu în
schimbare. Este bine deci de urmărit
această listă pe site-ul Ministerului Aface-
rilor Externe român (www.mae.ro -
Condiţii de călătorie) sau pe site-ul Institu-
tului Național de Sănătate Publică din
România (www.cnscbt.ro - Liste zone afec-
tate COVID-19).

În Canada, serviciul de pașapoarte nu a
funcționat la începutul pandemiei, însă și-a
reluat între timp activitatea, chiar dacă într-
o măsură mai mică. Se pot face acum cereri
de reînnoire a pașaportului, prin poștă, dacă
aveți nevoie de pașaport în 30 de zile și mai
mult. În caz de urgență (mai putin de 30 de
zile), anumite birouri acceptă programări în
persoană.

Cineva care precum cititorul nostru vrea
să plece cât de repede, în mai puțin de 30
de zile, trebuie să pregătească anumite do-
cumente:
● Copia unui bilet de avion sau, după caz,
de autocar sau de tren - deci o dovadă a mij-
locului de deplasare și a datelor de voiaj.
Persoana care călătorește cu mașina trebuie
să facă o declarație scrisă în acest sens.
● Un itinerar care să indice datele călăto-
riei.
● Un document care să ateste boala sau de-
cesul unui membru de familie - deci mo-
tivul călătoriei.
● O declaraţie scrisă care să explice mo-
tivele pentru care cetățeanul canadian are
nevoie urgentă de pașaport: exigențe legale,
exigențe legate de rațiuni financiare sau de
rezidență. Sau altfel spus, faptul că trebuie
să-și dovedească identitatea ca să poată
călători cu avionul, să fie acceptat pe teri-
toriul altei țări (în cazul nostru România)
sau să-și dovedească identitatea în situația
unui deces, când trebuie luate măsuri legate
de succesiune.

Dacă cititorul nostru are nevoie de pașa-
port în două zile, el va trebui să aibă la în-
demână toate documentele menționate și să
comunice direct cu Centrul de apel pentru
pașapoarte al Service Canada la numărul 1-
800-567-6868.

În situația în care are nevoie de pașaport
între 3 și 30 de zile, el va trebui să com-
pleteze un formular online la adresa:
www.eservices.canada.ca - Demande de
services și să aștepte să fie contactat prin

telefon în următoarele două zile de către
un agent care îi va da informațiile necesare
despre cum să procedeze în continuare. El
poate, de asemenea, să folosească și
numărul de telefon deja indicat.

Deși se cere prezentarea unui docu-
ment de călătorie, îl sfătuim pe cititorul
nostru să nu cumpere un bilet de avion (ci
să facă numai o rezervare) până nu are
noul pașaport în mână, căci dacă pașapor-
tul nu va putea fi livrat în termenul pre-
văzut, Serviciul de pașapoarte nu poate fi
ținut responsabil pentru eventualele
pierderi.

Este important să reamintim că este
vorba de un cetățean canadian. Pentru un
rezident permanent, statutul său în Canada
este dovedit de cartea de rezident perma-
nent, iar documentul de călătorie este
pașaportul din țara de origine - în cazul său
ar fi fost pașaportul românesc.

Cartea de rezident permanent trebuie
să fie validă în momentul părăsirii Canadei
pentru ca persoana rezidentă permanentă
să poată reveni fără probleme. Dacă nu
mai este validă, în vederea unei călătorii
urgente trebuie cerută o nouă carte sau un
titlu de călătorie și trebuie cerut un trata-
ment prioritar. Statutul de rezident perma-
nent este păstrat deși cartea de RP a
expirat.

Așadar, ce ar trebui să facă un rezident
permanent care nu mai are o carte de RP
validă sau a cărui carte este pe punctul de
a expira? Dacă este în Canada o va re-
înnoi înainte de plecare, iar dacă este în
exteriorul Canadei va trebui să ceară un
titlu de călătorie pentru un rezident per-
manent.

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

Imigrație și impactul COVID-19: Informații
pentru cetățenii și rezidenții permanenți
canadieni care vor călători în curând
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Secretarul de stat în Minis-
terul Sănătăţii Horaţiu
Moldovan susține că vac-
cinarea populaţiei împotriva
COVID-19 va începe cel mai
devreme în primăvara anu-
lui 2021.

El a spus că toate statele UE vor
primi în acelaşi timp tranşele de vaccin
și a reamintit că primii vaccinaţi vor fi
angajații din sectorul sanitar şi per-
soanele din grupe de risc.

„Vaccinarea întregii populaţii va în-
cepe cel mai devreme în primăvară.
Vrem să ne asigurăm că vaccinurile vor
fi folosite la cel mai înalt grad de efi-
cienţă şi siguranţă şi să respecte toate re-
glementările internaţionale. Ministerul
Sănătăţii are o strategie de vaccinare în
România şi există etape prevăzute, pre-
cum şi o reţea de stocare şi distribuţie.
Noul vaccin pe care îl vom aplica pentru
SARS-CoV-2 necesită condiţii speciale
de transport şi depozitare şi aceste lucruri
vor fi, cu siguranţă, bine gestionate”, a
afirmat Horaţiu Moldovan, potrivit Ager-
pres.

Hotărârea de Guvern privind strate-
gia de vaccinare împotriva noului coro-

navirus a fost adoptată în şedinţa Execu-
tivului din 27 noiembrie, respectivul act
precizând, totodată, care sunt grupurile
prioritare - angajaţii din domeniul
Sănătăţii, asistenţei sociale, cei din cate-
goria de risc şi personalul din „domenii-
cheie”.

Coordonatorul campaniei de vac-
cinare anti-COVID în România, medicul
militar Valeriu Gheorghiță, afirma, într-
un interviu pentru HotNews.ro, că sce-
nariul cel mai optimist este ca primele
doze de vaccin să ajungă în România la
sfârșitul lunii decembrie, iar în cel mai
pesimist scenariu, în primul trimestru din
2021. Populația se va putea vaccina după
aproximativ 2-3 luni de la debutul cam-
paniei de vaccinare în România, iar vac-
cinarea va fi gratuită și voluntară.

El mai spunea că România va primi
de la Comisia Europeană, în tranșe, 10,7
milioane de doze de vaccin anti-COVID.
Prima tranșă va fi de aproximativ 1,2
milioane de doze, dacă vaccinul va
ajunge în decembrie. Dacă va ajunge în
ianuarie, cantitatea va fi dublă: atât cea
din decembrie, cât și cea din ianuarie.

În distribuirea și transportul vacci-
nului vor fi implicate Armata și structuri
din Ministerul de Interne.

ACCENT MONTREAL
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Secretar de stat: Vaccinarea
împotriva COVID-19 va începe cel
mai devreme în primăvară

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

România se polarizează între
orașe mari, cu o prosperitate
înaltă, și localități (urbane și ru-
rale) mai mici în care sărăcia
este considerabilă.
Potrivit unei analize efectuate de Monitorul
Social, în orașele mici ale Românie,, riscul de
sărăcie sau excludere socială este în creștere.
Astfel, în 2018, în orașele mari,18,6% dintre
locuitori se aflau la risc de sărăcie sau exclusi-
une socială; în 2019, procentul a scăzut la
14,5%. În orașele mici, în 2018, 24,9% dintre
locuitori făceau față acestor riscuri; un an mai
târziu, procentul a crescut la 27,8%. Situația
cea mai dramatică se întâlnește însă în mediul
rural, acolo unde, în 2018, 45,5% din popu-
lație se confrunta cu riscul de sărăcie și
excluziune socială. În 2019, situația s-a ame-
liorat un pic, cu 44,3% dintre locuitori fiind
expuși acestor riscuri.

Așadar, în orașele mari și în mediul rural pon-
derea celor aflați într-o situație de vulnerabili-
tate socio-economică a scăzut între 2018 și
2019, în timp ce în orașele mici a crescut.

Prin comparație cu alte țări europene, Româ-
nia este remarcabilă datorită diferențelor ma-
jore dintre vulnerabilitatea socio-economică a
locuitorilor din diferite medii de rezidență. De
exemplu, diferența dintre marile orașe și
mediul rural în ceea ce privește riscul de sără-
cie și excluziune socială este de 29,8% în
România, dar de 14,6% în Austria, 11,1% în
Polonia și de 0,1% în Republica Cehă.
Situația este similară atunci când comparăm
dintre marile orașe și micile orașe sau între
micile orașe și mediul rural

ACCENT MONTREAL
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În anul 2018, aproximativ 172.000 de
firme din Uniunea Europeană se în-
cadrau în categoria firme cu creștere ac-
celerată, acestea reprezentând circa
11,9% din toate întreprinderile cu peste
10 angajați de la nivelul UE, potrivit
datelor Eurostat, analizate de Curs de gu-
vernare. Cumulat, aceste firme aveau în
2018 circa 14 milioane de angajați.

În același an, doar 2,6% din firmele
din România se încadrau în această ca-
tegorie.

Întreprinderile cu creștere accelerată
sunt cele care în ultimii trei ani au înre-
gistrat o majorare anuală cu cel puțin
10% a locurilor de muncă. Se consideră
că acestea joacă un rol important în for-

marea de noi de locuri de muncă și în
creșterea economică.

În 2018, la nivelul UE, cele mai
multe dintre întreprinderile cu creștere
accelerată erau în domeniul serviciilor,
sectoarele caracterizate de cea mai mare
concentrare fiind „Informații și comuni-
cații” (circa 18% din firmele active pe
acest segment), „Servicii în domeniul ad-
ministrativ și activități suport” (15,8%),
„Transport și logistică” (14,1%) și „Ac-
tivități științifice și tehnice” (13,3%).

În 2018, cea mai mare pondere de în-
treprinderi cu creștere accelerată cu peste
10 angajați se regăsea în Grecia (16,9%),
urmată de Olanda (16,3%), Spania
(16,1%) și Irlanda (15,8%).

La polul opus se află România
(2,6%) și Cipru (2,7%, în 2016), urmate
de Belgia (7,4%), Austria (8,5%), Dane-
marca și Lituania (ambele cu 10,2%).

Tot în 2018, ponderea întreprinde-
rilor cu creștere accelerată și mai mult de
10 angajați a crescut la nivelul UE cu
3,3% față de 2014. În același interval,
ponderea acestor firme a crescut în cele
mai multe state UE. Cel mai mare avans
a fost înregistrat în Slovenia (de la 7,6%
la 14,6%) și în Spania și Olanda (creștere
cu 6,6%).

Prin contrast, patru state membre UE
au înregistrat scăderi: Letonia (-1,1%),
Lituania (-0,9%), Belgia (-0,5%) și Ger-
mania (-0,3% din 2015 până în 2018).

Firmele cu creștere accelerată
reprezintă în România doar 2,6%
din total

ROMÂNIA | SOCIAL

ROMÂNIA | ECONOMIE
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Anul coronavirusului se
apropie de sfârșit cu cei mai
mulți dintre premierii provin-
ciali bucurându-se de un spri-
jin popular majoritar. Legault
(QC) și Horgan (BC) au în
acest moment cel mai bun
rating de aprobare, în timp ce
în Alberta și Manitoba, unde
situația s-a înrăutățit în ultima
vreme, Kenney și respectiv
Pallister au cotele cele mai
slabe.

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Al doilea val al pandemiei
de coronavirus continuă să
domine viața de zi cu zi a
canadienilor. Cazurile de
COVID-19 se înmulțesc,
numărul deceselor crește, re-

stricțiile încetinesc economia iar oamenii se
văd nevoiți să ia decizii dificile privind felul
în care își vor petrece sărbătorile - izolați de
familie și prieteni sau în cadru restrâns.

În acest context, un nou sondaj Angus
Reid arată că, în general, canadienii con-
tinuă să aibă o opinie pozitivă asupra felu-
lui în care premierul provinciei în care
locuiesc își face datoria. În același timp,
reiese foarte clar că vremea liderilor provin-
ciali ce păreau incapabili să comită vreo
greșeală în ochii populației - așa cum s-a
întâmplat în primăvară și în vară - a apus
deja.

QUEBEC: RATA DE APROBARE A LUI
LEGAULT RĂMÂNE RIDICATĂ ȘI STABILĂ

În Quebec pandemia a făcut cele mai

multe ravagii, infectând mai multe persoane
și curmând mai multe vieți per capita decât
oriunde altundeva în Canada. În ciuda aces-
tei situații tragice, François Legault con-
tinuă să fie un lider solid politic, cu o cotă
de favorabilitate ce practic nu s-a schimbat
în ultima vreme, de 64%.

În vară, Legault și partidul său de gu-
vernământ, Coalition Avenir Quebec
(CAQ), au luat măsuri pentru ca purtarea
unei măști în spații interioare să fie obliga-
torie. În toamnă, nivelurile de alertă au cres-
cut peste tot în provincie, lucru ce a antrenat
restricții privind întâlnirile între persoane și
închiderea mai multor spații publice.

În luna mai, cota sa de aprobare a atins
vârful, situându-se la 77% (în sondajele
Angus Reid; alte sondaje au arătat procente
de peste 80%), pentru ca din august ea să
rămână la nivelul actual.

ONTARIO: FORD ESTE ÎN CĂDERE
Din punct de vedere al opiniei publice,

începutul pandemiei a reprezentat un mo-
ment forte pentru premierul Doug Ford
(Partidul conservator progresist), populari-
tatea sa urcând până la 69%. Odată cu
această criză, ontarienii au văzut un alt
Doug Ford - un om politic matur și unifica-
tor, care a reușit să obțină aprobarea unei
populații divizate anterior pe linii de partid
politic. Cota sa de favorabilitate se află încă
pe un teren majoritar, însă în ultimele trei
luni aceasta a înregistrat o scădere de 11%,
situându-se acum la 55%.

Numărul spitalizărilor este în creștere în
Ontario, stabilind noi recorduri pentru acest
al doilea val, iar regiunea Peel și orașul
Toronto se află din nou la cel mai ridicat
nivel de restricții pentru o perioadă de 28
de zile, începând din 23 noiembrie, cu
scopul de a limita răspândirea coro-
navirusului.

Recent, premierul Ford i-a criticat dur
pe cei care protestează aceste restricții, nu-
mindu-i „bufoni”, încurajând totodată po-
pulația să-și aducă contribuția pentru ca
situația să se schimbe.

BRITISH COLUMBIA: HORGAN SE
MEN�INE SUS

Premierul Horgan (Partidul noilor
democrați) a convocat alegeri anticipate în
octombrie, iar gestul său îndrăzneț și con-
troversat a dat rezultatele scontate: NPD-ul
a reușit să formeze un guvern majoritar
(participarea la vot a fost însă una foarte
slabă). Pentru mulți, declanșarea acestor
alegeri a reprezentat o mișcare politică
cinică, de consolidare a puterii în vremuri
de criză. Pentru alții a constituit șansa de a
conferi partidului de guvernământ legiti-
mitatea și stabilitatea necesară luării unor
decizii dure dar necesare în această pe-
rioadă de incertitudine.

În ciuda unei creșteri substanțiale a
numărului de cazuri de COVID-19 în zona
metropolitană a Vancouverului, populari-
tatea lui John Horgan rămâne ridicată.
Aproape două treimi din locuitorii provin-
ciei (64%) apreciază felul în care acesta se
achită de mandatul său de prim-ministru.
Totuși, se remarcă o scădere de 5% față de
trimestrul precedent.

ALBERTA: KENNEY ESTE CRITICAT
Alberta este singura provincie canadi-

ană care nu a impus, la nivelul jurisdicției
sale, purtarea obligatorie a unei măști în
spații interioare. Primul ministru Jason
Kenney (Partidul conservator) rezistă în
continuare unei astfel de măsuri, susținând
că populația ar reacționa negativ. Realitatea
este însă că în majoritatea provinciei masca
este deja obligatorie datorită deciziilor luate
de municipalități și că poziția lui Kenney
este cea care generează critici. Doar 40%
din populația provinciei aprobă perfor-
manța premierului, într-un moment în care
Alberta se confruntă cu cel mai grav focar
de COVID-19 din întreaga Canadă.

MANITOBA: PALLISTER ESTE ASPRU
CRITICAT

Singurul premier provincial cu o cotă de
aprobare mai mică decât Jason Kenney este
Brian Pallister (Partidul progresist conser-
vator). Doar 32% dintre locuitorii Manito-
bei sunt satisfăcuți de performanța sa ca
prim-ministru, o scădere de 12% față de
trimestru precedent. Spre deosebire de alți
lideri provinciali, în niciun moment al pan-
demiei Pallister nu a urcat în teritoriu ma-
joritar din punct de vedere al opiniei
publice - momentul său de vârf a fost luna
mai, cu 47%.

În ultimele câteva săptămâni, Manitoba,
ca și Alberta, se confruntă cu cea mai rapidă
răspândire a virusului pe cap de locuitor din
Canada. Măsurile impuse pentru a stopa
propagarea Covidului sunt la ora actuală
printre cele mai stricte din țară, autoritățile
interzicând întrunirile publice și private și
cerând oamenilor să nu iasă din casă decât
pentru deplasări esențiale.

SASKATCHEWAN: MOE ARE APROBAREA
MAJORITĂ�II

La sfârșitul lunii octombrie, populația
din Saskatchewan i-a conferit lui Scott Moe

și partidului său (Saskatchewan Party) un
nou mandat. 61% dintre rezidenții acestei
provincii aprobă munca depusă de Moe.

Recent, armata canadiană a intervenit
într-o comunitate a Primelor Națiuni din
nord pentru a preveni sau a face față unei
eventuale răspândiri a coronavirusului,
după ce infecții cu SARS-CoV-2 au fost de-
tectate în cadrul unor comunități învecinate.
Natura rurală a Saskatchewanului a creat
dificultăți pentru comunitățile îndepărtate,
dar în același timp a prevenit apariția unor
focare largi, de tipul celor observate în ma-
rile centre urbane ale Canadei.

PROVINCIILE ATLANTICE: POPULA�IA
ESTE MUL�UMITĂ DE PRESTA�IILE
PREMIERILOR

Ajutată de o densitate scăzută și de
crearea timpurie a unei „bule” ce a cuprins
Nova Scoția, Newfoundland și Labrador,
New Brunswick și Insula Prințului Edward,
Canada Atlantică a înregistrat cele mai
puține cazuri de COVID-19 din țară. Cu
toate acestea, recent, numărul infecțiilor a
început să crească iar „bula” a fost tempo-
rar sistată.

O creștere a numărului de cazuri în zona
Halifax l-a determinat pe premierul din
Nova Scoția Stephen McNeil (Partidul li-
beral) să implementeze noi restricții privind
dimensiunea grupurilor de persoane care se
pot reuni și activitățile sociale. În august,
McNeil și-a anunțat demisia din funcția de
prim-ministru și retragerea din viața pu-
blică, declarând însă că va rămâne premier
și lider al Partidului liberal pe durata pan-
demiei. Locuitorii din Nova Scoția continuă
să îl aprecieze, rata sa de aprobare
rămânând una din cele mai mari din Canada
- 62%.

Premierul din Newfoundland și
Labrador, Andrew Furey (Partidul liberal),
a decis recent ca provincia sa să ia o pauză
de două săptămâni de la Atlantic Bubble,
impunând o perioadă de izolare de 14 zile
tuturor călătorilor regionali (care fuseseră
scutiți de carantină în virtutea acestei
„bule”).

De la începutul pandemiei, Newfound-
land și Labrador a înregistrat puțin peste
300 de cazuri de COVID-19. Furey este
aprobat de 53% dintre locuitorii acestei
provincii, o creștere cu 19% față de
trimestrul trecut, datorată faptului că mai
mulți oameni s-au familiarizat cu acest nou
premier (Furey, de profesie medic chirurg
ortoped, a fost ales în august 2020).

Și în New Brunswick numărul cazurilor
de COVID-19 a rămas scăzut - mai puțin de
500. Premierul Blaine Higgs (Pardidul con-
servator progresist) a anunțat, de asemenea,
că provincia sa va renunța temporar la par-
ticiparea la Atlantic Bubble. Fredericton a
trecut la un nivel portocaliu la sfârșitul lunii
noiembrie, cerând rezidenților să se li-
miteze la interacțiuni doar cu membrii
gospodăriei lor. 63% dintre locuitori declară
că aprobă performanța lui Higgs în acest
trimestru.

COVID-19: Impact politic în Canada
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În decembrie 1989 aveam
11 ani. Eram undeva într-un
sat din Vâlcea ascultând ra-
dioul. Era un radio vechi şi
obişnuiam ca o dată pe săp-
tămână să ascult împreună
cu bunica teatru radiofonic.

Am auzit atunci „Deşteaptă-te, române!”.
Îmi plăcea melodia şi am început să repet
din ce în ce mai tare „Deşteaptă-te,
române!”. Desigur, nu înțelegeam nimic,
dar în mintea mea curățată bine de anii pe-
trecuţi în școala comunistă, cântecul ăsta,
chiar dacă nu însemna nimic, suna diferit.

Bunica m-a auzit şi a închis repede uşa.
Aşa se întâmpla de fiecare dată, de exem-
plu, când desenam mustăţi pe faţa imacu-
lată a tovarăşului Ceauşescu, nelipsit din
manualele şcolare. Nu mi se explica nicio-
dată nimic. Ştiam doar că nu e bine. Şi mi
se vorbea întotdeauna în şoaptă. Mai apoi
au început să treacă pe stradă Dacii de toate
culorile cu drapelul românesc având stema
tăiată. Strigau „libertate” sau cine ştie ce
altceva.

De atunci îmi mai amintesc foarte clar
un lucru. Într-o zi, pe uşa Căminului Cultu-
ral din sat a apărut un afiş semnat de nu ştiu
ce front al nu ştiu cărei apărări sau salvări
naţionale. Se spunea acolo că dictatorii au
fost executaţi. Ţin minte ca am avut o sen-
zaţie de bine. Nu era cinism, nu era dorinţa
unei vieţi mai bune, era pur şi simplu igno-
ranţă. Habar nu aveam că era Crăciunul,
habar nu aveam ce era Crăciunul, habar nu
aveam ce înseamnă cu exactitate a con-
damna pe cineva la moarte. Într-un fel,
Ceauşescu a avut un sfârşit ironic. Dacă ar
fi avut grijă ca eu şi alţii din generaţia mea
şi a părinţilor mei să trăim într-o lume nor-
mală poate că nu am fi permis niciodată o
asemenea execuţie publică. Acum, de
fiecare dată când trebuie să explic cuiva
gestul făcut atunci, în acel decembrie, mă
cuprinde brusc un sentiment acut de ruşine.

Eram la vârsta la care ar fi trebuit să ştiu
multe… de fapt, nu ştiam nimic. Eram doar
un omuleţ patetic, fără idealuri, fără prin-
cipii, fără spirit critic. Ajutam la descăr-
carea maşinii de pâine de mai multe ori pe
săptămână, ştiind că în felul ăsta nu voi mai
sta la coada aceea imensă. Mergeam cu sti-
clele de lapte şi le lăsam în faţa magazinu-

lui dis-de-dimineaţă, urmând să mă întorc
alături de mama ceva mai târziu. Cântam în
fiecare dimineaţă la şcoală „Trei culori”,
imnul naţional de atunci… Dar adevărul e
că nu înțelegeam nimic din ceea ce fac. Din
Decembrie 1989, am început să învăţ alfa-
betul lumii ăsteia. Să încerci ieşirea din ig-
noranţă atât de târziu (la 11 ani) nu e uşor
deloc. A trebuit să învăţ pentru început cum
e să ai mâncare, să ai carne, să mănânci por-
tocale, să bei Pepsi, să fumezi Kent… Cine
crede că e simplu, se înşeală. Şi acum am
tentaţia de a cumpăra banane de la super-
market în cantităţi industriale.

Apoi, a trebuit să mă vindec de toate
iluziile pe care le-am avut in decembrie
1989. Când am avut pentru prima dată
dreptul de a vota m-am înfiinţat mândru
nevoie mare în faţa cabinei de vot şi am
votat prost… extrem de prost. Mai bine
stăteam acasă. Într-un fel, retardul de azi al
României mi se datorează şi mie. În pro-
porţie infinitezimală, e adevărat, dar cine
ştie… am senzaţia că am fost mulţi…neper-
mis de mulţi.

Aş fi vrut să lupt la Revoluţie. Nu pen-
tru că eram curajos sau pentru că aş fi îm-
părtăşit idealuri revoluţionare pe care nu le
înţelegeam. Eram pur şi simplu plictisit.
Ceea ce mă abrutiza poate cel mai mult în
comunism era senzaţia că trăieşti la nes-
fârşit aceeaşi zi. Totul era la fel: clădirile,
tovarăşa de la şcoală, strada mea, casa
mea… totul. Evident, nimeni nu m-a lăsat
să plec şi să „lupt”. Am rămas în casă şi am
privit totul la televizorul nostru „Diamant”
alb-negru.

Următorul şoc a coincis cu prima des-
părţire a apelor de după marea revoluţie: în
jurul meu unii au început să aibă din ce în
ce mai multe, iar alţii mai nimic. Noi, ăştia
din a doua categorie, am devenit nostalgici:
„adică ce, unde ie iegalitatea între tovarăşi,
de ce ăla are şi io nu”? Auzeam frecvent că
nu prea avem ce face cu libertatea, că nu
putem mânca libertate, că nu ne putem îm-
brăca sau încălţa cu libertatea, că libertatea

nu ne ţine de cald iarna şi nu ne plăteşte im-
pozitele.

Evenimentul major al vieţii mele
postrevoluţionare a fost descoperirea
cărţilor. Citeam cărţile din Biblioteca Mu-
nicipală una câte una din ambiţia prostească
de a citi tot ce era acolo, dar şi pentru că
habar nu aveam ce trebuie să citesc şi ce nu.
După ce terminam o carte, îi puneam co-
perte de hârtie şi scriam pe spatele copertei
improvizate câteva gânduri personale des-
pre respectiva carte. Bibliotecarele nu mi-
au spus niciodată nimic. Probabil că erau
amuzate. Poate că, imediat ce părăseam
clădirea, aruncau coperta la gunoi. Nu
ştiu… Îmi amintesc că am vrut să citesc din
scoarţă în scoarţă „Istoria Literaturii…” a
lui George Călinescu. Era iarnă, sala de lec-
tură era neîncălzită, aşa ca mi s-a instalat o
măsuţă în hol şi citeam acolo. Eram destul
de mândru când alţii intrau şi mă vedeau
stând aşa, la masă, cu o carte impresionantă
ca dimensiuni în faţa mea.

Nu ştiu exact cât timp am procedat aşa,
ştiu doar că într-o bună zi, brusc, fără niciun
alt avertisment prealabil, s-a făcut lumină…
am început să înţeleg… Ai mei greşiseră
grav. Te poţi hrăni cu libertate, te poţi îm-
brăca sau încălţa cu libertatea, libertatea îţi
poate încălzi apartamentul iarna şi îți poate
plăti impozitele. Aşa că tot ce mai pot face
astăzi e să le mulţumesc (fără patetism)
celor care au murit sau au fost răniţi atunci
în decembrie 1989. În vreme ce eu le
înăbușeam speranţele votând prost, ei au
rămas fără proprietăţi şi mulţi au murit cu
gândul că nu reuşiseră să schimbe nimic.
Acum stau în apartamentul meu din New
Delhi, în faţa laptopului, cu o conexiune re-
zonabilă la internet, bându-mi cafeaua şi
fumându-mi ţigara. Fără ei aş fi rămas şi
astăzi un omuleţ patetic, fără idealuri, fără
principii, fără spirit critic…

Acest articol a fost publicat inițial de re-
vista online Acum.tv și a fost preluat cu per-
misiunea conducerii revistei.

Amintiri în dezordine despre Revoluție

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 848.000$.

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

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul! 6976 Sherbrooke Est, Montreal, H1N 1E5 | 514-255-5006

MMeezzeelluurrii    ●●      BBrrâânnzzeettuurrii    ●●  CCâârrnnaaţţii    ●● CCaarrnnee    ●● CCllăăttiittee    ●● PPrrăăjjiittuurrii

\\ÄÄ xx   ww xx áá   ZZÉÉââÜÜÅÅttÇÇww áá

MMAAGGAAZZIINN  DDEE  DDEELLIICCAATTEESSEE  EESSTT--EEUURROOPPEENNEE,,  CCUU
PPRROODDUUSSEE  RROOMMÂÂNNEEȘȘTTII  ȘȘII  MMOOLLDDOOVVEENNEEȘȘTTII

Vă ajută să celebraţi sărbătorile de iarnă cu produse 
delicioase şi proaspete, cu specific din ROMÂNIA și MOLDOVA

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

FOTO: www.comunismulinromania.ro.
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Companie situată în parcul industrial 440 x 15 în Laval
ANGAJEAZĂ:

LUCRĂTOR ÎN ATELIERLUCRĂTOR ÎN ATELIER
Fabricare piese din oțel, tăiere de piese metalice cu fierăstrăul, curățat
piese, clasat și pus în raft, întreținere mașini, lucrări conexe. Orar flexibil.

SUDOR-ASAMBLOR MIGSUDOR-ASAMBLOR MIG
Sudură table de oțel de la 2 mm până la 32 mm, curățat piese sudate.

Orar flexibil.
Pentru ambele posturi invităm persoane peste 55 ani să își depună

candidatura.
Contact: 450-688-8811 | oec@corniver.com | Olivian

corniver.com | 1900 Cunard, Laval, H7S 2B2

LLLLAAAA    PPPPAAAAVVVVEEEELLLL

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

Deschis in fiecare zi, deDeschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact.

Orar modificatOrar modificat
datorita situatiei actualedatorita situatiei actuale

444455550000----666688880000---- 1111666622226666

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

SOS INFIRMIÈRE
Agenție de plasament în domeniul sănătății pentru profesioniștii români și
pentru cei de toate naționalitățile din Quebec
• SALARII foarte avantajoase
• ORARE DE LUCRU flexibile, fiecare              

persoană lucrează cât și unde vrea
• ANGAJĂM: INFIRMIERS(ÈRES);                    

INFIRMIÈRS(ÈRES) AUXILIAIRES;           
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES 
(PAB); INHALOTHÉRAPEUTES;              
TRAVAILLEURS(EUSES) SOCIAUX(LES)

• CLIENȚII noștri: toate instituțiile publice de 

sănătate din provincia Quebec
• SPITAL, CHSLD, CLSC, GMF, RI, RPA, 

SÀD, Transport medical etc.
• În curând: PLAN de pensie și de asigurare 

colectivă
• SUPORT clinic acordat angajaților pentru 
dezvoltare profesională 

• Puteți lucra ca salariat sau ca partener INC 
al companiei noastre

Contactați-ne la: 450.663.1010 | cv@sosinfirmiere.com
sau înscrieți-vă direct pe site-ul companiei: www.sosinfirmiere.com

Administratori români
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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 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052
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VViirruussuull  HHPPVV,,  pprriinncciippaallaa  ccaauuzzăă  aa  uunneeiiaa  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  
ppeerriiccuullooaassee  iinnffeeccțțiiii  ccuu  ttrraannssmmiitteerree  sseexxuuaallăă  ddiinn  lluummee
Se estimează că trei din patru
canadieni activi sexual se vor
infecta cu virusul papiloma
uman (eng. Human papillo-
mavirus, HPV) cel puțin o dată
pe parcursul vieții. Cum
putem să ne protejăm? 

Acest virus poate părea inofensiv, căci
în unele cazuri este posibil să dispară fără
ca pacienții să-și dea seama că îl au. De cele
mai multe ori însă, virusul Papiloma uman
produce veruci genitale (negi genitali), teste
anormale de detectare a cancerului de col
uterin ce necesită biopsii, precancere care
necesită chirurgii și chiar 11 tipuri diferite

de cancer. 
Vaccinarea contra HPV s-a dovedit în

mod clar extrem de eficace în prevenirea
acestor infecții, a verucilor genitale și lezi-
unilor precanceroase ale colului uterin. Este
vorba de un mijloc de prevenție oferit în
mod gratuit în toate școlile din Quebec
fetelor și băieților în clasa a 4-a primară
(prima doză) și în clasa a 3-a secundară (a
doua doză). Celor care nu au făcut  vaccinul
în clasa a 4-a primară, li se pot oferi două
doze în clasa a 3-a secundară, una în
toamnă și a doua în primăvară.

Înainte de vaccinare, părinților li se
trimite un formular de autorizare în agenda
copiilor lor, pe care este important să-l sem-
neze. 

Pe lângă vaccinarea la școală, vaccinul
este gratuit pentru fetele între 9 și 18 ani,

pentru copiii și tinerii cu vârste între 9 și 26
de ani care cu imunitate redusă sau sunt in-
fectați cu HIV (virusul imunodeficienței
umane), precum și pentru tinerii bărbați
(maxim 26 de ani) care fac sex cu alți băr-
bați. CLSC-urile locale pot oferi mai multe
informații în acest sens.   

Vaccinul este de asemenea recomandat
persoanelor peste 18 ani, femei și bărbați
deopotrivă, inclusiv celor care au avut
veruci genitale sau teste PAP anormale.
Vaccinul nu este gratuit în aceste cazuri,
însă el este recomandat pentru a diminua re-
cidivele leziunilor asociate cu HPV sau
pentru protejarea de HPV înaintea începerii
unei noi relații amoroase. Vă sugerăm
să discutați cu medicul dvs. despre acest
vaccin.

Vaccinul este foarte securitar și nu este

asociat cu comportamente sexuale pericu-
loase la tinerii care au fost vaccinați. Imi-
granții și refugiați recurg, în general, într-o
măsură mult mai mică la mijloacele de
depistare legate de HPV (citologia colului
uterin, de exemplu, efectuată cu ocazia
examenului ginecologic, numită odinioară
test PAP). A nu fi vaccinat constituie un risc
important pentru infecții care pot fi foarte
serioase și care sunt atât de ușor de prevenit
grație vaccinului. 

Pentru mai multe informații puteți con-
tacta organismul Alliance des commu-
nautés culturelles pour l’égalité dans la
santé et les services sociaux (ACCÉSSS)
la 514-287-1106, post 22. Informațiile vă
pot fi oferite în limba română. Ele sunt
disponibile, inclusiv în românește, și la
www.accesss.net.

ELENA NIGAI
Naturazone.me

Cred că fiecare dintre noi
ne-am simțit, la un moment
dat, atât de obosiți încât am
vrut să plângem. Motivele
pot fi multiple: ore de lucru

neobișnuite, anxietate cronică, probleme fa-
miliale, dietă nesănătoasă, îngrijirea unui
nou-născut, iar la femei se adaugă și
menopauza. Oboseala și epuizarea sunt
probleme majore, care în ultima vreme tind

să devină constante, nu ocazionale. 
Stimulanții (cum ar fi cafeaua) nu ne

oferă cu adevărat mai multă energie, deși
cei mai mulți dintre noi apelăm la ea atunci
când ne simțim obosiți. Stimulanții creează
o energie falsă, epuizîndu-ne la niveluri
mult mai profunde. Un consum excesiv
și/sau îndelungat poate duce la o demine-
ralizare a oaselor, slăbind energia pancrea-
sului și împiedicându-ne să avem un somn
cu adevărat odihnitor și reparator. 

Modalități eficiente și 
sănătoase pentru a avea 
mai multă energie 

Iată cîteva idei despre cum să ne ajutăm
atunci când ne simțim obosiți. 
● Dușul alternativ rece-cald și un somn de
15 minute pe zi. 
● Hidratarea și o dietă care să conțină ali-
mente bogate în acizi grași, în special
omega 3-6-9. Nu sărim peste mese.
● Activitatea fizică ușoară și plimbările în
natură.
● Muzica - sunetul este recunoscut ca fiind
o modalitate de relaxare. Putem alege mu-
zică de relaxare pe care să o alternăm cu
muzica ce conține versuri optimiste și
mesaje pozitive.

● O zi liberă luată doar pentru relaxare. 
● Mișcare chiar și când lucrăm. Energia
este atrasă de energie. Ne putem mișca în
acest fel: ridicăm  picioarele la lățimea
umerilor, genunchii relaxați; rotim brațele
spre o parte, apoi spre cealaltă; lăsăm
umerii și șoldurile să se miște în timp ce ne
răsucim partea superioară a corpului; lăsăm
brațele să se miște liber; continuăm timp de
un minut sau două, apoi ne legănăm în-
tregul bazin, înainte și înapoi, timp de cel
puțin un minut. 

Ce plante medicinale putem
folosi pentru o mai bună 
energie?
● Algele marine ajută la refacerea energiei
prin hrănirea sistemelor nervos, imun și
hormonal. Introduceți în alimentație alge
marine ca legumă verde cel puțin o dată pe
săptămână. Încercați să le consumați cu
fulgi de ovăz, wakame în fasole, kombu în
supe sau salate hijiki. De asemenea, com-
plementele alimentare pe bază de microalge
sporesc vitalitatea și oferă o nutriție eficace
organelor cerebrale, stimulând memoria și
chiar și umorul.
● Rădăcinile medicinale sub formă de
tinctură, printre care: rădăcina de ginseng,

ginseng siberian, brusture sau rădăcini de
păpădie. Putem începe cu o doză de 10-20
de picături după mesle principale.
● Plantele cu un conținut mare de cloro-
filă precum urzica sau coada calului permit
tolerarea stresului mult mai ușor. Putem
consuma 250 ml până la 500 ml pe zi.
● Plantele considerate „calde” precum
ghimbirul și scorțișoara cresc energia
(atenție însă, ele pot crește și bufeurile);
250 ml pe zi.
● Tinctura de sunătoare și rozmarin re-
laxează, sporind totodată energia. O doză
de 25-30 picături de mai multe ori pe zi, in-
clusiv înainte de culcare, ne va ajuta să
dormim mai bine. 

Ca de obicei, vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacistului sau te-
rapeutului înainte de a începe orice cură na-
turistă, 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 naturale,
membră a Asociației Terapeuților Natu-
ropați din Quebec. Info  suplimentare:  514-
240-4940 | herboristelaval@gmail.com.   
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Lilian Savin
fotograf

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT

514.942.0877

NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI

photographe.lilian@gmail.com

Stimularea energiei cu ajutorul plantelor 
medicinale

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.net
herboristelaval@gmail.com
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Omul evoluează neîncetat. În prezent, posibil
mai rapid ca niciodată în istorie

Capacitatea medicinei moderne de a ne
menține în viață ne poate face să credem că
evoluția umană s-a oprit. Serviciile me-
dicale moderne perturbă o forță motrice
esențială a evoluției, menținând unii oameni
în viață mai mult decât în mod „natural”,
ceea ce îi face pe aceștia mai predispuși să-
și transmită genele decât în lipsa medicinei
moderne. Dar dacă ne uităm la ritmul
evoluției ADN-ului nostru, putem vedea că
evoluția umană nu s-a oprit - poate avea loc,
în fapt, chiar mai repede decât oricând în
istorie.

Evoluția este o modificare treptată a
ADN-ului unei specii de-a lungul mai mul-
tor generații. Poate apărea prin selecție na-
turală - când anumite trăsături generate de
mutațiile genetice reprezintă un avantaj sub
aspectul supraviețuirii și reproducerii. Ast-
fel de mutații sunt mult mai probabil să fie
transmise generației următoare, așa că
prezența lor în cadrul unei populații crește.

Analizând studiile globale asupra ADN-
ului nostru, putem vedea că selecția natu-
rală a generat recent modificări și continuă
să facă acest lucru. Deși asistența medicală
modernă elimină numeroase cauze ale mor-
talității, în țările fără acces la servicii me-
dicale de calitate populațiile continuă să
evolueze.

Supraviețuitori din focare de boli in-
fecțioase sunt „lideri” ai selecției naturale,
transmițând rezistența genetică la urmași.
ADN-ul nostru conține dovezi privind se-
lecția recentă pentru rezistența la boli ucigă-
toare precum febra lassa și malaria.
Procesul de selecție naturală, ca răspuns la

malarie, este încă în curs de desfășurare în
regiunile în care boala rămâne prezentă.

Adaptarea la mediu
Oamenii se adaptează și la mediul lor.

Mutațiile care permit oamenilor să trăiască
la altitudini mari au devenit mai frecvente
în populațiile din Tibet, Etiopia și în Munții
Anzi. Răspândirea mutațiilor genetice în
Tibet reprezintă posibil cel mai rapid pro-
ces evolutiv la om, având loc în ultimii
3.000 de ani. Această creștere rapidă a
frecvenței unei gene care crește conținutul
de oxigen din sânge oferă localnicilor un
avantaj sub aspectul supraviețuirii la altitu-
dini mari, ceea ce duce la creșterea număru-
lui de copii care supraviețuiesc în acest
condiții de mediu.

Evoluția prin dietă
Modul de alimentație reprezintă o altă

sursă de adaptare. ADN-ului inuiților din
Groenlanda arată o adaptare recentă care le
permite să prospere în condițiile în care
dieta lor este bogată în grăsimi de mamifere
arctice.

Studiile arată, de asemenea, că selecția
naturală care favorizează mutațiile ce per-
mit adulților să producă lactază - enzima
care descompune zaharurile din lapte - este
motivul pentru care unele grupuri de oa-
meni pot digera laptele după înțărcare.
Peste 80% dintre europenii din nord-vestul
Europei pot, dar în anumite părți din Asia
de Est, unde laptele este mult mai puțin
consumat, această enzimă lipsește la mare
parte din populație. Ca și în cazul adaptării

la altitudine mare, capacitatea de digera
laptele a evoluat de mai multe ori la om și
poate fi cel mai puternic exemplu de se-
lecție naturală recentă.

S-ar putea să ne adaptăm și la dietele
nesănătoase. Un studiu privind modificările
genetice ale familiilor din SUA de pe par-
cursul secolului al XX-lea a identificat
dovezi privind adaptarea sub aspectul ten-
siunii arteriale și a nivelului de colesterol,
ambele putând fi modificate (ridicate) până
la un nivel letal de dietele moderne.

Cu toate acestea, în ciuda acestor
schimbări, selecția naturală afectează doar
aproximativ 8% din genomul nostru. Con-
form teoriei evoluției neutre, mutațiile din
restul genomului pot avea loc în mod
aleator. Dacă selecția naturală este slăbită,
mutațiile care în mod normal ar fi eliminate
vor fi mai răspândite în populații, dar asta ar
duce ulterior și la creșterea ritmului
evoluției.

Unele gene evoluează mai
rapid decât altele

Dar evoluția neutră nu poate explica de
ce unele gene evoluează mult mai repede
decât altele. Măsurăm viteza de evoluție a
genelor comparând ADN-ul uman cu cel al
altor specii, ceea ce ne permite, de aseme-
nea, să determinăm care sunt genele care
evoluează rapid doar la oameni. O genă cu
evoluție rapidă este regiunea umană acce-
lerată 1 (HAR1), care este necesară în tim-
pul dezvoltării creierului. O secțiune aleasă
la întâmplare a ADN-ului uman va fi, în
medie, mai mult de 98% identică cu ADN-
ul unui cimpanzeu, dar HAR1 evoluează
atât de rapid, încât este similar doar în jur
de 85%.

Deși oamenii de știință pot vedea că
aceste schimbări au loc - și cât de repede -
încă nu înțelegem pe deplin de ce această
evoluție rapidă are loc în cazul unor gene,
dar nu al altora. Inițial s-a crezut că este
rezultatul exclusiv al selecției naturale, dar
astăzi știm că acest lucru nu este întot-
deauna adevărat.

Conversia „cu tendință” a
genelor

Atenția s-a concentrat recent asupra
procesului de conversie a genelor care
apare atunci când ADN-ul este transmis
prin spermă și ovule. Crearea acestor celule
sexuale implică ruperea moleculelor de
ADN, recombinarea lor, apoi repararea. Cu
toate acestea, reparațiile moleculare tind să
se întâmple într-un mod prestabilit.

Moleculele de ADN sunt realizate cu
ajutorul a patru baze azotate diferite pres-
curtate sub forma: C, G, A și T. Procesul de

reparație preferă să opereze corecții
folosind mai degrabă bazele C și G, în de-
favoarea bazelor A sau T. Deși nu este clar
de ce există această tendință, rezultatul este
acela că bazele G și C devin mai puțin co-
mune.

Creșterile bazelor G și C în locurile de
reparare ale ADN-ului determină o evoluție
ultrarapidă a unor părți ale genomului nos-
tru, un proces care poate fi ușor confundat
cu selecția naturală, deoarece ambele
provoacă schimbarea rapidă a ADN-ului în
zone bine stabilite. Aproximativ o cincime
din genele noastre cu cea mai rapidă
evoluție, inclusiv HAR1, au fost afectate de
acest proces. Dacă modificările GC sunt
dăunătoare, selecția naturală se va opune în
mod normal. Dar, cu o selecție naturală
slăbită, acest proces ar putea fi în mare
parte necontrolat și chiar ar putea ajuta la
accelerarea evoluției ADN-ului nostru.

Mutațiile prin diviziunea
celulară

Rata mutațiilor umane poate fi, de
asemenea, în schimbare. Principala sursă de
mutații în ADN-ul uman este procesul de
diviziune a celulelor care creează sperma-
tozoizi. Cu cât bărbații sunt mai în vârstă,
cu atât mai multe mutații apar în sperma lor.
Așadar, în cazul în care contribuția lor ge-
netică se modifică - de exemplu, dacă băr-
bații întârzie în a avea copii - rata mutației
se va schimba și ea. Aceasta stabilește rata
evoluției neutre.

Înțelegerea faptului că evoluția nu are
loc doar prin intermediul selecției naturale,
face clar faptul că cel mai probabil procesul
nu se va opri niciodată. Eliberarea geno-
mului de presiunile selecției naturale nu
face decât să-l expună la alte procese evo-
lutive - ceea ce face și mai greu să prezicem
cum vor fi oamenii viitorului. Cu toate
acestea, este foarte posibil ca odată cu pro-
tecția suplimentară pe care o oferă medicina
modernă generațiile viitoare să trebuiască
să facă față unui număr mai mare de pro-
bleme genetice decât în prezent.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Human evolution is still
happening - possibly faster than ever” de
Laurence D. Hurst a apărut în publicația
The Conversation. 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.

GENETICĂ | BIOLOGIE | EVOLUIONISM
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Quarkul top este cea mai grea
particulă din Modelul Stan-
dard și, prin urmare, are o
viață extrem de scurtă. Pentru
a-l genera este nevoie de
multă energie. Pentru prima
dată, un experiment de la
CERN a obținut dovezi ale
producerii acestui quarc în
coliziuni de nuclee de plumb.
Studiul oferă informaţii des-
pre primele clipe ale Univer-
sului imediat după Big Bang,
atunci când acesta era o supă
de quarci și gluoni.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Din ce este alcătuită
materia? Din atomi -
este primul răspuns
care ne trece print
minte. Dar atomii? Din
electroni și nuclee, iar
nucleele din protoni și
neutroni. La rândul lor,

protonii și neutronii sunt compuşi din

quarci. Quarcii și electronii - din câte ştim
în prezent - sunt particule elementare,
adică nu sunt compuse din particule mai
mici.

Toate particulele elementare pe care le
cunoaştem, atât cele care compun atomii,
cât și cele care trăiesc puțin și sunt produse
la acceleratoarele de particule sau provin
din Univers sub forma razelor cosmice, al-
cătuiesc Modelul Standard al fizicii par-
ticulelor elementare. Acest model
conţine, pe lângă quarcii care compun pro-
tonii și neutronii (up și down), alţi patru
quarci mai grei, care au fost produși și stu-
diați la acceleratoare.

Cel mai greu quark - care reprezintă și
cea mai grea particulă a Modelului Stan-
dard, adică cea cu masa cea mai mare - este
quarcul top. Masa sa este de circa 170 de
ori mai mare ca cea a protonului. Quarkul
top poate fi generat prin transformarea
energiei în masă (este vorba de energia ci-
netică a fasciculelor de particule). Dar, toc-
mai pentru că are o masă așa de mare, acest
quark este greu de produs la acceleratoare,
întrucât necesită ca acestea să ciocnească
particule la energii foarte mari. Quarcul top
este cel mai recent quarc descoperit - acum
25 de ani în SUA, la Tevatron, unde din
ciocnirea protonilor cu antiprotonii au
rezultat și quarci top.

Recent, experimentul CMS de la

marele accelerator de particule Large
Hadron Collider (LHC) de la CERN
(Geneva) a reușit să descopere quarci top,
împreună cu anti-quarci top, generați în
coliziuni de nuclee de plumb la energii de
circa 5 TeV. Ceea ce au măsurat cercetă-
torii nu este quarkul top ca atare, ci parti-
culele generate din lunga serie de
dezintegrări ale acestuia. Motivul: quarcul
top se dezintegrează instantaneu, având o
durată de viaţă de ordinul yoctosecundei.

Yoctosecunda reprezintă 10 la puterea
minus 24 de secunde. Ceva incredibil de
scurt! Pe lângă durata de viaţă a acestui
quarc, cea a quarcului bottom, al doilea ca
greutate, adică o picosecundă (10 la pu-
terea minus 12 secunde), pare o eternitate!

Rezultatul va trebui confirmat prin alte
măsurători, întrucât semnificația statistică
este de patru sigma (în fizica particulelor
se consideră că un rezultat este bine stabilit
dacă semnificația sa statistică este de cel
putin cinci sigma).

La ce ne ajută acest studiu? Trăind atât
de puțin, quarcul top se dezintegrează în
așa-numita plasmă de quarci și gluoni.
Aceasta se formează atunci când nucleele
de plumb se ciocnesc, iar quarcii și gluonii
astfel formați se dizolvă într-o supă pri-
mordială care, se crede, exista imediat
după Big Bang și din care, pe măsură ce
Universul s-a răcit în urma expansiunii, a
luat naştere materia, sub forma protonilor

și a neutronilor, a atomilor și a galaxiilor
actuale.

Posibilitatea de a studia proprietăţile
plasmei de quarci și gluoni cu ajutorul par-
ticulelor care se obțin din dezintegrarea
quarcilor top cu diverse energii, permite
realizarea a ceva asemănător cu un video
al evoluţiei plasmei și deci a evoluţiei Uni-
versului nostru în primele clipe ale exis-
tenței sale.

Rezultatele studiului colaborării CMS
vor fi publicate în curând în revista Physi-
cal Review Letters. Ele au stârnit deja mult
interes în comunitatea ştiinţifică, în special
din partea cercetătorilor care se ocupă de
particule elementare, dar și de nașterea și
evoluţia Universului, adică de cosmologie.

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

Quarcul top într-un experiment la CERN -
viața într-o yoctosecundă

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

FIZICA PARTICULELOR

Un proton intră în coliziune cu un nucleu de plumb, dând naştere unei avalanșe de particule în interiorul detectorului ALICE. Proiectele
ATLAS, CMS şi LHCb au înregistrat şi ele coliziunile. FOTO: Alice/CERN..

Despre Modelul
Standard
Modelul Standard al particulelor ele-
mentare este o teorie a trei dintre cele
patru forțe fundamentale - interacțiunea
electromagnetică, interacțiunea nucleară
slabă și interacțiunea nucleară tare - pre-
cum și a particulelor elementare care iau
parte la aceste interacțiuni.
Inițial, s-a crezut că particulele din Mo-
delul Standard stau la baza întregii ma-
terii din univers. La ora actuală se știe
însă că ele formează numai cca 5% din
univers, restul fiind desemnat drept ma-
terie întunecată (23%) și energie în-
tunecată (72%).
Modelul Standard nu este o teorie com-
pletă a interacțiunilor fundamentale,
deoarece ea el include a patra forță fun-
damentală, gravitația.
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Caut ajutor în construcții, în special pen-
tru dulapuri de bucătărie. Experiența un
atu. Detalii la: 514-743-8509.

Căutăm o femeie pentru curățenie, ones-
tă și cu experiență, pentru o familie care
locuiește într-un apartament în zona Côte-
des-Neiges, de două sau trei ori pe săp-
tămână. Un nivel minim de franceză sau
engleză este acceptabil. Sunați la 514-731-
2176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Cali-
ficări: minim 5 ani de experiență, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fi-
zică, spirit de echipă, muncă la exterior,
permis de conducere valid (posibilitate de
a face parte din echipele noastre de
deszăpezire în timpul iernii). Postul este la
timp plin, permanent, cu salariu competitiv
și asigurare colectivă. Loc: Montreal și îm-
prejurimi (punct de întâlnire la Laval).
Data de început: imediat. Scrieți-ne la
info@genexinc.ca sau contactați-ne la
450-963-2990 (lăsați un mesaj).

Căutăm doi lucrători pentru transport și
cărat diverse (manutention), ajutor la in-
stalare de pavaj și alte materia-le, plantare,
punerea plăcilor de gazon și alte sarcini
conexe. Calificări: experiența în amenajare
peisagistică un atu, harnic și disponibil, în
bună formă fizică, spirit de echipă, muncă
la exterior, permis de conducere valid
(posibilitate de a face parte din echipele
noastre de deszăpezire în timpul iernii).
Postul este la timp plin, permanent, cu
salariu competitiv și asigurare colectivă.
Loc: Montreal și împrejurimi (punct de în-
tâlnire la Laval). Data începerii: imediat.
info@genexinc.ca sau 450-963-2990.
(lăsați un mesaj).

Compania Bordic Expert Ménage caută să
angajeze bărbați (vârsta 30-45 ani) pentru
a face curat în birouri. Plata oficial, cu cec,
15$/oră.Contactați Eugen prin email la
expertmenage@bordic.com sau prin tele-
fon la 514-799–6864.

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 lu-
crăm 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.

Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul
construcțiilor și renovărilor caută munci-

tori. Plata este negociabilă, în funcție de
experiență. Info: www.renoroca.ca. Con-
tact: renoroca_inc@yahoo.com sau 514-
575-2939.

Consulatul General al României la Mon-
treal organizează o licitație publică la data
de 10.12.2020, la ora 15:00, la sediul său
aflat la adresa 1010 Sherbrooke Vest,
Biroul 610, Montreal, H3A 2R7. Obiectul
licitației este un vehicul Nissan Altima
2,5litri, cu transmisie automată, din anul
2006, de culoare gri. Kilometraj: 137.866
km. Prețul de pornire al licitației este de
1.500$ CAD. Pentru a vă înregistra la li-
citație trimiteți un e-mail la adresa:
gabriel.crisan@dce.gov.ro până la data de
09.12.2020. Persoană de contact: Gabriel
Crișan, Biroul de Promovare Comercial
Economică. Mașina poate fi vizionată în
parcarea din fața clădirii, la adresa 1010
Sherbrooke Vest, Montreal, H3A 2R7, la
cerere.

Vând Istoria Literaturii Române de G. Că-
linescu, ediția originală din 1941, preț
100$ și vitrină retro din lemn de nuc și
mahon, cu cheie pentru uși, preț 250$. Tel:
514-502-7315.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman,
în Lasalle. Aproape de școală și grădinițe,
la 5-7 minute de stația de metrou An-
grignon. Frigider, aragaz, încălzire și apă
incluse. Curte interioară cu piscină și par-

care exterioară gratuită. Info: 514-575-
9377, Ina.

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

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

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

Domn canadian, pensionar, situație finan-
ciară bună, stare de sănătate excelentă
(zero medicamente), 5′2″, 55 kg, caută o
doamnă o cu atribute similare pentru o re-
lație durabilă. Tel: 514-721-2714, Sal.

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

www.accentmontreal.com
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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

IMOBILIARE

MATRIMONIALE

VÂNZĂRI
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RRăăssppuunnssuull  llaa  qquuiizzuull  ppeennttrruu  îînncceeppăăttoorrii  ddiinn  nnuummăărruull  ttrreeccuutt
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Acesta este quiz-ul prezen-
tat în numărul trecut: unde ar
trebui să mute regele alb pen-
tru a câștiga partida - din Rg5
în Rg6 sau din Rg5 în Rf6?

Răspuns I: Continuare nerecomandată 
Dacă albul ar fi mutat rege Rg5-f6,

partida s-ar fi terminat la egalitate
deoarece mutarea nu ar fi asigurat în
prima fază opoziția regilor și nici nu ar fi
putut evita, în a doua fază, împingerea pi-
onului în e7 fără să pună regele negru în
poziție de șah. 

Iată prezentată mai jos varianta
necâștigătoare.

Alb: Rg5-f6

Negru: Rg8-f8
Alb: Pion e6-e7, șah.

În acest moment, nerespectând teoria
finalurilor de șah, albul nu reușește nici să
ocupe câmpul din e8 și, implicit, nici să
transforme pionul în regină. Partida se ter-
mină la egalitate, după ce regele negru
mută Rf8-e8.

Răspuns II: Continuare recomandată 
Alb: Rege Rg5 - g6 este cea mai bună mu-
tare pentru alb, deoarece în acest tip de fi-
naluri cu rege și pion, teoria finalurilor de
șah îndrumă jucătorii să se asigure mai
întâi de opoziția regilor. Dacă albul ar fi
mutat în Rf6 pentru a-și apăra pionul, par-
tida s-ar fi terminat la egalitate.

Negru: Rege Rg8 - f8. După oricare dintre
variantele prezentate mai sus, negrul nu
are altă alegere decât să ocupe câmpul din
f8.  

Alb: Rege Rg6 - f6. Albul respectă teoria și
menține opoziția regilor, protejând în ace-
lași timp câmpul pionului din e7 și asi-
gurându-se că-și va avansa pionul fără să
dea șah regelui negru.

Negru: Rege Rf8 -e8. Regele negru est
obligat să ocupe câmpul din e8.
Alb: Pion e6-e7. Prin această mutare, albul
și-a îndeplinit obiectivul de a câștiga câm-
pul din e8 și, implicit, partida. 

Negru: Re8-g7. Negrului nu-i mai rămâne
decât câmpul din d7. 
Alb: Rf6-f7. Albul menține apărarea pro-
priului pion și, în acelasi timp, apără câm-
pul din e8, pregătind transformarea
pionului alb în regină.

În concluzie, iată că stăpânirea teoriei
închiderilor de șah est foarte necesară
tânărului șahist, mai ales atunci când într-
un final de rege și pion contra rege, victo-
ria poate fi asigurată în detrimentul
remizei.

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

ȘAH
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie) 
Sănătate: Nu urma trata-
mente după ureche, ci

încearcă să apelezi întotdeauna la păreri
avizate. Dragoste: Relația voastră a ajuns
într-un punct care necesită de urgentă o
direcție nouă. Financiar: Vei fi bine
remunerat pentru ceea ce faci, iar banii
care îți intră în cont sunt îndeajunşi.  

TAUR (20 aprilie - 20
mai) 
Sănătate: Grija de tine şi
de ceilalți e cuvântul

cheie al lunii. Dragoste: Ar fi păcat să in-
trați în noul an cu tensiuni şi nemulțumiri
unul faţă de altul, ca atare profită de
această lună pentru a repara ceea ce nu te
mai satisface. Financiar: Poți încheia un
contract destul de bun din care să obții un
profit.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) 
Sănătate: Nu transforma
banalele simptome de boală
în motiv de ipohondrie.

Dragoste: Depui mari eforturi pentru a
ameliora atmosfera de cuplu, dar de multe
ori simți că totul e o luptă cu morile de
vânt. Financiar: Oriunde ai merge, parcă
auzi același refren: lipsuri. Nici partenerul
nu o duce mai bine, şi dacă faceți un cal-
cul, nu iese un rezultat prea promițător. 

RAC (22 iunie -  22 iulie)
Sănătate: Primești multe
sfaturi ce merită puse în
practică pentru a te simți mai

bine. Dragoste: Îi pui inima pe jăratec
celuilalt şi, pentru că eşti atât de capricios
în manifestarea sentimentelor, îl vei face
să se îndoiască de tine. Financiar: Banii
sunt OK, dar ești nemulțumit pentru că te
aşteptai la rezultate mai bune care nu
sosesc. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci sport,
dacă ieşi mai mult în
natură, vei simţi că ai mai

multă energie şi nu vei mai fi preocupat
de boli. Dragoste: Consideri că e mai bine
să-ţi păstrezi luciditatea şi să aşezi în prim
plan valori raţionale. Financiar: Perspec-
tivele sunt promiţătoare şi toţi ai casei par-
ticipă, alături de tine, să adunaţi sumele
respective.        

FECIOARĂ (23 august -
22 septembrie) 
Sănătate: Mare atenție,
trece un risc major prin

calea ta! Dragoste: Nu te lăsa amăgit de
aparenţe pentru că cel mai mare dușman
al acestei perioade, în plan sentimental,
este minciuna. Financiar: Banii nu sunt
în cantităţi însemnate, dar chiar dacă
sumele sunt ceva mai mici, nu îți inspiră
instabilitate şi nu intri în panică.

BALANŢĂ (23 septembrie
- 22 octombrie) 
Sănătate: Sănătatea depinde
oarecum de deciziile de

moment, deci ce faci într-o zi influențează
starea de a doua zi. Dragoste: Este, în
general, o perioadă lipsită de griji, mai
ales în plan sentimental. Financiar: Cu
toate ca reușitele la serviciu lipsesc, nu se
poate vorbi de eșecuri în plan financiar. 

SCORPION (23 oc-
tombrie - 21 noiembrie) 
Sănătate: Puţină mișcare,
o igienă de viață corectă,

cu o dietă ușoară cu mese regulate şi sufi-
ciente ore de somn ajută. Dragoste: Ești
răsfățat, înconjurat de multă atenție şi căl-
dură şi vezi în privirea sa cât de mult te
apreciază. Financiar: Cu banii nu ai nicio
problemă majoră, se află pe un teren sigur
şi iau calea unor investiții solide. 

SĂGETĂTOR (22 noiem-
brie - 21 decembrie) 
Sănătate: Pot să revină în
prim plan unele boli are ţi-au

dat bătăi de cap mai demult, dar luna
aceasta vindecarea este cuvântul cheie.
Dragoste: Ai anumite lucruri de rezolvat
cu tine însuți înainte de a de preocupa de
viața de cuplu sau de o relație nouă. Fi-
nanciar: Ţi-e greu să-ţi refuzi plăcerile,
dar, decât să suferi mai târziu, mai bine iei
măsuri drastice acum.   

CAPRICORN (22 decem-
brie - 19 ianuarie)
Sănătate: Reechilibrarea
interioară ar trebui să fie

prioritatea ta acum. Fă-ți timp pentru me-
ditație, pentru relaxare. Dragoste: Ești
concentrat pe prietenie și pe reconectat cu
persoane dragi cu care nu ai mai fost în
contact de ceva timp. Financiar: Caută să
te orientezi spre obținerea unei surse de
venit mai stabile pe termen lung.

VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie) 
Sănătate: Ai motive de
bucurie când vine vorba de

sănătate, ţi se citesc pe chip starea
excelentă, vitalitatea şi energia. Dragoste:
Dragostea este punctul nevralgic al acestei
luni, pentru că îți poate oferi o surpriză
neplăcută. Financiar: Perioada aceasta
poate fi mai agitată pe plan financiar, dar
îți poate aduce beneficii.   

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) 
Sănătate: Traversezi o pe-
rioadă în care ești mai vul-

nerabil, însă e una în care conștientizezi
obiceiurile ce îți fac rău. Dragoste: Totul
e să vă spuneți mai clar ce așteptați unul
de la celălalt, pentru că telepatia nu e
soluția cea mai  eficientă. Financiar: Ex-
istă riscul să pierzi niște bani, să te înșeli
sau să fi înșelat.
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Obligatoriu pentru persoanele 
cu vârsta de minim 10 ani, 
în mijloacele de transport 




	pag 1 accent_Layout 1
	pag 2 accent - reclame_Layout 1
	pag 3 accent - comunitate_Layout 1
	pag 4 accent - comunitate_Layout 1
	pag 5 accent - utile_Layout 1
	pag 6 accent - stiri & analize - ro_Layout 1
	pag 7 accent - stiri & analize_Layout 1
	pag 8 accent - opinii_Layout 1
	pag 9 accent - reclame_Layout 1
	pag 10 accent - reclama_Layout 1
	pag 11 accent - reclame_Layout 1
	pag 12 accent - reclama_Layout 1
	pag 13 accent - sanatate_Layout 1
	pag 14 accent - stiinta - scientia_Layout 1
	pag 15 accent - stiinta - fizica particulelor_Layout 1
	pag 16 accent - mica pub_Layout 1
	pag 17 accent - sport_Layout 1
	pag 18 accent - divertisment_Layout 1
	pag 19 accent - reclama_Layout 1
	pag 20 accent_Layout 1

