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Cât de sigure sunt vaccinurile
împotriva COVID-19 auto-
rizate de Canada? O întrebare
pusă adesea, mai ales în con-
textul recentelor îngrijorări
privind vaccinul AstraZeneca
și posibila formare a unor
cheaguri de sânge ce pot de-
clanșa o tromboză.

Până la data de 12 martie 2021, Santé
Canada a înregistrat 2,209 de cazuri de
efecte secundare raportate de persoane vac-
cinate cu vaccinurile Pfizer/BioNTech și
Moderna. Vasta majoritate a acestor efecte
secundare nu sunt grave.

Nu există, deocamdată (în data de 12
martie), vreun raport privind efectele se-
cundare asociate administrării vaccinului
Covishield - versiunea indiană a vaccinului
Oxford-AstraZeneca, cea care a ajuns în
Canada. Serum Institute of India, cel mai
mare producător de vaccinuri din lume con-
siderând volumul, a încheiat un acord cu
AstraZeneca pentru a produce un miliard de
doze din vaccinul său împotriva COVID-
19. Vaccinul AstraZeneca nu a fost încă dis-
tribuit în Canada.

Există însă un caz de tromboză venoasă
manifestată la un bărbat de 79 de ani din
Saint-Hyacinthe, QC, care a fost vaccinat
cu Covishield. Acest caz este în curs de in-
vestigare. Persoana respectivă a primit în-
grijiri medicale la spital și și-a revenit fără
sechele semnificative.

Iată mai jos câteva cifre privind riscurile
asociate vaccinurilor anti-COVID-19.
Aceste cifre provin de pe site-ul oficial al
Santé Canada și sunt actualizate periodic.
Cele ce urmează sunt până la 12 martie

2021 și reprezintă cele mai recente infor-
mații disponibile până la închiderea acestei
ediții. Puteți urmării evoluția lor la: health-
infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-safety
(eng) sau sante-infobase.canada.ca/covid-
19/securite-vaccins (fr).

Complicațiile sunt foarte
rare
● 2,830,164 de doze de vaccinuri împotriva
COVID au fost administrate în total în
Canada.
● 1,922 este numărul rapoartelor primite de
Santé Canada și de Agenția de sănătate pu-
blică din Canada (Agence de la santé
publique du Canada) privind prezența unor
efecte secundare ușoare după imunizare -
0,068% din totalul dozelor administrate.
● 287 este numărul rapoartelor privind de-
clanșarea unor efecte secundare grave în
urma vaccinării - 0,010% din totalul
dozelor administrate.
● 0 decese atribuibile vaccinării anti-
COVID-19.

Așa cum aceste cifre o arată, majori-
tatea efectelor secundare raportate nu sunt
grave. Mai mult, ele includ toate declarați-
ile de efecte secundare survenite după imu-
nizare, indiferent dacă a fost stabilită sau nu
o legătură cu vreunul dintre vaccinuri. Au-
toritățile de sănătate publică examinează
toate datele la care au acces pentru a detecta
orice semnal precoce privind securitatea
vaccinurilor.

Dintre cele 287 de cazuri de reacții se-
cundare severe, anafilaxia reprezintă cel
mai frecvent efect advers raportat.

Până la data de 12 martie, 22 de decese
după administrarea unui vaccin au fost sem-
nalate. După efectuarea unei analize me-
dicale, s-a stabilit că 12 dintre aceste decese
nu au nicio legătură cu vaccinarea anti-
COVID-19. Celelalte zece sunt încă în

studiu. Cifrele oficiale disponibile pe site-
urile menționate anterior vor fi actualizate
la finalizarea investigațiilor.

Cele mai frecvente efecte
secundare

Acestea sunt primele cinci cele mai ra-
portate efecte secundare în Canada: durere
la locul injectării (604), eritem (roșeață) la
locul injectării (489), umflare la locul in-
jectării (364), senzația de căldură la locul
injectării (300), reacție la locul injectării
(290).

Cele mai puțin frecvente efecte secun-
dare sunt: umflarea extinsă a brațului vac-
cinat, disfagie (dificultăți la înghițire) și
anafilaxie, fiecare cu câte 54 de cazuri de-
clarate.

În grupurile prioritare care au fost până
în prezent vaccinate cu cel puțin o doză, fe-
meile și persoanele cu vârste cuprinse
între 18 și 49 de ani au raportat cele mai
multe efecte secundare.

Numărul de incidente
raportate: Pfizer/BioNTech
și Moderna

Vaccinurile care au fost cel mai mult ad-
ministrate în Canada sunt cele de Pfizer și
Moderna. Ele au fost autorizate de către
Santé Canada pe 9 și respectiv 23 decem-
brie 2020. Campania de vaccinare a debutat
în data de 14 decembrie 2020. Vaccinul
AstraZeneca a fost aprobat pe 26 februarie,
iar primele doze (Covishield) au ajuns aici
pe 3 martie.

Numărul de rapoarte privind efectele se-
cundare ușoare de la Pfizer/BioNTech și
Moderna sunt destul de apropiate - 1,008 ș
respectiv 914. O diferență considerabilă se
observă însă la nivel de reacții adverse
grave: pentru Pfizer au fost raportate de
peste patru ori mai multe astfel de reacții
decât pentru Moderna: 237 vs. 49.

Vaccinul AstraZeneca
În urma analizării unor incidente și a

unor efecte secundare nedorite care au fost
raportate după administrarea vaccinului
AstraZeneca, Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) și Agenția Europeană a
Medicamentelor (EMA) au ajuns la con-
cluzia că efectele pozitive ale acestui vaccin
depășesc riscurile eventuale ale folosirii
sale.

Aceasta este și poziția autorităților
canadiene din domeniul sănătății publice.
Mai mult, Comitetul Național pentru Imu-
nizare (National Advisory Committee on
Immunization, NACI) afirmă că există su-
ficiente dovezi rezultate din campaniile
de vaccinare desfășurate în diverse țări ale
lumii pentru a recomanda vaccinul
AstraZeneca/Covishield ca fiind sigur și

eficace pentru persoanele de peste 65 de
ani. Neîncrederea populației în acest vaccin
persistă însă.

În colaborare cu Institutul Paul Ehrlich
și cu experţi din Austria, cercetătorii ger-
mani de la clinica universitară Greifswald
(UMG) au anunțat recent că au reușit să de-
tecteze o legătură între trombozele
venelor cerebrale și vaccinul produs de
AstraZeneca.

Este vorba de un mecanism de au-
toapărare al organismului declanșat de acest
vaccin în cazuri foarte rare. Cazurile ra-
portate au fost în majoritate la femei sub
55 de ani. Sistemul imunitar ar activa trom-
bocitele - o reacție normală atunci când ne
tăiem la un deget, de exemplu, sângele fiind
astfel coagulat pentru a determina
închiderea rănii. Acest mecanism ar duce
însă la anumite persoane vaccinate la trom-
boze în creier. Dar, deoarece el a putut fi
identificat cu exactitate, s-a creat și posibi-
litatea unei terapii pentru aceste situații spe-
ciale. Medicamentația (foarte comună)
folosită pentru a trata aceste tromboze nu
poate fi utilizată profilactic, ci doar la pa-
cienții la care apar cheaguri de sânge.

Rezultatele obținute de cercetătorii ger-
mani și austrieci au fost deja transmise către
spitalele din întreaga lume, însă ele nu au
fost publicate într-o revistă științifică.

De reținut: Simptome precum dureri de
cap persistente, continue, amețeli sau tul-
burări de vedere care durează mai mult de
trei zile după vaccinare necesită o atenție
medicală imediată.

În perspectivă
Dacă vaccinurile contra COVID-19 vă

sperie, rețineți că statisticile de la Santé
Canada arată că șansele de a muri din cauza
unei infecții cu SARS-CoV-2 sunt mai mari
decât cele de a avea un efect secundar grav
ca urmare a vaccinării împotriva acestui
virus.

Pentru a pune lucrurile și mai bine în
perspectivă, iată alte cifre care merită știute.
● 0,12% - rata mortalității COVID-19 în
rândul locuitorilor din Quebec.
● 1,3% - rata mortalității COVID-19 în rân-
dul quebechezilor infectați, în perioada
iulie-septembrie 2020 (116 decese din
8,659 de cazuri).
● 0,44% - rata mortalității COVID-19 în
rândul quebechezilor în vârstă de 60 de ani
și plus.
● 0,02% - rata de deces din cauza
Alzheimer-ului în Canada în 2019.
● 0,19% - rata mortalității din cauza bolilor
cardiovasculare grave în Canada în 2019.
● 0,55% - probabilitatea unui diagnostic
inițial de cancer în 2020 pentru femeile din
Quebec.
● 0,66% - probabilitatea unui diagnostic
inițial de cancer în 2020 pentru bărbații din
Quebec. ACCENT MONTREAL

Despre efectele secundare ale vaccinurilor
împotriva COVID-19

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Cresc speranțele pentru un vaccin împotriva
COVID-19 dezvoltat de o �rmă canadiană:
Medicago a demarat ultima fază a studiilor clinice

Compania biofarmaceutică
quebecheză Medicago a de-
marat luna aceasta faza a
treia a studiului său clinic
pentru un vaccin împotriva
COVID-19, ultima etapă înain-
tea formulării unei cereri de
autorizare la Santé Canada.

Medicago, care lucrează în parteneriat
cu multinaționala britanică GlaxoSmith
Kline (GSK), a indicat faptul că a primit
autorizația autorităților canadiene și ame-
ricane pentru a „proceda la recrutarea vo-
luntarilor adulți sănătoși pentru faza a
III-a a studiului său clinic”. Această au-
torizație a fost acordată în urma rezul-
tatelor provizorii pozitive înregistrate în
faza a II-a a studiului.

Faza a III-a va compara eficacitatea și

siguranța vaccinului cu cea a unui placebo
într-un studiu dublu-orb. Medicago își
propune să recruteze 30,000 de voluntari
până la sfârșitul lunii aprilie - adulți sănă-
toși cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani
inițial, pentru ca apoi studiul să fie lărgit și
la cei peste 65 de ani, precum și la per-
soane cu diverși factori de comorbiditate.
Voluntarii vor fi recrutați din zece țări. Pe
lângă Canada și SUA, Medicago vizează
Marea Britanie, precum și alte câteva țări
din America de Sud, în special Brazilia.

Găsirea persoanelor care să participe
la studiu poate întâmpina unele dificultăți,
acum că mai multe țări au demarat vac-
cinarea împotriva COVID-19. De aceea
studiul Medicago va fi unul global și va
include și țări unde accesul la vaccinuri în
următoarele șase luni va fi mai dificil.

Compania speră să aibă primele rezul-
tate în luna mai, pentru ca în iunie să
depună o cerere de autorizare a vaccinu-
lui său la autoritățile medicale compe-
tente. Dacă totul merge bine, distribuirea

vaccinului Medicago ar putea începe în
vara aceasta, mai precis în luna august.

În paralel cu desfășurarea ultimei
etape a studiului clinic, Medicago lu-
crează și la un studiu de fezabilitate a
potențialului său vaccin împotriva noilor
variante de COVID-19. Rezultatele pre-
liminare par încurajatoare, potrivit com-
paniei, datorită nivelurilor foarte mari de
anticorpi generate de vaccin. Sunt în mod
special vizate tulpinile braziliană și bri-
tanică. Potrivit experților, aceasta din
urmă va deveni, din aprilie, tulpina domi-
nantă în Quebec.

Ce fel de vaccin este cel de
la Medicago?

Vaccinul candidat dezvoltat de această
companie biofarmaceutică quebecheză
este compus din particule asemănătoare
virusului. Este vorba de particule pseudo-
virale produse de plante care au fost ino-

culate cu gena responsabilă de sinteza
spiculelor glicoproteice (S), aflate pe
suprafața virusului SARS-CoV-2.

Medicago folosește așadar o tehnolo-
gie pe bază de plante pentru a dezvolta
acest vaccin, la fel ca și în cazul celorlalte
vaccinuri aflate în portofoliul său. Această
tehnologie folosește plantele ca bioreac-
toare pentru a produce structuri virale ne-
infecțioase numite particule psudo-virale.

Formula conține și un adjuvant de la
GSK. Adjuvanții sunt substanțe utilizate
în vaccinuri pentru a crește răspunsul
imun, făcându-l mai puternic, mai rapid și
mai susținut în timp. În plus, într-o situa-
ție de pandemie, un adjuvant are o mare
importanță deoarece, pe lângă faptul că
poate amplifica răspunsul imun, poate re-
duce și cantitatea de antigeni necesari pen-
tru fiecare doză de vaccin, permițând
astfel producerea mai multor doze.

Vaccinul presupune administrarea a
două doze, la un interval de 21 de zile.

Finanțare de la Ottawa
Sediul Medicago este la Quebec. Aici

sunt centralizate cercetarea, dezvoltarea
produselor și managementul companiei.
Din 2010, Medicago deține o filială și în
SUA, în Carolina de Nord.

Guvernul federal a contribuit cu 173
de milioane de dolari la cercetarea și dez-
voltarea acestui vaccin, precum și la con-
struirea noii uzinei de producție Medicago
din orașul Quebec. Odată finalizată,
această uzină va spori capacitatea de pro-
ducție a companiei în ceea ce privește vac-
cinurile cu 40-50 de milioane de doze
suplimentare.

Acordul pe care guvernul canadian l-a
încheiat cu Medicago prevede livrarea a
76 de milioane de doze din acest vaccin,
dacă acesta încheie cu succes studiile cli-
nice și este autorizat de către Santé
Canada.

ACCENT MONTREAL
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La începutul acestei luni, Eu-
rostat a publicat o serie de
date care arată cum a evoluat
la nivel de regiuni și pe plan
național Produsul Intern Brut
(PIB) pe cap de locuitor, ajus-
tat cu puterea de cumpărare,
în primele două decenii ale
acestui secol.

Aceste date merg până în anul
2019. Produsul Intern Brut este cel
mai important indicator prin care se
compară nivelul de trai. El este expri-
mat ca procent din media europeană
(UE27).

Astfel, conform datelor Eurostat citate
de Economedia.ro, PIB-ul pe cap de
locuitor al României a explodat în acest
interval, crescând de la 26% din media
europeană în 2000, până la 70% în
2019, ceea ce reprezintă o recuperare de
44 puncte procentuale.

Din acest punct de vedere, dintre toate
fostele state socialiste, România este cam-
pioană. În 2000 România se afla cel mai
jos - mai jos chiar decât Bulgaria, care se
găsea la 29% din media europeană, în
2019 ajungând doar la 53%. Slovenia se
afla la 81% din medie, iar acum se află la
89%, în vreme ce Republica Cehă se afla
la 73%, recuperând 20 de puncte procen-
tuale în decursul celor 20 de ani. Restul
fostelor state socialiste se aflau în jurul
valorii de 50%, iar acum se află în jurul

valorii de 70%, la fel ca România. O ex-
cepție este Croația, care a aderat mai
târziu la Uniunea Europeană (2013) și
care este doar la 65% din media UE.

În urma acestor evoluții, dacă în 2000
România era cea mai săracă țară din
grupă, acum ea se situează pe locul cinci,
după Slovenia, Cehia, Polonia și Ungaria,
fiind la egalitate cu Slovacia și peste
Croația și Bulgaria.

La nivel regional, cea mai bună
evoluție a avut-o regiunea București-Ilfov,
care a crescut de la 58% din media euro-
peană în anul 2000 până la 160%. Cu
acest procentaj, în 2019, regiunea capitalei
României se afla peste Berlin (123%) sau
Viena (149%). În intervalul 2000-2019,
Bucureștiul a marcat o recuperare impre-

sionantă, de 102%. Această creștere și
ponderea pe care o are capitala în econo-
mia românească, de aproximativ 26,5%
din PIB-ul total generat în 2019, potrivit
Comisiei Naționale de Strategie și Prog-
noză, trage de altfel mult în sus media
națională.

Astfel, dacă am lăsa deoparte Bu-
cureștiul și Ilfovul, România ar scădea de
la 70% din media europeană la 59%. Con-
centrarea bogăției în capitală nu este însă
un fenomen singular românesc, ci este
prezent în aproape toate statele din grup.
În Polonia, Varșovia se află la 160% din
medie, în Slovacia, Bratislava e la 162%,
iar în Cehia, Praga e la 205%.

Cu excepția regiunii capitalei, doar
regiunea Vest se află deasupra mediei
naționale, cu 71%, restul de șase regiuni
fiind sub aceasta. De menționat că o sin-
gură regiune, Nord-Est, se află sub 50%
din media europeană, fiind la 44%. Din
punct de vedere al recuperării față de
media europeană, Bucureștiul este urmat
de Regiunea Vest, cu 44 de puncte pro-
centuale, Nord-Vest - 40 pp, Centru - 39
pp, Sud-Est - 34 pp, Sud-Muntenia și Sud-
Vest Oltenia câte 33 pp și Nord-Est 26 pp.
Se poate observa că recuperarea a fost mai
accentuată în Transilvania și Banat decât
în Moldova și sudul țării.

Dacă în anul 2000 cele mai sărace trei
regiuni ale Uniunii Europene erau din
România - Nord Est, Sud-Vest Oltenia și
Sud-Muntenia - acum cea mai săracă
regiune românească, Nord-Est, are un
PIB/locuitor mai mare decât cinci din cele
șase regiuni ale Bulgariei, excepția fiind
regiunea Yugozapaden, care înglobează
capitala Sofia. De asemenea, regiunile
Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia sunt, în
cifre, mai bogate decât regiuni din Polo-
nia, Ungaria și Grecia.

Aderarea României la UE a redus masiv
decalajul economic

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

Bucureștiul se situează la 160% din media UE27 și trage mult în sus media națională.
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ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Interesul public pentru
personalitatea lui Vlad
Ţepeş nu reprezintă ex-
presia preocupărilor
pentru o etapă istorică
puţin şi superficial

cunoscută, care ar oferi de altfel suficiente
argumente unei propagande patriotice,
asemenea celor cu care operează discur-
surile identitare ale tuturor naţiunilor cen-
tral şi est-europene. Faptele concrete ale
personajului istoric sunt aproape ocultate de
succesiunea duală de imagini propuse de
abordări literare, artistice şi politice în ul-
timele două secole, a căror simplă trecere
în revistă ar fi de natură să sugereze nu doar
receptarea antitetică a mitului de către pu-
blicul românesc în raport cu cel european,
dar printr-o tentantă şi poate necesară ex-
tensiune, superficialitatea cu care asimilăm
paradigmele axiologice ale civilizaţiei mo-

derne, mergând până la negarea lor abso-
lută.

La mai bine de jumătate de mileniu de
la sfârşitul violent al vieţii domnului
muntean, ne aflăm într-o situaţie apropiată
cu a eroului nostru, oscilând între tentaţia
unei modernităţi ce reprobă violenţa, arbi-
trariul şi excesele, plasează în centrul pre-
ocupărilor generale viaţa şi drepturile
individului şi plasează raporturile sale cu
statul pe baze instituţionale, şi tentaţia unei
tradiţii difuze, în care supuşii n-au devenit
încă cetăţeni şi nu sunt convinşi că îşi
doresc să devină, în care forţa motrice a
progresului este generată de conducătorul
suprem, a cărui putere se exercită dis-
creţionar, iar orice excese pot fi girate de
binele naţiunii.

Cele două faţete ale mitului Vlad Ţepeş,
cea a principelui scelerat şi cea a restaura-
torului ordinii şi legii, cu geneza în succin-
tele relatări medievale, au cunoscut
maturitatea deplină în secolul al XIX-lea,

graţie preluării agresive pe care autorii de
literatură au realizat-o în domeniul scrisului
istoric. Ele au dobândit dimensiunea unor
personaje literare, pentru care trecutul me-
dieval serveşte doar ca punct de plecare.
Imaginea propusă de relatările de expresie
germană se circumscriu caracteristicilor
contelui Dracula, celebra creaţie a lui Bram
Stoker, exploatată până la banalizare de
publicistica de consum şi genuri ale cine-
matografiei.

Realitate și ficțiune
Ar fi de prisos o reluare a discuţiei

despre incongruenţele între realitatea dom-
nului român şi ficţiunea contelui de secol
XIX, sau lacunele informaţiilor istorice pe
care le vehiculează prozatorul. Aceste as-
pecte sunt suficient de bine precizate în pre-
faţa ediţiei româneşti a romanului. Totuşi,
merită subliniată persistenţa unei anumite
imagini de fundal, cu care autorul operează,
aflată într-o stranie compatibilitate cu para-
digmele medievale şi cu cele propuse de au-
torii iluminişti.

Spaţiul românesc şi în general Europa
de Est continuă să fie un teritoriu exotic,
în care supranaturalul cu dimensiunea pa-
tologică intrinsecă interferează cu viaţa
reală. Imaginea localnicilor din Transilva-
nia, cu geografia şi etniile sale ciudate, de-
scinde parcă din relatările medievale
despre monştrii cu chip omenesc din Un-
garia sau din observaţiile călătorilor din
secolul al XVIII-lea. În această osmoză
subtilă între o perspectivă deja familiară
cititorilor din Occident şi gustul pentru
exotic al epocii trebuie căutată persistenţa
acestei imagini şi tentaţia facilă de a-i
căuta echivalenţe, fie şi parţiale, în reali-
tate. Ea s-a impus definitiv în subconştien-
tul publicului mai puţin interesat de
restituirea critică a trecutului şi orice încer-
care de a-l convinge de falsitatea
echivalenţei între Vlad Ţepeş şi contele
Dracula are puţine şanse de succes.

Acest gen de public, nu a cunoscut per-
spectiva propusă cu câţiva ani mai înainte
de o creaţie literară românească de această
dată, pe care norma educaţională şi propa-
ganda oficială o vor fixa la fel de solid în
mentalul colectiv al românilor.

Influența lui Eminescu
Puţini români nu cunosc celebra invo-

care pe care Mihai Eminescu o adresează la
finalul Scrisorii a III-a domnului Ţepeş,
chemat să epureze societatea românească
de smintiţi şi de mişei. Ca şi în cazul prece-
dent, această imagine îşi are propria ei bi-
ografie, propriul context socio-cultural şi
ideologic. Sensurile sale profunde pot fi de-
celate de un examen al articolelor publicate
de gazetarul Mihai Eminescu, pe atunci
redactor al ziarului Timpul.

În tonuri de o violenţă pamfletară, aflate
uneori la limita impusă de direcţia conser-
vatoare a ziarului, poetul se angaja în cam-
pania de contestare a actelor guvernului
liberal al epocii şi al efectelor pe care mă-
surile sale le generau la nivelul societăţii
româneşti. Chiar dacă guvernarea lui Ioan
C. Brătianu din 1876-1888 beneficiază azi
de o receptare istoriografică mai curând
pozitivă, chiar dacă ea a şi-a legat existenţa
de momente-cheie din istoria României
moderne, precum câştigarea independenţei
de stat sau proclamarea regatului, acţiunile
sale nu au întrunit aprecieri unanime.

Perspectiva eminesciană asupra unei
Românii guvernate de o clasă politică
străină de neam, coruptă şi fără legături cu
tradiţia, se circumscrie criticii junimiste a
formelor fără fond, postulată de Titu
Maiorescu. Dacă junimiştii amendau ca-
racterul radical al reformelor şi incompa-
tibilitatea dintre instituţiile de import şi
realităţile locale, ei nu negau necesitatea
modernizării în sine, concepută însă într-o
manieră organicistă, mai apropiată para-
digmelor culturale germane şi anglo-

Demolarea unui mit:

Vreți mai mulți clienți?

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

Suntem aici să vă ajutăm!

Print și online

Cel mai cunoscut portret al lui Vlad Ţepeş, circa 1450, păstrat de peste 400 de ani la Palatul
Ambras din Austria.
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saxone. Originalitatea viziunii eminesciene
constă în invocarea ca antidot al răului adus
de starea de lucruri din prezent a trecutului
medieval, populat de apărători ai legii, în-
carnări ale demnităţii naţionale. Valorifi-
carea evului mediu ca timp genuin al
afirmării spiritului naţional este specifică
romantismului, dar în acest caz opţiunea în-
corporează şi sensuri proprii.

Adevăr și legendă
Alegerea lui Vlad Ţepeş din panteonul

eroilor trecutului nu se datorează meritelor
sale de luptător anti-otoman sau datelor bio-
grafice, care ar fi putut sugera imaginea
contradicţiei dintre individul de excepţie şi
societate. Motivarea sa constă într-o rein-
terpretare a uneia din legendele pe care
publicistica medievală le-a pus în circulaţie.

Conform acesteia, domnul care dorea să
elimine din ţara sa hoţia şi moravurile rele,
i-a adunat pe toţi tâlharii şi cerşetorii şi i-a
ars de vii. Veridicitatea informaţiei este cât
se poate de discutabilă, dar în contextul li-

terar menţionat, faptele care aveau rostul de
a-i oripila pe cititori sunt invocate drept
calea radicală de salvare de la degradarea
situaţiei din România se-colului al XIX-lea.
Condamnarea prezentului decadent şi
apelul la soluţii extreme de purificare nu
reprezintă o caracteristică a culturii române
moderne. Dinamica dezvoltării capitaliste,
cu cosmopolitismul şi etica sa, a dat naştere
pretutindeni la reacţii critice, uneori de o
virulenţă superioară discursului epistolar
eminescian.

Motivul Vlad Ţepeş a rămas un reper
pentru abordările ultraconservatoare din po-
litica şi cultura românească şi a venit în în-
tâmpinarea aşteptărilor acelor categorii
sociale dezamăgite de sensul dezvoltării
României şi de conduita mediului politic.
Postura principelui care îi apără pe cei mulţi
de abuzurile boierilor, motiv ce diferă spre
exemplu de mitul bunului împărat, pe care
propaganda aulică a reuşit să-l imprime în
mentalul locuitorilor din ţările Monarhiei
Habsburgice, a persistat în literatură, iar în

momentul în care această imagine servea
intereselor puterii, a fost integrată în dis-
cursul oficial. Forţa sa a rezidat în fracturile
existente în socie-tatea românească, între
elita politică şi intelectuală şi mase, pe care
schimbările structurale din secolul al XIX-
lea le-au adâncit.

Relatările lui Vasile Alecsandri din pe-
rioada imediat următoare eşecului re-
voluţiei din 1848 de la Iaşi sunt revelatoare
pentru antanta sui-generis dintre domn şi
popor, îndreptată împotriva boierilor.
Paroxismul acestei solidarităţi şi-a găsit ex-
presia în instrumentalizarea cruzimilor
atribuite lui Vlad Ţepeş la nivel de acte
politice paradigmatice.

Figura lui Vlad Ţepeş a fost socotită su-
ficient de populară să asigure succesul
reafirmării curentului politic conservator, în
contextul dezagregării vechiului partid în
perioada interbelică. Liga Vlad Ţepeş a
încercat să capitalizeze forţa simbolului
medieval, iar alte curente ale dreptei

politice, chiar dacă nu s-au identificat ex-
plicit cu el, l-au exploatat în cadrul mai larg
al propagandei antidemocratice.

Reinterpretări actuale
Spre meritul său, istoriografia

românească modernă s-a păstrat în limitele
spiritului critic în ceea ce priveşte domnia
lui Vlad Ţepeş. Fie că au dat credit surselor
de epocă, fie că au propus reinterpretări ale
acestora, niciuna din contribuţiile serioase
ale exegezei medievale nu le-a trecut sub
tăcere, nici în momentele în care optica ofi-
cială încerca să integreze tale quale para-
digma literară în discursul istoric.

În schimb, puterea a reuşit să asigure
justiţiarului creat în secolul al XIX-lea pri-
matul în raport cu cruciatul din secolul al
XV-lea. Vlad Ţepeş nu este perceput azi în
maniera în care suveranii contemporani cu
el de talia lui Ştefan cel Mare, Matya Corvi-
nul sau Ivan Veliki au rămas în istorie. Ad-
miratorii săi nu regăsesc pe cel care s-a
opus cu succes cuceritorului Constan-
tinopolului şi a păstrat cu mijloace ex-
cepţionale autonomia ţării sale. Ei se
raportează la excesele sale, reale sau presu-
puse, pentru a combate viciile unei societăţi
care nu se ridică la înălţimea idealurilor lor
morale şi politice.

Preferinţa pentru dimensiunea macabră,
reală sau prezumată a personajului me-
dieval, admisă de practicile vremii sale dar
anacronică în contemporaneitate, pune în
cauză capacitatea noastră de a ne compati-
biliza cu valorile lumii din care dorim să
facem parte şi continuă să alimenteze o
anume contestare subversivă tocmai a reali-
tăţilor pe care domnii români ai secolului al
XV-lea le-au afirmat în scris sau pe câmpul
de luptă, apartenenţa noastră la civilizaţia
Europei creştine.

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

Vlad Țepeș „justițiarul”
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DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 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!

Placă sub statuia lui Vlad Țepeș în Sighișoara.
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Pentru cei cărora le este greu
să navigheze prin labirintul
acestor instrucțiuni mereu
schimbătoare, recomandăm
consultarea un specialist în
imigrație.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

În articolele precedente
ne-am oprit asupra
diferitelor aspecte ale
unei călătorii spre
Canada în contextul ac-
tualei pandemii: cine
poate intra în țară, în ce

condiţii, care sunt posibilitățile de a veni
aici a persoanelor care au un permis de
muncă sau de studii etc. Am prezentat
schimbările survenite în ultimele luni în
regulamentele de imigrație care reflectă
intenția guvernului canadian de a preveni
importarea și propagarea virusului.

Măsurile în vigoare la sosirea în
Canada prevăd prezentarea dovezii de re-
zervare a unei camere la hotel prin apli-
cația ArriveCan. Este vorba de hoteluri
acreditate de guvernul federal pentru a-i
primi pe cei care sosesc în Canada,
cetățeni, rezidenți permanenți sau vizita-
tori. Orice persoană care intră în Canada
pe calea aerului trebuie plătească o ședere
de trei zile la unul din aceste hoteluri și să
fie în posesia unui document care să ateste
un rezultat negativ la testul molecular

PCR de depistare a COVID-19, efectuat
cu cel mult 72 de ore înainte de îmbar-
carea spre Canada.

Reamintim așadar măsurile care se
aplică din 21 februarie 2021 celor care
sosesc în Canada pe cale aeriană:
● Rezervarea prealabilă a unui sejur de
trei zile într-un hotel autorizat de guvern;
● Plata cheltuielilor aferente serviciilor
primite, care pentru o familie poate atinge
2,000$;
● Test de depistare pentru COVID-19 cu
rezultat negativ, efectuat cu cel mult 72 de
ore înainte de îmbarcarea în avion;
● Test de depistare pentru COVID-19
efectuat la aeroport, la sosire;
● Șederea la hotelul unde a fost rezervată
camera în așteptarea rezultatului la test.
Acesta poate veni în 24-48-72 de ore.
Dacă este negativ, persoana respectivă
poate merge acasă sau la locul de caran-
tină ales pentru a-și continua cele 14 zile
obligatorii de izolare. Părăsirea hotelului
înaintea celor trei zile rezervate nu antre-
nează o rambursare a unei părți din suma
plătită inițial.

Rezervările la hotel se pot face prin
telefon la 1-800-294-8253 (gratuit în
America de Nord) sau 1-613-830-2992
(cu taxă inversă din alte colțuri ale lumii).

Lista hotelurilor autorizate de guvern
în Quebec sau în alte provincii poate fi
consultată la www.canada.ca - COVID-19
mandatory hotel stopover: Booking and
list of government-authorized hotels
(Séjour obligatoire à l’hôtel en raison de
la COVID-19: Réservations et liste des

hôtels autorisés par le gouvernement pen-
tru versiunea în franceză).

Ce se întâmplă în caz de neres-
pectare a acestor măsuri? Nerespectarea
lor este o infracțiune în temeiul Legii
privind carantina și duce la amenzi și/sau
închisoare, așa cum se arată pe site-ul gu-
vernului federal cu privire la reglemen-
tările de carantină (www.voyage.gc.ca –
Penalties, fines and reporting someone
(Pénalités, amendes et signalement d’un
contrevenant). Amenzile pot ajunge până
la 750,000 de dolari. În plus, așa cum se
menționează pe aceeași pagină, Legea
privind contravențiile conferă poliției
(GRC, poliția provincială și cea locală)
autoritatea de a aplica Legea privind
carantina și deci și cea de a da amenzi care
în acest caz pot ajunge până la 3,000$.
Pentru binele colectiv, refuzul de a se
supune acestor măsuri de carantină este
iresponsabil.

Există însă situații speciale de ex-
ceptare sau de limitare a carantinei. De-
talii găsiți la: www.voyage.gc.ca -
Mandatory quarantine or isolation (Quar-
antaine ou isolement obligatoire).

Călătorii trebuie să se informeze
înainte de a se îmbarca spre Canada și să
urmărească instrucțiunile oficiale, căci ele
sunt adesea actualizate. Pe pagina
menționată mai sus se găsesc liste cu in-
strucțiuni pentru cei care ajung în Canada
pe cale aeriană sau terestră.

Agenții de frontieră studiază fiecare
caz în parte și din acest motiv este bine ca

fiecare călător să fie pregătit să explice și
să documenteze motivul și condiţiile de
voiaj pentru ca, eventual, să poată benefi-
cia de o excepție de la exigențele generale.

În linii mari, o persoană ar putea fi
scutită de carantina obligatorie dacă:
● Furnizează servicii esențiale;
● Asigură transportul de bunuri sau de
persoane care furnizează servicii esen-
țiale;
● Trebuie să primească asistență medicală
în primele 36 de ore după intrarea în
Canada (îngrijiri care nu sunt legate de
Covid-19);
● Traversează regulat frontiera pentru a
munci;
● Trăiește într-o comunitate transfronta-
lieră.

Chiar și în aceste situații, intervin
anumite detalii. De exemplu, masca tre-
buie purtată în permanență în locurile pu-
blice, trebuie ținută la zi o listă cu
persoanele întâlnite în perioada primelor
14 zile petrecute în Canada și, bineînțeles,
trebuie urmărite eventuale simptome de
Covid-19.

În plus, chiar dacă unii din cei care
intră în Canada pot beneficia de anumite
excepții, ei pot fi obligați să respecte res-
tricțiile provinciale și teritoriale. Infor-
mații specifice diferitor provincii găsiți la:
www. voyage.gc.ca - Provincial and ter-
ritorial restrictions (Restrictions provin-
ciales et territoriale).

Autorităţile au căutat să reducă timpul
de procesare a informaţiilor și să limiteze
contactul fizic între călători și agenții ser-
viciilor de frontieră canadiene sau cu
agenții birourilor de sănătate publică. Cei
ce plănuiesc o călătorie spre Canada tre-
buie să investească un pic de timp pentru
a căuta informaţiile importante în organi-
zarea voiajului, căci vor scuti timp, bani
și energie. Informaţii, definiţii și explicaţii
detaliate și la zi sunt disponibile la:
www.voyage.gc.ca/voyage-covid.

Pentru cei cărora le este greu să na-
vigheze prin labirintul acestor instrucțiuni
mereu schimbătoare, recomandăm con-
sultarea un specialist în imigrație.

Vom urmări evoluția diferitelor măsuri
și vom reveni. În următorul articol vom
oferi informații despre trei noi programe
de imigrație în Quebec, programe ce se
adresează lucrătorilor în industria alimen-
tară, în sănătate (préposé aux bénéfici-
aires) și în inteligență artificială.

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

Măsurile în vigoare la sosirea în Canada
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SSTT--HHUUBBEERRTT
5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

445500..667766..66665544
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::
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MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 
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CCOOMMEENNZZII  PPEENNTTRRUU  PPAASSTTEE
Catolic si Ortodox

•Miel intreg (din Quebec) 
•Pulpa de miel

•Maruntaie de miel 
•Drob de miel

•Ciorba de miel
•Cozonaci si Pasca

•Oua colorate
•Placinta dulce sau sarata

Gustul Traditiei
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BBoorroommiirr

CCoozzoonnaaccii  ssii
PPaassccaa

CCiioollaann  
aaffuummaatt

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii

DDrroobb  
ddee  mmiieell

VVooppsseeaa  ssii
ddeeccoorraattiiii

ppeennttrruu  oouuaa

wwwwww..bbaallkkaannii..ccaa
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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.
Consultaţii oferite și prin Zoom.

Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052
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

LLEEOOPPOOLLDD  LLIINNCCAA  
NOTAR

Eficace si rapid, servicii notariale de calitate la 
un pret imbatabil, just si rezonabil

■ Cumparari de case, apartamente 
si terenuri

■ Refinantari / finantari ipotecare
■ Testamente, mandate in caz de 

incapacitate, procuri diverse 
■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii - 

decor special amenajat
■ Certificari / autentificari 

de documente / semnaturi 

Contactati-ne si o sa va convingeti de calitatea serviciilor noastre!

438.383.3116 notairelinca@gmail.com
438-382-3506 www.notairelinca.com
9850 Avenue de Lorimier, Montreal, QC, H2B 2H7

Me Leopold Lincà
Notaire / Notary 



Vineri 26 martie 2021Vineri 26 martie 2021 ■ PAG. 12PAG. 121212 NUTRI	IE & SĂNĂTATE

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

Este însă prea devreme pen-
tru a recomanda doze mari de
vitamina D în acest scop.

Ar putea suplimentele de vitamina D să
reducă riscul apariției unui cancer care
metastazează sau care e mortal? Un studiu
publicat online de JAMA Network Open
oferă câteva dovezi că acest lucru ar putea
fi posibil, așa cum rezultă dintr-un articol
de la Harvard Medical School.

Respectivul studiu a inclus peste 25,000
de persoane, bărbați și femei, împărțiți
aleatoriu în două grupe - una de control, iar
alta în care cei incluși au luat 2,000 de UI
(unități internaționale) de vitamina D, timp
de (în medie) 5,3 ani.

Cercetătorii au constatat că persoanele
care au luat vitamina D au avut un risc cu
aproape 20% mai mic de a dezvolta o formă
avansată de cancer decât cei din grupul de
control care au luat un placebo. Prin cancer
avansat se înțelege un cancer metastazat
(care s-a răspândit de la locul original al tu-
morii) sau care s-a dovedit fatal.

Când datele au fost analizate mai în de-
taliu, cercetătorii au constatat că reducerea
riscului (o scădere de 38%) s-a manifestat

la persoanele cu o greutate corporală nor-
mală. În mod surprinzător, studiul nu a re-
levat vreun beneficiu pentru persoanele
supraponderale sau obeze.

Indici prealabili
Înainte de acest studiu, un altul de tip

randomizat (VITAL, Vitamin D and
Omega-3 Trial), care a inclus 26,000 de
americani din toate regiunile SUA, a su-
gerat faptul că vitamina D ar putea avea
unele beneficii în ceea ce privește cancerul.
Acum doi ani, când principalele concluzii
ale VITAL au fost publicate în New Eng-
land Journal of Medicine, cercetătorii au
avut deja câteva indicii că vitamina D ar
putea reduce decesele provocate de cancer.

Noul studiu a analizat mai în detaliu
datele pe care VITAL le-a obținut în ceea
ce privește cancerul. La studiul VITAL au
participat femei de 55 de ani și plus și băr-
bați de 50 de ani și plus, neatinși de cancer.
Participanții au fost împărțiți, aleatoriu, în
două grupe, una care a luat un supliment de
vitamina D și alta care a luat un placebo.

Din totalul persoanelor incluse în
studiu, pe durata acestuia, aproximativ
1,600 s-au îmbolnăvit de o formă invazivă

de cancer, însă doar o parte au devenit can-
cere avansate. Autorii studiului au des-
coperit o diferenţă semnificativă între
numărul de persoane care au dezvoltat un
cancer avansat în grupul cu vitamina D și
cel din grupul placebo. Astfel, dintre cele
12,927 de persoane care au luat vitamina D,
226 au dezvoltat un cancer care s-a răspân-
dit sau a fost fatal, comparativ cu 274 în
grupul placebo.

Diferența a fost și mai pronunțată când
comparația a inclus doar participanții cu
greutate normală, definită ca fiind un indice
de masă corporală (Body mass index) mai
mic de 25. Printre cei circa 7,800 de
subiecți cu greutate normală s-au înregistrat
58 de cancere metastatice sau fatale în
grupul cu vitamina D, comparativ cu 96 în
grupul placebo.

Nu a fost observată o
reducere a riscului general
de cancer

Un lucru important de subliniat este fap-
tul că cercetătorii nu au găsit vreun indiciu
că suplimentele de vitamina D ar putea pre-
veni cancerul în general. Persoanele care au
luat vitamina D au avut același risc de a fi
diagnosticate cu un cancer inițial ca cele
care au luat placebo. Probabilitatea să aibă
cancer metastatic sau să moară din cauza
acestuia a fost însă mai mică.

O explicație pentru acest lucru ar putea
fi oferită de cercetări anterioare. Din studii
desfășurate pe animale a reieșit că vitamina
D pare să schimbe modul în care evoluează
tumorile, afectând biologia celulelor lor și
făcându-le mai puțin agresive sau suscepti-
bile de răspândire. În același timp, studiile
precedente au arătat că un nivel crescut de
vitamina D în momentul diagnosticării unui
cancer este corelat o supraviețuire mai în-
delungată.

Diferențe în ceea ce privește
Indicele de masă corporală

Întrebarea care se pune este următoarea:

dacă există o legătură între vitamina D și un
risc mai mic de a dezvolta un cancer
avansat, de ce participanții supraponderali
și obezi nu au avut aceleași rezultate ca cei
cu greutate normală?

Motivul poate fi legat de diferențele în
activitatea biologică a vitaminei D la per-
soanele cu greutate normală versus la cele
supraponderale. Așa cum cei care suferă de
obezitate pot dezvolta o afecțiune numită
rezistență la insulină, în care organismul nu
răspunde în mod normal la insulină, tot așa
se poate întâmpla și cu vitamina D, i.e. s-ar
putea ca organismul lor să nu utilizeze vi-
tamina D la fel de eficient. Și este probabil
ca aceste diferențe să se manifeste chiar și
atunci când persoanele care sunt suprapon-
derale sau obeze iau doze mai mari de vi-
tamina D.

Ce trebuie reținut
Datele relevate de VITAL sunt foarte

importante, însă este nevoie de mai multe
cercetări pentru a confirma și studia în pro-
funzime legătura dintre vitamina D și un
risc mai mic de cancer avansat. Nu este re-
comandat să luați doze mari de vitamina
D pentru a preveni forme avansate de
cancer.

Ceea ce studiul sugerează însă este că
persoanele cu risc mărit de a dezvolta un
cancer din cauza istoricului familial sau
a altor factori, precum și cele care ante-
rior au fost diagnosticate cu cancer tre-
buie să evite deficitul de vitamina D.
Aceste persoane ar trebui să se asigure că
iau minimul de 600-800 de UI pe zi.

Cele mai bune surse alimentare de vi-
tamina D sunt: somonul roz - 85 de grame
conțin 440 UI, conservele de tuna și de sar-
dine în ulei - 85 de grame conțin 230 și res-
pectiv 165 de UI. Există de asemenea și
alimente fortificate cu vitamina D, ca
laptele sau sucul de portocale.

Dacă nu consumați frecvent aceste ali-
mente, suplimentarea cu vitamina D este
necesară.

ACCENT MONTREAL

Suplimentele de vitamina D, asociate cu un
risc mai mic de cancer în stadiu avansat
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Asociația Română pentru
Cosmonautică și Aero-
nautică (ARCA) pre-
conizează să lanseze în
iunie 2021 primul satelit
românesc, cu o rachetă
proiectată și construită in-
tegral în România.

ARCA este o organizație
aerospaţială cu sediul în România, la
Râmnicu Vâlcea, care se ocupă de

construirea rachetelor, a baloanelor de
mare altitudine şi a vehiculelor
aeriene fără pilot, după cum notează
NewsWeek.ro. Această asociaţie a fost
fondată în 1999 de inginerul român
Dumitru Popescu şi alţi pasionaţi de
rachete şi aeronautică.

Până în prezent, ARCA a lansat
două rachete stratosferice, patru
baloane stratosferice la scară largă, in-
clusiv un balon de tip cluster și a
primit două contracte guvernamentale
cu guvernul român și un contract cu
Agenția Spațială Europeană. Actual-
mente se ocupă de construirea Eco-
Rocket - o rachetă semi-reutilizabilă,

alimentată cu abur.
În iunie 2021, ARCA pre-

conizează să lanseze EcoRocket, care
este proiectată şi fabricată integral în
România și care va plasa pe orbită
primul satelit românesc. România ar
deveni astfel a 11-a ţară din lume care
își lansează propriul satelit şi a doua
din Uniunea Europeană, după Franţa.

EcoRocket se va lansa de sub
mare printr-o procedură în premieră.
„În acest fel se obţine o flexibilitate
excepţională prin posibilitatea de
lansare de pe orice mare său ocean,
fără a exista dependenta de o rampă
de lansare fixă”, susțin reprezentanții
asociației.

„Misiunile de lansare ARCA care
includ operaţiuni navale sunt cel mai
complex tip de misiuni pe care le des-
făşurăm. Acestea necesită un efort
excepţional de coordonare a operaţiu-
nilor, în strânsă cooperare cu unităţi
de marină și aviaţie militară și civilă,
implicate în mod activ. Măsurile de
siguranţă a lansării sunt excepţionale,
iar noi ne mândrim cu un procentaj de
siguranţă de 100%”, susține asociația.

Prin lansarea EcoRocket, ARCA
urmărește să câștige premiul de 10
milioane euro oferit de Comisia Eu-
ropeană printr-un program care
vizează stimularea industriei aerospa-
tiale europene pentru construcția de
rachete lansatoare de sateliți cu un im-
pact redus asupra mediului înconjură-
tor, la un cost de lansare scăzut.

ACCENT MONTREAL

ARCA preconizează lansarea
primului satelit românesc în
spațiu în această vară

Medicul de origine română Sergiu Paşca, profesor aso-
ciat la Departamentul de Psihiatrie şi Ştiinţe Compor-
tamentale de la Universitatea Stanford, a fost desemnat
cercetătorul anului 2021 de Societatea internaţională
de cercetare în domeniul schizofreniei (SIRS), potrivit
HotNews.ro.
Acest premiu (Award in Basic Science) este acordat
unui membru SIRS care a adus o contribuţie remarca-
bilă la cercetarea schizofreniei.
Paşca a dezvoltat unele dintre primele modele de boală
prin derivarea neuronilor din celulele pielii prelevate
de la pacienţii cu tulburări de neurodezvoltare gene-
tică. Laboratorul său a aplicat aceste modele pentru a
obţine informaţii noi despre fiziologia umană, evoluţia
şi mecanismele bolii şi a sprijinit cercetătorii din în-
treaga lume în învăţarea şi implementarea acestor
tehnici, explică SIRS pe site-ul său.
De-a lungul anilor, Sergiu Paşca a primit mai multe
premii pentru activitatea sa. El a studiat medicina în
România, înainte de a se muta în Statele Unite.

MMeeddiiccuull  ddee  oorriiggiinnee
rroommâânnăă  SSeerrggiiuu
PPaaşşccaa,,  ddeesseemmnnaatt
cceerrcceettăăttoorruull  
aannuulluuii  22002211

PERFORMAN�E ROMÂNEȘTIPERFORMAN�E ROMÂNEȘTI

FFuullggeerreellee  aarr  ffii  ppuuttuutt  ccoonnttrriibbuuii  llaa  aappaarriițțiiaa  vviieețțiiii  ppee  PPăămmâânntt
Fulgerele au furnizat suficient
fosfor în timp ce loveau
Pământul pentru a contribui
la apariţia vieţii, conform con-
statărilor unui studiu publicat
recent, care oferă un scenariu
alternativ celui acceptat în
mod curent, relatează AFP, ci-
tată de Agerpres.

Fosforul este un element esenţial vieţii
aşa cum o cunoaştem, contribuind la for-
marea structurilor de bază ale celulelor şi a
dublei spirale a ADN-ului şi ARN-ului.

În urmă cu miliarde de ani, cea mai
mare parte a fosforului se găsea în minerale
insolubile de pe Pământul „tânăr”. Însă,
unul dintre aceste minerale, numit
schreibersit - după naturalistul austriac Carl
von Schreibers - este foarte reactiv şi poate
furniza fosfor, servind la formarea mole-
culelor organice.

Cum cea mai mare parte din mineralul
schreibersit de pe Pământ provine de la me-
teoriţi, aceştia au fost adesea asociaţi
apariţiei vieţii pe planeta noastră. Însă mi-
neralul schreibersit se găseşte și în rocile
asemănătoare sticlei produse de fulgerele
care lovesc anumite soluri bogate în argilă.

O echipă de cercetători americani şi bri-
tanici a utilizat tehnici avansate de imagis-
tică pentru a analiza cantitatea de rocă

produsă de fulgere. Ei au estimat apoi can-
titatea de schreibersit care ar fi putut fi pro-
dusă în perioadele anterioare şi care ar fi
susţinut apariţia vieţii pe Pământ, cu aproxi-
mativ 3,5 miliarde de ani în urmă.

„Fulgerele de pe Pământul tânăr ar fi
putut produce o cantitate semnificativă de
fosfor”, a declarat pentru AFP Benjamin
Hess, autor principal al studiului şi cercetă-
tor în cadrul departamentului de ştiinţe
planetare de la Universitatea Yale din
Statele Unite.

Alături de colegii săi, cercetătorul a es-
timat că fulgerele ar putea produce între 110
şi 11,000 de kilograme de fosfor pe an, con-
form studiului publicat în Nature Commu-
nications.

Cu ajutorul simulărilor climei din

primele perioade ale Pământului, ei au
ajuns la concluzia că fulgerele au depăşit
meteoriţii în ceea ce priveşte aportul de fos-
for, în urmă cu aproximativ 3,5 miliarde de
ani. O epocă ce corespunde cu cea a
apariţiei vieţii.

Acest lucru nu înseamnă că meteoriţii
nu au contribuit la apariţia vieţii, ci că,
potrivit lui Hess, „cu cât sunt mai multe
surse, cu atât mai bine”.

Cercetătorul doreşte să afle dacă ful-
gerele ar fi putut produce fosfor şi pe alte
planete, unde căderile de metoriţi au fost
evenimente rare.

„Căderile de meteoriţi s-au redus cu
timpul, în timp ce producţia de fulgere, cel
puţin pe Pământ, a rămas constantă de-a
lungul veacurilor” a adăugat el. 

STUDIU | APARI�IA VIE�II

FOTO: ARCA.

Sergiu Pașca. FOTO: Facebook.
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Una dintre marile greşeli ale fu-
turiştilor zilelor noastre este faptul că ne
sugerează că ritmul schimbării omenirii şi
condiţiei umane în general este unul foarte
accelerat pentru că ştiinţa progresează în
pas febril. Producem rapid atât de multe
dispozitive magice, încât în douăzeci de
ani moartea, bolile şi sărăcia vor fi în-
vinse. Este ceea ce numim un viitor ac-
celerat.

Fie că este vorba despre utopişti cu
priviri crunte precum Ray Kurzweil sau
despre prezicători ai sfârşitului lumii ca
Bill Joy (care a popularizat ideea unei
apocalipse - aşa-numitul „grey goo” - da-
torate consumării materiei de pe Terra de
către roboţi auto-replicanţi creaţi de om
prin tehnici de nanotehnologie molecu-
lară), aceștia fac greşeala să presupună că
toate aspectele vieţii noastre se vor
schimba la fel de repede pe cât o fac
micro-cipurile conform legii lui Moore.
Dacă luăm în considerare că tehnologia
noastră a avansat de la primele telefoane
la smartphone-uri cam într-un secol,
atunci este uşor de înţeles de ce ni se pare
că „viitorul” va sosi mai repede ca
oricând.

TIMPUL GEOLOGIC ȘI TIMPUL SPECIILOR
Problema este că foarte puţine lucruri

din viaţa noastră seamănă cu tehnologia.
Desigur, multe lucruri de pe planetă - in-
clusiv adepţii temei presupusei accelerări
a cercetării ştiinţifice - operează la o scară
temporală geologică. Evoluţia, schim-
bările climatice şi construirea unui univers
sunt procese pe care le măsurăm în mi-
lioane şi miliarde de ani. Pentru a înţelege
viitorul în mod corect este esenţial să îi as-
cultăm pe geologi la fel de des cum le dăm
ascultare informaticienilor. Oameni de şti-
inţă ca Peter Ward şi Lynn Margulis, care
studiază miliardele de ani de schimbări
petrecute în viaţa Pământului, au o mult
mai bună perspectivă cu privire la ziua de
mâine, decât cineva care a studiat doar
secolul trecut. Evenimente care au zguduit
Pământul, cum ar fi schimbările climatice,
nu sunt aproape niciodată vizibile din

perspectiva infimei scântei de timp care
ne-a fost dată ca fiinţe umane.

Din cauza acestei dificultăţi de obser-
vare, este greu să grăbeşti procesul des-
coperirilor geologice, fie că ele se referă
la schimbări climatice, ori la ştiinţa ma-
teriei care ne-ar putea oferi într-o zi pu-
terea de control asupra moleculelor. Spre
deosebire de computerele pe care noi le-
am inventat, procesele transformărilor de
pe Pământ nu pot fi înţelese decât prin ob-
servaţie. Iar pentru aceasta este nevoie de
timp. Poate nu de milioane de ani, dar cu
siguranţă nu numai de un singur secol.

Mai există un tip de evoluţie lentă în
timp, pe care adesea o ignorăm în graba
noastră de a ne îndrepta spre ziua de
mâine cu viteza luminii. Este ceea ce
numim timpul speciilor. El reprezintă acel
segment de timp pe durata căruia o specie,
să spunem Homo sapiens, poate exista.
Majoritatea speciilor nu durează mai mult
de câteva milioane de ani - după care se
sting sau evoluează, sau câte puţin din
acestea două la un loc. Deseori auzim de
organisme ca rechinii sau algele care au
durat zeci de milioane de ani, sau miliarde
de ani, dar aceste cifre sunt valabile doar
pentru o descriere generală a acestor fi-
inţe. Anumite specii de rechini şi de alge
au evoluat şi au murit de-a lungul mileni-
ilor, deşi aceleaşi forme reevoluează în
mod repetat. În tabelul alăturat (via
Wikipedia) putem vedea care este durata
de viaţă tipică a unei specii. De notat că
speciile de mamifere - ca noi - au tendința
să existe circa un milion de ani.

Majoritatea biologilor evoluţionişti
sunt de părere că Homo sapiens a evoluat
aproximativ acum 200 de mii de ani. Deci
ne aflăm într-o perioadă destul de timpurie
a ciclului de viaţă al speciei noastre. Ne
place să gândim despre noi că suntem
nişte fiinţe speciale - ca să fim sinceri, se
pare că suntem singura formă de viaţă
super-inteligentă care a existat vreodată pe
Pământ. Dar merită să ţinem minte că în
ciuda tuturor realizărilor noastre - pături

electrice, oraşe şi jocuri video - facem to-
tuşi parte dintr-o specie al cărei ciclu de
viaţă se măsoară în zeci de mii de ani.

Acest lucru este deosebit de important
când începem să ne gândim la un interval
de timp rezonabil pentru realizarea călă-
toriilor în spaţiu şi la colonizarea sistemu-
lui solar. Există dovezi puternice că
oamenii au întreprins prima explorare a
oceanelor cu barca, în urmă cu aproxima-
tiv 50 de mii de ani. Bărcile de stuf au
reprezentat la acea vreme avansul tehno-
logic care i-a ajutat să ajungă din Asia la
ţărmurile Australiei. Acum există nu-
meroase dovezi că aceleaşi tipuri de am-
barcaţiuni, asamblate cu unelte simple,
i-au purtat pe strămoşii noştri din Asia în
America cu aproximativ 15.000 de ani în

urmă. Dar abia acum 500 de ani explo-
rarea oceanelor a început să transforme cu
adevărat civilizaţiile umane. Datorită
noilor tehnologii navale impulsionate şi
susţinute de comerţul internaţional, am în-
ceput să formăm o societate globală. La
aceasta au contribuit şi aeronavele şi posi-
bilitatea de comunicare instantanee. Dar,
privită din punctul de vedere al timpului
speciilor, înfăptuirea lumii noastre inter-
conectate a durat 50 de mii de ani.

Dar dacă sondele noastre spaţiale şi
roverul Curiosity sunt echivalentul acelor
bărci de stuf de acum mii de ani? Merită
să reflectăm. Este posibil să ne aflăm la
începutul unei lungi şi lente călătorii, care
ar putea atinge punctul ei culminant peste
mii de ani de acum încolo.

Ritmul schimbării şi
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O veste proastă şi una bună în ce priveşte viitorul. Mai întâi vestea
proastă: ritmul general al schimbării nu se accelerează; viitorul
apropiat nu va aduce schimbări majore. În următorii 20 de ani, nu
vom deveni cyborgi nemuritori, prieteni cu maşini super-inteligente.
Vestea bună este că avem încă destul timp să rezolvăm problemele
omenirii şi poate chiar să salvăm lumea. Bine aţi venit în viitorul lent!

►

PPSSIIHHOOLLOOGG  ÎÎNN
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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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provocările viitorului
ÎN TIMPUL VIE�II NOASTRE

Să ne întoarcem la perioada de timp pe
care toţi o putem înţelege cu uşurinţă: du-
rata unei vieţi omeneşti, care în condiţii ide-
ale este de 75-85 de ani. Aceasta este, de
asemenea, şi durata de viaţă a tehnologiei
noastre informatice, a cărei dezvoltare pare
atât de rapidă pentru noi, în mare parte da-
torită faptului că am fost martorii acestui
progres în timp real, spre deosebire de
evoluţia climei terestre sau de capacitatea
speciei noastre de a călători pe planetă în
navele miraculoase concepute de noi.

Este evident de ce dorim să măsurăm
ritmul viitorului folosind tehnologia şi să ne
luăm drept călăuze informaticienii. Schim-
bările tehnologice sunt atât familiare, cât şi
uşor de observat. Am dori să credem că şi
alte schimbări ştiinţifice şi culturale se pot
întâmpla într-un mod la fel de observabil,
deoarece de obicei gândim în timp uman,
nu în timpul speciilor sau în timpul geo-
logic. Altfel spus: trăim cu toţii într-un in-
terval de timp hiper-accelerat. Timpul lent
este în esenţă timpul non-uman. Este ceea
ce există înainte şi după fiecare dintre
vieţile noastre individuale.

Acestea fiind zise, este de netăgăduit că
schimbările tehnologice şi timpul uman
rapid pot afecta în mod profund eveni-
mentele care se desfăşoară în timpul lent.
De exemplu, trebuie să acţionăm acum, în
timpul vieţii noastre, pentru a preveni ca
schimbările climatice să distrugă securi-
tatea noastră alimentară, mijloacele de trai,
precum şi milioanele de specii care împart
planeta cu noi. Trebuie să acţionăm acum
pentru a menţine programele noastre
spaţiale pe linia de plutire. Şi, desigur, tre-
buie să continuăm să inventăm noi com-
putere pentru a ne ajuta să analizăm totul,
de la genomi la atomii de carbon, mai rapid
şi mai eficient.

Totuşi, nu ne putem aştepta să apucăm
să fim răsplătiţi de toate eforturile pe care le
facem în timpul scurtei noastre vieţi. Nu
vom trăi până la vârsta de 200 de ani.
Repet: Nu vom trăi până la vârsta de 200 de
ani. Prelungirea duratei de viaţă nu se va în-
tâmpla în timpul vieţii noastre, deoarece pur
şi simplu este nevoie de timp pentru ana-
liza genomului uman, apoi este nevoie de
mai mult timp pentru a testa genele, iar pe
urmă de şi mai mult timp pentru a elabora şi

dezvolta terapii care să ne menţină tineri.
Mai mult decât atât, va trebui să avem de-a
face şi cu tracasările guvernamentale şi cu
reacţiile culturale negative. Poate că nepoţii
noştri vor avea şansa de a avea acces la
pastila de prelungire a vieţii. Dar nu noi.
Ceea ce e OK. Dacă facem promisiuni şti-
inţifice pe care nu le putem onora, vom face
foarte mult rău. În cele din urmă, aceasta ar
putea submina încrederea publicului atât în
ştiinţă, cât şi în cei care au făcut astfel de
pronosticuri.

MAI MULTE CRONOLOGII DEODATĂ
Trebuie să ne gândim la viitor ca la un

set de cronologii care se suprapun. Unele
evenimente au loc în timp uman. Altele
există în timpul lent al lui Homo sapiens
sau al ciclului de carbon al planetei, sau
chiar în traiectoria de coliziune a Căii
Lactee cu Andromeda. Problemele încep să
apară atunci când credem că tot timpul este
timp uman. Pierdem din vedere obiectivele
pe termen lung, cum ar fi supravieţuirea
speciilor pe o planetă aflată în mod constant
în schimbare. Nu reuşim să acordăm priori-
tate proiectelor pentru menţinerea secu-

rităţii alimentare şi ne concentrăm în
schimb asupra vindecării îmbătrânirii.
Amândouă sunt ţeluri nobile. Dar unul din-
tre ele trebuie să se îndeplinească acum, în
timp uman. Realizarea celui de-al doilea va
dura timp de mai multe generaţii. Într-un
fel, suntem prinşi în capcana timpului ac-
celerat. Nu putem simţi sau observa viitorul
lent, deoarece nu vom trăi ca să îl vedem.
Dar el există, într-un mod care este mai
vital şi mai important decât oricare dintre
noi. Viitorul lent este speranţa noastră cea
mai bună dacă dorim să orientăm omenirea
spre un viitor în care specia noastră să
supravieţuiască.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, intitulată
„The Future Is Not Accelerating” de Annalee
Newitz, a apărut pe io9.gizmodo.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a ști-
inței și de demontare a miturilor pseudoști-
ințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri, are o secțiune de bloguri și una desti-
nată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul tu-
turor pot dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS
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Existența găurilor negre
super-masive în centrul mul-
tor galaxii este încă un mister.
Cum au luat naștere acești
monștri cu mase atât de
mari? O nouă ipoteză pos-
tulează că la originea lor se
află materia întunecată. În
Universul timpuriu materia în-
tunecată ar fi ajuns la den-
sități care au avut drept
consecință un colaps gravi-
tațional ce a dus la formarea
găurilor negre.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

În centrul multor
galaxii, inclusiv a noas-
tră, se găsesc adevărați
monștri cosmici: găuri
negre cu masa de mi-
lioane sau chiar mili-
arde de ori cea a
Soarelui.

Găurile negre super-masive
Din observațiile astronomice a galaxi-

ilor îndepărtate reiese că astfel de găuri
negre enorme existau deja atunci când Uni-
versul avea doar 800 de milioane de ani.
Vârstă actuală a Universului este în jur de
13,8 miliarde de ani. Cum au reușit să se
formeze atât de rapid aceste găuri negre
uriașe? Singurul mecanism cunoscut care
duce la formarea găurilor negre este

moartea stelelor masive, cu mase de zeci de
ori cea a Soarelui. Acestea dau însă naștere
la găuri negre cu mase foarte mici față de
cele din centrul galaxiilor.

Existența acestor găuri negre în Uni-
versul timpuriu i-a pus pe gânduri pe
cercetători, întrucât se pare că ele nu au
avut timp să se formeze prin unirea găurilor
negre mici. Cum au luat deci naștere?

Materia întunecată
Materia întunecată reprezintă o formă

de materie care interacționează cu materia
vizibilă doar prin forța gravitațională. Ea
reprezintă circa 85% din întreaga materie
aflată în Univers și ar putea fi formată din
particule încă nedescoperite, în ciuda
căutărilor intense atât la acceleratoarele de
particule, cât și în laboratoarele subterane.

Distribuția acestei materii în Univers
este diferită față de cea a materiei vizibile.
De exemplu, galaxiile sunt învăluite într-un
halou de materie întunecată care se extinde
mult mai mult decât cea vizibilă.

O nouă idee: găurile negre
masive iau naștere din
colapsul materiei întunecate

Un grup de cercetători a studiat posi-
bilele procese ce ar putea duce la nașterea
găurilor negre masive, fără să fie nevoie de
unirea unor găuri negre mai mici pentru a
genera acești uriași monștri din centrele
galaxiilor. Cercetătorii au ajuns la concluzia
că cele două mistere din Univers și din fi-
zica actuală, materia întunecată și găurile
negre super-masive, ar putea să fie legate.
Rezultatele studiului au fost publicate re-
cent într-un articol în revista Monthly No-
tices of the Royal Astronomical Society.

Ce anume s-ar putea deci întâmpla? Ei
bine, materia întunecată din interiorul
galaxiilor care au dimensiuni relativ impor-

tante ar ajunge la o masă (și densitate) cri-
tică și ar colapsa într-o gaură neagră. Un
mecanism relativ simplu și direct, care duce
imediat la formarea găurilor negre masive,
fără să fie nevoie de unirea multor găuri
negre mici.

Nu toate galaxiile au găuri
negre în centru

O consecință interesantă a studiului
este și faptul că galaxiile mici nu ajung la o
densitate a materiei întunecate care să dea
naștere găurilor negre. Totuși, în centrul
acestor galaxii ar exista un nucleu dens de
materie întunecată - inima neagră a galaxi-
ilor - care ar putea mima comportamentul
găurilor negre din punct de vedere al
atracției gravitaționale. Aceste nuclee în-
tunecate rămân stabile și nu este deloc ușor
de făcut diferența între o astfel de situație
și cea în care în locul nucleelor s-ar găsi
găuri negre.

Găurile negre masive și
Universul timpuriu

Studiul acestui proces este extrem de
interesant nu doar din punct de vedere al
mecanismului care ar fi dat naștere găurilor
negre, ci și pentru a înțelege mai bine Uni-
versul timpuriu, întrucât se pare că găurile
negre de acest gen ar fi luat naștere nu
multă vreme după Big Bang. Și poate vom
înțelege mai bine materia întunecată, cea
despre care știm încă prea puține lucruri,
căci nu am reușit, până în prezent, să des-
coperim din ce anume este alcătuită.

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.

Găurile negre masive iau naștere din
materia întunecată?

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

Materia întunecată
Oamenii de știință caută materia în-
tunecată de mulţi ani. Ce anume caută
cercetătorii? Particule exotice - care nu
fac parte din aşa-numita familie a parti-
culelor din NodelulSstandard, ci ar fi
particule „dincolo” de Modelul Stan-
dard, adică particule precum cele super-
simetrice, a căror existenţă a fost
prevăzută în cadrul anumitor teorii. La
ora actuală însă nici urmă de aceste par-
ticule! Misterul rămâne nerezolvat.
Există o teorie care spune că de fapt ma-
teria întunecată nu este compusă din par-
ticule din afara Modelului Standard, ci
din cele care alcătuiesc Modelul Stan-
dard, organizate însă în alt mod. Această
idee a fost propusă de doi cercetători de
la University of York, Mikhail
Bashkanov şi Daniel Watts.
Cei doi cercetători sugerează că quar-
curile care compun protonii şi neutronii,
adică quarcurile up şi down, se pot orga-
niza şi în structuri care conţin mai multe
quarcuri decât conțin nucleonii. Dacă în
fiecare proton şi neutron se găsesc trei
quarcuri (doi de tip up şi unul de tip
down în proton și doi de tip down şi
unul de tip up în neutron), există se pare
particule - aşa-numite d-hexacuarcuri,
compuse din şase quarcuri d*(2380) sau
„D-star”- care conţin trei quarcuri up şi
trei quarcuri down.
„D-star” are sarcină pozitivă. Cercetă-
torii cred că au identificat această parti-
culă în 2014, ea având o perioadă de
„viață” foarte scurtă. Din acest motiv,
detecția hexaquarcului d*(2380) nu a
putut fi pe deplin confirmată.
Ei bine, cei doi cercetători susţin că ime-
diat după Big Bang, din aşa-numita supă
de quarcuri şi gluoni (quark-gluon
plasma), ar fi luat naştere extrem de
multe d*, care, fiind particule de tip
bosonic, s-ar fi unit cu miile sau chiar cu
zecile de mii, în ceea ce se cheamă un
condensat Bose-Einstein. Acesta ar fi o
nouă formă de materie, a cincea, care ia
naştere în condiţii particulare și în care
mecanica cuantică domină la o scară
macroscopică.
Aceşti „bulgări” de materie condensată
ar putea reprezenta materia întunecată,
fără deci să fie necesară existenţa unor
particule misterioase pe care nu le-a
văzut nimeni. Autorii au prezentat inclu-
siv posibile dovezi experimentale, adică
urme ale acestor stări exotice de materie,
care ar putea demonstra existenţa lor,
atât în experimente de fizică nucleară,
cât şi în astrofizică.
„Materia întunecată: Aproape de dezle-
garea misterului?”, Cătălina Curceanu,
www.accentmontreal.com.

Imagine: Sci-News.com.
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Căutăm educatoare calificată pentru o
grădiniță în Longueuil/St-Hubert (Rive-
Sud). Contactați Lucica la 438-502-1106
sau Adriana la 514-576-1756.

Caut ajutor în construcții, în special
pentru dulapuri de bucătărie. Experiența
un atu. Detalii la: 514-743-8509.

Căutăm o femeie pentru curățenie,
onestă și cu experiență, pentru o familie
care locuiește într-un apartament în zona
Côte-des-Neiges, de două sau trei ori pe
săptămână. 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, per-
soană harnică și disponibilă, în bună
formă fi-zică, spirit de echipă, muncă la
exterior, permis de conducere valid (posi-
bilitate de a face parte din echipele noas-
tre de deszăpezire în timpul iernii). Postul
este la timp plin, permanent, cu salariu
competitiv și asigurare colectivă. Loc:
Montreal și împrejurimi (punct de întâl-
nire la Laval). Data de început: imediat.
Scrieți-ne la info@genexinc.ca sau con-
tactați-ne la 450-963-2990 (lăsați un
mesaj).

Căutăm doi lucrători pentru transport
și cărat diverse (manutention), ajutor la
instalare de pavaj și alte materiale,
plantare, punerea plăcilor de gazon și alte
sarcini conexe. Calificări: experiență în
amenajare peisagistică un atu, harnic și
disponibil, în bună formă fizică, spirit de
echipă, muncă la exterior, permis de con-
ducere valid (posibilitate de a face parte
din echipele noastre de deszăpezire în
timpul iernii). Postul este la timp plin,
permanent, cu salariu competitiv și asi-
gurare colectivă. Locul de desfășurare:
Montreal și împrejurimi (punct de întâl-
nire la Laval). Data începerii: imediat.
info@genexinc.ca sau tel: 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 ofi-
cial, cu cec, 15$/oră. Contactați Eugen la
expertmenage@bordic.com sau la 514-
799-6864.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, mena-
jere și îngrijitoare, caută candidați/can-
didate pentru familii în regiunea
Montreal și Laval. Candidata/candidatul
ideal are cel puțin 6 luni de experiență,
este responsabilă și posedă referințe ve-
rificabile. 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 tel:
514-344-0099, Elsa.

Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul
construcțiilor și renovărilor caută
muncitori. Plata este negociabilă, în
funcție de experiență. Informații supli-
mentare la: www.renoroca.ca. Contact:
renoroca_inc@yahoo.com sau 514-575-
2939.

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 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratuită.
Informații suplimentare: 514-575-9377.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman, în
Lasalle. Aproape de școală și grădinițe, la
5-7 minute de stația de metrou Angrignon.
Frigider, aragaz, încălzire și apă incluse.
Curte interioară cu piscină și parcare exte-
rioară gratuită. 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 stațiile de
metrou Cartier sau Montmorency. Stație de
autobuz, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală, au-
tobuz, metrou. Căutăm persoane 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.

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

Cu adâncă durere în suflet și nemărginită
tristețe, Mona, fiică, și Sandu (Urziceanu),
anunță stingerea din viață la data de 12
martie 2021 a celei ce a fost o mamă
extraordinară și un om deosebit, Maria
Ecaterina (Mia) LUCA. Dumnezeu să o
odihnească în pace.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

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

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

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

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

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

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

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

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

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Li-
turghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565. www.sfantamariamica.org.

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

50.00

VÂNZĂRI

IMOBILIARE

MATRIMONIALE

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

CCuurriioozziittăățții  ddeesspprree
TTuurrnneeuull  cceelloorr  șșaassee
nnaațțiiuunnii    

● Turneul celor cinci națiuni
a devenit Turneul celor șase
națiuni în 2000, atunci când
echipa Italiei a intrat în com-
petiţie.  

● La acest turneu se oferă
premiul Lingura de lemn
echipei care nu a reuşit să
câștige niciun meci. 

● La ora actuală, în ultimii 21
de ani de când turneul este în
format de șase echipe, națio-
nala Italiei a primit 16 Lin-
guri de lemn.

● Italia a câştigat ultimul
meci la Turneul celor șase
națiuni în 2015, atunci când a
învins Scoția în ultima etapă

din deplasare.

● Cele mai multe puncte în-
scrise de o echipă într-un
meci de rugby din Turneul
celor șase națiuni au fost cele
80 de puncte ale Angliei în
meciul cu Italia din 2001.

● Echipa care câștigă toate
cele cinci meciuri primește în
plus trei puncte și trofeul
,,Grand Slam Winner’’. Șansa
acestui trofeu vine o dată sau
de cel mult două ori într-o
generație. Probabil că și din
această cauză înfrângerea re-
centă suferită de Țara Galilor
la Paris în ultimul minut de
joc este grea pentru această
echipă.

RUGBY | ȘTIA�I CĂ?

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Celor care îndrăgesc
sportul cu balonul oval,
le recomand să ur-
mărească pe DAZN ul-
timul meci din

competiția de rugby a celor șase
națiuni, ce va avea loc vineri, 26
martie, între Franța și Scoția. 

Acest meci are o încărcătură
specială, mai ales după duelul de
săptămâna trecută dintre Franţa și
Tara Galilor, care a fost unul ce ar fi
băgat în sperieți  orice ce jucător de
fotbal (oricare ar fi el). Placajele de
o duritate excesivă în zona gâtului și
degetele băgate în ochii adversarilor
au ridicat la maximum nivelul de
tensiune a acestui meci. Lupta și
suspansul au fost și mai crâncene în
ultimele 13 minute, atunci când
Franţa, cu un jucător în minus, a
revenit de la 20-30 câștigând partida
cu 32-30.

Deși practic la ora actuală com-
petiția pare că s-a terminat cu Țara
Galilor pe primul loc, Franţa mai are
un joc de disputat acasă împotriva
Scoției și, implicit, o șansă să
câștige Turneul celor șase națiuni.
Acest meci ce trebuia să se joace în
etapa a 3-a pe 28 februarie, a fost re-
portat deoarece un focar de Covid-
19 a fost descoperit în echipa
Franței chiar cu cateva zile înaintea
jocului.

Interesant este faptul că echipa
galeză, deși are un avantaj de 5
puncte înaintea Franței, este nevoită
să aștepte rezultatul final - probabil
din tribunele stadionului - pentru a
ști dacă a câștigat sau dacă a pierdut
turneul pe care l-au avut în mână la
Paris până în ultimul minut. 

Situația, stânjenitoare pentru
galezi, este posibilă deoarece regu-
lamentul competiției permite acor-
darea a 5 puncte unei echipe care își
învinge adversara prin cel puțin
patru (4) încercări (eseuri). 

Franța are totuși nevoie să atingă
un alt criteriu de departajare al com-
petiției, și anume să înscrie mai
multe puncte decât echipa adversă.
Obiectivul poate fi atins deoarece
Franța are la ora actuală 117 puncte
înscrise, cu un golaveraj de 20 de
puncte în minus față de Țara Galilor.
Cu alte cuvinte, Franța are nevoie de
o victorie împotriva Scoției cu cel
puțin 45 de puncte înscrise, dintre
care cel puțin patru (4) încercări, și
cu o diferență de golaveraj de cel
puțin 20 de puncte.

La prima vedere acest lucru pare
imposibil, dar după ce-am urmărit
meciul dintre Franța și Țara Galilor
disputat în ultima etapă a com-
petiției, am înțeles că Franța are pur
și simplu aceeași șansă pe care a
avut-o FC Barcelona împotriva lui
PSG acum vreo doi ani.

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

După 11 ani, Franța râvnește 
cu speranță la Trofeul celor 
șase națiuni 

RUGBY | TURNEUL CELOR ȘASE NA�IUNI 2021

MMiikkee  TTyyssoonn  vvss..  
EEvvaannddeerr  HHoollyyffiieelldd    

BOX

Boxerul american Mike
Tyson a anunţat că îl va în-
frunta pe compatriotul său
Evander Holyfield în data de
29 mai, la aproape un sfert de
secol de la precedentul lor
duel, informează Boxing-
news24.com citat de Ager-
pres.

„Vreau doar ca toată
lumea să ştie că va fi un meci
cu Holyfield”, a declarat Iron
Mike, în vârstă de 54 ani.

Anunțul făcut de Tyson în
cursul unui live pe Instagram
i-a surprins pe mulți, în
condiţiile în care Holyfield,
58 de ani, şi staff-ul său de-
claraseră cu doar două zile

înainte că negocierile cu
tabăra lui Mike Tyson nu au
ajuns la niciun rezultat.

Pe 28 iunie 1997, Mike
Tyson l-a înfruntat pe Evan-
der Holyfield într-unul dintre
cele mai controversate me-
ciuri din istoria boxului.

Tyson a fost descalificat
de arbitru după ce a muşcat o
bucată din urechea lui Holy-
field, în runda a treia a luptei
care a avut loc la cazinoul
MGM Grand din Las Vegas.

El a primit ulterior o
amendă de 3 milioane de
dolari, fiindu-i retrasă toto-
dată licenţa de boxer pentru
un an.

SPADĂ

AAnnaa  MMaarriiaa  PPooppeessccuu  vvaa  ffii  pprreezzeennttăă  llaa
JJooccuurriillee  OOlliimmppiiccee  ppeennttrruu  aa  cciinncceeaa  ooaarrăă

Spadasina Ana Maria Popescu
s-a calificat la Jocurile Olimpice de
la Tokyo, după ce a încheiat pe

primul loc în ierarhia mondială,
anunţă Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român (COSR).

„Spadasina Ana Maria Popescu
e oficial calificată la JO Tokyo
2021. Ea a terminat prima in ie-
rarhia mondială a armei şi s-a cali-
ficat la a V-a sa ediţie de Jocuri
Olimpice. Bravoo, Ana! Team Ro-
mania e mândră de tot ceea ce
reprezinţi pentru sportul românesc!
Şi la vară să îţi fie bine! Succes!”, a
transmis COSR, citat de Hot-
News.ro.

Ana Maria Popescu a câştigat
medalia de aur la JO de la Rio
(2016) şi pe cea de argint la ediţia
Beijing 2008. Spadasina a mai par-
ticipat la ediţiile de la Atena 2004
şi Londra 2012.

JO de la Tokyo vor avea loc
între 23 iulie şi 8 august 2021.

Ana Maria Popescu
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BBAANNCCUURRII
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SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie) 
Sănătate: Este o perioadă a
surprizelor neplăcute, în care boala

te poate lua pe nepregătite în cele mai nepotrivite
momente. Dragoste: Acordă-i partenerului mai
multă atenţie şi înţelegere, altfel poţi suferi şi tu.
Financiar: Nu ar fi deloc rău dacă te-ai gândi
să-ţi mai achiţi din datorii. 

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nicio problemă de
sănătate nu se întrevede la orizont.

Dragoste: Ori vrei să uiți o fostă iubire fiind
pregătit sufletește să începi o relație nouă, ori
discuți cu partenerul despre o schimbare  majoră
de direcție în cuplu. Financiar: Este posibil să
apară o oportunitate neașteptată prin intermediul
unui prieten sau protector. 

GEMENI (21 mai - 21 iunie) 
Sănătate: Ia-o mai lent, altfel te
trezeşti cu o febră musculară sau
cu stări de totală devitalizare.

Dragoste: Partenerul e dator să te menajeze, să te
susţină şi să te încurajeze, dar și tu trebuie să faci
eforturi pentru a vedea care sunt problemele lui și
cum ar putea, cu ajuorul tău, să le depășească. Fi-
nanciar: Banii vin şi pleacă, sunt într-un continuu
flux de du-te-vino.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Vizează combinația op-
timă de vitalitate, energie şi fru-

musețe care se vede de departe. Dragoste: Viața de
cuplu pare un câmp de luptă, nu mai reușești să
păstrezi armonia între tine şi partener. Financiar:
Treburile merg bine, acumulând un oarecare capi-
tal sau investind major în mijloace fixe.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ești atent la unele
aspecte aparent minore şi tocmai

acestea sunt cele care îți pot da sănătatea peste cap.
Dragoste: Concentrează-te la ceea ce ai şi nu te
refugia în amintiri. Financiar: Hotărârea ta de
acum va avea efecte pe termen lung, căci ai mintea
limpede şi știi exact ce e mai bine pentru tine.  

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.) 
Sănătate: Ai o sensibilitate la in-
fecţii şi intoxicaţii iar graba şi im-
prudenţa îţi pot aduce accidentări.

Dragoste: Traversezi o perioadă foarte încărcată
emoţional și nu sunt excluse suferinţele din
dragoste. Financiar: Manipulează bani doar pe
baza unor documente clare, nu te juca cu legea!

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu face pe pielea ta ex-
perimente, abţine-te de la cure şi
tratamente dure sau neomologate.

Dragoste: Eşti în acord deplin cu persoana iubită
sau cu persoana care te interesează pe plan senti-
mental. Financiar: Apar niște bani suplimentari,
dar este rost și de cheltuieli mărite, pentru distracții
sau fanteziile tale personale.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea se menține pe
un teren normal, constant. Dragoste:
Romantismul nu e atât de important

acum, chestiunile practice atârna mai greu în
balanţă. Financiar: Ideile care îţi vin acum ar
merita puse în practică, pentru că sunt rentabile şi
pot atrage un profit. 

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Dacă tot cauţi boala cu
orice preţ, până la urmă o vei găsi,
Prudența este cuvântul de oridine.

Limitează-și contactele și gândurile negative.
Dragoste: E posibil un flirt (nevinovat), pentru că
e primăvară şi vrei mai mult spaţiu şi timp pentru
tine. Financiar: Nu stai nici mai bine, nici mai rău
cu banii. 

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Nu sănătatea ta te pre-
ocupă acum, tu eşti în formă bună,
ci cea a unor membrii din familie.

Dragoste: Această perioadă va fi mai dificilă, căci
nevoia ta de schimbare nu e resimţita în aceeaşi
măsură de către partener. Financiar: Nu refuza
nicio muncă din care pot apărea şi bani. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.) 
Sănătate: Este posibil să apară o ne-
plăcere de sănătate, survenită, cel

mai probabil, în urma unor tensiuni psihice.
Dragoste: Simți că inima îți bate mai tare pentru
că ești atras(ă) de o direcție nouă, provocatoare, din
care se poate ivi o iubire intensă şi pătimaşă. Fi-
nanciar: Dacă ai nevoie de un al doilea job, caută-
l cu mai multă atenție acum.

PEŞTI (19 februarie - 20  martie)
Sănătate: Decide acum ce e bine
pentru tine şi alege schimbarea, pen-
tru că rezultatele apar mai lent.

Dragoste: De data aceasta e prea multă liniște şi
trebuie să răstorni totul pentru a scăpa de rutină.
Financiar: Vor începe să se ivească sume noi sau
chiar oportunităţi de a începe o afacere. 

☺Taximetristul: Îmi cer scuze că
miroase așa de tare a spirt, dar toc-
mai am dezinfectat mașina.
Clientul: Stați liniștit, de câteva
zile nu simt niciun miros!

☺M-am spovedit! După care
preotul mi-a mărturisit că vrea și el
în anturajul meu… 

☺Acum două minute urmăream
un film și al naibii, când a aflat că-
l urmăresc, a băgat publicitate!

☺Soțul și soția se uitau atent în
Fântâna Dorințelor când deodată
ea alunecă și cade exact în fântână.
El se dă înapoi înmărmurit și
exclamă:
- Incredibil! Funționează!

☺Vă rog să nu mai insultați oa-
menii pe internet. Luați-vă per-
misul, urcați la volan și înjurați în
trafic, ca toată lumea civilizată!

☺ E al doilea an când facem
Paștele izolați, dar nu mai co-
mentează nimeni. Probabil s-a
prins lumea ce mișto e fără
musafiri...

☺Soția: Ce-i cu fața asta așa de
fericită?
Soțul: Scuze, nu te-am văzut...

☺La service: Ne pare rău, nu v-am
putut repara frânele, dar v-am dat
claxonul mai tare.

☺Albirea dinților se face și când
ți-i înfigi în mici, pentru că micii
conțin bicarbonat, care albește
dinții! 

☺- Domnule profesor, nu înțeleg
cum e cu relativitatea!
- OK, spune-mi: trei fire de păr
sunt multe sau puține?
- Puține!
- Așa e, dacă sunt pe cap. Dar dacă
sunt în ciorbă?

☺ Ați observat că oamenii care îți
zic să te calmezi sunt exact aia care
te-au enervat în primul rând?

☺ - Bulă, de ce nu scrii?
- Eu n-are creion, doamnă!
- Bulă, nu e corect „eu n-are
creion”. Se spune: eu nu am creion,
tu nu ai creion, el nu are creion, noi
nu avem creioane.
- Dar cine a furat toate creioanele,
doamnă?

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Legume la cuptor cu ierburi aromate 
O garnitură ieftină, ușoară și rapidă
sau o masă de post de sine stătătoare
foarte gustoasă. Versatilitatea acestei
rețete constă în faptul că puteți
schimba ierburile folosite pentru
aromatizare sau cantitatea lor, astfel
încât legumele să aibă un gust nou de
fiecare dată. 
Puteți, de asemenea, să adăugați sau să
sustrageți din legumele folosite:
cartofi, morcovi, păstârnac, rădăcină
de țelină, yucca (cunoscută și sub nu-
mele de cassava), rutabaga - ce
legume rădăcinoase preferați sau
aveți la îndemână. Pentru cartofi,
puteți folosi oricare dintre cele peste
4,000 de soiuri care există în lume!

INGREDIENTE 
Legumele preferate, cât să încapă în tava
folosită, într-un singur strat
3 linguri de unt topit/ulei de cocos/ulei de
măsline
Arome la alegere: praf de ceapă, usturoi
deshidratat, paprika dulce sau afumată,
curry, rozmarin, cimbru, oregano, pătrun-
jel, mărar, tarhon etc.
Sare și piper după gust

MOD DE PREPARARE
1. Preîncălziți cuptorul la temperatură
mare, de 218°C/425°F. Folosiți o tavă
joasă, nu una cu marginile înalte -
legumele trebuie să fie ușor crocante pe
dinafară, nu moi ca și cum ar fi fierte.

2. Curățați și tăiați legumele la dimensiuni
aproximativ egale. Dacă doriți să puneți și
alte legume decât cele rădăcinoase, tăiați-
le în funcție de densitatea lor: cu cât o
legumă este mai puțin densă, cu atât tăiați-
o mai mare, pentru ca timpul de gătire să fie
egal pentru toate.
3. Puneți legumele în tavă, într-un singur
strat, turnați peste ele untul/uleiul și ase-
zonați-le cu sare, piper, mirodeniile și ier-
burile preferate. Amestecați bine, astfel
încât acestea să fie bine răspândite pe
legume. 
4. Lasați-le la cuptor până când se rume-
nesc, circa o jumătate de oră. Întoarceți
legumele din când în când pe partea
cealaltă, ca să se rumenească uniform.
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