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Printre cele mai impor-
tante măsuri recente
adoptate de Ottawa se
numără noua Clasifica-
re națională a profesiilor
(Classification Nationale
des Professions), care a
intrat în vigoare luna
aceasta.
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Răceală, gripă, gastroenterită
sau COVID-19?
Adesea poate fi dificil să
distingem între o ră-
ceală și o infecție mai
gravă, cum ar fi gripa
sau COVID-19. Câteva
puncte de reper pentru
a diferenția și preveni
aceste infecții virale.
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Eva Halus:  „Célébrons Noël!”, o nouă 
expoziție personală
Pictorița și poeta Eva Halus
invită publicul la expoziția
personală intitulată „Cé-
lébrons Noël!” care va de-
cora pereții restaurantului
Dupond & Dupont din Ville
Mont-Royal, în perioada 6 de-
cembrie 2022 - 8 ianuarie
2023.

„Célébrons Noel!” prezintă zece lucrări
ale artistei, selecționate pentru a încălzi at-
mosfera și sufletul celor care vor trece
pragul restaurantului Dupond & Dupont în
perioada Sărbătorilor și până pe 8 ianuarie
2023.

Selecția cuprinde două acuarele cu
peisaje de iarnă (14”x17” fiecare), o pictură
în ulei pe pânză reprezentând Biserica
Saint-Germain văzută de pe Mont-Royal
(16”x20”), un tablou de mari dimensiuni cu
trandafiri pictați după o poză făcută în gră-
dina comunitară Chateaufort din Côte-des-

Neiges (acuarelă, 27.5”x33”), flori pictate
după un tablou al pictorului quebechez
Pierre Tougas (acuarele și pastel, 14”x17”),
două tablouri în acrilic pe pânză reprezen-
tând nuferi (20”x16” și 24”x18”), un studiu
după pictorul Albrecht Dürer înfățișând
mâinile unui apostol în rugăciune (cărbune,
9”x11”), precum și alte două schițe realizate
în cărbune având ca subiect dansul și miș-
carea unor balerine (12”x12” fiecare), reali-
zate în cadrul atelierului Café Croquis din
Ville Mont-Royal al pictorului și profe-
sorului Vladimir Midvichi.

Expoziția este organizată de ART-
TRAM (Table Ronde sur l’Art de Ville de
Mont-Royal), care prezintă expoziții lunare
la Dupont & Dupont pe toată durata anului
cu lucrări ale membrilor săi. Realizarea
afișului aparține lui Laurence Hérvieux,
membră și pictoriță la ARTTRAM, care se
ocupă de organizarea acestor expoziții.

Restaurantul Dupond & Dupont este
primitor, cu un serviciu excelent, iar recen-
ziile despre mâncare sunt foarte favorabile.
Adresa: 1297 Chemin Canora, Ville Mont-
Royal, H3P 2J4, tel: 514-739-9998.

Înainte însă de această expoziție per-

sonală, Eva Halus participă la o expoziție
de grup la Galeria Ambigu, între 25 noiem-
brie și 3 decembrie, unde va expune patru
tablouri. 

„Novembre n’est pas gris!” este titlul
acestei expoziții, la care, pe lângă Eva
Halus se vor afla 12 pictori montrealezi, in-
clusiv o altă artistă de origine română, Car-
men Ionescu, a cărei operă sperăm să vi-o
putem prezenta cât de curând. 

Lucrările Evei Halus incluse în această
expoziție au fost realizate în ultimul an.
Două dintre ele, de mari dimensiuni
(30”x40”, ulei pe pânză), reprezintă peisaje
din Gaspésie, în care accentul este pus pe
orizontul vast și imensitatea iernii canadi-
ene. 

Celelalte două tablouri, mai mici, sunt
create după subiecte din „Little Univers
Around My House/ Micul meu Univers din
jurul casei”, un proiect de fotografie și pic-
tură al artistei, început în 2020, odată cu
restricțiile impuse de pandemie. 

Vernisajul va avea loc pe 26 noiembrie,
între orele 18:00 și 21:00. Galeria Ambigu
se află la 1761 rue Atataken, Montreal
(aproape de stația de metrou Berri).

ACCENT MONTREAL
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EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Romanul Feliciei Mi-
hali Bigama/La Bigame,
publicat mai întâi la Edi-
tura Vremea din Bu-
curești (august 2022) și
imediat după aceea, în

traducerea autoarei, la Editura Hashtag
din Montreal, redă povestea unei
românce care imigrează la Montreal și
care este prinsă între două iubiri (soț și
amant). Povestea capătă dimensiunile
unei drame, atingând tematici ca exilul,
dezrădăcinarea, tradițiile, interdicțiile
aduse de acasă.

În octombrie, La Bigame a fost se-
lectată de publicația quebecheză L’actu-
alité ca una dintre cele mai bune cărți ale
lunii, fiind considerată „o poveste foarte
bine scrisă, care proiectează o lumină in-
teresantă asupra elanurilor sentimentale
în contextul imigrației”.

Într-o amplă analiză literară dedicată
personajelor feminine din opera Feliciei
Mihali („Femmes (dé)mytifiées et
(dé)mystifiées dans les fictions his-
toriques de Felicia Mihali”, revista
Mélanges francophones), Carmen An-
drei, profesoară la Universitatea
„Dunărea de Jos” (Galați), face o trecere
în revistă a reprezentărilor femeii în
câteva din romanele scriitoarei de ori-
gine română: în Țara Brânzei (2002)
găsim femeia naufragiată, în Eu, Luca și
Chinezul (2001) ne întâlnim cu experi-
mentatoarea, în Sweet, sweet China
(2007) guvernează femeia cosmopolită,
în Dina (2008) întâlnim victima con-
simţătoare, în Confession pour un ordi-
nateur (2009) este portretizată femeia
eliberată etc.

În noul roman Bigama întâlnim fe-
meia imigrantă care trăiește între două
relații, două case și două vieți – cea tre-
cută și cea prezentă. Romanul este
„metafora exilului”, după cum însăși au-
toarea spune într-o capsulă video filmată
pentru Salonul de carte de la Montreal
(Palais des congrès, 23-27 noiembrie
2022): „când ne alegem o nouă țară unde
să trăim, amintirea celei din care am ple-
cat nu ne părăsește niciodată”.

Pe lângă prezența la ediția din acest
an a Salonului de carte de la Montreal,

în noiembrie Felicia Mihali a avut mai
multe ocazii de a discuta pe marginea
celui mai recent roman al său și pe tema
imigrației. Una dintre acestea a fost în-
tâlnirea cu comunitatea română organi-
zată în cadrul seriei de evenimente „O
seară culturală pe lună”, care a avut loc
pe 10 noiembrie la Centrul comunitar
6767 Côte-des-Neiges din Montreal. Pe
lângă Bigama, scriitoarea, în dialog cu
profesorul Dorin Stoica, a abordat o
multitudine de subiecte, de la literatură,
la viață, la cei 23 de ani petrecuţi în
Canada.

Câteva zile mai târziu, pe 14 noiem-
brie, Felicia Mihali a fost invitata de
onoare a unei întâlniri online, în
franceză, cu studenții Departamentului
de limbă și literatură franceză al Fa-
cultății de Litere de la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați, despre scri-
itură, traducere, autotraducere și „trois
raisons de lire La Bigame”.

A urmat apoi, pe 18 noiembrie, în
cadrul Festivalului de literatură franco-
fonă din Terre-Neuve-Labrador, o masă
rotundă despre imigrația francofonă – o
temă din plin exploatată în La Bigame,
în care autoarea arată ambivalența per-
sonajului principal între tradițiile și
prejudecățile comunității din care face
parte și noua sa identitate hibridă dobân-
dită în Quebec.

Din proiectele viitoare menționăm o
conferință programată pe 17 ianuarie
2023, organizată de Societatea literară

din Laval, în cadrul serilor Cafés Litte-
raires, unde Felicia Mihali va vorbi pu-
blicului despre Bigama, alături de
Cristina Monțescu, autoarea romanului
La balade des matrices solitaires.
Amintim că La balade des matrices soli-
taires, roman care tratează drumul dificil
către libertatea personală și financiară a
femeii imigrante, a fost publicat în 2020
la Editura Hashtag și este disponibil și în
limba română (edituravremea.ro). Cele
două autoare vor vorbi despre condiția
feminină și angrenajul social în care tră-
iesc, prin prisma personajelor cărților
lor. Evenimentul, cu intrare gratuită, va
avea loc la Bibliothèque Multiculturelle
din Laval (1535 boul. Chomedy), între
orele 19:00 și 21:00.

După ce a studiat franceza, chineza
și olandeza, Felicia Mihali s-a speciali-
zat în literatură postcolonială la Univer-
sitatea din Montreal, unde a studiat și
istoria și literatura engleză. La Bigame
este al 11-lea roman al său publicat la
Montreal. În 2018 a înființat Editura
Hashtag pe care o și conduce. Sub sem-
nătura sa, la această editură au apărut
volumele: Une nuit d’amour à Iqualit
(roman, 2021), Dina (roman publicat în
2008 la Editura XYZ și republicat în
2021), Vilaines Femmes (2021, culegere
de texte traduse din engleză, care au fost
scrise în urma protestelor ce au urmat
alegerii lui Donald Trump ca președinte
al Statelor Unite, proteste cristalizate în
jurul cuvântului-clic #nastywoman) și
Le tarot de Cheffersville (roman, 2019).

În doar câțiva ani, Editura Hashtag
și-a creat un loc de prestigiu în peisajul
literar din Quebec, fiind recunoscută
pentru diversitatea autorilor și a
subiectelor pe care le publică și a faptu-
lui că dă o voce literaturii care, dintr-un
motiv sau altul, este adesea margina-
lizată. Autorii Hashtag sunt scriitori
canadieni sau de alte naționalități,
proveniți din minorități etno-culturale
sau sexuale, debutanți sau deja con-
sacrați - autori care au o poveste de spus.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen, mereu în ritm cu
natura. A publicat patru volume de
poezii, trei de interviuri cu personalități
românești din Montreal și două cărți de
povești.

Felicia Mihali: Romanul „La
Bigame” și metafora exilului

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

CCoonncceerrtt  ddee  ccoolliinnddee  llaa  
BBiisseerriiccaa  SSff..  PPaanntteelliimmoonn  
ddiinn  SStt--EEuussttaacchhee

Sâmbătă, 17 decembrie, ora 18:00, Biserica
Sf. Pantelimon din St-Eustache va fi gazda unui
concert extraordinar de colinde la care vor par-
ticipa artiști deja cunoscuți în comunitatea noas-
tră: formațiile Lazy Boys și Les Tarabostes,
soliștii Gabriel Samoilă și Gabrielle Ghiolțan, pr.
Vasile Trif și corul Bisericii Sf. Pantelimon diri-
jat de Cătălin Ghiolțan. Un concert de colinde
tradiţional, aici pe continent american, care și-a
câştigat o frumoasă reputație prin diversitatea
cântecelor de Crăciun și a colindelor interpretate
și prin calitatea sa artistică. Intrarea este gratuită
(o contribuție de 10$ este sugerată).

CCrrăăcciiuunnuull  CCooppiiiilloorr  llaa
ȘȘccooaallaa  JJuunniimmeeaa

Sâmbăta, 10 decembrie 2022, ora 11:00, va
avea loc ediția din acest an a evenimentului Cră-
ciunul copiilor la Școala Junimea Română din
Montreal. Echipa școlii vă invită să retrăiți
magia sărbătorilor de iarnă alături de Moș Cră-
ciun, care va veni din România cu cadouri și sur-
prize pentru toți. Evenimentul va avea loc în Sala
Mare (vizavi de recepție) a Pavilionului Lale-
mant de la Colegiul Brébeuf (5625 avenue De-
celles, Montreal, H3T1W4). Intrarea și parcarea
sunt gratuite.

AA  aappăărruutt  nnuummăărruull  66  aall
rreevviisstteeii  CCuuvvâânnttuull

Revista Cuvântul - The Word - Le Verbe a
Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei a ajuns la
cel ce-al șaselea număr. Articolele cuprinse în
acest număr sunt dedicate, în principal, isihasmu-
lui. Din cuprins: „Apofatism, isihasm, comuniune
și cunoaștere a lui Dumnezeu”, articol semnat de
Preasfințitului Părinte Ioan Casian; „Temeiuri
scripturistice ale isihasmului” de părintele profe-
sor univ. dr. Vasile Mihoc de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Sibiu; „Femei isihaste în
contextul românesc al sec. XX: Maicile Veronica
Gurău şi Teodosia (Zorica) Laţcu” - părintele pro-
tosinghel dr. Maxim Morariu etc. Numărul conține
și două prezentări de carte, cea dintâi dedicată
volumului Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop
și Mitropolit Nicolae, intitulată: „Evanghelia Îm-
părăţiei lui Dumnezeu. Predici la duminicile de
peste an” (protos. Maxim Morariu), iar cea de-a
doua, dedicată volumului de pastorale intitulat
„Nașterea și Învierea Domnului” al Preasfințitu-
lui Părinte Ioan Casian (pr. George Bâzgan).

Cu un conținut bogat și complex, revista Cu-
vântul se constituie într-o veritabilă publicație
culturală care aduce în atenție deopotrivă teme
culturale și de actualitate. Doritorii o pot achi-
ziționa fie de la pangarele parohiilor Episcopiei
Ortodoxe Române a Canadei, fie scriind la adresa:
revista@episcopia.ca, unde se pot face și donații
în scopul susținerii revistei.

ANUNURI COMUNITARE

De la o întâlnire cu comunitatea română, la Salonul de carte de la Montreal, la o masă rotundă în
cadrul Festivalului de literatură francofonă din Terre-Neuve-Labrador sau o întâlnire online cu stu-
denții Facultății de litere de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, acest sfârșit de an este
unul foarte prolific pentru scriitoarea, traducătoarea și directoarea Editurii Hashtag, Felicia Mihali.
Cel mai recent roman al său, La Bigame/Bigama, publicat la București (Editura Vremea) și la Mon-
treal (Éditions Hashtag) se bucură de un mare succes în rândul criticilor și al publicului.

►

Felicia Mihali. FOTO: Danila Razykov.

SCRIITORI ROMÂNI MONTREALEZI
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Rezultatele unui sondaj Léger
privind politica de imigrație a
guvernului Trudeau, care
prevede o creștere masivă a
numărului de imigranți pentru
a atinge o jumătate de milion
pe an începând cu 2025, in-
dică o reticență din partea
canadienilor vizavi de acest
subiect. Surprinzător, opoziția
cea mai mare nu este în Que-
bec.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

La începutul lunii noiem-
brie, ministrul federal al
Imigrației, Sean Fraser, a
prezentat planul guvernului
canadian privind imigrația
pentru următorii ani. Un

plan ambițios ce prevede ca începând din
2023 Canada să primească 465,000 de imi-
granți anual, majoritatea economici, pentru
ca în 2025, numărul să atingă 500,000 – cu
aproape 20% mai mulți ca în 2021. 

Printre cele mai importante argumente
invocate de guvern este penuria de mână de
lucru cu care se confruntă Canada la ora ac-
tuală. Potrivit ministrului Imigrației, un mi-
lion de locuri de muncă sunt vacante,
într-un moment în care imigrația este,
aproape în totalitate, sursa creșterii forței de
muncă. „Canada nu își va putea atinge
potențialul economic dacă nu îmbrățișăm
imigrația”, a mai spus ministrul.

Cum privesc canadienii
planul federal privind
imigrația?

La jumătatea lunii noiembrie, Léger a
dat publicității un nou sondaj de opinie pe
acest subiect, cu următoarea întrebare: „Gu-
vernul Canadei a publicat recent noul său
plan de imigrație, care constă în primirea a
465,000 de imigranți în 2023, 485,000 în
2024 și 500,000 în 2025. În 2021, Canada a
admis peste 405,000 de imigranți. Care din
aceste enunțuri reflectă cel mai bine opinia
dvs. privind planul guvernului: prea mult,
suficient, nu îndeajuns, nu știu/niciun
răspuns?”

Aproape jumătate dintre respondenți
(49%) sunt de părere că Ottawa prevede
un număr prea mare de imigranți, în
timp ce aproape o treime (31%) consideră
că planul federal vizează numărul potrivit.
Doar 5% estimează că este prea timid și că
pragurile ar trebui să fie și mai mari, iar
unul din șase canadieni nu are o părere sau
refuză să răspundă la această întrebare.

Există, desigur, variații la nivel re-
gional. În Quebec, după anunțarea de către
federal a noilor praguri de imigrație, pre-
mierul François Legault – proaspăt reales
cu o majoritate zdrobitoare – a declarat că
economia și penuria de mână de lucru nu
trebuie să prevaleze asupra protecției lim-
bii franceze. Deja Quebecul, condus de un
guvern CAQ, avea o problemă cu ținta de
400,000 de nou veniți pe an, pe care guver-
nul canadian a propus-o acum doi ani.
Acum, la jumătate de milion de imigranți
anual, problema devine și mai mare, a afir-
mat premierul.

CAQ a stabilit la 50,000 numărul de
imigranți pe care provincia intenționează
să-i primească pe an începând cu 2023. În
timpul campaniei electorale, la sfârșitul
lunii septembrie a.c., Legault a declarat că
ar fi „suicidar” pentru Quebec să accepte
mai mulți imigranți, având în vedere nece-
sitatea de a contracara declinul francezei. 

Sondajul Léger a arătat însă că cea mai
fermă opoziție vizavi de planul guvernu-
lui federal în materie de imigrație nu
vine de la populația quebecheză, ci de la
cea din Preerii: 58% dintre respondenții

din Saskatchewan și Manitoba și 56% din-
tre cei din Alberta consideră că obiectivele
guvernului federal în materie de imigrație
sunt prea mari. În Quebec, această opinie
este partajată de 46% dintre respondenți.
Ontario și British Columbia se situează la
48% și respectiv 49%, iar provinciile
atlantice la 42%.

Analiza rezultatelor prin prisma in-
tențiilor de vot ale respondenților arată că
65% dintre susținătorii conservatorilor cred
că în virtutea acestui plan vor veni prea
mulți imigranți în Canada, în timp ce doar
22% consideră că obiectivele sale sunt
juste.

În rândul celor care sprijină Partidul li-
beral, jumătate sunt de părere că numărul
noilor imigranți este adecvat, iar 30% că
este prea mare.

În cazul electorilor NPD, părerile sunt
aproape egal împărțite: 36% consideră că
pragurile fixate sunt prea mari, în timp ce o
proporție similară, 38%, consideră că sunt
corecte.

Cei mai puțin dispuși să sprijine poli-
tica de imigrație a guvernului Trudeau par a
fi simpatizanții Blocului québécois, care de-
clară, în proporție de 71%, că obiectivele
sunt prea mari, față de 19% care spun că
acestea sunt corecte.

Ce motivează reticența 
populației?

Sondajul Léger sugerează că reticența
canadienilor este motivată de îngri-
jorările lor vizavi de presiunea pe care

un număr așa de mare de nou veniți o va
exercita pe serviciile de sănătate, și așa
foarte șubrede, și de amplificarea crizei
locuințelor. 

Astfel, la întrebarea dacă sunt îngrijo-
rați de faptul că noul plan de imigrație va
provoca „o cerere excesivă de locuințe și de
servicii de sănătate”, o majoritate covârși-
toare dintre respondenți (75%) spun că sunt
preocupați (dintre care 42% foarte preocu-
pați), comparativ cu 19% care se declară
puțin sau deloc îngrijorați de aceste pro-
bleme.

Variațiile regionale sunt mici, nivelul de
îngrijorare cu privire la posibila penurie de
locuințe și servicii din cauza creșterii imi-
grației fiind aproximativ același în toată
țara: 74% în Quebec și Alberta, 77% în
Preerii și provinciile atlantice. Același lucru
se poate observa și în funcție de intențiile
de vot: susținătorii tuturor partidelor fe-
derale majore au exprimat puternice îngri-
jorări privind aceste probleme.

În prezentarea noilor obiective federale
în materie de imigrație, ministrul Fraser a
adresat îngrijorările privind accesul la
locuințe, în special la cele cu prețuri de-
cente, deja rare în multe regiuni ale
Canadei, spunând că un număr sporit de
imigranți va duce la creșterea numărului de
locuințe construite, deoarece va remedia
problema lipsei de forță de muncă din
domeniul construcțiilor. Rămâne de văzut
dacă liberalii vor reuși să convingă o parte
considerabilă a electoratului că planul lor
privind imigrația va fi benefic pentru po-
pulație și pentru Canada.

Imigrația, un subiect spinos
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„Preocupările privind sustenabili-
tatea externă s-au agravat și mai mult.
Deficitul de cont curent a crescut la 7,3%
din PIB în 2021 și se preconizează o nouă
deteriorare pentru 2022. Poziția in-
vestițională internațională netă (NIIP)
s-a îmbunătățit oarecum la -47,2% din
PIB în 2021, pe seama creșterii puternice
a PIB-ului nominal și a unor efecte pozi-
tive ale evaluării și se estimează că se va
îmbunătăți și în 2022, dar va scădea din
nou în 2023”, se arată într-o analiză a
Comisiei.

Preocupările legate de competitivi-
tatea forței de muncă, prin prisma cos-
turilor acesteia, care existau și înainte de

pandemia COVID-19, au deveni mai
presante.

Costurile nominale unitare ale forței
de muncă au crescut ușor în 2021 și se
estimează că vor crește mai mult în 2022
și după, în contextul inflației ridicate, al
deficitului de forță de muncă și al crește-
rilor puternice ale salariilor nominale,
avertizează specialiștii Comisiei.

Riscurile legate de datoria guverna-
mentală sunt în creștere.

Deficitul public s-a îmbunătățit, dar
rămâne ridicat, la 7,1% din PIB în 2021.

Datoria guvernamentală a crescut la
48,9% din PIB în 2021 și se estimează că

va scădea ușor în acest an și anul viitor,
dar aceasta continuă să depășească în
mare măsură nivelurile pre-COVID.

„Randamentele obligațiunilor suve-
rane sunt printre cele mai ridicate din UE.
Riscurile valutare sunt mari, aproximativ
jumătate din datoria guvernamentală cen-
trală fiind exprimată în valute străine și
aproximativ jumătate din datoria publică
fiind deținută de nerezidenți la sfârșitul
anului 2021. Riscurile de sustenabilitate
fiscală sunt mari pe termen mediu și pe
termen lung”, avertizează documentul.

Pe de altă parte, sectorul bancar și
piața imobiliară se mențin robuste,
notează specialiștii.

România are trei indicatori de
risc ieșiți în decor

PPoonnddeerreeaa  
aabbssoollvveennţţiilloorr  ddee  
îînnvvăăţţăămmâânntt  ssuuppeerriioorr,,
îînn  ttoottaalluull  ppooppuullaaţţiieeii  
ddee  1155--6644  aannii,,  aa  ffoosstt  ddee
1166,,44%%  îînn  22002211

Monitorul Social, proiect al Friedrich-
Ebert-Stiftung România, a actualizat un info-
grafic despre ponderea absolvenţilor de
învăţământ superior în România.  

Potrivit sursei citate, în România, în 2021
ponderea absolvenţilor de învăţământ superior
în totalul populaţiei de 15-64 ani era de
16,4%, puţin peste jumătatea mediei din Uni-
unea Europeană - 29,5%. Această cifră e cu
aproape 10 puncte procentuale mai mică decât
a bulgarilor (25,9%).

În România, în 2020, se acordau anual
10,3 diplome de absolvire pentru învăţământ
superior la 1.000 persoane cu vârste între 15-
64 ani, sub media UE (14,7).

În timp ce la nivel european tendinţa a fost
una crescătoare - 14,7% în 2020 faţă 13,5% în
2013, în România tendinţa a fost de scădere
faţă de 2013, când se acordau 12,6 diplome la
mia de persoane.

„Fabricile de diplome” nu au reuşit să
acopere deficitul de educaţie superioară. Şi nu
e doar efectul „grelei moşteniri”, căci Româ-
nia se situează pe ultimul loc şi la ponderea
absolvenţilor în cadrul grupei de vârstă 25-34
ani (care a beneficiat de sistemul de în-
văţământ superior după anul 2000). Ponderea
absolvenţilor de învăţământ superior în cate-
goria de vârstă 25-34 de ani era de 23,3% în
anul 2021, faţă de 41,2% media europeană. În
Germania ponderea este de 35,7%, iar în Sue-
dia se ridică la 49,3%.

Stocul de educaţie al României nu poate
creşte atât timp cât proporţia în PIB a cheltu-
ielilor pentru învăţământ este cea mai mică din
Europa - de doar 3,16% în 2019 faţă de 4,7%
media europeană.

Infograficul despre absolvenții de în-
vățământ superior poate fi consultat la:
www.monitorsocial.ro.

ACCENT MONTREAL
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Trei dintre indicatorii monitorizați de Comisia Europeană, în cadrul mecanismului de alertă, prin
care se urmărește descoperirea timpurie a unor dezechilibre macroeconomice, respectiv soldul contului
curent, poziția investițională internațională netă și creșterea costului unitar nominal al muncii depășesc,
în cazul României, limitele stabilite de executivul european, informează Cursdeguvernare.ro.

►
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Protecția cibernetică, la fel
de importantă ca apărarea
antirachetă

Un atac cibernetic
asupra porturilor Bre-
merhaven şi Hamburg
din Germania ar împiedi-
ca semnificativ eforturile
NATO de a trimite întăriri
aliaţilor, a declarat pen-
tru Reuters generalul
american în retragere
Ben Hodges, informează
Agerpres.

Comisia Europeană a propus la
începutul lunii noiembrie un plan
de acţiune pentru a consolida
apărarea cibernetică.

Hodges, care a comandat
forţele armate ale SUA din Europa
între 2014 şi 2017 şi a pledat mult
timp că infrastructura civilă este un
pilon esenţial al strategiei militare,
susţine că protecţia cibernetică este
la fel de importantă ca sistemul de
apărare antirachetă pentru a secu-
riza porturile germane de la Marea
Nordului.

Rusia şi-a sporit recent ata-
curile asupra infrastructurii de co-
municaţii şi de electricitate din
Ucraina, iar în octombrie a atras
atenţia că "infrastructura parţial
civilă" poate fi o ţintă legitimă pen-
tru un atac de răspuns asupra ţărilor
care ajută Ucraina, invadată în fe-
bruarie.

„Bremerhaven şi Hamburg
sunt, de fapt, cele mai importante
porturi maritime de care depinde
Alianţa, inclusiv pentru echipa-
ment militar, nu doar pentru măr-
furi comerciale”, a spus Hodges.

El a reamintit de un atac ciber-
netic din 2017, numit NotPetya şi
pus pe seama Rusiei, care a avut ca
primă ţintă Ucraina, dar apoi s-a
răspândit rapid în reţelele multi-
naţionalelor cu operaţiuni sau
furnizori în estul Europei. Gigantul
danez de transport naval Maersk a
spus că atacul a produs întreruperi
ale sistemelor sale informatice din
întreaga lume, astfel că grupul a
pierdut urma mărfurilor sale.

În acest context, el a subliniat
că decizia Germaniei de a permite

companiei chineze COSCO Ship-
ping Holdings Co. Ltd să cumpere
o parte din acţiuni la terminalul din
Hamburg, cel mai mare port al
ţării, a produs „multă nelinişte,
deoarece odată ce ei (China - n.r.)
ajung acolo, sunt în interiorul eco-
sistemului portului”

Hodges a spus că porturile sunt
esenţiale pentru transporturile mi-
litare ale aliaţilor, „aşa că este o
problemă să ştim că China ar putea
influenţa sau perturba activităţile la
o infrastructură critică de trans-
port”.

Ministerul german al Apărării a
refuzat să comenteze îngrijorările
lui Hodges privind securitatea. Op-
eratorul portului Hamburg, HHLA,
a spus că analizează constant soft-
ware-urile, instrucţiunile şi
metodele pentru a identifica şi
elimina slăbiciunile cât mai repede
posibil.

Conform Ministerului chinez
de Externe, cooperarea dintre
China şi Germania este o chestiune
care ţine de cele două ţări, iar
părţile terţe „nu au dreptul să se
amestece şi să intervină”.

ACCENT MONTREAL

PPeessttee  113300  ddee  mmiilliiooaannee  ddee
eeuurroo  îînn  aassiisstteennțțăă  
ssuupplliimmeennttaarrăă  ppeennttrruu  
RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa

În cadrul celei de-a treia Conferinţe internaţionale a do-
natorilor pentru Republica Moldova, care a avut loc recent la
Paris reunind miniștri sau emisari din cele 27 de state mem-
bre ale Uniunii Europene, reprezentanți ai unor țări precum
SUA, Japonia și Marea Britanie și trimiși ai 15 organizații in-
ternaționale precum Banca Mondială, comunitatea inter-
națională a decis să acorde o asistență suplimentară de peste
130 de milioane de euro pentru Republica Moldova, in-
formează G4Media.ro.

Concret, șefa diplomației de la Berlin, Annalena Baer-
bock, a promis un ajutor suplimentar de 32,3 milioane de euro
din partea Germaniei, iar președintele Macron a anunțat spri-
jin francez în valoare de 100 de mi-lioane de euro pentru a
ajuta la consolidarea Republicii Moldova împotriva nu-
meroaselor efecte ale războiului din Ucraina

Aceste fonduri urmează să fie utilizate, printre altele, pen-
tru extinderea surselor de energie regenerabilă, promovarea
eficienţei energetice şi dezvoltarea infrastructurilor munici-
pale.

Republica Moldova este puternic dependentă de
aprovizionarea cu gaze ruseşti, iar Moscova a amenințat că va
întrerupe livrările. „Rusia șantajează în mod deschis Moldova
în materie de energie și pur și simplu a întrerupt 50 la sută
din aprovizionarea cu gaze”, a declarat Nicu Popescu, mi-
nistrul moldovean de Externe. 

Din cauza atacurilor asupra infrastructurii din Ucraina,
Moldova nu a mai putut importa electricitate din această ţară.
Începând cu 14 octombrie, România a început să furnizeze
electricitate Republicii Moldova, asi-gurând în prezent 80-
90% din necesar.

Conferința de la Paris a donatorilor a fost cea de-a treia de
acest fel: la primele două, de la Berlin și București, au fost
deja antamate măsuri de ajutor și împrumuturi de peste un
miliard de euro. Anul viitor, un alt eveniment internaţional
similar este programat la Chişinău

Republica Moldova a fost declarată candidat la aderarea
la UE în luna iunie, alături de Ucraina.

PPoolloonniiaa,,  vviiiittooaarreeaa  ssuuppeerr--
ppuutteerree  mmiilliittaarrăă  aa  EEuurrooppeeii

Polonia are probabil cea mai bună armată a Europei la ora
actuală. Și va deveni și mai puternică, scrie Politico, citat de
Digi24.ro. Varșovia a anunțat că își va crește cheltuielile pen-
tru apărare de la 2,4% din produsul intern brut la 5%.

Polonia are deja mai multe tancuri și obuziere decât Ger-
mania și este pe cale să aibă o armată mult mai mare, cu o
țintă de 300.000 de soldați până în 2035, comparativ cu cei
170.000 actuali ai Germaniei.

Polonia a semnat în această primăvară un acord de 4,9
miliarde de euro pentru 250 de tancuri Abrams din SUA – un
înlocuitor rapid pentru cele 240 de tancuri din epoca sovie-
tică trimise în Ucraina. Forțele sale aeriene sunt echipate cu
avioane F-16 americane și în 2020 Varșovia a semnat un
acord de 4,6 miliarde de dolari pentru 32 de avioane de vână-
toare F-35. Dar punctul central al recentelor sale cheltuieli
militare a fost Coreea, unde a semnat o serie de acorduri pen-
tru cumpărarea de tancuri, avioane și alte arme.

Cu toate acestea, rămâne de văzut cum se va traduce pu-
terea militară a Poloniei în influență politică în Europa. Lupta
dintre Varșovia și Bruxelles din cauză că UE consideră că
Polonia nu respectă statul de drept a afectat reputația țării în
blocul comunitar. 

Infrastructura civilă este un pilon esenţial al strategiei militare, iar protecţia cibernetică este la fel de importantă ca
sistemul de apărare antirachetă, potrivit generalului american în retragere Ben Hodges.
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Vă ajută să celebraţi sărbătorile de iarnă cu produse 
delicioase şi proaspete, cu specific din ROMÂNIA și MOLDOVA

Europa, continentul care se
încălzește cel mai rapid de pe
Pământ
Luna trecută a fost cea
mai caldă lună octombrie
înregistrată vreodată în
Europa, a anunţat Servi-
ciul Copernicus privind
schimbările climatice
(C3S), după o vară mar-
cată de temperaturi
record. Continentul euro-
pean este cel care se
încălzeşte cel mai rapid
de pe Pământ.

Temperaturile medii au fost „cu
aproape 2 grade Celsius peste pe-
rioada de referinţă 1991-2020”, a pre-
cizat Copernicus într-un comunicat
citat de AFP, potrivit Agerpres. Servi-
ciul european, care nu dispune de în-
registrări comparabile înainte de
perioada 1991-2020, anunţase deja că
vara anului 2022 a fost cea mai caldă
înregistrată vreodată (cu aproximativ
1,34 grade Celsius peste temperaturile
normale).

Potrivit serviciului european, „un
val de căldură a dus la temperaturi zil-
nice record în Europa de Vest şi la o
lună octombrie cu temperaturi record
pentru Austria, Elveţia şi Franţa, pre-
cum şi pentru o mare parte din Italia
şi Spania”.

În ultimii 30 de ani, Europa a în-
registrat o creştere a temperaturii de
peste două ori superioară mediei pla-
netare, încălzindu-se cu aproximativ

0,5 grade Celsius pe deceniu, potrivit
unui raport al Organizaţiei Meteoro-
logice Mondiale (OMM) şi al C3S,
publicat pe 2 noiembrie a.c.

În octombrie, în unele părţi ale
continentului, această vreme anormal
de caldă a fost combinată, ca şi pe pe-
rioada verii, cu un deficit de precipi-
taţii. 

„Vremea a fost mai uscată decât
media în cea mai mare parte a sudului
Europei şi a Caucazului”, relatează
Copernicus. 

În schimb, „în nord-vestul Penin-
sulei Iberice, în regiuni din Franţa şi
Germania, în Marea Britanie şi Ir-
landa, în nord-vestul Scandinaviei şi
în mare parte din Europa de Est şi în
centrul Turciei, vremea a fost mai
umedă decât media”. 

În restul lumii, Copernicus ra-

portează că „în Canada s-a înregistrat
o căldură record, iar în Groenlanda şi
în Siberia au fost observate tempera-
turi mult mai ridicate decât media”. 

În schimb, „cele mai scăzute tem-
peraturi în raport cu media au fost în-
registrate în Australia, în extremitatea
estică a Rusiei şi în unele părţi din
vestul Antarcticii”. 

De la sfârşitul secolului al XIX-
lea, Pământul s-a încălzit cu aproape
1,2 grade Celsius, aproximativ jumă-
tate din această creştere având loc în
ultimii 30 de ani. Anul acesta este pe
cale să fie al cincilea sau al şaselea cel
mai cald din istorie, în pofida im-
pactului din 2020 al La Nina - un
fenomen climatic periodic şi natural
din Pacific care răceşte atmosfera.                                 

ACCENT MONTREAL

UUnn  aajjuuttoorr  ppeennttrruu  ţţăărriillee
ssăărraaccee  aaffeeccttaattee  ddee  
sscchhiimmbbăărriillee  cclliimmaattiiccee

Conferința anuală a ONU dedicată climei, COP27, s-
a încheiat fără un acord privind reducerea gazelor cu efect
de seră, însă cu adoptarea unui text, foarte disputat, cu
privire la ajutorul pentru ţările sărace afectate de schim-
bările climatice.

Respectiva rezoluție, descrisă drept istorică de către
promotorii săi, prevede crearea unui fond dedicat pentru
finanțarea daunelor climatice deja suferite de ţările cele
mai sărace. În anumite puncte controversate, textul a fost
formulat în mod intenționat în termeni vagi. Clarificările
și detaliile operaționale urmează să fie definite pentru
adoptare la viitoarea COP, la sfârşitul lui 2023 în Emi-
ratele Arabe Unite. Viitoarea întâlnire promite noi cioc-
niri între puncte de vedere divergente, mai ales în legătură
cu problema contribuitorilor, ţările dezvoltate insistând
ca dintre aceştia să facă parte şi China.

EEffeecctt  nneeaașștteeppttaatt  aall  rrăăzzbbooiiuu--
lluuii  ddiinn  UUccrraaiinnaa::  EEssttee  ppoossiibbiill
ccaa  RRuussiiaa  ssăă  ffii  aacccceelleerraatt
ttrraannzziiţţiiaa  eenneerrggeettiiccăă  aa  
ppllaanneetteeii

Invazia Rusiei în Ucraina ar putea avea un efect para-
doxal şi, totodată, pozitiv pentru climă, a anunțat Agenţia
Internaţională pentru Energie (AIE). Mai precis, emisiile
globale de gaze cu efect de seră cauzate de producţia de
energie ar trebui să atingă „un punct maximal” încă din
2025, după creşterea investiţiilor în energiile regenera-
bile provocată de „reorientarea profundă” a pieţelor mon-
diale din acest sector de activitate.

Pieţele de energie şi politicile publice s-au schimbat
după invazia rusă din Ucraina, nu doar pentru timpul
prezent, ci şi pentru deceniile care vor urma, se arată în
raportul citat de Digi24.ro.

„Ruptura” Europei de gazul rusesc s-a petrecut cu o
viteză „pe care puţine persoane o credeau posibilă” anul
trecut, estimează AIE. Moscova „va pierde aproape 1.000
de miliarde de dolari” din aceste exporturi până în 2030,
a declarat directorul general al AIE, Fatih Birol, într-o
conferinţă de presă online.

Barajul Edersee din Waldeck, Germania, în septembrie 2022, după ce o secetă
intensă a afectat regiunea. FOTO: AFP
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Ne apropiem de sfârşitul anu-
lui și cum de obicei acest
sezon este propice reflecțiilor
privind planurile de viitor, vă
oferim câteva noi informaţii
din domeniul imigrației care
vor avea un impact hotărâtor
în următorii ani.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Printre cele mai impor-
tante măsuri recente
adoptate la nivel federal
se numără noua CNP -
Clasificare națională a
profesiilor (Classifica-

tion Nationale des Professions/ National
Occupation Classification), care a intrat
în vigoare pe 16 noiembrie 2022. Această
clasificare este un instrument de lucru
pentru cei din resurse umane, recrutare,
imigrație etc. – tot ce privește mâna de
lucru în Canada.

Așa cum numele o indică, este vorba
de un catalog al tuturor meseriilor din
Canada, care descrie condițiile de respec-
tat (recunoaşterea diplomelor, apartenența
la ordinele profesionale), experienţa nece-
sară, responsabilitățile ce trebuie asumate
pentru a exersa o anumita profesie etc.
Acest catalog este actualizat la fiecare
cinci ani. Până acum era utilizat CNP din
2016, iar de acum înainte va fi utilizat
CNP 2021.

De data acesta nu a fost doar o actua-
lizare, ci și o schimbare importantă în
evaluarea nivelului de competențe al
fiecărei meserii. Există tabele care sta-
bilesc corespondențe între CNP 2016 și
CNP 2021, dar nu vom intra aici în aceste
detalii.

Ceea ce este important de subliniat
este trecerea anumitor meserii de la
nivelul de competențe C (de exemplu
șoferii de camion sau preposé aux bénéfi-
ciaires/ beneficiary attendant) la nivelul
de competențe B.

De ce este important acest lucru?
Deoarece soții celor care au meserii de
nivelul de competență C și D nu pot avea
un permis de lucru deschis și pot veni doar
ca vizitatori. De acum înainte însă, da-
torită acestor schimbări, vor avea dreptul
să aibă un permis de muncă deschis.
Cererea poate fi făcută online și în anu-
mite situații chiar la un punct de intrare în
Canada (punct de frontieră).

Acest lucru are un impact și pentru cei
care doresc să obțină rezidenta perma-
nentă mai târziu, căci într-o familie vom
avea:
● Candidatul principal care a avut un con-
tract de muncă și are un permis de muncă
închis (pentru o anumită companie, un

anumit post și un anumit salariu) și care
automat ar putea cere rezidența perma-
nentă (dacă respectă și alte criterii speci-
fice fiecărui program de imigrație).
● Soțul/ soția care poate obţine un permis
de muncă deschis (adică pentru orice com-
panie, poziție, salariu). Acesta va dobândi
o experienţă de muncă legală în Canada
care îi va deschide calea către programele
de imigrație. Dacă ar fi numai vizitator, în
grilele de evaluare ar putea utiliza numai
studiile și experiența de muncă din afara
Canadei, deci nu ar beneficia de un anu-
mit număr de puncte.

Prin urmare, un cuplu ar putea alege
care dintre cei doi parteneri ar avea mai
multe șanse să obțină rezidența perma-
nentă și deci să fie candidatul principal în
demersurile întreprinse în acest scop.

Înlesnirea accesului la
rezidență permanentă

La ora actuală, domeniul imigrației

este sub mare presiune, deoarece econo-
mia canadiană suferă din pricina lipsei de
mână de lucru. De aceea, odată cu noua
CNP, au fost anunțate măsuri pentru a
ușura accesul la rezidență permanentă prin
Entrée Express/ Express Entry a per-
soanelor care sunt deja în Canada și lu-
crează, iar meseria lor se află pe o listă de
16 profesii. Lista cuprinde, printre altele:
administratori de salarii, asistenți dentari,
asistenți de farmacie, cosmeticiene, şoferi
de camion, şoferi de autobuz, conducători
de echipament greu etc.

Fiind vorba de Entrée express, candi-
daţii trebuie să dovedească că se stabilesc
în altă provincie decât Quebec, să
pregătească echivalența oficială a
diplomelor, să treacă testele de engleză-
franceză, să facă dovada timpului lucrat
legal în Canada etc.

Menționăm că în afară de Entrée ex-
press aceste schimbări vor afecta și candi-
daţii care cer rezidența permanentă prin
Programme des candidats des provinces/
Provincial Nominee Program. Aceștia tre-
buie să aplice pentru a obține o acceptare
din partea provinciei. După ce o obțin, își
pot crea un profil pe Entrée express, pre-
cizând că au fost deja acceptaţi de o
provincie.

Acest proces poate fi și inversat, adică
mai întâi crearea profilului pe Entrée ex-
press cu menționarea provinciilor unde
candidatul vrea să se instaleze. Acesta va
fi contactat de una dintre provincii, în mă-
sura în care respectă criteriile lor, va con-
tinua demersurile pentru obţinerea
acceptării și va reveni în Entrée express
pentru obținerea rezidenței permanente.

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

Imigrație în Canada: Schimbări importante în
Clasi-carea națională a profesiilor

Vreți mai mulți clienți?

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

Suntem aici să vă ajutăm!

Print și online
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Florian Costache & Tatiana

Live music

BALKANI
wwwwww..bbaallkkaannii..ccaa
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Placerea si confortul gustului traditiei.
VVaa  aasstteeppttaamm  ccuu  ccoommeennzzii  ddee  ssaarrbbaattoorrii  ppaannaa  ppee  1188  
ddeecceemmbbrriiee,,  iinn  mmaaggaazziinn,,  pprriinn  tteelleeffoonn  ssaauu  ppee  ssiittee..
CCaarrnnaattii  ccuu  uussttuurrooii  •• CCaallttaabbooss  •• PPiiffttiiee  •• JJuummaarrii  •• TToobbaa

CCaass  •• SSaarrmmaallee  •• CCoozzoonnaaccii  •• SSaarraatteellee  •• PPrraajjiittuurrii  
Si multe alte feluri de mancare gatita

UUnn  ddeeppoozziitt  eessttee  nneecceessaarr  aattuunnccii  ccaanndd  ddaattii  ccoommaannddaa..

SSTT--HHUUBBEERRTT  || 445500..667766..66665544
5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

OOrraarr  ddiissppoonniibbiill  llaa::  bbaallkkaannii..ccaa
2244  ddeecceemmbbrriiee  --  ddeesscchhiiss  ppaannaa  llaa  oorraa  1144::0000

ÎÎnncchhiiss  ppee  2255  ssii  2266  ddeecceemmbbrriiee

MMOONNTTRREEAALL  ||    551144..880077..11662266
Piata Jean-Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3

OOrraarr  ddiissppoonniibbiill  llaa::  bbaallkkaannii..ccaa
ÎÎnncchhiiss  ppee  2255  ssii  2266  ddeecceemmbbrriiee
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Activități de Crăciun la Montreal

Târgul de Crăciun din
centrul Montrealului

Deschis începând cu 19 noiembrie,
Grand Marché de Noël se va desfășura până
pe 31 decembrie în Place des festivals
(1499 rue Jeanne-Mance, Quartier des
spectacles). Anul acesta, 30 de chioșcuri în-
tâmpină vizitatorii cu produse de la 75 de
artizani locali și regionali – vinuri, deli-
catese culinare, cosmetice, bijuterii, deco-
rații, accesorii vestimentare și alte produse
ce vă pot inspira pentru cadourile de Cră-
ciun. Instalațiile luminoase contribuie la
crearea unei frumoase atmosfere, punctată
de un program menit să îi bucure atât pe cei
mari, cât și pe cei mici: dans, acrobații,
marionete, teatru și spectacole de muzica
tradițională, jazz sau folk.

Satul de Crăciun de la Piața
Atwater și Târgul de Crăciun
de la Jean-Talon

De șapte ani, Place du Marché de la
Piața Atwater (rue St-Ambroise, între St-
Émilie și avenue Greene) se transformă
într-un sătuc festiv pe perioada Sărbătorilor.
Foc de tabără, arome delicioase, chioșcuri
artizanale incredibile, cu o varietate de pro-
duse ce pot fi oferite de Crăciun, și pro-

grame muzicale vă așteaptă până duminică,
18 decembrie. În fiecare sâmbătă și du-
minică din perioada 26 noiembrie – 18 de-
cembrie, Moș Crăciun va vizita acest
Village de Noël între orele 14:00 – 17:00,
spre bucuria celor mici.

La Piața Jean Talon (7070 avenue
Henri-Julien) ne așteaptă un alt Târg de
Crăciun, de pe 26 noiembrie până pe 18 de-
cembrie. Artizanii locali își vor expune pro-
dusele – alimente, cosmetice, decorații,
bijuterii, haine (inclusiv pentru câini și

pisici) - în ingenioasele căsuțe amenajate în
acest scop. Instalații festive, degustări și
show-uri live cu muzică de Crăciun și mu-
zică folclorică din Quebec vor întregi at-
mosfera acestui târg. Moș Crăciun va face o
vizită pe 17 decembrie, între orele 13:00 și
16:00.

Programele complete și alte detalii utile
despre Grand Marché de Noël, Le Village
de Noël și Marché de Noël de la Jean-Talon
găsiți la www.noelmontreal.ca.

Moș Crăciun în Împărăția
Crăciunului de la Complexe
Desjardins

De pe 19 noiembrie și până pe 24 de-
cembrie, Complexe Desjardins devine
gazda lui Moș Crăciun și a Zânei Steluțelor.
Pentru a-l întâlni în week-end (și a face fo-
tografii, contra cost) trebuie să faceți o pro-
gramare la fața locului începând cu ora
9:30. În cursul săptămânii nu e nevoie de
programare. De notat că nu se pot face re-
zervări, nici online, nici în alt mod.

Numeroase alte activități gratuite -
spectacolul Fontaine boréale, concerte (cor
și orchestră), spectacole de dans, spectacole
și animații pentru copii etc. - au loc în
Grande-Place de la Complexul Desjardins
în această perioadă pentru a crea ambianța
magică a Sărbătorilor. Cei mici pot face și o
plimbare cu trenulețul – biletul costă 2$ și
se poate achiziționa la fața locului.

Toate detaliile sunt disponibile la:
www.complexedesjardins.com.

Crăciunul în parc
O nouă ediție a festivalului Noël dans le

parc va avea loc anul acesta între 3 și 31 de-
cembrie, în Place Émilie-Gamelin (Berri
colț cu Ste-Catherine, Montreal), în Parc
des Compagnons-de-Saint-Laurent (1W5,
4365-4375 R. Cartier, Montreal, H2H 2N9)
și Parc Lahaie (aflat la intersecția dintre
avenue St-Laurent și rue Laurier, în
Plateau-Mont-Royal). Toate activitățile sunt
gratuite, de la concerte în aer liber cu artiști
consacrați sau emergenți, la spectacole de
dans, focuri de tabără, poezie, divertisment,
spectacole pentru copii și multe altele. Cei
mici vor fi fermecați de atmosfera de săr-
bătoare și numeroasele activități ce le sunt
dedicate, iar cei mari vor retrăi magia Cră-
ciunului din copilărie.

De Revelion, un program special va
avea loc în Place Émilie-Gamelin, între
orele 15:30 și 1:00. Show-uri live și muzică
de toate genurile – de la cea tradiţională din
Quebec și din diferite colțuri ale lumii, la
trip-hop, house, disco, pop, soul, electro și
dance.

Activitățile se vor ține indiferent de
starea vremii, după cum precizează orga-
nizatorii. Programul pentru toată durata
festivalului este disponibil la: www.noel-
dansleparc.com.

ACCENT MONTREAL

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

FOTO: Grand Marché de Noël de Montréal / Facebook.
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O expoziție gratuită dedicată uneia dintre
cele mai adorate păpuși din toate timpurile:
Barbie
Această expoziție prezintă
peste 1,000 de figurine, inclu-
siv câteva modele inedite, in-
spirate de celebrități și mari
artiști sau îmbrăcate de de-
signeri de modă renumiți.

Barbie Expo este permanentă și gratu-
ită pe tot parcursul anului, dar poate că o
vizită în anotimpul rece și în apropierea
Sărbătorilor este mai nimerită ca în alte
perioade ale anului. Departe de a fi plic-
tisitoare, expoziția se adresează de-o
potrivă adulților și copiilor și nu trebuie
să fiți fan al acestei păpuși celebre pentru
a o savura.

Expoziția Barbie se întinde pe o
suprafață de peste 450 de metri pătrați și
reunește mai bine de 1,000 de păpuși Bar-
bie și Ken îmbrăcate de creatori de modă
legendari precum Christian Dior, Donna
Karan, Armani, Ralph Lauren, Vera Wang,
Oscar De La Renta, Christian Louboutin,

Reem Acra, Carolina Herrera, Zac Posen
etc.

Expoziția reunește și multe persona-

lități istorice și celebrități transformate în
păpuși, printre care Marilyn Monroe, Au-
drey Hepburn, Elizabeth Taylor, Barbra

Streisand, Elvis, Catherine, Prințesa de
Wales, Marie Antoinette, Coco Chanel,
Grace Kelly, Mr. Spock sau Cleopatra,
pentru a enumera doar câteva.

De asemenea, se pot admira și păpuși
inspirate de mari artiști - Vincent Van
Gogh, Claude Monet, Renoir și mulți alții,
precum și aranjamente după filme celebre
ca Titanic, My Fair Lady, Grease, Pe ari-
pile vântului, Hunger Games, Superman,
Vrăjitorul din Oz…

Nu în ultimul rând, Barbie Expo cele-
brează diversitatea, prezentând păpuși de
toate mărimile și culorile.

Aceasta este cea mai mare expoziție
permanentă de păpuși Barbie din lume. O
puteți vizita la 1455 rue Peel, Montreal,
H3A 1T5 (Les Cours Mont-Royal). Re-
zervările nu sunt necesare. Donațiile sunt
însă bine venite – toate fondurile vor
merge la Make a Wish Foundation
Québec, o organizație care face ca visele
copiilor bolnavi să devină realitate. Orarul
și alte informații sunt disponibile la
www.expobarbie.ca.

ACCENT MONTREAL

FOTO: Tourisme Montréal, www.mtl.org.
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Servicii
24/7

● Colete, plicuri, scrisori la domiciliu in
Romania, in 3 zile lucratoare

● Colectare la domiciliu pentru 15$ în zona
Laval si Montreal

● Trimitem oriunde in Romania si in
Republica Moldova

● Transfer de bani spre si din Romania
● Cadouri, flori, torturi, sampanie livrate in

Bucuresti pentru ocazii speciale

Traiteur Bourret
Comandati la 514.733.8462

PPrreeppaarraattee  ccuulliinnaarree  ddiinn  bbuuccaattaarriiaa  ttrraaddiittiioonnaallaa  
rroommaanneeaassccaa

Supe, Ciorbe, Sarmale, 
Chiftelute, Zacusca, Pilaf, Piftie,

Caltaboși
Colaci, Colive, Cozonaci, 

Fursecuri si multe altele 

* Cu comanda * 

www.accentmontreal.com
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Răceală, gripă, gastroenterită sau COVID-19?
Adesea poate fi dificil să dis-
tingem între o răceală și o in-
fecție mai gravă, cum ar fi
gripa sau COVID-19. Cum le
diferențiem? În articolul de
mai jos, câteva puncte de
reper grație capsulelor in-
formative de la Jean Coutu

Vechi de când lumea, virusurile reușesc
însă să ne surprindă, să ne perturbe viața de
zi cu zi și să ne amenințe sănătatea. Pan-
demia de COVID-19 ne-a făcut să devenim
conștienți de vulnerabilitatea noastră în fața
acestor microbi microscopici, imprevizibili
și uneori devastatori. COVID-19, boală
cauzată de un virus aparținând familiei
Coronaviridae (coronavirus), a impus o
provocare majoră la scară planetară. Coro-
navirusul este un exemplu de virus foarte
contagios, ceea ce explică numărul mare de
îmbolnăviri la nivel mondial.

Câteodată este însă dificil să deter-
minăm cauza îmbolnăvirii, mai ales când e
vorba de infecții virale.

Gripă sau COVID-19?
Gripa este, fără îndoială, infecția virală

cel mai adesea confundată cu COVID-19,
deoarece aceste două boli au mai multe
simptome în comun. Tusea, febra starea de
oboseală sunt simptome clasice ale acestor
două tipuri de infecție. Alte simptome posi-
bile includ dureri musculare și în corp.

Pneumonia este un exemplu elocvent de
complicație posibilă atât în caz gripă (in-
fluenza), cât și de COVID-19. Aceasta este
o infecție mult mai serioasă ce poate nece-
sita îngrijiri medicale și chiar spitalizare. În
cazurile cele mai grave, pacientul poate
ajunge la terapie intensivă. Măsurile pre-
ventive puse în aplicare în timpul pan-
demiei au urmărit în special reducerea
riscului de complicații cauzate de COVID-
19. Tot în scopul prevenirii complicațiilor,
în fiecare toamnă are loc o campanie de
vaccinare antigripală.

Deși oricine se poate confrunta cu com-
plicații ale gripei sau COVIDULUI-19,
unele persoane sunt mai vulnerabile în fața

acestor boli. Este cazul, în special, al per-
soanelor în vârstă și al celor cu un sistem
imunitar slăbit.

Răceală sau COVID-19?
În general, răceala obișnuită este o in-

fecție mai puțin gravă în comparație cu
gripa sau COVID-19. Cu toate acestea,
simptomele sale clasice, cum ar fi nas în-
fundat, nas care curge, strănut și durere în
gât, pot să semene cu cele de COVID-19.
De aceea, de multe ori cele două sunt con-
fundate.

În unele cazuri, simptomele răcelii pot
fi foarte neplăcute și pot duce la complicații
cum ar fi sinuzita sau infecții ale urechii. La
persoanele care suferă de astm bronșic, o
răceală poate duce la agravarea simp-
tomelor.

În prezent, nu există un vaccin eficient
pentru prevenirea răcelii comune. Există
însă vaccinuri împotriva gripei și a COVID-
19. Vaccinarea este o modalitate sigură și
eficientă de a ne proteja împotriva acestor
infecții.

Gastroenterită sau COVID-
19?

S-ar putea crede că gastroenterita nu are
nimic de-a face cu COVID-19, deoarece

afectează în principal sistemul gastroin-
testinal, nu cel respirator. Cu toate acestea,
aceste două infecții virale pot avea simp-
tome similare.

Într-adevăr, deși mai puțin frecvente,
unele persoane care au COVID-19 pot
prezenta greață, vărsături, crampe abdomi-
nale sau diaree. Dacă aveți astfel de simp-
tome, este bine să luați în considerare faptul
că ar putea fi COVID-19.

Fiți atent la semnele și simptomele
deshidratării și luați măsuri pentru a o pre-
veni, deoarece este cea mai frecventă com-
plicație a gastroenteritei. Dacă nu este
tratată în mod adecvat, deshidratarea poate
fi periculoasă, în special pentru anumite
persoane mai vulnerabile, cum ar fi be-
belușii, copiii mici, persoanele în vârstă sau
cele care trăiesc cu anumite boli cronice.

Testele rapide
Cum deosebim așadar COVID-19 de

gripă, răceală comună sau chiar gastroen-
terită? Din păcate, nu ne putem autodiag-
nostica bazându-ne doar pe observarea
simptomelor, deoarece există prea multe
asemănări între manifestările acestor
diferite tipuri de infecții virale.

Avem însă la dispoziție testele rapide
pentru a depista COVID-19. Chiar dacă
nu sunt la fel de fiabile ca testele PCR, ele

reprezintă totuși un bun instrument.
Disponibile în farmacii, ele sunt gratuite
și ușor de făcut acasă. Dacă prezentați
simptome, faceți un astfel de test rapid cât
mai repede posibil, la apariția primelor
simptome. Dacă iese negativ, dar simp-
tomele persistă, repetați-l în 24 de ore.
Dacă rezultatul este pozitiv, urmați reco-
mandările autorităților de sănătate pu-
blică.

Prevenirea infecțiilor virale
Indiferent de tipul infecției, prevenția

este folositoare tuturor, dar mai ales celor
cu o sănătate fragilă. Iar câteva exemple
de măsuri ce vă pot proteja și contribui la
protejarea altora:
● Nu ieșiți din casă dacă vă simțiți bolnav
sau prezentați simptome;
● Spălați-vă cât mai des pe mâini;
● Respectați recomandările autorităților
de sănătate publică privind izolarea,
carantina și portul măștii în spațiile pu-
blice;
● Respectați eticheta respiratorie (tușiți

sau strănutați în mască sau în pliul cotu-
lui);
● Evitați contactul cu persoane infectate
(sau posibil infectate).

ACCENT MONTREAL

Închis
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9 - 14

DUMINICĂ
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Presa abundă în informaţii cu
iz ştiinţific. Dar multe nu sunt.
Vreţi să înțelegeți cum să dis-
cerneți între o cercetare şti-
inţifică autentică şi una
improbabilă? Vorbim în acest
articol despre sistemul peer
review şi despre ce trebuie ur-
mărit la o ştire ştiinţifică.

Iată, pe scurt, ideile de bază pe care le
vom dezbate în cadrul acestui articol:
● Domeniul științific are un sistem de ve-
rificare a calității lucrărilor științifice,
înainte ca acestea să fie publicate. Acest
sistem este denumit peer review.
● Peer review se referă la faptul că experți
într-un anumit domeniu al ştiinţei verifică
lucrările de cercetare pentru validitate, im-
portanţă, originalitate și claritate.
● Editorii jurnalelor științifice au o grup
relativ mare de oameni de știință dintre
care să aleagă persoanele responsabile cu
trierea documentelor înainte de a se decide
pentru publicarea lor.
● Majoritatea „descoperirilor” științifice
despre care citim în ziare și reviste, pe in-
ternet sau despre care auzim la televizor
și radio, nu sunt publicate într-un jurnal
în care articolele să fie revizuite într-un
sistem peer review.
● Unele dintre aceste lucrări s-ar putea
dovedi a fi corecte, însă o bună parte din-
tre acestea este greșit sau incomplet.
Multe dintre aşa-zisele descoperiri, pre-
cum cele referitoare la „remedii miracu-

loase” sau „noi pericole”, nu ajung să fie
validate vreodată.
● Lucrările de cercetare nepublicate nu
sunt de folos nimănui. Oamenii de știință
nu le pot replica sau folosi, iar noi, ca so-
cietate, nu putem lua decizii legate de si-
guranța națională (sau sănătatea familiei,
de exemplu) bazându-ne pe lucrări care au
șanse mari de a fi eronate.
● Așadar, indiferent cât de interesantă sau
atractivă este o lucrare științifică sau me-
dicală, trebuie întotdeauna să întrebăm
dacă a fost revizuită în sistemul peer re-
view. Dacă da, putem căuta mai multe in-
formații referitoare la acest domeniu
pentru a studia părerile celorlalți oameni
de știință despre această lucrare, dimensi-
unea și profun-zimea studiului și dacă este
parte a unui sistem de dovezi care se în-
dreaptă către aceeași concluzie.

Cum putem înţelege
relatările științifice?

În fiecare zi suntem bombardați cu in-
formații științifice de către ziare, radio,
programele TV sau internet. Înţelegerea
acestor informații se poate dovedi o
sarcină dificil de realizat. Ce anume ar tre-
bui luat în serios? Care dintre aceste afir-
mații sunt doar „sperieturi”? Uneori,
cercetătorii par să aibă opinii contradic-
torii. Cum știm pe cine să credem?

Există un sistem folosit de oamenii de
știință pentru a decide care rezultate ale
cercetării ar trebui publicate într-un jurnal
științific. Acest sistem, denumit peer
review, supune lucrările de cercetare ști-
ințifică unor verificări individuale de către
experți științifici calificați, înainte de a fi
făcute publice.

Revizuirea făcută de către experţi ne
poate ajuta să înţelegem relatările științi-
fice, din moment ce avem confirmarea că
lucrarea a trecut verificările altor cercetă-
tori și este considerată validă, importantă
și originală.

Verificarea de tip peer review
înseamnă că afirmațiile făcute de
cercetători în jurnalele științifice sunt
diferite de alte tipuri de afirmații sau
presupuneri, precum cele făcute de
politicieni, grupuri de campanie sau autori
de editoriale. Știința este, așadar, mai mult
decât o altă opinie.

O scurtă descriere a
procesului de revizuire
peer review

În momentul în care un cercetător sau
o echipă de cercetători termină o etapă a
cercetării, de obicei scriu o lucrare în care
prezintă metodele aplicate, descoperirile
și concluziile. Apoi trimit această lucrare
către un jurnal științific pentru a fi luat în
considerare spre publicare.

Dacă editorul jurnalului consideră că
documentul este potrivit pentru jurnal, tri-
mite lucrarea către alți oameni de știință
care se documentează și publică articole
în același domeniu, cerându-le:
● să comenteze asupra validității lucrării –
sunt credibile rezultatele cercetării; sunt
adecvate conceptele și metodologiile?
● să judece importanța acesteia – este o
descoperire cu impact, de importanţă?
● să determine originalitatea ei – rezul-
tatele sunt noi? Lucrare face referiri
corecte la cercetările efectuate de alte per-
soane?

● să ofere o opinie dacă lucrare ar trebui
publicată, îmbunătățită sau refuzată (de
obicei de a fi trimisă în altă parte).

Acest proces este denumit peer review.
Oamenii de știință care procesează lu-
crările sunt denumiți recenzenţi (review-
ers).

Oamenii de știință nu trag niciodată
o concluzie dintr-o singură lucrare sau
un singur set de rezultate. Ei iau în con-
siderare contribuția pe care respectiva lu-
crare o are în raport cu alte lucrări
existente pe acelaşi subiect, dar şi
bazându-se pe experiența proprie. De obi-
cei este nevoie de mai mult de o lucrare
de cercetare pentru ca rezultatele să fie
considerate dovezi viabile sau să fie ac-
ceptate ca un adevăr public.

Scena științifică pentru
publicarea lucrărilor

Pentru ca volumul de cunoștințe ști-
ințifice să progreseze, cercetătorii trebuie
să facă disponibile propriile descoperiri
altor cercetători. Principala cale prin care
se realizează această operațiune este pu-
blicarea cercetărilor în publicaţii științifice
(publicații periodice menite să ajute la
avansul dezvoltărilor din domeniul ști-
inței, prin raportarea noilor cercetări).

Editorii de publicaţii ştiinţifice
primesc mai multe lucrări decât pot pu-
blica, astfel că folosesc un proces de se-
lecție în două etape. Mai întâi, ei iau în
considerare dacă lucrarea se potriveşte cu
profilul publicaţiei. De exemplu, unele
publicaţii acceptă numai lucrările de cer-
cetare care sunt spectaculoase; altele pu-
blică numai cercetările din anumite
domenii, precum microbiologia. Dacă un
editor de publicaţie decide că lucrare este
potrivită pentru publicare, atunci o va in-
troduce în sistemul peer review pentru a
verifica dacă rezultatele cercetării sunt
valide, importante și originale.

Un mic comentariu despre
finanțarea și disponibilitatea
publicaţiilor ştiinţifice

Majoritatea jurnalelor își atrag veni-
turile din subscrieri și din unele subvenții
organizaționale, organizări de conferințe
și publicitate.

Multe sunt disponibile pe internet și
există o tendință ascendentă de prezentare
gratuită a materialelor după o anumită pe-
rioadă, de obicei un an.

Există și metode auxiliare de finanțare
a publicaţiilor, cum ar fi plata de către
cercetători a recenziilor lucrărilor și
achitarea costurilor necesare publicării ar-
ticolelor lor pentru ca acestea să fie

Ghid pentru citirea unui
SCEPTICUS

Domeniul științific are un sistem de verificare a calității lucrărilor științifice, înainte ca acestea să fie publicate. Acest sistem este denumit
peer review și se referă la faptul că experți într-un anumit domeniu al ştiinţei verifică lucrările de cercetare pentru validitate, importanţă,
originalitate și claritate.
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articol de ştiinţă
disponibile liber. Mai puțin de 1% dintre
lucrări sunt publicate în această manieră.

Știați că...
Există aproximativ 21.000 de publicaţii

academice și științifice care folosesc sis-
temul de recenzie peer review? Un procent
mare din acestea reprezintă publicaţii ști-
ințifice, tehnice sau medicale, care publică
peste un milion de lucrări de cercetare în
fiecare an.

Publicarea într-o publicaţie face parte
din ceea ce înseamnă a fi om de știință. Ea
permite:
● conectarea indivizilor cu gândiri simi-
lare și informarea lor despre noile
cercetări. O lucrare publicată este citită de
oamenii de știință din întreaga lume.
● înregistrarea permanentă a ce s-a des-
coperit, când și de către care cercetători
(asemeni unui registru pentru știință).
● promovarea rezultatelor cercetărilor oa-
menilor de știință pentru a fi recunoscuți
de eventuali sponsori și alte instituții.
● prezentarea calităţii muncii cercetăto-
rilor: alți experți au notat-o ca fiind validă,
semnificativă și originală.

Comitetul de recenzenţi
analizează și propunerile
de cercetare

Comitetul de recenzenţi analizează și
cererile oamenilor de știință pentru fonduri
de cercetare. Entitățile finanțatoare, pre-
cum instituțiile filantropice pentru
cercetări medicale, caută sfaturile unor ex-
perți cu privire la cerința unui cercetător,
înainte de a ajunge la un consens privind
forma de plată. Comitetul de recenzenţi, în
acest caz, decide care cereri sunt cele mai
promițătoare și au potențialul de a ajuta or-
ganizația să își atingă obiectivele.

Cum îți poți da seama dacă
rezultatele prezentate au
fost verificate în sistem peer
review?

Poate fi dificil! De cele mai multe ori,
întreaga referință pentru lucrările recen-
zate are următoarea formă:
● Fellers J H and Fellers G M (1976)

Utilizarea unui instrument de inspectare
socială și implicațiile sale pentru inter-
acțiunile competitive. „Știința”, 192, 70-
72.
... sau sub următoare formă:
● Hedenfalk I, Duggan D, Chen Y, et al.
Profilele expresiilor genetice în cancerul
mamar ereditar.
„N Engl J Med”, 2001; 344: 539-48.

Câteva persoane lipsite de scrupule
folosesc acest format pe site-uri web și în
articole, pentru a cita lucrări care nu sunt
verificate în sistem peer review. Din feri-
cire, acest caz se întâmplă foarte rar.

E foarte probabil să auziți despre
cercetări noi în cadrul ştirilor zilnice, unde
nu există spațiu și nici interes pentru refe-
rințe integrale. Jurnaliștii buni de obicei in-
dică dacă articol unui cercetător a fost
publicat și este menționat numele jurnalu-
lui în care s-a făcut publicarea.

De asemenea, se pot căuta recenzii mai
lungi referitoare la aceeași lucrare de cer-
cetare și în alte ziare sau revistele științi-
fice, majoritatea dintre acestea găsindu-se
și pe Internet, pentru a afla dacă lucrarea a
fost publicată, și dacă da, unde.

Astfel se clarifică și dacă rezultatele
pretinse sunt o reflecție adevărată a des-
coperirilor prezentate în lucrarea de cer-
cetare.

Lucrările prezentate la conferințele ști-
ințifice au început, deseori, procesul re-
cenziei, însă, de obicei, sunt încă
nepublicate și preliminare.

Cu cât întrebăm mai mult „a fost
verificată în sistem peer review?”, cu
atât mai mult vor fi obligați reporterii
să includă aceste informații.

Așadar, cercetătorii folosesc
sistemul peer review. Și ce
dacă?

Când rezultatele cercetării au fost re-
cenzate și publicate într-o revistă științi-
fică, se indică faptul că acestea sunt valide,
importante și originale, astfel încât să
merite atenția altor oameni de știință.

Recenzia este o linie separatoare
esențială, prin care se face diferența între
ce este științific și ce este speculaţie și sim-
ple opinii. Majoritatea cercetătorilor fac o

distincție atentă între descoperirile verifi-
cate peer review și opiniile lor generale.

Sună interesant, însă ce se
întâmplă apoi?

Publicare unei lucrări recenzate în sis-
tem peer review este doar primul pas: des-
coperirile, și teoriile referitoare la ele,
trebuie să fie retestate și comparate cu alte
lucrări din același domeniu. Concluziile
unora dintre lucrări vor fi discutate sau
cercetări ulterioare vor arăta că au nevoie
să fie revizuite, pe măsură ce sunt adunate
mai multe date.

La fel cum o mașină de spălat are o
emblemă a calității, sistemul de verificare
peer review reprezintă o autoritate de mar-
care a calității în știință. Acesta îți spune
că lucrarea a fost desfăşurată și prezentată
la un standard pe care alți cercetători l-au
acceptat.

Provocări pentru sistemul
peer review
De ce nu poate exista un checklist pentru
verificarea validității științifice?

Verificarea lucrărilor științifice nu
poate fi făcută în aceeași manieră ca o re-
vizie tehnică a unei mașini și corectarea
unui test de matematică. De obicei, noile
cercetări au caracteristici unice, care sunt
dificil de verificat cu o listă de verificare și
care necesită decizii ale unor experți cu
privire la validitate, importanță și origina-
litate.

Recenzenţii detectează frauda și proasta
desfăşurare a cercetării?

Sistemul de verificare peer review nu
este un sistem de detecție a fraudelor. Re-
cenzenţii vor detecta, probabil, unele
nereguli, precum copierea cercetărilor altei
persoane sau declarațiile false de date,
deoarece sunt interesați de subiectul lor.
Cunosc lucrările de cercetare care s-au des-
fășurat în trecut și tipurile de rezultate care
sunt cele mai probabile. Cu toate acestea,
dacă o persoană încearcă, în mod deliberat,
să falsifice date, uneori nu există nicio
metodă de a ști acest lucru până când lu-
crarea nu este publicată, iar alte persoane
din comunitatea științifică o cercetează și

încearcă să repete experimentul.

Este știința „disidentă” respinsă prin pro-
cesul de recenzie?

Uneori, oamenii se tem că ideile noi nu
vor fi înțelese de alți cercetători (chiar dacă
acesta este și scuza pe care o afirmă
cercetătorii când nu vor să își prezinte lu-
crarea spre verificare). Este adevărat că re-
cenzenţii pot fi prudenți în legătură cu
descoperiri neobișnuite; iar detalii impor-
tante pot fi, inițial, trecute cu vederea. Însă,
dacă cineva a fost atent, ceilalți oameni de
știință o vor recunoaște și o vor distinge
față de revendicările greșite sau emfatice.
Editorilor de publicaţii ştiinţifice le plac
ideile inedite, aducând la lumină mii de
descoperiri importante.

Procesul de recenzare verificare peer re-
view încetineşte ritmul apariţiei progre-
selor științifice și medicale?

În lumea noastră cu comunicații in-
stantanee și știri timp de 24 de ore, un pro-
ces deliberativ precum verificarea
științifică în sistem peer review poate părea
frustrant de lentă. Comunicațiile electro-
nice au îmbunătățit-o, însă verificările
bune ale lucrărilor durează anumite pe-
rioade de timp. Câteodată, oamenii își jus-
tifică promovarea descoperirilor
nepublicate, spunând că sunt „prea impor-
tante pentru a mai aștepta”. Însă, cu toate
că unele lucrări au nevoie de luni de zile
pentru a fi recenzate și îmbunătățite, dacă
este o descoperire majoră, procesul poate
fi terminat în câteva săptămâni. Mai mult
decât atât, dacă descoperirile sunt foarte
importante (de exemplu, afectează sănă-
tatea unei națiuni), atunci este cu atât mai
necesar să fie verificate de recenzenţi.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitulat
„I don't know what to believe”, a fost pu-
blicată de Sense About Science. Scientia.ro
este un site de popularizare a științei și de
demontare a miturilor pseudoștiințifice.
Scientia.ro prezintă zilnic articole, are o
secțiune de bloguri și una destinată între-
bărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pot dona la:
www.scientia.ro.
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Cercetătorii din cadrul proiec-
tului de cercetare ALICE de la
de la CERN au măsurat pro-
prietățile unor nuclee care
conțin hiperoni – adică parti-
cule cu quarcuri stranii. Acest
tip de studii ne poate ajuta să
înțelegem dacă în inima
stelelor de neutroni există, pe
lângă nucleonii pe care îi
cunoaștem, și particule pre-
cum hiperonii.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

ALICE la
CERN
Unul dintre proiectele

de cercetare de la LHC
(Large Hadron Colli-
der) este ALICE, care
studiază ceea ce se în-

tâmplă atunci când se ciocnesc la energii
foarte mari nuclee de plumb.

În urma acestor coliziuni iau naștere mii
de particule în starea finală, multe dintre
acestea prin transformarea energiei în masă
(conform E=mc2, formula lui Einstein). La
ALICE se studiază aceste procese pentru a
înțelege mai bine nașterea și evoluția uni-
versului, dar și procese de fizică nucleară

care ar putea avea loc în stele și structura
stelelor de neutroni.

Stelele de neutroni
Stelele neutronice sunt ceea ce rămâne

dintr-o stea mai mare că Soarele, însă nu
mult mai mare (în acest caz se formează o
gaură neagră), atunci când aceasta ajunge
la sfârșitul vieții, în momentul în care în in-
terior nu mai pot avea loc reacții de fuziune
nucleară care să se opună forței gravi-
taționale. Când se ajunge în această fază,
forța gravitațională domină și în cadrul co-
lapsului gravitațional diverse straturi ale
stelei se ciocnesc între ele, generând o ex-
plozie cu o energie uriașă (denumită „su-
pernovă”).

Însă nu toată materia stelei este împrăș-
tiată în spațiu. O parte, cea centrală, rămâne
și dă naștere așa-numitei stele de neutroni.
La ora actuală nu știm încă bine din ce este
alcătuită o stea de neutroni. Evident,
conține foarte mulți neutroni (circa 1057),
însă, pe lângă aceștia, în inima stelei ar
putea exista și alte particule, precum cele
care conțin quarcuri stranii (strange), ca
hiperonii.

Stelele de neutroni se studiază atât prin
observații astrofizice și astronomice, prin
undele gravitaționale generate atunci când o
stea de neutroni se ciocnește cu o altă stea
de neutroni sau cu o gaură neagră, cât și
prin studii de fizică nucleară în labora-
toarele noastre, precum cele efectuate de
ALICE.

ALICE și hiper-nucleele
Hiperonii sunt particule asemănă-

toare protonilor și neutronilor, adică for-
mate din trei quarcuri, unul dintre quar-
curi fiind de tip strange. Se pot forma
nuclee care pe lângă neutroni și protoni să
conțină hiperoni. Acestea se numesc hiper-
nuclee și sunt studiate pentru a se înțelege
mai bine interacțiunea dintre hiperoni și nu-
cleoni (protoni și neutroni).

ALICE a studiat un anumit tip de hiper-
nuclee – așa-numitul hiper-tritiu – un nu-
cleu care conține un proton, un neutron și
un hiperon de tip Lambda. Practic au fost
produse și studiate circa 1000 de hipernu-
clee de acest gen.

Studiul a fost efectuat prin măsurarea
produșilor care rezultă din dezintegrarea
hiper-tritiului: adică heliu-3 și un pion. S-a
ajuns la concluzia că energia de legătură
dintre hiperon și nucleonii din hiper-tritiu
este extrem de mică (câteva zeci de KeV).
Ba mai mult, a fost studiată și antimateria
hiper-tritiului – anti-hiper-tritiu, care are, în
limita erorilor, aceeași viață medie ca și
hiper-tritiul. Acest ultim rezultat este im-
portant, întrucât, dacă nu ar fi fost așa, am
fi avut o situație de rupere a unei simetrii
fundamentale în univers (simetria CPT).

ALICE și stelele de neutroni
Au fost descoperite stele de neutroni cu

masă de circa două ori mai mare că a Soare-
lui. Altele au masă de circa 1,4 ori mai mare
decât cea a astrului nostru. Din câte știm,
stele cu masă așa de mare (de două ori cea
a Soarelui) nu ar trebui să conțină hiperoni,
însă situația nu este clară.

Rezultate precum cele obținute de
ALICE ne vor ajuta să înțelegem mai bine

interacțiunea dintre hiperoni și nucleoni și
vor contribui la descifrarea ecuației care stă
la baza stelelor de neutroni (Equation of
State). În așa-numitul Run3 – care începe
acum – se vor achiziționa și mai multe date
și vom studia în detalui hipernucleele, mă-
surând proprietățile acestora cu precizie din
ce în ce mai mare.

Acest studiu este important atât pentru
fizica nucleară și a interacțiunii nucleare
puternice, cât și pentru astrofizică (stelele
de neutroni).

Cătălina Oana Curceanu este prim cercetă-
tor în domeniul fizicii particulelor ele-
mentare și al fizicii nucleare, Laboratori
Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di
Fisică Nucleare (Roma, Italia) și colabora-
tor al Scientia.ro.

ALICE în lumea hiper-nucleelor și stelelor
de neutroni
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EXPERIMENTUL ALICE DE LA MARELE ACCELERATOR DE HADRONI (LHC) DE LA CERN

Imagine a detectorului din proiectul ALICE / LCH.

Experimentele de
la CERN
ALICE este unul dintre cele opt proiecte
de la LHC, celelalte fiind ATLAS,
CMS, TOTEM, LHCb, LHCf, MoEDAL
și FASER, şi are ca obiectiv principal
măsurarea aşa-numitei plasme de quar-
curi şi gluoni, adică supa primordială de
imediat după Big Bang care a format
materia şi universul.
Quarcurile, împreună cu electronii, neu-
trinii, dar și alte particule elementare (ex.
bosonul Higgs) fac parte din teoria mo-
delului standard al particulelor ele-
mentare. Sursa: www.scientia.ro
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Caut educatoare/ ajutor de educatoare
pentru o grădință în mediu familial situată
în Dorval, cu șase copii. Plata se face prin
cec. Postul este la timp plin, cu salariu
competitiv, fără asigurare colectivă, pen-
tru persoane de 18 ani și plus. Experiența
anterioară în domeniu nu este necesară,
dar este binevenită. Obținerea cazierului
judiciar și efectuarea unui curs de prim
ajutor pentru grădinițe sunt condiții obli-
gatorii, ale căror costuri le pot asigura.
Lăsați un mesaj la 514-636-4406 sau
scrieți la garderiedorval@yahoo.com.

Familie compusă din patru persoane,
locuind în cartierul Côte-des-Neiges din
Montreal, caută o menajeră pentru
curățenie, spălat rufe, gătit, pentru patru
zile pe săptămână. Postul este disponibil
imediat. Persoanele interesate sunt rugate
să ia legătura cu Mary la 514-731-2176.

Charcuterie Balkani St-Hubert caută
bucătar/bucătăreasă și/sau patisier/pa-
tisieră. Postul este la timp plin. Contac-
tați Éloïse, mtlbalkani@gmail.com sau
450-676-6654.

Companie de transport vrac caută șoferi.
Camioanele sunt parcate în St-Hubert.
Pentru informații sunați la 514-944-4115.

Cabinetul dentar dr. Joseph Henry (3882
Van Horne, Montreal) caută o persoană
pentru postul de igenist(ă) dentară. Pos-
tul este permanent, la timp plin sau timp
parțial, cu program flexibil. Contactați dr.
Henry la 514-739-2325.

Căutăm ajutor permanent în florărie.
Experiența cu florile nu este necesară, dar
este binevenită. Plata cu cec. Florăria este
online, fără clienți în spațiul de lucru. Sun-
tem situați la 7532 Chemin Côte-de-
Liesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru
detalii sunați la 514-449-5127.

Îngrijesc persoane în vârstă. Fac și menaj.
Ioana, 438-630-7140.

Doamnă de origine română, nefumătoare,
fără animale, caută un apartament 1 1/2
sau 2 1/2. Telefon: 438-922-4218.

Ofer spre închiriere cameră în casă parti-
culară, situată într-un cartier liniștit,
aproape de Trois Rivières. Preferabil per-
soană de sex feminin, nefumătoare, li-
niștită, ordonată și fără animale.
400$/lună+electricitate. Informații supli-
mentare la telefon 438-387-7341.

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.

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

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

Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Sunați la: 514-344-5153.

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

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe:
duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfân-
tului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T

2B1. www.sfgheorghe.com.

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

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

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

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

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

Canada la CM 2022: Un joc
matur și incisiv împotriva
Belgiei
Echipa naţională de fotbal a
Canadei (nr. 41 mondial în
clasamentul FIFA) trece
printr-o perioadă istorică la
ora actuală, debutând cu un
joc bun pe 23 noiembrie la
mondialul din Qatar.
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

După ce a învins Japonia
într-un meci amical de
pregătire, Canada a pus în
mare dificultate mai mult

titrata Belgie, nr. 2 mondial în clasa-
mentul FIFA.

Practic, deşi putea să deschidă scorul
în primele minute ale partidei prin
penaltiul ratat de Alphonso Davies,
echipa frunzei de arțar a arătat maturitate
prin jocul incisiv și colectiv practicat și,
cu mai multă atenție din partea arbitru-
lui, ar fi putut beneficia și de un al
doilea penalty în primele 45 minute ale
partidei.

Dar cum fotbalul se joacă pe goluri,

putem afirma că doar norocul și forma
excelentă a unuia dintre cei mai buni
portari din lume, Thibaut Courtois, a
făcut ca Belgia să scape cu fața curată și
să se impună printr-un joc de contra-
atac.

Din punctul meu de vedere, sunt
sigur că pentru a se califica mai departe,
naționala Canadei își va vinde scump

pielea în următoarele două meciuri din
grupa sa, cu Croația (nr. 12 mondial în
clasamentul FIFA) și Maroc (nr. 22 mon-
dial în clasamentul FIFA), pe 27 noiem-
brie și respectiv 1 decembrie 2022.

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

CM QATAR 2022

CCee  ssee  vvaa  îînnttââmmppllaa  ccuu
bbeerreeaa  iinntteerrzziissăă  ffaanniilloorr  llaa
MMoonnddiiaalluull  ddiinn  QQaattaarr

Cu două zile înainte de startul competiției,
FIFA a anunțat oficial că nu va putea fi con-
sumată bere cu alcool de către fani pe sta-
dioanele de la CM 2022 Qatar și nici în
împrejurimile lor.

A fost o lovitură importantă pentru Bud-
weiser, unul dintre sponsorii importanți ai
Campionatului Mondial de fotbal începând
din 1986, scrie HotNews.ro.

Într-o postare de pe Twitter în care erau
prezentate tone de baxuri cu bere, compania
a anunțat că alcoolul va lua drumul țării care
va câștiga Campionatul Mondial de fotbal.

Rămâne de văzut cine va primi pe 18 de-
cembrie (data marii finale de pe Lusail Sta-
dium) trofeul Cupei Mondiale, cecul de 42 de
milioane de dolari, dar și toată berea cu al-
cool care a fost interzisă în Qatar.

FFoorrmmuullaa  11::  GGrraanndd  PPrriixx--uull
ccaarree  vvaa  ddiissppăărreeaa  îînn  
sseezzoonnuull  22002233

Oficialii Formulei 1 au anunțat inițial un
sezon 2023 cu 24 de Mari Premii, însă BBC
precizează că un Grand Prix va dispărea din
calendarul anului viitor.

Este vorba de Marele Premiu al Chinei,
care nu va avea loc nici în 2023 din cauza
regulilor legate de Covid-19.

Ultimul Grand Prix care a avut loc în
această țară s-a disputat în 2019, iar pe 16
aprilie 2023 ar fi trebuit ca Formula 1 să
revină în China.

Oficialii Formulei 1 sunt de părere că nu
le pot cere echipelor să meargă la Shanghai
pentru Grand Prix în condițiile în care există
risc de infectare cu Covid-19, iar mai apoi ar
fi nevoite să stea zile întregi în carantină.

Conform actualelor reguli din China, o
persoană infectată cu Covid-19 trebuie să stea
cinci zile într-un centru de izolare și alte trei
în izolare la domiciliu.

TTuurrnneeuu  ppuutteerrnniicc  ppeennttrruu
RRaappiidd  ccuu  nnuummee  mmaarrii  ddiinn
SSeerriiee  AA  șșii  BBuunnddeesslliiggaa

Rapid București va profita de pauza prile-
juită de Campionatul Mondial de fotbal din
Qatar și va primi vizita echipelor Borussia
Dortmund și ACF Fiorentina, pentru un
turneu amical.

Turneul Superbet International Cup, sub
formă de triunghiular, se va disputa pe 10 de-
cembrie pe Arena Națională. 

La întreruperea campionatului, Rapid
ocupa locul al treilea în SuperLigă, cu 33 de
puncte, la opt lungimi distanță de liderul
Farul Constanța.

PE SCURT

QQaattaarr  aa  ccuummppăărraatt  ccuu  zzeeccii  ddee  mmiilliiooaannee  ddee
ddoollaarrii  vveeddeettee  iinntteerrnnaațțiioonnaallee  ppeennttrruu  aa
ssppăăllaa  iimmaaggiinneeaa  CCMM  ddee  FFoottbbaall

Controversele legate de situația sum-
bră a drepturilor omului în Qatar, în spe-
cial acuzațiile de exploatare a
muncitorilor imigranți și persecutarea
membrilor comunității LGBTQ, au
umbrit Campionatul Mondial de Fotbal
din 2022, scrie revista Time, citată de
Digi24.ro. Cu toate acestea, unele per-
sonalități din lumea divertismentului nu
s-au ferit să participe la ceremonia de
deschidere, ceea ce a atras criticile celor
care spun că vedetele au acceptat sume
mari de bani din partea unui regim opre-
siv.

Înainte de primul fluier de la meciul
de deschidere al Cupei Mondiale din
Qatar, câștigătorul premiului Oscar Mor-
gan Freeman a făcut o apariție sur-
prinzătoare pe stadionul Al Bayt. Actorul

american a narat ceremonia alături de
ambasadorul Cupei Mondiale FIFA și
starul qatarez de YouTube, Ghanim Al
Mufatah.

Fostul star al fotbalului, David Beck-
ham, un „ambasador” plătit pentru Qatar
2022, a privit ceremonia și primul meci
al campionatului din tribune. Despre
David Beckham au apărut informații
conform cărora ar fi primit 150 de mi-
lioane de lire sterline pentru rolul său de
ambasador al Cupei Mondiale din Qatar.
Alte surse spun că Beckham ar urma să
câștige 264 de milioane de dolari pe o
perioadă de 10 ani, timp în care va fi
imaginea turismului în Qatar.

Mulți alți artiști urmează să facă
spectacol în Qatar în concerte spon-
sorizate de stat pe durata celor aproape

30 de zile de Cupă Mondială. Printre ei
se numără rapper-ul jamaican Sean Paul,
Black Eyed Peas, Robbie Williams,
Jason Derulo, Nora Fatehi, Nicki Minaj,
Maluma și Myriam Fares.

Sunt însă și vedete care au ales să
boicoteze Cupa Mondială. Printre cei
care au promis că vor sta departe de
eveniment se numără Dua Lipa și Rod
Stewart.

„Mi s-a oferit o sumă uriașă de bani,
peste 1 milion de dolari pentru spectacol,
dar am refuzat pentru că nu mi se pare
corect să merg într-o țară care are astfel
de idei și valori. De asemenea, cred că
iranienii ar trebui să nu îi mai
aprovizioneze cu arme”, a spus Rod
Stewart, potrivit sursei citate.

În ciuda unui joc bun, Canada s-a înclinat în fața Belgiei, 1-0, în primul său meci dis-
putat după 36 de ani la un turneu final al Campionatului Mondial de fotbal.
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie) 
Sănătate: Nu prea ești în
apele tale, ba chiar sunt

posibile unele stări de anxietate și depre-
sie. Dragoste: Întâlneşti pe cineva care te
va face să-ți reevaluezi relația în care ești
și aspirațiile de viitor. Financiar:
Economiile şi prudenţa trebuie să rămână
preocupările tale principale. 

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Te bucuri
de sănătate şi vitalitate şi
poți să-ţi menții această

stare multe luni de acum încolo.
Dragoste: Perioadă bună, relaţia cu
partenerul de viaţă îți aduce multe satis-
facţii. Aveţi şansa de a realiza proiecte im-
portante împreună. Financiar: Nu ești
acolo unde ai vrea să fii în plan financiar.
Trebuie să-ți chibzuiești bine banii pentru
a putea face față tuturor cheltuielilor.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Risc
sporit de îmbolnăvire, mai
ales dacă frecventezi
spații închise aglomerate!

Dragoste: Totul va merge foarte bine în
relaţie dacă acţionezi cu prudenţă, căci
memoria s-ar putea să-ți joace feste. Fi-
nanciar: Ai intrat într-o perioadă bună pe
plan financiar şi ar fi bine să o exploatezi
din plin.  

RAC (22 iunie -  22
iulie)
Sănătate: Ai nevoie de
odihnă. Pleacă urechea la

sfaturile despre un regim de viață cât mai
sănătos. Dragoste: Este o perioadă cam
riscantă pentru inima ta, ai grijă cui îi oferi
iubirea şi încrederea. Financiar: Din
acest punct de vedere, nu se produc
schimbări semnificative care să-ți afecteze
situația materială.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ești predispus în
acestă perioadă la unele ne-
plăceri cauzate de articu-

laţii şi ligamente. Dragoste: Vă faceţi
unul altuia promisiuni care vă inspiră în-
credere că relaţia voastră va merge şi mai
bine de acum încolo. Pentru celibatari sin-
gurătatea nu este o problemă acum. Fi-
nanciar: Cheltuielile de sfârșit de an se
acumulează și te cam stresează. 

FECIOARĂ (23 august -
22 septembrie) 
Sănătate: Sănătatea trebuie
să devină cea mai impor-

tantă prioritate: odihnă, alimentaţie
echilibrată, mișcare. Dragoste: Chiar dacă
ai un partener, te încearcă un sentiment de
singurătate, motiv pentru care vei căuta
refugiu în alte planuri ale vieţii. Finan-
ciar: Nimic semnificativ care să influ-
enţeze starea ta financiară.

BALANŢĂ (23 septem-
brie - 22 octombrie) 
Sănătate: Prevenția este
cea mai importantă! Nu

amâna vizita la doctor și nu întârzia să pui
în practică recomandările acestuia.
Dragoste:  Oricât de mult ai iubi, nu poți
lua decizii numai cu inima. Financiar:
Cheltuielile neprevăzute care apr acum îți
creează mult stres, pentru că ai fi dorit să
pui acei bani deoparte. 

SCORPION (23 oc-
tombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: Abordezi o atitu-
dine un pic ușuratică în

privința sănătății, ceea ce poate avea două
tăișuri. Dragoste: Dacă eşti celibatar, în
ochii admiratorilor joci rolul inaccesibilu-
lui, dar lasă câteva portiţe pentru o even-
tuală apropiere. Financiar: Creşteri de
venituri, dar şi cheltuieli destul de mari.

SĂGETĂTOR (22 noiem-
brie - 21 decembrie) 
Sănătate: Starea voastră de
sănătate se prezintă destul

de bine. Dragoste: Îți exprimi senti-
mentele cu greutate și nu reușești să te
comporţi relaxat şi firesc. Analizează-ți
situaţia cu atenţie, capacitatea intelectuală
se află la parametrii maximi. Financiar:
Va trebui să acţionezi cu mare prudenţă
pentru a nu-ți destabiliza situația finan-
ciară.

CAPRICORN (22 decem-
brie - 19 ianuarie)
Sănătate: Te simți bine în
pielea ta, însă prioritatea

numărul unu acum este sănătatea familiei.
Dragoste: În dragoste nu ai de ce să te
plângi. Relaţia cu persoana iubită merge
bine. Cei singuri vor experimenta o
creștere a stimei de sine și mai mult succes
în plan sentimental. Financiar: Ai un fler
anume de a cheltui banii exact unde şi
când trebuie.

VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie) 
Sănătate: Dureri mărunte,
indispoziții trecătoare care

totuși îți afecteză starea de spirit.
Dragoste: Deși apreciezi dovezile de
dragoste puse într-o formă romantică,
acum calculezi iubirea partenerului tău
mai mult în funcție de faptele pe care ţi le
dedică. Financiar: Cu banii eşti OK. 

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Mergi
pe sfaturile medicilor, ale
specialiștilor, nu pe leacuri

alternative. Dragoste: Dacă te pui mai
mult în valoare, dacă pui mai mult accent
pe calităţile tale speciale, rămânând însă
sincer și autentic, vei avea mai multe
șanse ca visul tău de iubire să se împlin-
ească. Financiar: Gesturile pripite te pot
costa cam mult. 

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ 

DREPT CIVIL,
COMERCIAL 
ȘI AL MUNCII

DREPT 
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 28 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 




	pag 1 accent_Layout 1
	pag 2 accent - comunitate_Layout 1
	pag 3 accent - comunitate_Layout 1
	pag 4 accent - actualitate_Layout 1
	pag 5 accent - actualitate - ro_Layout 1
	pag 6 accent - actualitate_Layout 1
	pag 7 accent - mediu_Layout 1
	pag 8 accent - utile_Layout 1
	pag 9 accent - reclame_Layout 1
	pag 10 accent - timp liber_Layout 1
	pag 11 accent - timp liber_Layout 1
	pag 12 accent - reclame_Layout 1
	pag 13 accent - sanatate_Layout 1
	pag 14 accent - granitele gandirii_Layout 1
	pag 15 accent - granitele gandirii_Layout 1
	pag 16 accent - stiinta_Layout 1
	pag 17 accent - mica pub_Layout 1
	pag 18 accent - sport_Layout 1
	pag 19 accent - divertisment_Layout 1
	pag 20 accent_Layout 1

