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Cuando necesitamos el dine-
ro de la Union Europea a los 
ministros y a los politicos se 
les llenaba la boca cuando ha-
blaban de Europa y ahora por 
que no hacemos lo mismo ? 
no somos ni nos sentimos 
aun Europeos, tendra que 
pasar mas tiempo para tener 
este orgullo. mirad y apredn-
der de los americanos...

Fernando Ramon Moreno

da a los que hasta ahora han 
subvencionado la economia 
española durante unos bue-
nos años: la Union Europea. 
De repente nos dimos cuen-
ta que no vamos a necesitar 
los productos europeos, sino 
tenemos que cambiarlos por 
productos made in Spain , 
para rescatar los puestos de 
trabajo. no creo que tenemos 
aun la vision de Europa como 
de nuestro pais y España 
como una Region autonoma. 

mana pasada, que parecia te-
ner una nota distinta, aunque 
hablaba de la crisis. El ministro 
miguel Sebastian parecia tener 
la solucion para salvar o resca-
tar mejor dicho, unos 120.000 
puestos de trabajo. Qual era le 
precio de rescate? Dar la espal-

Durante estos dias se ha 
hablado muchissimo sobre la 
crisis. En todos los medios, casi 
siempre, la noticia de la porta-
da tiene que ver algo con la di-
chosa crisis. Entre tanta noticia 
sobre las epocas de las vacas 
flacas, he encontrado una la se-

Queridos  lectores, Asesoria Fernando 
Ramon contesta a vuestras preguntas 
relacionadas tanto al mundo laboral 
como relacionadas al mundo juridico

Tras haber recibido varios emails 
con preguntas sobre la prestacion 
de desempleo, hemos considerado 
oportuno publicar sobre este asunto lo 
siguente: 

REQUISITOS PARA PERCIBIR 
PRESTACION POR DESEMPLEO.

-Haber estado en situación de alta 
en la Seguridad Social en un régimen 
que contemple la cotización por des-
empleo, un mínimo de 360 días dentro 
de lo seis años anteriores a la situación 
del desempleo.

-No haber cumplido la edad ordinaria 
para jubilación, salvo que no se tuviera 
derecho a ella por falta de cotización o 
se trate de situaciones de suspensión 
de la relación laboral o de reducción de 
jornada autorizados por expediente de 
regulación de empleo.

-Encontrarse en situación legal de 
desempleo, siendo el hecho causante 
finalización de contrato o despido

Un cordial saludo, Asesoria Asfer
C/ Maestro Chapi nr.18, Castellon
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Un gând bun
Sorin. S. (Castellon)

>>> Pot spune 
măcar că ma amuză 
cateodată să citesc 
presa şi cu toate că 
prefer de multe ori 
să obţin informaţiile 
de care am nevoie 
de pe internet prefer 
din când în când să 
citesc şi cate un ziar.
Pot spune că 
am avut norocul 
săptămâna trecută 
să dau peste unul 
din puţinele nu-
mere ale Expressu-
lui Informativ căci 
se pare că dispar 
destul de repede 
din toate punctele 
în care se distribuie 
şi am început să-l 
răsfoiesc totodată 
comparând toate 
informaţiile pe 
net sau de la tel-
evizor (avand ac-
ces şi la programe 
tv româneşti). Am 
constatat că deşi 
este editat şi tipărit 
în Spania, Expres-
sul Informativ este 

foarte bine structu-
rat din toate punc-
tele de vedere: sunt 
informaţii actuale, de 
opinie, de interes şi 
chiar de amuzament.
Mă bucură de ase-
meni neapartenenţa 
polititcă pe care 
tinde să o respecte 
ziarul, de faptul că 
nu vănd şi nici nu 
am văzut vre-un fel 
de propagandă sau 
publicitate electorală 
facută de cine ştie ce 
indivizi care nu se mai 
satură de putere şi 
tind să facă orice pen-
tru a rămâne pe post.
Totuşi cred că aţi 
putea fi un pic mai 
destinşi si chiar 
dacă este un ziar de  
informaţie generală 
aş gusta din cand in 
când şi  câte o glumă

Multa bafta şi succes 
in continuare la tot ce 
va-ţi propus să faceţi, 
sper să vă puteţi mari 
numărul de tiare 
tipărite să nu le caut 
pe la prieteni si în gen-
eral sa o ţineţi tot aşa.

La pagina del asesor  >>>>>>>>>
Scrisoarea cititorului

¡¿Somos o no somos 
Europa ? !
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>>> Perle ale politicienilor 

“Trebuie ca Romania sa continue sa 
fie un loc in care aceste retele de cri-
ma organizata sa nu se intrepatrun-

aspecte generale

Despre organizarea politică a 
Comunităţii valenciene

 >>> Marin Pruteanu/ Valencia

Comunitatea valenciană 
este o comunitate autonomă 
ceea ce înseamnă că are 
tradiţie instituţională proprie, 
limbă şi cultură specifice. 
acum 26 de ani, prin legea 
organică numărul 5 din 1 
iulie din 1982 se consfinţea 
statutul de autonomie al 
Comunităţii valenciene. În 
această lege apar şi principa-
lele instituţii ale acestei au-
tonomii şi relaţiile dintre ele. 
totalitatea instituţiilor de au-
toguvernare ale Comunităţii 
valenciene formează “Gene-
ralitat valenciana” sau sim-
plu Generalitat. fac parte 
din Generalitat: Parlamentul 
(“les Corts valencianes” sau 
“Corts”), Preşedenţia de la Ge-
neralitat, Guvernul valencian 
(“el Consell”) şi alte instituţii 
prevăzute de legi cum ar fi 
Consiliul valencian de Cultură 
sau academia valenciană. Ge-
neralitat valenciana nu este 
deci o instituţie, ci este un sis-
tem instituţional. 

Generalitat valenciana are 
competenţă exclusivă în do-
menii precum: organizarea 
instituţiilor de autoguverna-
re, conservarea şi dezvoltarea 
dreptului civil valencian, nor-
me şi procedee administrati-
ve, cultura, urbanism şi topo-
nimie, spaţii naturale, turism, 
lucrări civile care nu sunt ca-
lificate de interes general al 
statului şi care nu afectează o 
altă comunitate, drumuri ale 
căror itinerariu nu depăşeşte 
graniţele Comunităţii, trans-
porturi, distribuirea apei şi a 
energiei, asistenţă socială, ti-
neret şi imigraţie, etc. De ase-
menea îi corespund şi multe 
alte atribuţii importante care 
se referă la dezvoltarea sau 
executarea legislaţiei statu-
lui spaniol precum şi de ges-
tiune în domeniul economic, 
educativ, sanitar.

„Corts valencianes” sunt 
parlamentul autonom al 
Comunităţii valenciene. 
Deputaţii sunt aleşi prin 
vot direct. fiind puterea 
legislativă, principala funcţie 
este aceea de a aproba legile. 
alte funcţii ale Cortes-urilor 
sunt: aprobarea bugetului 
pentru Generalitat valencia-
na, alegerea Preşedintelui de 
la Generalitat, controlul par-
lamentar asupra Guvernului, 
solicitarea răspunderii politi-
ce a Preşedintelui şi a Guver-

nului, crearea de comisii spe-
ciale de control a aparatului 
administrativ, aprobarea, la 
propunerea Guvernului, de 
acorduri de colaborare.  În ca-
drul Parlamentului activează 
grupurile parlamentare şi se 
lucrează în comisii. Prezidiul 
Parlamentului valencian („la 
mesa de Les Corts”) este com-
pus dintr-un preşedinte, doi 
vicepreşedinţi şi doi secreta-
ri. 

Preşedintele de la Genera-
litat este ales dintre membrii 
Cortes-urilor de către acestea. 
Preşedintele de la Generalitat 
este şi preşedintele Guvernu-
lui. el este cel mai important 
reprezentant al Comunităţii 
valenciene. Conduce acti-
vitatea Guvernului şi este 
responsabil politic  în faţa 
Parlamentului. Principalele 
funcţii ale acestei demnităţi 
sunt: preşedintele este repre-
zentantul legal al Comunităţii 
valenciene,  colaborează 
cu alte instituţii ale statului, 
semnează convenţii şi acor-
duri, promulgă, în nume-

Guvernul Romaniei are purtător de cuvânt 

le regelui, legile votate de 
Parlament, stabileşte liniile 
directoare de guvernare. el 
numeşte membrii Guvernului 
şi poate crea sau desfiinţa de-
partamente ale Guvernului. 
Preşedintele îşi poate exerci-
ta puterea de reglemantare 
prin intermediul „decretelor  
de preşedinte”. 

Guvernul valencian (el 
Consell de la Generalitat va-
lenciana) reprezintă puterea 
executivă şi are ca principală 
funcţie conducerea apara-
tului administrativ de sub 
autoritatea lui. Parlamen-
tul reglementează prin legi 
principalele funcţii ale Gu-
vernului. Guvernul se com-
pune din Preşedintele de la 
Generalitat şi Consilieri („los 
Consellers”). Consiliul poate 
avea un vicepreşedinte, un 
secretar şi un purtător de cu-
vânt. Consiliul numeşte înalţii 
funcţionari, inspectează 
funcţionarea Deputăţiilor 
Provinciale (Diputaciones 
Provinciales), iniţiază proiec-
te de legi, emite decrete ad-
ministrative. 

administraţia care consti-
tuie Generalitat valenciana 
se organizează în Depar-
tamente („Consellerias”) în 
fruntea cărora se găseşte un 
Consilier, membru al Guver-
nului. Consilierii au ca funcţii: 
pregătirea anteproiectele de 
legi, propun Consiliului nu-
mirea de înalţi funcţionari, 
organizarea, conducerea şi 
inspecţia tuturor serviciilor 
propriului Departament, dis-
pun de cheltuielile acestor 
servicii. Consiliul aprobă un 
regulament organic pentru 
fiecare Departament. 

acestei diviziuni orizonta-
le a puterilor (nu am amintit 
aici instituţiile puterii judi-
ciare) i se adaugă o diviziune 
verticală, o superpoziţie a pu-
terilor provinciale şi comuni-
tare cu cele statale şi ale Uniu-
nii europene. De aici rezultă o 
arhitectură a puterii extrem 
de variabilă şi de complexă.

 După mai bine de o lună 
Guvernul are purtător de 
cuvânt pe europarlamentarul 
PD-L rareş niculescu. el 
a declarat că a decis să 
accepte oferta premierului 
emil boc, cu care a colaborat 
şi în cadrul Primăriei Cluj. 
“am avut onoarea să mi se 
propună această funcţie 
de către domnul boc. sunt 
mândru că voi putea să 
continui colaborarea cu 
domnia sa. am solicitat să 
mi se permită un răgaz să-mi 
finalizez proiectele începute 
la Parlamentul european”, a 

spus niculescu. noua voce 
oficială a executivului are 33 
de ani, provine din Cluj şi a 
absolvit facultatea de Ştiinţe 
Politice din cadrul Universităţii 
babeş bolyai, rupând astfel 
tradiţia purtătorilor de 
cuvânt care provin din presă. 

rareş niculescu a colaborat 
atât cu emil boc - fiind purtător 
de cuvânt al Primăriei Cluj - cât 
şi cu secretarul general vasile 
blaga, al cărui consilier a fost. 
Din 2007, rareş niculescu 
reprezintă PD-L în cadrul 
Parlamentului european.

POLITICA
PE SCURT

Sondaj INSOMAR - Traian 
Băsescu ar mai obţine un 
mandat prezidenţial
>>>Potrivit estimării insomar 
realizată pentru realitatea tv, 
traian băsescu ar primi 59% 
din intenţia de vot, pe când 
preşedintele senatului, mircea 
Geaonă, ar fi votat de numai 
13% dintre subiecţi. Pe locul trei 
s-ar clasa sorin oprescu, care 
a obtinut doar 8% din voturi.

Iliescu crede că şi România ar 
putea avea un Obama
 >>> Preşedintele de onoare al PsD, 
ion iliescu, a declarat, luni, că există 
posibilitatea apariţiei unei formule 
care să implice un candidat unic 
al coaliţiei guvernamentale, la ale-
gerile prezidenţiale, el arătând, 
totodată, că există, în egală măsură, 
şi posibilitatea să apară “un alt oba-
ma”. “Pot să apară şi surprize, cum a 
apărut obama la americani”, a mai 
spus ion iliescu.

Imunitate la concedieri 
pentru PDL-iştii şi PSD-iştii 
din Guvern
>>> executivul a adoptat o 
ordonanţă de urgenţă care 
îi apără pe şefii agenţiilor şi 
instituţiilor publice de conce-
dieri şi de reducerile de salarii. 
Dacă posturile lor sunt res-
tructurate, aceştia vor fi 
mutaţi pe alte posturi, la 
acelaşi nivel de salarizare. 

Boc şi-a lansat succesorul la 
Cluj cu sloganul lui Iliescu
>>>  Ca Premierul emil boc şi 
ministrul Dezvoltării vasile bla-
ga s-au dus la Cluj pentru a lansa 
candidatura lui sorin apostu pen-
tru locul lăsat liber de emil boc în 
primăria oraşului. sloganul sub 
care şi-a lansat candidatura cel care 
îndeplineşte acum interimatul la 
primăria clujeană este “am pornit 
împreună, continuăm împreună”.

Udrea se aliază cu Mazăre 
pentru a da plajele primăriei 
şi hotelurilor
>>> noul ministru al turismului 
şi-a exprimat susţinerea totală 
pentru demararea proiectului de 
transfer al plajelor în administra-
rea autorităţilor locale. În acest 
sens, DaDL începe luni demola-
rea tuturor barurilor de pe plajă.

Au chefuit ca la nuntă! 
>>> social-democraţii prezenţi la 
sinaia, zilele trecute, la o şedinţă 
în care şi-au pus la punct stra-
tegia guvernamentală şi cea 
parlamentară, au făcut un chef de 
zile mari seara, la restaurantul hote-
lului mara, cu spriţuri şi cu muzică 
lăutărească. Lăutarii au prestat foar-
te bine, mai ales că hârtiile de 100 
de lei veneau la fiecare dedicaţie.

da intr-o retea complexa de tipul 
McMafia”. “Liderul partidului nos-
tru, eu, am fost desem nat candidat 
de un congres al partidului”.
                                       Mircea Geoană
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Prima rachetă orbitală 
românească

La începutul acestui an 
va demara acţiunea: “De la 
români la Lună”, ce va inclu-
de un amplu turneu naţional 
de prezentare al progra-
mului spaţial românesc. 
asociaţia Română pentru 
Cosmonautică şi aeronautică 
a făcut publică existenţa 

primei rachete româneşti, 
capabilă să plaseze pe orbita 
terestră joasă sateliţi având 
greutatea de până la 400 kg. 
Racheta, numita Haas, în cins-
tea pionierului medieval aus-
tro-roman Conrad Haas, are 3 
trepte şi o greutate de lansa-
re de 23, 3 tone, o lungime de 
18 m şi un diametru de 4m. 

motorul primei trepte 
este hibrid, functionează 
cu apa oxigenată şi carbu-
rant solid pe bază de bi-
tum, dezvoltând o forţă 
de tracţiune de 47,6 tone.

Racheta va fi lansată de 
la altitudianea de 18 km cu 

>>> Adrian Buzatu - doctorand în fizica 

particulelor elementare la Univ McGill,

 Montreal, Canada.

Până la 8 ani, copiii 
nu învață din greșeli

ŞTIINŢIFICE

 Tehnologie

Laptopul 
dumneavoastră 
poate detecta 
cutremure

1.500 de laptopuri au fost îns-
crise în program. În iulie 2008, 
programul a detectat un cu-
tremur de 5.4 grade pe scara 
Richter în California. Reţeaua 
QCn prezintă avantaje şi deza-
vantaje faţă de seismografele 
tradiţionale. În primul rând, 
acestea din urmă costă mult, 
între 10.000 şi 100.000 de 
dolari. mai multe grupuri de 
cercetare ar avea astfel acces 
la date experimentale oferite 
de laptopurile voluntarilor. În 
al doilea rând, laptopurile pot 
simţi întreaga amplitudine a 
oscilaţiilor, iar seismografele 
nu o pot face. 

acestea din urmă sunt însă 
mai precise. Cu cât vor exista 
mai multe laptopuri în reţea, 
cu atât poziţia cutremurului 
va putea fi detectată mai bine. 
În viitor, programe bazate pe 
acest principiu ar putea oferi 
suficient timp de avertizare 
înainte de cutremure. În loc 
să fie depuse seismografe în 
multe locuri de pe terra, se 
folosesc laptopurile care sunt 
deja mult mai numeroase şi 
aflate în întrega lume.

Dar de ce doar laptopurile? 
Ei bine, calculatoarele de bi-
rou nu sunt mişcate în timpul 
funcţionării şi nu au nici un 
motiv de avea accelerometre 
incorporate. Însă cercetătorii 
s-au gândit deja să cree-
ze astfel de detectoare de 
vibraţii care să fie conectate 
la computerele de birou prin 
porturi uSb. acestea ar costa 
aproximativ 30 de dolari, dar 
poate ar putea fi sponsoriza-
te măcar pentru instituţiile 
şcolare. Structura de bază a 
acestei puneri în comun a 
puterii de calcul se numeşte 
grid computing şi reprezintă 

viitorul internetului. Experi-
mentele de la Large Hadron 
Collider au dus tehnica la un 
stadiu nemaiîntâlnit şi uşor 
uşor aceste tehnici ajung să 
fie folosite de întreaga socie-
tate. 

ideea de bază este aceea 
de a pune în comun nu doar 
informaţia (cum este cazul 
internetului) ci şi puterea de 
calcul, pentru ca mai multe 
calculatoare micuţe lucrând 
simultan să efectueze un cal-
cul complex la fel de repede 
ca şi un supercalculator. 

imaginaţi-vă că în viitor, 
imediat după un accident, în 
ambulanţă se iau parametri 
vitali ai rănitului, sunt trans-
mise la spital prin radio şi 
imediat porneşte o reţea de 
grid computing care folosind 
aceste date plus datele din is-
toricul medical al pacientului 
oferă un diagnostic şi sugestii 
de tratament înainte ca salva-
rea să fi ajuns deja la spital. 

acesta este doar un exem-
plu de modul în ştiinţa 
fundamentală, deşi caută 
să răspundă întrebări fără 
aplicaţii practice despre uni-
vers, este nevoie să îşi dez-
volte ustensile (precum grid 
computing) care apoi pot fi 
aplicate pentru a face socie-
tatea mai bună.

mai multe informatii despre 
acest subiect puteţi găsi vizi-
tând pagina 

http://www.stiintaazi.ro/

tot astfel cum puteţi dona 
puterea de calcul a com-
puterului dumneavoastră 
pentru ca împreună cu alte 
computere din lume oferite 
de alţi voluntari să analizeze 
date experimentale pentru 
căutarea vieţii extrateres-
tre sau pentru a căuta căi de 
tratare a cancerului, acum 
puteţi să vă înscrieţi la un alt 
proiect boinC în care puteţi 
ajuta la detectarea cutremu-
relor. De data aceasta însă, 
puteţi înscrie doar laptopul, 
nu şi calculatorul de birou. 
De asemenea, nu donaţi pu-
tere de calcul, ci informaţiile 
strânse de micul detector 
de vibraţii din laptopului 
dumneavoastră. Sistemul a 
detectat deja cu succes un 
cutremur iar pe viitor o astfel 
de tehologie ar putea oferi 
avertizmente viabile înainte 
de cutremure pentru a salva 
vieţi omeneşti.

Cum fiecare laptop poate 
fi agitat destul de mult când 
este transportat, el are un mic 
detector de vibraţii care este 
folosit de calculator. Dacă vă 
inscrieţi laptopul în progra-
mul Quake Catcher network 
(QCn), atunci aceste vibraţii 
sunt înregistrate de un pro-
gram. informaţii de la lapto-
puri din întreaga lume (pe 
care proprietarii lor le înscriu 
în program pe bază de vo-
luntariat) sunt analizate. Sunt 
substrase vibraţiile obişnuite 
de la tastare. Punând 
împreună toate aceste vibraţii 
se pot estima vibraţiile solului 
datorită cutremurelor.

Programul a fost lansat în 
martie 2008 şi deja peste 

ajutorul unui balon solar. for-
ma neobişnuită a rachetei a 
fost generată de necesitatea 
de a obţine o greutate pro-
prie cât mai redusă. această 
forma o face nepotrivită 
pentru lansările de la sol, 
dar perfect adaptată pen-
tru lansarile de la mare alti-
tudine, acolo unde atmos-
fera terestră este rarefiată.

Primul zbor al acestei rache-
te este prevăzut pentru anul 
2011, ocazie cu care va trans-
porta sonda ELE - European 
Lunar Explorer, pentru Google 
Lunar X Prize, o competiţie în 
valoare de 30 de milioane $. 

Conform unui studiu re-
cent realizat de cercetătorii 
olandezi de la universitatea 
Leiden, copiii până la 8 ani 
învață reţin că au făcut un 
lucru bun atunci când sunt 
lăudaţi sau apreciaţi, dar nu 
reţin că au făcut un lucru rău 
atunci când sunt certaţi sau 
pedepsiţi. Se pare că abia de 
la 11 ani încolo copiii încep să 
înveţe din greşeli. Cercetătorii 
au studiat prin imagistică 
medicală răspunsul creieru-
lui la recompense şi pedepse 
la diverite categorii de vârs-
te. Rezultatul este foarte im-
portant pentru tehnicile de 
educare a copiilor care pot şi 
trebuie să fie acum revizuite.

Cercetătorii au imparțit un 
grup de persoane în trei gru-
pe de vârstă (copii între 8 și 9 
ani, copii între 11și 12 ani și 

adulți între 18 și 25 de ani) și 
le-au dat să descopere niște 
reguli. folosind o tehnică de 
imagistică medicală (fmRi), au 
studiat cum se activează anu-
mite zone ale creierului atun-
ci când răspunsul dat era bun, 
sau când era greșit. S-a obser-
vat astfel că pentru copiii de 
8 ani, centrele de control ale 
creierului sunt mult mai mult 
activate atunci când primesc 
o recompensă decât atunci 
când sunt pedepsiți. adulții și 
copiii peste 11 ani sunt capa-
bili să învețe în mod eficient 
din greșeli. Pentru copiii de 8 
ani însă, a învăța din greșeli 
este dificil. această descope-
rire este foarte importantă 
deoarece poate poate şi tre-
buie să ducă la revizuirea şi 
îmbunăţirea tehnicilor de 
educare a copiilor sub 8 ani.

În cazul copiilor de 8 ani, centrele de control ale 
creierului sunt mult mai mult activate atunci când pri-
mesc o recompensă decât atunci când sunt pedepsiți.

Logo-ul programelor BOINC care coordonează programul Quake Catcher Network
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Planurile de luptă împotriva recesiunii trasate de cele două Cabinete diferă prin cifre, dar se aseamănă prin generozitate

boc dă mai puţini bani pe criză 
decât Tăriceanu

>>> Bălţătescu Sorin Iulian

 Fostul premier Călin 
Popescu-Tăriceanu anunţa, la 
vremea lui, măsuri anticriză 
de 10 miliarde de euro. Acum, 
premierul Emil boc are un 
plan de 7 miliarde de euro.

 În primul rând, Cabinetu-
lui Tăriceanu i-au fost puse la 
dispoziţie prognoze ceva mai 
optimiste privind evoluţiile 
din 2009, chiar dacă aces-
tea fuseseră ajustate. Cifra 
esenţială pe care se baza 
Tăriceanu era 160 de miliar-
de de euro, reprezentând 
Produsul Intern brut (PIb) pe 
2009, rezultatul unei creşteri 
economice de “numai” 6%. 

Prin urmare, şi bugetul de 
stat, pentru care se estimau 
venituri de aproape 40% din 
PIb, era mult mai generos – cel 
puţin 62-64 miliarde de euro. 
Cu aşa sume la dispoziţie, 
normal că n-a fost deloc 
greu să se elaboreze un plan 
anticriză ce presupunea chel-
tuieli de 10 miliarde de euro.

Noul Guvern, condus de 
Emil boc, are acum cu totul 
alte cifre, mult mai “sărace”, 
respectiv un PIb de 144,7 
miliarde de euro (creştere 
economică de 2,5%) şi veni-
turi la buget de 32% din PIb, 
adică puţin peste 46 miliarde 
de euro – sumă şi aşa incertă.

În plus, presiunile asupra 
bugetului sunt din ce în ce 
mai mari, având în vedere 

schimbările de situaţie din 
ultimele săptămâni. Din acest 
motiv şi măsurile anticriză 
sunt dozate astfel încât chel-
tuiala totală să fie mai mică, 
respectiv 7 miliarde de euro.

Programul anticriză al Gu-
vernului Tăriceanu era gene-
ros cu companiile, cărora li 
se alocau sume importante. 
De amintit că numai pentru 
IMM-uri, CEC-ul era capi-

 Protecţia socială şi creearea de noi locuri de muncă se numără printre puţinele puncte comune ale planurilor anticriză elaborate 

“Am stabilit ca, în ordinea 
priorităţilor, dezvoltarea 
economică, investiţiile şi 
protejarea celor cu venitu-
ri mici, pensii şi salarii mici, 
să fie axe ale programului 
bugetar“, a spus Emil boc. 

  
El  a arătat că aceste 

priorităţi vor fi „detaliate“ în 
Guvern, când se va aproba 
forma finală a proiectului bu-
getului de stat pe anul 2009.

ŞTIRI DE INTERES

Clienţii agenţiilor 
imobiliare nu 
vor să coboare 
preţurile

 Chiar dacă unii cumpărători 
au reuşit să cumpere aparta-
mente vechi la un preţ mai 
mic, chiar şi cu până la 40% 
faţă de cel cerut iniţial de 
proprietar, unii mai ţin încă 
cu dinţii de preţurile cerute. 
„Totdeauna au fost, sunt şi 
vor fi clienţi care nu lasă din 
preţuri. Noi îi numim clienţi 
fără vârstă, pentru că pes-
te doi ani, tot aici îi găseşti 
şi nu îşi vând apartamente-
le pentru că sunt ataşaţi de 
ele. Aproximativ 25% din 
clienţii noştri nu sunt dispuşi 
să lase din preţ”, a declarat 
Carmen Miron, consultant 
vânzări la agenţia imobiliară 
Edil din Cluj-Napoca.

“un astfel de exemplu este 
şi proprietarul unui apar-
tament cu două camere 
din zona Zorilor, care cere 
din iulie 2008 acelaşi preţ: 
90.000 de euro, în condiţiile 
în care tranzacţiile din zonă 
se finalizează acum la un preţ 
mediu de 60 – 65.000 de euro”. 

“un alt motiv pentru care 
proprietarii nu sunt dispuşi 
să mai scadă din preţuri 
este faptul că au contractat 
un credit pentru un aparta-
ment nou, pe care doreau 
să îl achite cu banii obţinuţi 
din vânzarea celui vechi.

Acest tip de clienţi, presaţi 
de credite, nu îşi permit să 
scadă, chiar dacă preţurile 
din zonă sunt mai mici”, ne-a 
declarat Aurel Vid, directorul 
agenţiei Savida din Timişoara.

talizat cu 250 de milioane 
euro în acest an, iar pentru 
susţinerea agriculturii, prin 
programul Fermierul, fon-
durile erau suplimentate 
cu 500 milioane de euro.

Premierul Emil boc a de-
clarat că axele proiectului de 
buget pe 2009 sunt dezvol-
tarea economică, investiţiile 
şi protejarea persoane-
lor cu salarii şi pensii mici.

Vendo casa en Albocacer planta baja una altura y buardilla
reformada y equipada con tres habitaciones un baño, cocina, comedor 

con chimenea , terraza
por 100.000 €

calle Calvario bajo, tel 964 25 76 21
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Homologacion de titulos
>>> Fernando Ramon Moreno/ CASTELLÓN

La particular concepción 
con la que se configura en 
nuestro ordenamiento la no-
ción de título oficial, con valor 
tanto académico como pro-
fesional, no excluye en abso-
luto la posibilidad de que los 
títulos extranjeros puedan 
ser objeto de declaración de 
equivalencia respecto de los 
correspondientes españoles 
y gozar, por tanto, de los mis-
mos efectos que éstos. por el 
contrario, la específica regu-
lación normativa del sistema 
español de títulos, determina 
también una singular regula-
ción del sistema para otorgar 
validez a los títulos extran-
jeros, cuya primera manifes-
tación loconstituye el hecho 
de que sea el estado y no 
las Universidades, como es 
práctica generalizada en los 
países de nuestro entorno, 
quien otorga los títulos uni-
versitarios. La homologación 
de un título significa que éste 
es válido y reconocido como 
tal en el territorio español. 
para que un título pueda ser 
homologado se tienen que 
haber completado los estu-
dios y contar con un diploma 
o título. La homologación es 
competencia del estado y se 
suele pedir si si se van con-
tinuar o iniciar estudios en 
españa. La convalidación se 
refiere a estudios que no han 
sido finalizados (y que se de-
sea concluir en españa) y su 
reconocimiento es compe-
tencia de las universidades. 
en otras palabras, un título 
se homologa y los estudios 
se convalidan. podrán homo-
logarse únicamente los títu-
los extranjeros que tengan 
validez académica oficial en 
el país expedidor del título. 
además el resultado de ob-
tener la homologación de un 
título extranjero no es otro 
que atribuir a quien la ob-
tenga los mismos derechos 
que proporciona el corres-
pondiente título español. si 
existe una equivalencia di-
recta entre el título extranje-
ro y los estudios reconocidos 
por un título oficial español 
los títulos se homologan sin 
más trámites que los mera-
mente administrativos. si los 
estudios no son exactamen-
te equivalentes (materias, 
número de horas, conteni-
do, etc.) en algunos casos 
será necesario examinarse 
de aquellas materias donde 
se hayan apreciado caren-
cias de formación. sólo en el 
caso en el que la formación 
recibida para la obtención 
del título extranjero sea sus-
tancialmente diferente a la 
española no se homologará 
el título. en este último caso 

de estudios, asignaturas, nú-
mero de horas (créditos) de 
cada curso. Copia autentifi-
cada o fotocopia compulsada 
del documento de identidad 
o pasaporte del interesado.
Certificado de que se han 
pagado las tasas correspon-
dientes. atención: los origina-
les no son devueltos ya que 
se guardan en el expedien-
te, por lo que se recomienda 
entregar fotocopias compul-
sadas de los originales. a los 
anteriores documentos hay 
que adjuntar una solicitud 
que se puede encontrar en 
la página Web del ministerio 
de educación y Ciencia: www.
mec.es en el capítulo de “edu-
cación”, y una vez ahí pinchar 
en “títulos y estudios extran-
jeros” (http://wwwn.mec.es/
mecd/titulos/files/anexo9.
rtf ). Homologación del título 
de doctor. además de todos 
los documentos anteriores, 
necesarios para el proceso 
de homologación, hay que 
adjuntar: una memoria en 
castellano que explique la 
tesis que se ha realizado. Co-
pia de la tesis (no necesita 
estar traducida) indicando 
los miembros del jurado y la 
nota obtenida. Cualquier otro 
documento que el interesado 
considere relevante. es preci-
so tener en cuenta que para 
obtener la homologación del 
doctorado, previamente hay 
que estar en posesión de la 
homologación de la licencia-
tura. Una vez obtenida ésta, 
el proceso no suele durar más 
de 6 meses.  

mas informacion: 
ministerio de educación y 

Ciencia Centro de informa-
ción y atención al Ciudadano 
sección de información edu-
cativa C/ alcalá, 36. 28071 
madrid teL.: 902 21 85 00 para 
consultas enviar un e-mail a 
través de la siguiente página 
Web: www.mec.es/inf/como-
info/consultas/ 

para conocer las direccio-
nes de las Comunidades au-
tónomas y Direcciones pro-
vinciales del ministerio de 
educación consulte esta pá-
gina Web: www.mecd.es/inf/
comoinfo/f-3.htm

en las universidades tam-
bién se puede conseguir in-
formación en relación con los 
procesos que les atañen. para 
más información a través de 
“títulos universitarios” en la 
siguiente página Web: www.
mecd.es/consejou/webcon-
sejo/index.html

- Centro nariC en españa 
ministerio de educación y 
Ciencia subdirección General 
de títulos, Convalidaciones y 
Homologaciones nariC

tel.: 91 506 5593
Web: www.mec.es

el interesado puede solici-
tar que le convaliden los es-
tudios realizados en su país 
para continuar su formación 
en españa y obtener el título 
deseado. es importante tener 
en cuenta que, en la práctica, 
el plazo de homologación 
puede llegar a durar hasta 2 
años. reconocimiento de tí-
tulos comunitarios. para ga-
rantizar la libre circulación 
de profesionales dentro del 
espacio económico europeo 
(eee), hay una serie de directi-
vas comunitarias que recono-
cen los diplomas, certificados 
y otros títulos de ciudadanos 
del eee que hayan obtenido 
su titulación en cualquiera 
de los estados miembros (los 
miembros de la Ue, noruega, 
islandia, Liechtenstein) y sui-
za. este reconocimiento les 
permite por tanto su estable-
cimiento y la libre prestación 
de sus servicios en españa. 
Los títulos obtenidos en cual-
quiera de los países miembros 
de la Ue fueron reconocidos 
desde el 1 de mayo de 2004. 
este reconocimiento tiene 
validez únicamente para el 
ejercicio de la profesión, pero 
no a efectos académicos. es 
decir que, aunque resulte pa-
radójico, se podrá ejercer la 
profesión pero si se quieren 
realizar estudios (doctorado, 
etc.) es preciso homologar 
el título en españa. Legaliza-
ción de documentos Los do-
cumentos expedidos en los 
países del eee no necesitan 
ser legalizados. La documen-
tación expedida en los países 
signatarios del Convenio de 
la Haya sólo necesita la “apos-
tilla” extendida por las autori-
dades competentes de dicho 
país. Los que estén expedidos 
en cualquier otro país son le-
galizados por vía diplomáti-
ca, por lo que es conveniente 
asesorarse previamente en el 
consulado español en el país 
en cuestión. Los documen-
tos deben estar traducidos al 
castellano por un traductor 
jurado, por la representación 
diplomática española en el 
extranjero o por la represen-
tación diplomática extranjera 
en españa (del país del soli-
citante o del país donde se 
haya expedido el título).  Do-
cumentación necesaria para 
homologaciones, Certifica-
ción original acreditativa de 
la expedición del título que 
se quiere homologar. en ella 
tienen que aparecer el nom-
bre del interesado, el tipo de 
título de que se trate, la auto-
ridad que lo expide, el centro 
donde se estudió y la fecha 
en que fue expedido. Certifi-
cación académica original de 
los estudios realizados. es de-
cir, la duración en años, plan 

OPINION

Debo confesar que salté 
de alegría la noche del 1 de 
febrero cuando en retrans-
misión de la 23 edición de 
los premios Goya del Cine es-
pañol, los presentadores de 
la categoría que reconoce la 
mejor película europea, nom-
braron la cinta rumana “4 me-
ses, 3 semanas y 2 días”. 

La película rumana, dirigida 
en 2007 por Cristian mungiu, 
se llevaba el reconocimiento 
de estos premios, impulsados 
por la academia española del 
Cine, sobre sus competidoras 
“el caballero oscuro”, la archi-
patrocinada “el niño del pija-
ma de rayas” y la española “al 
otro lado”.

La película, de muy bajo 
presupuesto, se ha converti-
do, sin apenas planteárselo su 
director, en una embajadora 
del cine rumano, ya que fue 
nominada por rumania en 
2007 como candidata al os-
car a la mejor película extran-
jera, se llevó la palma de oro 
en Cannes 2007 y también 
el reconocimiento a la mejor 
película del año en el festival 
de Cine de san sebastián. 

La noticia me satisface, por-
que Los Goya, cuentan con 
rumania, porque la cultura 
rumana entra en los circui-
tos culturales de europa y 
porque a través del séptimo 
arte, rumania se convierte 
en bandera del cine europeo 
para mostrar, desde luego, 
no precisamente la cara más 
amable de su historia, pero 
sí una parte de aquel comu-
nismo perverso que perma-
necía oculto a los ojos de los 
españoles, nos lo podíamos 
imaginar, pero jamás tan real 
y cruel como se refleja en el 
largometraje. 

el premio contribuirá toda-
vía más a que la película se 
distribuya en algunos cines 
europeos, en reposiciones y 
salas dedicadas al cine de au-
tor, y contribuirá, a una labor, 
ahora tan de moda, como la 
recuperación de la  “memo-
ria histórica”, no solo la de los 
españoles, que vivieron atro-
cidades parecidas, sino tam-
bién la nuestros ciudadanos 
rumanos y aquella dictadura 
comunista. Confieso que la 
película la disfrutamos en 
Castellón. recuerdo que era 

una de las actividades progra-
madas en el ciclo que ofreció 
el Corte inglés de Castellón, 
dentro del epígrafe “ruma-
nia, un país de 10”. 

La película se proyectó en 
rumano y con subtítulos en 
inglés, y la sala contó, con 
bastante concurrencia. Como 
soy mujer, la película me dejó 
impresionada. 

bajo presupuesto, que es lo 
que suelo buscar en el cine, 
soy de las que huye de las 
grandes producciones y las 
clónicas americanadas, pero 
mucho trasfondo, muchas 
cuestiones que reflexionar, y 
lo más importante, la visua-
lización, de lo que hasta en-
tonces había estado invisible, 
lo que venía diciendo, la recu-
peración de la memoria his-
tórica de las cerca de 500.000 
mujeres que murieron duran-
te la practica de abortos ile-
gales a partir de 1966 con la 
dictadura de Ceaucescu.

mantengo contacto diario 
con varias personas en ruma-
nia. por recomendación de 
un gran amigo, tengo entre 
manos estos días el libro de 
nicolae stainhard, “el diario 
de la felicidad”, un bestseller 
entre la población rumana 
ortodoxa. 

sin entrar en moralismos, al 
margen de la religión, el libro 
relata las cárceles comunistas 
y las prohibiciones de una 
dictadura, ni más ni menos 
que todas las aberraciones 
que se pueden dar en cual-
quier dictadura. 

De stainhard, lo que me im-
presiona es contar los años 
y saber que mi amigo adi y 
yo, ambos nacidos en 1971, 
hasta los 18 años de vida, 
nunca hubiéramos podido 
mantener correspondencia 
ordinaria, persiguido y pe-
nado el carteo con exterior 
de rumania. mientras en es-
paña vivíamos el auge del 
videoclub, los chicos de mi 
edad, veían en rumania, las 
producciones americanas de 
forma clandestina en un piso 
con un video alquilado, ha-
cían sesiones continuas, de 
noches enteras, sin descanso 
visionado, para aprovechar el 
momento.

Debo confesar que “4 me-
ses, 3 semanas y 2 días” de 
Cristian mungiu, nos sitúa 
en un universo gris, de sufri-
miento, de desconfianza, de 
clandestinidad, de abusos de 
poder, de oscurantismo ad-
ministrativo, de control poli-
cial de cada movimiento que 
ocurría en los hoteles. Hoy 
las victimas de todo aquello 
recuperan, ante los ojos de 
europa, lo que nunca debería 
haber pasado, y su memoria 
histórica.

>>> Lorena Pardo / CASTELLÓN

La memoria Historica
y los Goya
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Bucate făcute cu dragos-
te>>> De Ziua Îndrăgostiților 
pregătiți o masă specială pen-
tru toată familia. Un moment 
de repaus cu cei dragi este 
întodeauna binevenit. Pentru 
a face masa cât mai haioasă, 
încercați să pregătiți numai 
bucate roz sau roșii.

ALTE DATE 
PE SCURT

Florile: nostalgice, romanti-
ce sau reținute >>> Mirosul 
lor ne încântă simțurile, iar 
frumusețea lor ne îmblânzește 
inima. Te sfătuim să afli mai 
multe despre semnificația flo-
rilor pe care vrei să le trimiți, 
sau a culorii lor, iar darul tău 
floral va însemna mai mult. 
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În ziua de 14 februarie, iubiții din toată lumea își trimit poeme, felicitări, flori, răvașe de dragoste, bomboane și multe alte dulcegării. 

Dăruiește-ți inima de 
Ziua Îndrăgostiților 

Data de 14 februarie este cunoscută drept ziua universală a îndrăgostiților, o zi în care iubirea este mai 
presus de orice, o zi în care trebuie să oferi, dar și să primești dragoste de la persoana iubită
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ObICEIURI ROMÂNEȘTI VALENTINE’S DAY 

Dragobetele, o 
sărbătoare din ce 
în ce mai uitată 
de români 
Prilej de bucurie și 
bunăstare, Dragobetele e 
unul dintre cele mai fru-
moase obiceiuri românești 

>>> OANA NIŢU / CASTELLÓN

tul Valentin și este sărbătorita 
ca în restul ţărilor occidenta-
le. În Danemarca şi Norvegia 
14 februarie este cunoscut 
ca Valentinsdag. Nu este 
sărbătorită pe o scară largă, 
dar mulţi oameni îşi fac timp 
pentru a-l petrece într-un 
mod romantic cu partenerul 
de viaţă sau trimit o felicitare 
unei iubiri secrete.

În Suedia este numită ziua 
tuturor inimilor, fără a fi însă, 
o sărbătoare oficială. În Slo-
venia un proverb spune că 
Sfântul Valentin aduce cheile 
rădăcinilor, aşa că pe 14 fe-
bruarie plantele şi florile în-
cep să crească. 

Totodată, în multe țări 
Ziua îndrăgostiţilor a fost 
sărbatorită ca ziua în care în-
cep lucrările în vii şi pe câm-
puri. Este de asemenea spus 
ca păsările se căsătoresc 
în această zi. Cu siguranţă, 
numai de curând este 
sărbătorită ca Ziua iubirii, 
care, în mod tradiţional, data 
din 12 martie, odată cu ziua 
Sfântului Gregor.

~ 14 FEBRUARIE PE gLOB
În brazilia, ziua amorezilor 
sau ziua iubitului/iubitei este 
sărbătorită pe 12 iunie, când 
cuplurile îşi dăruiesc cadouri 
cum ar fi: ciocolată, felicitări 
şi de obicei un buchet de 
flori. Data a fost fixată înain-
te de Sfântul Anton, cunos-
cut aici ca sfântul căsătoriei, 
când multe femei singure 
realizează ritualuri populare 
pentru a găsi un soţ bun sau 
iubit.

Datorită unui efort de mar-
keting concentrat, Valentine’s 
Day a apărut şi în Japonia 
şi Coreea ca o zi în care mai 
mult femeile şi mai puţin 
bărbaţii dăruiesc bomboane, 
ciocolată şi flori. A devenit ca 
o obligaţie ca multe femei să 
dăruiască ciocolată tuturor 
colegilor bărbaţi. În Japonia 
este cunoscut ca giri-choko, 
de la cuvintele giri – obligaţie 
şi choko – ciocolată. Aceasta 
contrastează cu honmei-
choko, ciocolata dată per-
soanei iubite. Prietenii (mai 
ales fetele) pot schimba intre 
ele  tomo-choko…choko-
prieten. O zi reciprocă, Ziua 
albă a apărut pe 14 martie, 
când bărbaţii sunt aşteptaţi 
să întoarcă favorul de Ziua 
Îndragostiţilor.

Deși avea Dragobetele ca 
sărbătoare tradițională, 

România a început să 
sărbătorească, de câțiva ani 
încoace și Valentine’s day.  
În țara noastră, sărbătoarea 
tradiţională pentru iubiţi, 
denumită Dragobete, este 
sărbătorită pe 24 februarie. 

Purtând numele unui per-
sonaj din folclorul românesc, 
care se presupune că ar fi 
fiul babei Dochia, Dragobete 
este un personaj mitologic, 
similar lui Eros al vechilor 
greci, și lui Cupidon al româ-
nilor, ce oficia, la începutul 
fiecărei primăveri, nunta 
tuturor animalelor, tradiție 
ce s-a extins treptat în me-
diul rural, dând naștere unor 
obiceiuri specifice românilor 
din sudul și nordul Dunării. 
Fete și băieți, se primenesc 
în haine curate de sărbătoare 
și pornesc cu voie bună îns-
pre pădure, pentru a culege 
ghiocei, viorele, tămâioasă, 
pe care le așează la icoane și 
le folosesc la diverse farmece 
de dragoste.

Obiceiuri de Ziua 
Îndrăgostiților în 
lumea îndepărtată

Cum se 
sărbătorește Ziua 
Îndrăgostiților în 
America...?

FRANȚA, TĂRÂMUL IUbIRII

În Franța, pe 
14 februarie 
are loc strigatul 
valentinilor

Bijuteriile gravate, un cadou 
dulce și romantic >>>  Unul 
dintre cele mai tradiționale 
cadouri de Sfântul Valentin 
poate fi special cu puțin efort 
și timp - personalizați cadoul 
cu o gravură. Includeți acel 
nume secret, sau o glumă 
care te face să zâmbești pe 
bijuteria cumpărată. 

Cadouri originale anti-criză 
>>> Poți face un obicei din a a 
le dărui celor dragi câte un mic 
cadou de Ziua Îndrăgostiților. 
Încurajează membrii fami-
liei sa le faca singuri în loc să 
le cumpere de la magazin. 
Felicitările personalizate pot 
fi o bună opțiune.

Florlle, simbol universal al iubirii.

Ciocolata, cel mai dulce ca-
dou al îndrăgostiților 
>>> Aflată în topul 
popularității, ciocolata este 
considerată ca un simbol pe-
ren al aprecierii, al prieteniei 
și în același timp un “dulce” al 
timpului prezent, ce poate fi 
un cadou apreciat.

Parfumul, un cadou potrivit 
în orice ocazie 

>>> Dacă vrei să-i cumperi un 
parfum, ai grijă ca acesta să se 
încadreze în preferinţele par-
tenerului, ținând cont de per-
sonalitatea lui. Zodia iubitului 
tău îţi poate da indicii despre 
preferinţele sale. Chiar dacă 
nu crezi în astfel de lucruri, 
există şi multe coincidenţe.

În fiecare an, pe 14 februarie, aproape tot globul 
pământesc stă sub semnul lui Cupidon: inimioare roşii, 

fundiţe roz, cutii de ciocolată îmbrăcate în ţiplă purpu-
rie, bijuterii strălucitoare, flori adunate în cele mai di-
chisite buchete şi multe alte dulcegării sunt câteva din 
elementele care stau sub semnul Zilei Îndrăgostiţilor. 

Valentine’s Day este o sărbătoare tradiţională prin 
intermediul căreia prietenii, îndrăgostiţi, iubiţi sau 
soţi, îşi exprimă dragostea sau afecţiunea în mod re-
ciproc. La ora actuală, sentimentul de iubire poate 
fi exprimat prin intermediul bileţelelor de dragoste 
cunoscute sub numele de “valentines”, având în mod 
simbolic, forma de inimioară sau  Cupidon,  iar pentru 
cei mai ingenioşi dintre îndrăgostiţi, cu ajutorul Inter-
netului pot fi create o infinitate de felicitări virtuale.

Deşi, Ziua Îndrăgostiţilor a fost adoptată recent 
de ţara noastra, ea prinde rădăcini din ce în ce mai 
adânci în inimile îndrăgostiţilor români. Multe legen-
de și povești au fost țesute în jurul originilor acestei 
sărbători și a Sfântului Valentin. Potrivit istoricilor, ce-
lebrarea zilei de Sfântul Valentin avea loc cu o zi înain-
te de festivalul păgân al dragostei, Lupercalia, organi-
zat pe 15 februarie, în onoarea zeităţilor Juno şi Pan. 

Există dovezi potrivit cărora Marc Antoniu a fost 
șeful colegiului de preoți Luperci. El a ales sărbătoarea 
Lupercalia, în anul 44 ÎH, ca moment oportun pen-
tru a-i oferi coroana lui Iulius Cezar. În fiecare an, pe 
15 februarie, preoții Luperci se adunau pe colinele 
Palatine la peștera Lupercal, locul unde, potrivit le-
gendei, Romulus și Remus, fondatorii Romei, au fost 
crescuți de o lupoaică. Unele dintre ritualurile prac-
ticate presupuneau ca, tinerele femei să alerge pe 
străzi îmbrăcate în piei de capră pe care le băteau cu 
niște funii, deoarece exista convingerea că această 

practică le va face fertile. Aceste veșminte purtau denumi-
rea de “februa” iar împletitura de funii “februatio”. Amân-
doua denumirile provin din limba latină și desemnează 
puritatea. Astfel, numele lunii februarie își are originea aici. 

Astfel, în Roma secolului al III-lea era împărat Claudius 
Gothicus al II-lea, supranumit și Claudius cel Crud, din 
cauză că a interzis căsătoriile în Imperiul său, pe motiv că 
bărbații nu mai vroiau să meargă la luptă, aceștia pre-
ferând să stea acasă cu soțiile și cu copiii lor. Împăratul 
s-a gândit că această lege îi va determina pe bărbaţi să 
meargă la război şi să lupte ca nişte adevăraţi soldaţi.

Valentin, unul dintre cei mai iubiți preoți din Imperiul 
Roman, a fost foarte întristat de ordinul împăratului, con-
siderând că nici un om nu are dreptul, nici măcar Clau-
dius, să interzică căsătoriile. Așadar, când un cuplu de 
îndrăgostiți venea la altarul său, Valentin îi cununa în secret. 

Astfel, vestea s-a dus în toată Roma, și în scurt timp, 
nenumărate perechi de tineri veneau la templu pentru a 
se căsători în secret, iar preotul avea să devină  prietenul 
și confidentul tuturor îndrăgostiților din districtul Romei. 
Nu a trecut însă, multă vreme, iar Claudius cel Crud a aflat 
despre ceea ce se întâmpla și plin de furie, el a poruncit 
soldaților să-l ridice pe Valentin și să-l azvârle în închisoare. 

Lui Claudiu i-a plăcut de Valentin şi a crezut că este 
un om tânăr şi înţelept. L-a încurajat să renunţe la 
creştinism şi să devină un soldat roman. Valentin a re-
fuzat. El a fost întemniţat şi condamnat la moarte. 

Până în ziua execuţiei, el a trimis scrisori de adio către 
prietenii săi şi le-a semnat scriind “Adu-ţi aminte de 
Valentin al tău.” Valentin a fost probabil ucis pe 14 fe-
bruarie în anul 269 sau 270, data nefiind cunoscută cu 
exactitate datorită faptului că nu se ştie dacă legen-
da este adevărată, dar este oricum o poveste frumoasă, 
ziua de Sfântul Valentin fiind celebrată în onoarea sa.

>>> Se obișnuiește să se 
facă schimb de felicitări, 
existând o mare varietate 
de astfel de felicitări care se 
dau cu ocazia Sfantului Va-
lentin. În timpul războiului 
civil acestea erau puternic 
colorate, cu motive patrio-
tice și politice. Ele erau des-
tinate atât îndrăgostiților 
cât și eroilor, generalilor. 
În vremea respectivă era 
la modă felicitarea comică, 
gen satiră pentru a face ui-
tat flagelul războiului.

De asemenea, existau 
felicitări care erau special 
litografiate și colorate de 
mână pentru acest eveni-
ment. Fiecare avea perso-
nalitatea sa iar designul era 
diferit. Multe erau importa-
te de peste ocean deoare-
ce calitatea hârtiei folosită 
acolo era superioară.

Existau însă și felicitări 
așa numite “răutăcioase”, 
pentru gusturi mai dubio-
ase. Acestea erau trimise 
de unii barbati fostelor lor 
iubite, și aveau ca scop 
crearea de disconfort per-
soanei în cauză.

>>> În Franța, există 
obiceiul de a face la în-
tâmplare perechi de ti-
neri. Atât cei necăsătoriți 
cât și burlacii convinși 
se adunau în două case 
aflate față în față și în-
cepeau să se strige de 
la ferestre, alegându-
și astfel jumătatea. 

Dacă un tânăr nu-și 
îndrăgea perechea, o 
putea părăsi dar pentru 
aceasta era aspru pe-
depsit. Un rug era aprins, 
unde tinerele fete ardeau 
poze cu tânărul în cauză. 
Acesta, în cele din urmă 
era dezonorat deoarece, 
după atâta zgomot pen-
tru pățania respectivă, 
devenea ridicol. 

Tot în Franța se 
obișnuiește, de aseme-
nea, să se trimită felicitări 
de prietenie care conțin 
mesaje tandre dar care 
nu au în totalitate rolul 
de valentine și sunt în 
principal rezultat al mo-
dei venite din Anglia.

Bomboanele de ciocolată au fost și vor 
rămâne unul dintre darurile cele mai 
inspirate, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților

Tradiția de Dragobete, ziua 
îndrăgostiților  la români, se mai 
păstrează în anumite zone ale țării

Inimioarele, simboluri de 
mare importanță pentru orice 
îndrăgostit care se respectă 

În Europa,  Ziua îndrăgostiţilor 
are ecouri mult mai vechi de-

cât ne imaginăm înrădăcinate 
în folclor. 

Astfel, în Marea brita-
nie.  ziua de 14 februarie are 
tradiţii regionale. În Norfolk 
un personaj numit Jack Va-
lentin ciocăne la uşile din 
spatele tututor caselor lăsând 
dulciuri şi cadouri pentru co-
pii. Mulţi copii au fost speriaţi 
de aceast personaj mitic. 

În Ţara Galilor mulţi oame-
ni sărbătoresc pe 25 ianuarie 
în loc de 14 februarie. Ziua 
comemorează pe Sfântul 
Dwynwen, sfântul patron al 
îndrăgostiţilor galezi.

 În Franţa o ţară tradiţional 
catolică, Valentine’s Day este 
cunoscut simplu drept Sfân-
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 români de Castellon

un popor semi-analfabet este un popor 
pe placul politicienilor

>>> Ionel Scrofan / CASTELLÓN

băncile şcolii. nu cu mult 
timp în urmă ne situam pe 
locul 22, iar acum suntem la 
acelaşi nivel cu ţări precum 
trinidadul, iranul, indonezia, 
Quatarul sau africa de sud. 
(conform studiului pirLs)

politicienii, cei care au 
contribuit în cea mai mare 
măsură la obţinerea acestor 
“performanţe” , ne aruncă 
acum cu praf în ochi, vorbind 
de reformele din învăţământ, 
când, de fapt, au distrus şi au 
alungat prin toate metodele 
ce le-au avut la îndemână tot 
ce era bun. 

acum, din învăţământul 
actual, ies indivizi cu un nivel 
mediocru de cunoştinţe, de 
slabă valoare etică, morală 
şi fără cultură generală. 
mulţi dintre aceştia trăiesc 
doar pentru a îşi satisface 
necesităţile bazice, anima-
lice, lipsindu-le capacitatea 
necesară pentru a procesa 
informaţia, nereuşind astfel 
să înţeleagă realitatea din 
jur. 

Datorită acestui tip de 
alegător, politicianul român 
a ajuns sa fie reales... şi nu la 
al xiii-lea congres, cum încă 
îmi mai aduc aminte de rapo-
satul ales. Înaine nu puteam 
să alegem, acum nu ştim să 
alegem. altfel spus, aceeaşi 
mărie dar cu altă pălarie se 
instalează an de an la con-
ducerea ţării pe noi culmi ale 
corupţiei. Dar să revenim la 
subiectul cu pricina.  

Cu cât mai prost este pro-
dusul învăţământului româ-
nesc, cu atât mai uşor e să-l 
subjugi pe viitorul votant. 
Cel ce merge la vot trebuie 
să fie educat doar atât cât să 
nu greşească la citit şi la pu-

Profilul alegătorului român văzut de către politicienii  noştri

am avut cândva un 
învăţământ demn de invidiat 
de către toate ţările euro-
pene, cu elevi şi studenţi de 
prima clasă. Ce s-a întâm-
plat? aceşti studenţi şi elevi 
au crescut, au emigrat, şi-au 
luat zborul catre “ţări mai 
calde”. profesorii de frun-
te şi cercetătorii români au 
părăsit ţara, deoarece şi-au 
dat seama că românia nu 
are nevoie de ei. În româ-
nia un tânăr inteligent nu îşi 
găseşte locul şi statutul în so-
cietate, rămânându-i puţine 
soluţii ca să supravieţuiască: 
să înveţe să cânte manele 
sau să se prostitueze. . .

Calitatea profesorului 
rămas în ţară este mediocră 
unii ajungând chiar să copie-
ze la examenele de ocupare 
a postului, precum şi lipsa 
de motivaţie, fiind plătiţi cu 
un salariu care abia acoperă 
întreţinerea şi transportul, 
familia - care pe zi ce tre-
ce este mai preocupată cu 
supravieţuirea şi nu cu edu-
carea copului, falsa scară 
de valori mediatizată la tv, 
reflectată prin “modele în 
viaţă” de cântăreţii manelişti 
şi inculţi, dar care au reuşit să 
facă bani din prostia unora, 
ne-au făcut să ajungem pe lo-
cul 36 din 45, situând româ-
nia sub media mondială 
ca nivelul de cunoştinţe al 
elevului prospăt ieşit de pe 

sul ştampilei pe numele celui 
care, cu doar o zi s-au două 
înainte, a trecut prin satul 
său împărţind de-ale gurii 
şi de-ale lui bacchus. Ce-i 
trebuie poporului ? pâine şi 
circ! pâinea ne-o dau din 4 în 
4 ani, iar circul în fiecare zi ! 
e dureros că încă se mai pot 
cumpăra voturi cu alimente. 
asta înseamnă că e foame şi 
sărăcie în românia. 

atunci când românii plecaţi 
peste hotare se vor întoarce 
în ţară, va începe schimbarea 
mult trâmbiţată de-a lungul 
anilor către politicienii româ-
ni care ne “dau bani să ne în-
torcem”. atunci când romanii, 
cei care au învăţat la o altă 

şcoală, la o şcoală a vieţii mai 
puţin coruptă, unde profe-
sorul te ajută fără consultaţii 
extra, unde funcţionarul îţi 
vorbeşte frumos, unde pilele 
şi relaţiile nu au aşa o greuta-
te precum în românia, unde 
ai început totul de la zero şi 
ai ajuns să realizi mai multe 
decât în ţara ta, atunci când 
cei care au trait şi altfel se vor 
întoarce acasă, se va produce 
adevărata schimbare. până 
nu ştii că se poate şi altfel, nu 
ai cum să te schimbi.

românia are în acest mo-
ment o problemă gravă de 
mentalitate, o mentalitate 
învechită, ce este puernic 
susţinută de o nostalgie a 

vremurilor trecute, când nu 
se vorbea de criză ci doar 
de sistemul comunist care 
era „unicul si cel mai bun” . 
interesul actualului politi-
cian român este să fim cât 
mai proşti într-un timp cât 
mai scurt şi cred că aici s-au 
pus de acord toate parti-
dele politice, fără excepţie. 
pentru aceasta şi pentru 
multe altele trebuie să le 
mulţumim partidelor politice.  

unde ne duc? În direcţia 
oamenilor pe care îi 
diferenţiază de animale doar 
mersul biped şi vorbirea 
articulată.  acolo vom ajunge 
dacă nu acţionăm, cei care încă 
mai ştim scrie, citi şi raţiona...
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Ce este mediatorul intercultural?

>>> Adelina Gherman / CASTELLON

Întâmpinarea Domnului 
Pentru ca luna februa-

rie, debutează cu o mare 
sărbătoare, cu un mare praz-
nic dumnezeiesc, m-am 
gândit să vă scriu ceva în 
legătură, cu una din multe-
le semnificaţii pe care o are 
această sărbătoare, pentru 
noi creştinii ortodocsi.Ştim 
cu toţii că la 40 de zile de la 
naştere, Maica Domnului a 
mers cu pruncul la Templul 
din Ierusalim să-l închine 
Domnului şi să aducă jertfa de 
rascumpărare, aşa cum pres-
cria legea lui Moise. Acolo au 
fost întâmpinaţi de un bătrân 
cu numele Simeon, care, ne 
spune Sfanta Scriptură, “era 
drept şi temător de Dumne-
zeu, aşteptând mângâierea 
lui Israel şi Duhul Sfânt era 
asupra lui”, ceea ce înseamnă 
că bătrânul era unul din fii 
lui Israel care aştepta veni-
rea lui Cristos şi că avea da-
rul profeţiei, adică însuşirea 
de a vedea ceea ce oame-
nii obişnuiţi un pot să vadă. 
Acesta l-a luat pe prunc din 
braţele maicii sale, l-a binecu-
vântat şi a făcut urmatoarea 
profeţie, adresându-se Ma-
riei, mama pruncului: ”Iată 
acesta este pus spre căderea 
şi spre ridicarea multora din 
Israel şi că un semn care va 
stârni împotriviri si prin su-
fletul tău va trece sabie ca să 
se descopere gândurile din 
multe inimi...”Ce înseamnă că 
va stârni împotriviri? Adică 
va stârni contradicţii şi dis-
pute. Care este semnul văzut 
al acestor contradicţii şi dis-
pute? Semnul Sfintei Cruci. 
Asadar am ajuns la ceeea ce 
se numeşte paradoxul crucii, 
nu pentru faptul că aş vrea să 

fac apología crucii, ci pentru 
că vreau să desprind un inte-
les care să fie pentru noi toţi 
o învătătură şi un îndemn la 
reflexie.Crucea, în sens ma-
terial, este contradicţie pen-
tru că laturile ei se îndreaptă 
în direcţii opuse, dar este 
şi armonie pentru ca ele se 
unesc formând un singur 
semn. În  sens spiritual este 
binecuvântare şi blestem, 
jertfă şi răscumpărare. Ruşine 
şi batjocură, dar şi cinste şi 
onoare. Pentru ea au fost şi 
sunt prigoniţi creştinii, dar 
prin ea se mântuiesc. Ştim 
că Mântuitorul nu a ajuns 
în Duminica Pastilor, decât 
trecând prin vinerea patimi-
lor. Opţiunea pentru Cristos, 
înseamnă opţiunea pentru 
cruce, iar opţiunea pentru cru-
ce, înseamnă opţiunea pentru 
viaţa veşnică. Opţiunea pentru 
Cristos, înseamnă opţiunea 
pentru adevăr, iar opţiunea 
pentru adevăr înseamnă ale-
gerea suferinţei.Cu alte cu-
vinte, atunci cand ai puterea 
să spui adevărul trebuie să fii 
pregătit pentru suferinţă.Tu ai 
puterea să spui adevarul? Da! 
Atunci să fii pregatit pentru 
suferintă, pentru urmări…!!! 

Cu preţuire, 
Preot Lucian Niculeţ

În deschiderea buletinului 
de azi vă spunem - foarte pe 
scurt - ceea ce NU POATE FACE 
Consulatul României într-o ţară 
străină: să plătească pentru 
dumneavoastră cheltuielile 
de cazare, de transport, de 
asistenţă judiciară sau de 
repatriere în caz de deces; să 
asigure un loc de muncă sau 
să intervină într-un conflict 
de muncă cu angajatorul; să 
intervină în procese în numele 
dumneavoastră; să obţină sau 

să aranjeze eliberarea unui 
cetăţean din închisoare; să 
intervină în anchete; să asigure 
un regim de detenţie special 
sau condiţii mai bune în spital 
decât cele oferite pentru 
localnici; să ofere servicii care, 
de regulă, sunt asigurate de 
avocaţi, bănci, agenţii de 
transport, birouri de turism sau 
alte instituţii specializate.

Despre jurisdicţiile consulare:
În momentul de faţă, până 
la deschiderea noilor misiuni 
consulare pe teritoriul Spaniei 
(la Bilbao, Zaragoza, Ciudad 
Real şi Almería), există patru 
astfel de circumscripţii, grupate 
în jurul câte unui oficiu consular: 
consulat, consulat general sau 
secţia consulară a ambasadei. 
La Consulatul României din 

Consulatul României 
la Castellón 
Buletin informativ 
Nr. 2/2009

Castellón de la Plana sunt 
arondate cele trei provincii 
care alcătuiesc Comunitatea 
Valenciană (Valencia, Castellón 
şi Alicante). Există cetăţeni 
români din anumite localităţi 
care, deşi se află în provincii 
(de exemplu Murcia sau Teruel) 
deservite de alte consulate 
(Sevilla ori Barcelona), preferă 
să se deplaseze la Castellón 
datorită distanţelor mai scurte. 
Consulatul din Castellón poate 
oferi asistenţă şi acestor cetăţeni 
doar în situaţii evidente de 
urgenţă: pierderea sau furtul 
documentelor de identitate, 
accident, spitalizare, eliberarea 
unui titlu de călătorie etc. Despre 
aplicarea apostilei de la Haga: 
Apostila este de fapt o ştampilă 
de formă pătrată cu latura de 

9 cm, identică în toate statele 
membre ale Convenţiei de la 
Haga (semnată pe 5 octombrie 
1961) şi care se pune direct 
pe actul de legalizat sau pe o 
prelungire a acestuia. Aplicarea 
ei este necesară pentru 
recunoaşterea internaţională 
a unor documente: de stare 
civilă, de studii, cazier judiciar 
etc.Pe actele româneşti apostila 
se pune în România, pe cele 
germane în Germania şi asa 
mai departe. Pe documentele 
emise de o autoritate spaniolă, 
apostila se aplică la Tribunalul 
Superior de Justiţie din capitala 
comunităţii sau a provinciei 
în care a fost eliberat actul. În 
cazul Comunităţii Valenciene, 
apostila se pune la Tribunalul 
Superior de Justiţie din Valencia, 

Calle Palacio de Justicia, s/n. Tel. 
963.878.100.
Despre traduceri legalizate:
Pentru a putea fi recunoscute în 
România, anumite documente 
emise de autorităţile spaniole 
trebuie să fie traduse în limba 
româna. Este obligatoriu ca 
traducerea să fie efectuată de 
către un traducător autorizat de 
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti din România sau de 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación spaniol. În 
acest din urmă caz, traducerea 
trebuie să fie apostilată pentru 
a fi valabilă. La Consulatele 
României se poate legaliza 
numai semnătura traducătorilor 
titulari de atestate eliberate de 
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti din România.

Societatea în care trăim 
devine zi de zi o societate 

multiculturală şi multietnică. 
Cu trecerea timpului, relaţiile 
între diferite culturi au fost 
tot mai frecvente, atât la ni-
velul cercului familial, cât şi la 
nivelul societăţii în ansamblul 
său. Mediatorul  intercultural 
este acel profesionist care 
facilitează comunicarea în-
tre persoane de diferite cul-
turi şi acţionează ca o punte 
de legătură între imgranţi şi 
asociaţile locale şi naţionale, 
organizaţii de sănătate sau 
servicii, pentru a asigura inte-
grarea fiecărui individ în par-
te. Imigranţii, de pildă, au adus 
cu ei obiceiuri, valori şi tradiţii 
care trebuie respectate. Doar 
ca să dăm un exemplu, luăm 
cazul unei femei musulma-
ne care doreşte să meargă la 
medic. Aceeaşi situaţie stân-
jenitoare pentru ea s-ar pu-
tea repeta în ceea ce priveşte 
obiceiurile alimentare sau 
înţelegerea limbii ţării în care 
a ales să locuiască – unde 
cea mai mică neînţelegere 
poate conduce la un com-
portament discriminatoriu.
În timp ce lipsa înţelegerii 
sau manierele greşite în di-
verse situaţii pot cauza con-

flicte de natură culturală sau 
religioasă, împărtăşirea cu 
ceilalţi a modelelor intercul-
turale poate reprezenta o 
sursă multietnică importantă, 
ţintind spre crearea unei noi 
«comunităţi» ce se compune 
din oameni veniţi din alte ţări, 
în care armonia şi cooperarea 
convieţuiesc. Din acest motiv, 
e din ce în ce mai important 
să se găsească instrumentele 
potrivite pentru încurajarea 
acomodării imigranţilor în 
noua societate şi nu pentru 
asimilarea lor. E de dorit să 
se răspândească informaţia 
necesară pentru cunoaşterea 
diferitelor culturi, pentru 
a ajuta localnicii care au 
dificultăţi în a contribui la 
primirea în bune condiţii a 
colectivului de imigranţi să se 
deschidă către aceştia, expli-
cându-le propria lor cultură.
Imaginea mediatorului cul-
tural s-a conturat, aşadar, din 
nevoia de negociere a inte-
reselor dintre culturi şi de a 
salva valorile culturale şi reli-
gioase, percepute ca şi carac-
teristici ce diferenţiază diver-
sele comunităţi de imigranţi 
dintr-o anumită ţară. Toate 
acţiunile care ar prejudicia 
drepturile omului, promo-

vând violenţa şi discrimina-
rea trebuie să se schimbe şi să 
fie ghidate către respectarea 
demnităţii umane, a dreptu-
rilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului. Un mediator 
intercultural necesită, prin 
urmare, cunoştinţe sociale, 
istorice şi culturale ample, 
precum şi anumite tehnici de 
mediere şi reconciliere. În zi-
lele noastre, această persoană 
are un rol instrumental în 
integrarea socio-culturală a 
imigranţilor şi nu se poate 
ignora utilitatea sa socială în 
cadrul complexului fenomen 
al imigraţiei. Ca specialist, me-
diatorul intercultural trebuie 
să cunoască tot ce este legat 
de imigraţie, de pedagogia 
interculturală şi de drepturile 
omului şi să fie mereu la cu-
rent cu noutăţile şi cu rezulta-
tele cercetărilor în domeniu.

Printre cerinţele pe care 
trebuie să le îndeplinească 
un mediator intercultu-
ral, amintim următoarele: 
o bună cunoaştere a limbii 
materne şi a cel puţin unei 
alte limbi străine; cunoştinţe 
de istorie, cultură şi reli-
gie ale ţării sale şi ale ţării 
de origine a imigranţilor; o 
cunoaştere a bazei legislati-
ve a propriei ţări; abilităţi de 
mediere şi răbdare; Iuţime a 
minţii; Cunoştinţe şi o bună 
pregătire în ceea ce priveşte 
procesul de comunicare; ac-
ces la serviciile comunităţii 
pentru obţinerea de docu-
mente. Locurile şi serviciile 
publice în care se impune ca 
necesară prezenţa unui me-
diator sunt: spitalele, închi-
sorile, instituţii de educaţie 
pe plan local – pentru a fa-
cilita accesul imigranţilor la 
şcoli, servicii sociale, tribu-
nale (pentru minori), centre 
de primire sau alte centre de 
informare şi consultanţă.Pen-
tru a sintetiza, am defini me-
diatorul cultural drept figura 
profesională care mediază 
între două culturi diferite, 
având competenţe norma-

tive şi sociale, gestionând 
diferenţele şi reducând con-
flictele. El garantează accesul 
şi folosirea serviciilor şi -foarte 
important - “drepturile noilor 

cetateni”. Mediatorul inter-
cultural are ca instrument al 
muncii legislaţia ţării în care 
operează: zona penală, civilă, 
cea a familiei, comercială etc.
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Petre Ţuţea

>>>”sunt român (…) Dacă n-aş fi român n-aş fi 
nimic. Nu mă pot imagina francez, englez, german, 
adică nu pot extrapola substanţa spiritului meu la 
alt neam. sunt român prin vocaţie, că altfel nu pot 
să ies. Tot ceea ce gândesc devine românesc”.

CUGeTĂrI

“sunt român” - petre Ţuţea
 “Definiţia mea este: 

Petre Ţuţea, românul. 
Am apărat interesele 
României în mod eroic, 
nu diplomatic. Prin 
iubire şi suferinţă.”

>>> Adelina Gherman / CASTELLÓN

Filosoful român petre Ţuţea 
(1902 -1991), membru al 

strălucitei generaţii de intelec-
tuali din perioada interbelică, 
alături de personalităţi ca Mir-
cea eliade, Constantin Noica, 
radu Gyr, eugen Ionescu şi 
Mircea Vulcănescu – a fost 
considerat de însuşi Cioran 
drept “un geniu, un om ex-
traordinar” care şi-a marcat în 
mod decisiv discipolii, în ciuda 
faptului că nu a lăsat o operă 
scrisă de mari dimensiuni.

spirit socratic, într-un se-
col marcat de pozitivism 
şi pragmatism, petre Ţuţea 
s-a distins ca un maestru 
al eticii şi al dialogului re-
ligios, fascinând generaţii 
întregi de filosofi şi scriitori. 

Originar din Argeş, fiu 
de preot, petre a studiat la 
Câmpulung Muscel şi apoi 
la Cluj, unde a şi urmat Fa-
cultatea de Drept, ajungând 
doctor în Drept adminis-
trativ, „Magna cum laude”.  

A fondat şi a colaborat la 
publicarea a numeroase ziare 
şi reviste, în special la Cuvân-
tul, condus de Nae Ionescu, 
prin numeroase articole, stu-

dii de economie şi politică. 
A fost referent în Mi-

nisterul Comerţului şi Indus-
triei, apoi ataşat la Legaţia 
economică română din 
Berlin, şef de secţie în Mi-
nisterul războiului şi ulte-
rior director de studii în Mi-
nisterul economiei Naţionale.

În timpul dictaturii, Ţuţea 
a suferit treisprezece ani de 
condamnare şi de retragere 
din activitate, fiind arestat 
de către autorităţile comu-
niste sub acuzaţia de unel-
tire contra ordinii sociale. 

Condamnat iniţial la zece 
ani închisoare în 1957, i se 
intentează un nou proces în 
1959, când va fi condamnat 
la optsprezece ani de muncă 
silnică, din care a ajuns 
să execute numai opt ani 
(1956-1964) în diverse peni-
tenciare, dar mai ales la Aiud.

După ce a fost eliberat în 
timpul amnistiei din 1964, 
cu sănătatea zdruncinată 
în urma torturilor din închi-
soare, Ţuţea s-a aflat sub 
observaţia permanentă a 
securităţii comuniste. În urma 
numeroaselor descinderi la 
locuinţa sa modestă au fost 
confiscate manuscrise, studii 
şi materiale, printre care şi o 
copie a proiectului prometeu.

Către sfârşitul vieţii, petre 
Ţuţea a început o Antropo-
logie creştină concepută 
schematic în şase capitole. 
Din cauza persecuţiei a pu-
blicat foarte puţin înainte 
de 1989, însă imediat după 
prăbuşirea regimului co-

PETRE ŢUŢEA s-a distins ca un maestru al eticii şi al dialogului religios

... din cugetările lui Petre Ţuţea

munist publicul larg a înce-
put să îi cunoască scrierile, 
iar interviurile sale au fost 
difuzate prin toate mediile.

Cartea Între sacrificiu şi 
sinucidere a fost singu-
rul lui răspuns la ororile 
“reeducării” şi în ea descrie 
experienţa unei generaţii 
întregi de deţinuţi torturaţi 

*  eu, cultural, sunt un eu-
ropean, dar fundamentul spi-
ritual e de ţăran din Muscel. 
La închisoare, grija mea a fost 
să nu fac neamul românesc 
de râs. Şi toţi din generaţia 
mea au simţit această grijă. 

Dacă mă schingiuiau ca să 
mărturisesc că sunt tâmpit, 
nu mă interesa, dar dacă era 
ca să nu mai fac pe românul, 
mă lăsam schingiuit pînă 
la moarte. eu nu ştiu dacă 
vom fi apreciati pentru ceea 
ce am făcut; important e că 
n-am făcut-o niciodată doar 
declarativ, ci că am suferit 
pentru un ideal. e o mons-
truozitate să ajungi să suferi 
pentru un ideal în mod fizic.

* eu n-adun nimic. Îmi 
spunea un popă, zice, păi 
dumneavoastră vă risipiţi aşa, 

vă poate fura oricine... Zic: uite, 
părinte, eu, zic, am adoptat 
concepţia regelui Franţei în ma-
terie de risipire a ideilor mele. 

Concepţia lui despre car-
tof. Când au venit cartofii din 
America, ţăranii nu-i cultivau. 
‘’să mâncăm noi buruiana asta 
din pământ ?...’’ Ce a zis regele 
Franţei? ‘’Mă, seamănă, mă, 
cartofi pe mosia mea şi, cînd 
or vedea ţăranii că îi păzesc, or 
să-şi dea seama că-s lucru bun. 

Lăsaţi-i să fure, că aşa se 
răspândesc cartofii în ţară.’’

* Când va dispărea ultimul 
ţăran din lume - la toate po-
poarele, vreau să spun - va 
dispărea şi ultimul om din 
specia om. Şi atunci or să 
apară maimuţe cu haine. (...) 
Ţăranul este omul absolut.

 * Vlad Ţepeş are meritul 

de a fi pus pe tronul Moldo-
vei pe cel mai mare voievod 
român, pe Ştefan cel Mare. Cu 
armele! Are meritul că l-a şi 
bătut. Şi are mai ales meritul 
că a coborât morala absolută 
prin ţepele puse, la nivel ab-
solut. Dormeai cu punga de 
aur la cap şi ţi-era frică să 
n-o furi tu de la tine. Ăsta-i 
voivod absolut, Vlad Ţepeş. 

păi fără ăsta istoria româ-
nilor e o pajişte cu miei!

în închisorile comuniste. 
profunda înţelegere a lui 

Ţuţea faţă de nevoile uma-
ne şi cum poate fi aceasta 
atinsă chiar şi în ciuda celor 
mai grele condiţii şi privaţiuni 
reflectă nu numai profunda 
înţelepciune a eseistului, dar 
oferă în acelaşi timp şi o viziu-
ne spirituală a experienţei per-

sonale în Gulagul românesc. 

Întrebat fiind care sunt 
cele zece cărţi pe care fieca-
re dintre noi ar trebui să le 
citească în mod obligatoriu, 
Ţuţea a citat Biblia, urmată de 
Critica raţiunii pure şi Critica 
raţiunii practice ale filosofu-
lui german emmanuel Kant.
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Echipa naţională de handbal masculin a României a ratat calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial din Croaţia.

HANDBAL MASCULIN: ROMÂNIA A PIEDUT MECIUL CU SLOVACIA ŞI A RATAT CALIFICAREA

ROMÂNIA, LOCUL 15 LA CM CROAȚIA

Mutu, printre cei mai 
populari fotbaliști

>>> atacantul adrian mutu 
(fiorentina) a ocupat locul 
28, cu 3931 voturi, în clasa-
mentul celor mai populari 
fotbalişti pe anul 2008, dat 
publicităţii de federaţia 
internaţională pentru istoria 
şi statistica fotbalului.

Finala Europa League 
2012 la Bucureşti

Rădoi debutează 
cu gol la Al Hilal

>>> mirel rădoi, fostul 
căpitan al stelei, a debutat 
cu dreptul la echipa al Hilal 
ryiadh, marcând un gol în 
meciul câştigat pe terenul 
formaţiei al nasr, cu scorul de 
2-0, în campionatul de fotbal 
al arabiei saudite.

naţionala de handbal 
masculin a româniei s-a 

clasat pe locul 15 la Campio-
natul mondial din Croaţia, 
după ce a învins în meciul de 
clasament final, reprezentati-
va rusiei, cu scorul de 42-38 
(25-21), potrivit agenției me-
diafax. 

naţionala masculină a 
româniei a revenit la un tur-
neul final de Campionat mon-
dial după 14 ani de absenţă, 
la ultima participare ocupând 
locul 10 (1995). obiectivul 
tricolorilor la Cm din Croaţia 
a fost clasarea în primele 12 
echipe participante, dar aces-
ta a fost ratat.

antrenorul echipei 
naţionale de handbal mascu-
lin a româniei, aihan omer, 

a declarat că obiectivul final 
este calificarea la Jocurile 
olimpice din 2012, organi-
zate la Londra, restul fiind 
“obiective intermediare”.

“Înaintea campionatului 
mondial am anunţat că îmi voi 
termina contractul în 2012. 
iar obiectivul final este califi-
carea la olimpiada de la Lon-
dra. acesta este obiectivul. 
Celelalte sunt obiective inter-
mediare pe care încercăm să 
le îndeplinim sau să le facem 
cât mai bine”, a spus omer.

“am ajuns în elita handba-
lului masculin mondial. am 
ridicat ştacheta de la locul 36 
pe care l-am avut până acum, 
la locul 15. iar în următorii 
ani vrem să o ridicăm şi mai 
mult. acest salt, într-un an de 

CONSTANTINA DIŢĂ TOMESCU A INTRAT ÎN POSESIA 
PREMIULUI NAȚIONAL PENTRU SPORT 2008 
atleta Constantina Diţă 

tomescu, campioană 
olimpică la maraton la Jo 
2008, a primit ‘’premiul 
naţional pentru sport’’, cu 
prilejul ‘’Galei sportului româ-
nesc’’ de la complexul olimpic 
‘’sydney 2000’’, organizat la 
izvorani de ministerul tinere-
tului şi sportului şi Comitetul 
olimpic şi sportiv român, 

transmite agerpres. Constan-
tina Diţă tomescu, 39 ani, a 
sosit vineri seara la bucureşti 
şi va pleca în sua duminică 
dimineaţă. În plină pregătire 
pentru maratonul de la Lon-
dra (26 aprilie), ‘’puşa’’ a efec-
tuat sâmbătă o alergare de 
25 km de la ora 5,30, înainte 
de a veni la izvorani pentru 
a-şi ridica premiul. ‘’mă bucur 

zile, cred că este un câştig. De 
aceea spun că toată lumea 
trebuie să înţeleagă faptul 
că peste noapte nu se pot 
obţine rezultate extraordina-
re. Dar românia are potenţial 
şi vrem să-l valorificăm în 
continuare”, a mai spus omer.

~ AjUSTĂRI DE LOT
selecţionerul consideră 

că în momentul de faţă nu 
se poate vorbi despre un 
schimb de generaţie la echi-
pa naţională, ci doar de câte-
va ajustări ale lotului. 

“În primul rând vreau să îmi 
menţin lotul, dar dacă sunt 
jucători care au o vârstă şi 
consideră că nu mai pot face 
faţă ritmului campionat - cupe 
europene - naţională, şi doresc 

>>> Comitetul executiv 
al uefa a hotărât la nyon 
(elveţia), în unanimitate, să 
atribuie oraşului bucureşti şi 
noului său stadion ‘’naţional’’ 
dreptul de a organiza finala 
competiţiei europa League, 
ediţia 2011-2012.

să se retragă, nu avem încotro 
şi va trebui să facem schimbul. 
este loc şi pentru jucători mai 
tineri, vor fi schimbări, dar nu de-
cisive. Lotul de bază va fi acelaşi. 
această echipă are experienţă şi 
e păcat să o abandonăm acum 
când deja şi-a făcut un nume 
la acest campionat mondial”, a 
precizat selecţionerul.

de succesul meu şi de acest 
premiu. mă bucur că timp de 
2h26min44sec toţi românii 
din lume şi de acasă au fost 
alături de mine. mă onorează 
acest premiu şi că mă număr 
printre marii sportivi români 
care au primit acest premiu 
din 1933’’, a declarat campio-
ana olimpică de la beijing.

sala polivalentă de la izvo-

rani a găzduit sâmbătă ‘’Gala 
sportului românesc’’, în care 
au fost recompensaţi cei 
mai buni performeri, antre-
nori şi structuri sportive din 
2008, în prezenţa ministrului 
mts, monica iacob ridzi, a 
preşedintelui Cosr, octavian 
morariu, a secretarului de stat 
în mts, octavian bellu și a al-
tor personalități sportive.
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> HOSPITAL PROVINCIAL 
                                                     964 359 700
> HOSP. PLANA VILA-REAL
                                                     964 357 600
> HOSPITAL VINARÒS
                                                     964 477 000

>RENFE
                                                       902240202
> IBERDROLA 
                                                       901202020
> CONSELLERÍA EDUCACIÓN 
                                                      964 358 000
> PROP 
                                                                       012
> ATESTADOS TRÁFICO 
                                                      964 227 081
> UNIÓN DE MUTUAS 
                                                      964 231 212
> EMBAJADA DE ESPAÑA EN RUMANÍA 
                                               040212310877

TELEFOANE DE INTERES

URGENŢE 112

Jocul de Sudoku presupune completarea careului de 9x9 (81 de căsuţe) 
după o singură regulă: orice coloană şi orice pătrat de 3x3 trebuie să 
conţină o singură dată fiecare cifră cuprinsă între 1 şi 9. Pentru a rezolva 
sudokul este nevoie de un timp cuprins între 10 şi 30 minute. Nu vă 
descurajaţi dacă aveţi nevoie de mai mult timp. Succes!
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> AMBASADA ROMÂNIEI-MADRID
                                          913504436
> SECŢIA CONSULARĂ
                                           913597895
> CONSULAT CASTELLON
                                          964216172
> CENTRUL CIVIC ROMÂN 
                                          964035521
> BISERICA ORTODOXA ROMÂNA 
                                      667971258
> INSS 
                                          964727300
> UNIVERSIDAD JAUME I
                                          964729041
> CONSELLERIA DE BIENESTAR 
                                          964358000
> INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 
                                          964252400

> CENTRO SERVEF DE EMPLEO
                                          964255754
> ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
                                          964242888
> CÁRITAS DIOCESANA
                                          964255521
> TELÉFONO DE LA ESPERANZA
                                          964227093
> REGISTRO CIVIL
                                             964356202
> EUROLINES 
                                           964342725
> CENTRO AMICS 
                                          964244722
> OFICINA UNICA DE EXTANJERIE
                                          964759250
> ALZA
                                          964200389

>>> vă pregătiţi pentru 
o călătorie importantă, 
care vă poate ajuta mult 
pe plan profesional.
 vă recomandăm să nu 
neglijaţi problemele 
partenerului de viaţă.

>>> Situaţia financiară 
nu vă mai creează 
probleme, dar în ceea 
ce priveşte viitorul 
apropiat, ar fi bine să nu 
vă implicaţi în investiţii 
ce pot fi riscante.

>>> Traversaţi o 
perioadă în care este 
indicat să nu vă implicaţi 
în activităţi care vizează 
o realizare imediată.  
multă grijă şi în ceea ce 
priveşte sănătatea.

>>> Capacitatea de 
convingere o să vă 
atingă limite superioare, 
aşa că puteţi încerca 
să vă gasiţii noi adepţi 
pentru proiectele pe 
care le aveţi în plan.

>>> Puteţi să vă 
ocupaţi de afaceri, 
pentru ca sunt şanse să 
câştigaţi bani frumosi, 
dar vă recomandăm să 
nu începeţi mai multe 
treburi deodată.

>>> După o perioadă  
nefavorabilă pe plan 
sentimental, situaţia 
se îmbunătăţeşte pe 
neaşteptate. Partenerul 
de viată vă ajută să 
demaraţi o afacere.

>>> Starea voastră 
generală este buna, 
dar totuşi atenţie, 
căci suprasolicitarea 
vă poate crea grave 
probleme de sanatate 
pe fond nervos.

>>>vreţi să demaraţi 
o activitate originală, 
cu care sigur veţi avea 
succes.  ă recomandăm 
să fiţi consecvent şi să 
acceptati ajutorul unui 
prieten.

>>> Plini de farmec, 
veţi avea ocazia să vă 
lărgiţii cercul de prieteni. 
Unii dintre aceştia vă 
vor ajuta să vă puneţi 
afacerile sau proiectele 
în practică.

>>> Dacă vă căutaţi 
un  loc de muncă, fiţi 
optimist! S-ar putea să 
fiţi ajutat de o persoană 
mai în vârstă. Oricum, în 
curând veţi fi  mulţumit 
de noul servici.

>>> O ruda mai în 
vârstă vă oferă un ajutor 
financiar neasteptat, ca 
să puteţi intra în afaceri. 
Dacă nu vă ajung banii, 
nu ezitaţi să vă asociaţi 
cu un prieten!

>>> Dumneavoastră 
traversaţi o perioadă în 
care aveţi mari şanse 
de reuşită în orice 
proiect veţi dori să 
începeţi, cu condiţia să 
nu vă pripiţi.

  “Cioc, cioc”  la poarta raiului. 
Sfântul Petru deschide. În faţa 
uşii, nimeni. Peste 5 minute, 
iar  “cioc-cioc”. Sfântul Petru iar 
deschide, se uită în jur, nimeni. 
Iar “ cioc-cioc ”. De data asta, 
Sfântul Petru era pregătit 
după uşă! Smulge uşa cu 
putere şi mai apucă să-l vadă 
pe unul care disparea rapid.

- Fire-ai tu al naibii, care te ţii 
de prostii bati pe la uşă şi te 
joci cu nervii mei! Nesimţitule!
 La care omul, cu tristeţe în 
glas, departandu-se în viteză:
- Păi eu ce să faaac, dacă mă 
tot resuscitează ăştiaaaaa...

nunchi) combinate cu pan-
tofi cu toc  foarte înalt care 
înfrumuseţează picioarele 
şi silueta. Dacă nu sunteţi 
adepta fustelor, poate pre-
ferati short-ul de blug cu 
dres de culoare inchisă, 
combinaţie care este deja 
foarte întâlnită la celebrităţi.

Accesoriile continuă să aibe 
un rol foarte important pen-
tru a incheia un “look” per-
fect. Alegeţi coliere elegante 
cu pietre, brăţări  late (cu pie-
tricele de asemenea), cercei 
rotunzi şi cum să nu, genţi, 
atât mărime xxL cât şi poşete 
mici. Urmărind propunerile 
designerilor, anul acesta e 
numai bine  pentru a ne pune 
în valoare atu-urile ca femei 
(fuste mini, dantele, bijuterii 
elegante, tocuri inalte, etc.). 
De aceea pot spune că anul 
2009 e anul nostru, al femeilor. 

mult). Iată câteva sfaturi pen-
tru combinarea incălţămintei 
cu vestimentaţia: verde - la o 
ţinută crem/maron; mov la 
o ţinută gri; rosu la o ţinută  
neagra; Profitaţi de “Rebajas” 
şi achiziţionaţi produse în 
aceste culori. Faptul că sun-
tem în criză trebuie să ne 
motiveze (ştiu că e greu!) să 
alegem ceea ce cu adevărat 
avem nevoie, ceea ce este 
necesar pentru a fi în pas cu 
moda, şi care, dacă se poate, 
să fie şi practic. Pentru sezo-
nul rece (cât a mai rămas din 
el) cautaţi o jachetă-sacou 
sau un trench (negru sau 
crem), pulovere tricotate în 
culorile de mai sus, cardi-
gan, cămăşi de toate felurile.

Pentru primavară optaţi  
pentru fuste, de toate feluri-
le (mini, plisate, glos, creion, 
cu talie înaltă şi până la ge-

În 2009 daţi-i 
culoare vieţii 
dumneavoastră!

Anul acesta pregătiţi-vă 
pentru explozia de culori pe 
care o veţi regăsi în vitrinele 
tuturor magazinelor.  Culori-
le vedetă sunt fucsia, verde, 
crem, mov, negru iar spre vară 
şi galbenul. Din garderoba 
dumneavoastră nu trebuie să 
lipsească articole vestimen-
tare în aceste culori. Alegeţi 
culoarea şi ieşiţi din rutină! 
Răspândiţi lumină şi veselie 
chiar şi în zilele innourate!

Incălţările colorate sunt şi ele   
un ”must have”(roşu, maron, 
verde, mov, lila şi chiar albas-
tru).Evitaţi însă accesorizarea 
lor cu geanta (ar fi deja prea 
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mens sana in 
Corpore sano

Dizenteria este 
cunoscută din anti-
chitate, denumirea ei 
provenind din limba 
greacă dis - dereglare
enteron - intestin.
>>> Dr. CLAUDIU GHERMAN/ CASTELLON

această boală infecţioasă 
acută, din grupul infecţiilor 
intestinale cu mecanism 
fecalo-oral de transmitere, 
provocată de mai multe bac-
terii cu denumirea de shigella, 
care se caracterizează clinic 
prin simptome de intoxicaţie 
intestinală, mai cu seamă a 
celui gros.

Boala apare după 2-3 zile 
de la infectarea omului şi se 
manifestă prin colici abdomi-
nale, diaree puternică (scaune 
frecvente, până la 10-12 pe zi, 
moi, apoase, în unele cazuri 
amestecate cu mucozităţi şi 
sânge). Drept urmare se pro-
duce deshidratarea organis-
mului şi alterarea stării gene-
rale.

De obicei, boala are carac-
ter epidemic, interesând mai 
mulţi membri ai familiei sau 
colectivităţii, deoarece mi-
crobii dizenteriei se transmit 
rapid de la om la om prin apă, 
alimente, mâini şi obiecte 
murdare, prin muşte etc. Deşi 
poate apare în orice ano-
timp, dizenteria se întâlneşte 
mai frecvent în anotimpul 
călduros.

primele îngrijiri. rehidra-
tarea organismului cu 2-3 li-
tri de lichide în 24 ore (şi pe 
timpul nopţii). se vor utiliza 
infuzii de plante medicinale, 
supe de zarzavat strecura-
te şi sărate, ape minerale. se 
interzic dulciurile (zahărul, 

fructele, laptele dulce), care 
constituie un mediu favora-
bil şi pentru dezvoltarea mi-
crobilor. 

fiind vorba de o boală 
infecţioasă, aceasta se 
tratează în spital, atât pentru 
a preîntâmpina răspândirea 
infecţiei la alte persoane, cât 
şi pentru sterilizarea bolna-
vului de microbii dizenteriei.

La domiciliul bolnavului se 
vor lua măsuri de igienă pen-
tru prevenirea răspândirii 
infecţiei. in primul rând dez-
infectarea zilnică cu soluţie 
de cloramină 5%, cu var clo-
ros sau var nestins, creolină 
etc. Lenjeria de corp şi de pat 
a bolnavului se va steriliza 
permanent prin fierbere.

toţi membrii familiei sau 
colectivul se vor spăla pe 
mâini cu apă şi săpun şi dez-
infecta cu spirt, cloramină 1 
%, permanganat de potasiu 
etc. se vor combate muştele 
şi gândacii de bucătărie 
care pot vehicula microbii 
pe alimente şi pe vasele de 
bucătărie.

o bună igienă este intot-
deauna o formă sigură şi la 
îndemână de a ne mentine 
sănătoşi şi departe de ma-
joritatea bolilor infecţioase.
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Ciocolata deteriorează aDn-ul

Consumul unei sin-
gure tablete de ciocolată 
deteriorează pentru două 
săptămâni genele, iar o 
alimentaţie nesănătoasă 
susţinută poate afecta aDn-ul 
pentru luni, chiar ani de zile, 
arată publicaţia „Herald sun”.

aceasta este concluzia 
oamenilor de ştiinţă aus-
tralieni de la Universitatea 
din melbourne, care au mai 
descoperit că genele afecta-
te în urma unei diete deze-
chilibrate sunt cele care, în 
mod normal, previn apariţia 
diabetului şi a bolilor de 
inimă. mai mult, cercetătorii 
susţin că obiceiurile alimen-

tare ale părinţilor ar putea 
afecta şi urmaşii, prin trans-
miterea unor gene „defecte”.

„Ceea ce mâncăm 
reprezintă ceea ce mâncau 
părinţii noştri şi, probabil, bu-
nicii noştri”, susţine profeso-
rul assam el-osta, care a par-
ticipat la realizarea studiului. 

vestea bună este că, si-
milar persoanelor cu o 
dietă nepotrivită,  cele 
cu alimentaţie sănătoasă 
transmit urmaşilor gene 
care îi vor proteja de boli 
şi de probleme cu greuta-
tea, mai spun cercetătorii.

Dependenţa de ciocolată 
este asemănătoare cu cea de 

DiZenteria - BoaLa infeCŢioasĂ 
aCUtĂ

se numeşte didgeri-
doo, este un instrument  
tradiţional al aborigenilor 
australieni şi este pe cale să 
devină un remediu-minune 
împotriva apneei nocturne 
(oprirea respiraţiei în timpul 
somnului), care afectează 
10% din populaţia lumii. 

Cercetătorii elveţieni le-
au propus unor pacienti 
suferinzi de sforăit şi opri-
rea respiraţiei nocturne să 
înveţe să sufle în fluierul cu 
pricina. peste 4 ani au cons-
tatat o diminuare notabilă a 

UN “FLUIERAŞ” ÎMPOTRIVA APNEEI DE SOMN

CONTRACEPŢIA DE URGENŢĂ - SPERANŢA DIN “CEASUL AL 12-LEA” !

tulburărilor respective, ame-
liorare datorată întăririi mus-
culaturii cailor aeriene.

Disminuarea tonusului 
vălului palatin (cerul gu-
rii) este principala cauză a 
apariţiei sforăitului si a apneei 
de somn, afecţiune ce poate 
fi diagnosticată în centre spe-
cializate. 

azi se foloseşte ca metodă 
clasică de tratament un dis-
pozitiv ce aplică presiune 
pozitivă pe căile respirato-
rii, evitând colapsarea aces-
tora, menţinând o respiraţie 
normală dealungul nopţii.

se poate întâmpla ca uneori 
metoda de contracepţie pe 
care o folosim să dea greş: s-a 
rupt prezervativul, ai întâr-
ziat să începi o nouă folie de 
contraceptive, ai avut relaţii 
tocmai atunci cand calenda-
rul tău spunea “nu!”, sau te-ai 
bazat pe el că te va proteja şi 
nu a făcut-o.
 Şi totusi, nu este încă prea 
târziu! există contracepţia de 
urgenţă, care vă ajută în acest 
caz să evitaţi sarcina nedorită 
care altfel ar putea să apară!
 opţiunile care există teoretic 
în aceste situaţii sunt două: 
contracepţia hormonală de 
urgenţă (pilule ce conţin anu-
mite doze de hormoni), sau 
inserarea unui sterilet. 
 Deoarece a doua opţiune 
(inserarea unui dispozitiv in-
trauterin) este mult mai putin 
folosită, ne vom referi doar la 
metoda hormonală - pastilele 
pentru urgenţele contracepti-

ve! De multe ori, când ne refe-
rim la pastilele ce se pot folo-
si în această situaţie, folosim 
termenul de “pilula de a doua 
zi”. această denumire nu este 
însă deloc potrivită, deoarece 
metoda poate fi folosită cu 
succes în primele 3 zile (72 
ore) după ce contactul sexual 
a avut loc!
 se consideră că folosirea sa 
corectă previne apariţia a cel 
putin trei sferturi dintre sar-
cinile nedorite ce altfel ar fi 
putut apărea (eficienţa de mi-
nim 75%). De asemenea, s-a 
demonstrat că eficienţa aces-
tei metode este cu atât mai 
ridicată cu cât este folosită 
mai devreme după contactul 
sexual neprotejat (chiar în li-
mita celor 72 de ore).
 aceasta poate fi procurată de 
la un cabinet de planificare 
familială, medicul de familie 
sau de la farmacie, costând re-
lativ putin - oricum este mult 

mai ieftină decât un even-
tual avort! avantajul apelării 
la un cabinet de planificare 
familială este că medicul iţi 
poate răspunde la orice alte 
întrebări ai avea în această 
privinţă şi te poate sfătui cu 
privire la metodele contracep-
tive de uz curent care există.

ţigări. persoanele obeze care 
consumă multă ciocolată fără 
să poată controla pofta de-
vin dependente de aceasta.

“Carbohidraţii transformaţi 
puternic determină creşterea 
în mod rapid a cantităţii de 
zahăr din sânge, stimulând 
aceleaşi zone cerebrale ca şi 
nicotina sau drogurile”, explică 
cercetătorul simon thornley. 

Consumatorii de ciocolată 
şi cei de tutun au în comun 
numărul mai mic de recep-
tori de la nivelul creierului 
care generează senzaţiile 
de plăcere, acest lucru ge-
nerând acţiuni compulsive 
traduse prin excesele zilnice.



POIANA MARKET VĂ AŞTEAPTĂ 
CELE MAI BUNE PRODUSE ROMÂNEŞTI 

IMPORTATE DIRECT DIN ROMÂNIA

La noi găsiţi cele mai bune preţuri
Toată luna februarie ofertă la varză murată 3x2

Vă aşteptăm pe Ronda Mijares
106-bajo (lângă Agenţia Blue Air)

ORAR:  LUNI-SÂMBĂTĂ 09:00-21:00,   DUMINICĂ :10:00-14:00
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