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Turcia a lansat un apel Statelor 
Unite să facă uz de “infl uenţa” lor pe lângă 
forţele kurde pentru ca acestea să se retragă 
“fără incidente” din nord-estul Siriei 
conform unui acord menit să pună capăt 
ofensivei turce, a declarat purtătorul de 
cuvânt al preşedinţiei turce.i Exporturile 
de arme germane către Turcia în primele 
opt luni ale anului 2019 s-au ridicat la 
valoarea de 250,4 milioane euro (277 
milioane dolari), mai mult decât în orice an 
începând din 2005, relevă date publicate de 
Ministerul Economiei german la solicitarea 
partidului de extremă-stânga Die Linke.i 
Premierul nord-macedonean Zoran Zaev 
a cerut organizarea de alegeri anticipate, 
în urma refuzului Uniunii Europene de a 
începe negocierile de aderare a ţării sale 
la blocul comunitar, care era una dintre 
priorităţile mandatului său.iUltimul 
lider al fostei Uniuni Sovietice, Mihail 
Gorbaciov, a avertizat că lumea se îndreaptă 
către o perioadă periculoasă a politicii 
militarizate şi a lansat un apel către SUA 
şi Rusia pentru a începe rapid tratative cu 
privire la controlul armamentului nuclear. 
iComisia Europeană a aprobat acordarea 
unui sprijin bugetar Republicii Moldova în 
valoare de 14,35 milioane de euro pentru 
a contribui la realizarea reformelor atât 
de necesare care sunt continuate de noul 
guvern de la Chişinău. Această asistenţă 
fi nanciară este destinată să sprijine reforma 
poliţiei, combaterea corupţiei şi a spălării 
banilor, modernizarea sectorului energetic 
şi efi cientizarea şi transparentizarea 
fi nanţelor publice.iÎn Letonia, descendenţi 
ai cetăţenilor din fosta Uniunea Sovietică 
care nu au cetăţenie vor fi  naturalizaţi în 
mod automat. Parlamentul de la Riga a 
votat pentru acordarea cetăţeniei letone 
la naştere în cazul copiilor ai căror părinţi 
nu au cetăţenie. Noul regulament urmează 
să intre în vigoare anul viitor.iMircea 
Geoană şi-a preluat funcţia de secretar 
general adjunct al NATO, înlocuind-o pe 
americanca Rose Gottemoeller.iPrimul tur 
al alegerilor locale din Republica Moldova 
indică un avans semnifi cativ al socialiștilor. 
Sondajele ultimului an confi gurează o 
dominație clară a socialiștilor, care în 
fi ecare lună au surclasat alianța partidelor 
proeuropene. iNumărul chinezilor bogaţi 
l-a depăşit în premieră pe cel al americanilor 
bogaţi, relevă un studiu realizat de Credit 
Suisse, citat de DPA.iO tornadă a afectat 
mai multe zone din nordul oraşului Dallas, 
lăsând peste 100.000 de case şi sedii 
de fi rme fără electricitate şi ducând la 
întârzierea multor curse pe aeroporturile 
regionale, informează Reuters.

Comunismul a fost, mai presus de orice, 
o tentativă utopică, dar pretins științifi că, 
de modifi care a condiției umane. Revoluția 
comunistă, așa cum a fost, în chip mesianic, 
vestită de Karl Marx și apoi înfăptuită de Lenin 
- pagina 10

29 Septembrie - Festivalul Românesc din Sacramento a transformat Royer Park din Roseville într-o mică Românie. 
-  detalii în pagina 11

Știința și Religia 
 o combinație perfectă pentru o viață bună

Scriitorii români și elixirul renașterii

Pe data de 11 și 12 octombrie, comunitatea română din Portland s-a bucurat 
de trei seminarii pe teme medicale la care au participat mai mulți medici și 
cadre medicale. -  pagina 12

Scriitorii și ocrotitorii. Mijlocul cel mai efi cace de a veni în ajutorul 
literaților este tot bugetul, această mare pârghie prin care Statul pune totul 
în mișcare, scria acum peste o sută de ani diplomatul și avocatul C.C. Arion, 
membru de onoare al Academiei Române, vechi ministru liberal al Cultelor 
și Instrucțiunii Publice. -  pagina 7

iJustiţie şi energie: Interviu cu Maia Sandu, prim-ministru al Republicii Moldova - pagina 7
 iFinanţarea defi citului bugetar: Interviu cu Natalia Gavriliţa, ministrul Finanţelor din Republica Moldova  - pagina 15
 iPolitica de redeschidere a uşilor la Washington şi Bruxelles: Interviu cu Nicolae Popescu, ministru al Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova- pagina 15

Moartea presei românești 
în diaspora 

Tiberiu Dianu - Interviuri:

Dacă citiți aceste rânduri este pentru că, în 
primul rând, ați găsit această publicație undeva în 
punctele de distribuire din America sau pentru că 
sunteți abonați, motiv pentru care vă mulțumim. 
Poate că este pentru prima dată sau pentru a nu 
știu câta oară când ne-ați găsit, ca să ne citiți. Ne 
bucurăm că o faceți. -  continuare în pagina 17

DIVERSITY VISA LOTTERY 2021
-  detalii pe portalul  romaniantimes.com

Inginerii sufl etului în primul 
deceniu ceaușist 

-  detalii în paginile  4, 13, 24

Printre întrebările frecvente la dezbaterile 
subiectului Escatologie menționez: Unde este 
America în proorociile sfârșitului lumii? S-a scris 
mult ca un fel de răspuns la acest subiect, dar 
consider că trebuie ținut cont de cel puțin două 
considerente. - pagina  5

Provocări în lume, 
Statele Unite și Israel
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Militarii români din Detaşamentul “Carpathian Pumas” al Forţelor Aeriene Române şi-au început, de marţi, 15 
octombrie a.c., misiunile în cadrul operaţiunii Multidimensionale Integrate a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) 
de Stabilizare în Republica Mali, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Apărării Naţionale.

În cadrul ceremoniei de luarea în primire a responsabilităţii segmentului de misiune de la partenerii canadieni, 
desfăşurată în prezenţa comandantului misiunii MINUSMA, generalul-locotenent dr. Dennis T. Gyllenspore, a 
reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ai Canadei, a fost coborât drapelul Canadei şi arborat cel al 
României, iar două elicoptere IAR-330 Puma L-RM au executat o trecere la verticală. Cei aproximativ 120 de 
militari, piloţi, personal tehnic şi medical ai detaşamentului vor executa, la solicitarea Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
misiuni de evacuare medicală, misiuni de căutare-salvare, transport trupe şi materiale, misiuni de transport pasageri, 
patrulare aeriană şi misiuni de observare în sprijinul ONU.

În discursul pe care l-a susținut în plenul Adunării Generale a ONU la 25 septembrie, președintele Klaus Iohannis a 
subliniat că participarea României la această misiune are loc în sprijinul efortului ONU de a ajuta guvernul malian 
pentru a obţine stabilitatea şi pentru a construi un viitor mai sigur pentru poporul său, prin promovarea dezvoltării 
durabile, a păcii şi a securităţii.

România și-a început misiunea în cadrul operațiunii ONU din Mali: 120 de militari români 
și patru elicoptere Puma au înlocuit misiunea canadiană

Regina-Mamă Elena a revenit în țară după 71 de ani
Regina Elena a fost reînhumată alături de fi ul ei, Regele Mihai I, la Curtea de Argeș 

Rămăşiţele pământeşti ale Reginei-mamă Elena, care a 
murit în 1982, la Lausanne, în Elveţia, au fost reînhumate, 
sâmbătă, 20 octombrie, alături de cele ale fi ului ei, Regele 
Mihai I, la Noua Catedrală Arhiepiscopală și Regală din 
Curtea de Argeş.

Sicriul Reginei-mamă Elena a fost depus în Catedrala istorică 
Episcopală și Regală vineri. Opt militari de la Batalionul 33 
Vânători de Munte Posada din Curtea de Argeș au purtat 
sicriul din mașina cu care a fost adus din București în 
catedrală, apoi l-au așezat pe catafalc, cu crucea de lemn, 
stindardul Reginei-mamă și o coroană cu fl ori albe.

Sâmbătă a avut loc slujba de înmormântare, ofi ciată de ÎPS 
Mitropolitul Nifon, ÎPS Mitropolitul Iosif, ÎPS Mitropolitul 
Varsanufi e și ÎPS Mitropolitul Calinic.

ÎPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, a vorbit despre 
viaţa Reginei-mamă Elena, al cărei ultim exil s-a încheiat 
sâmbătă, odată cu reînhumarea acesteia la Curtea de 
Argeş.

La ceremonie au participat membri ai Familiei Regale, 
printre care principesa Margareta, Custodele Coroanei, 
şi soţul acesteia, principele Radu, dar şi fostul principe 
Nicolae al României, alături de soţie.

Ceremonia îngropării în Pridvor, la care au participat doar 
membrii Familiei Regale române, a început la ora 13.10. 
Au fost trase 21 de focuri de armă, iar Muzica Militară 
a intonat Imnul Național (prima strofă și refrenul) și 
Imnul Regal (prima strofă și refrenul). La fi nal, s-a auzit 
semnalul din trompetă “Stingerea”.

La fi nal, Custodele Coroanei a ieşit din Catedrală cu 
stindardul Reginei-mamă împăturit și l-a dat în grijă 
Aghiotantului Regal. Stindardul va fi  expus ulterior în 
Muzeul Regal de la Săvârșin.

În tot acest timp, publicul a avut acces atât în parcul 
Catedralei istorice, cât și pe platforma din fața Noii 
Catedrale.

Sicriul cu rămășițele pământești ale Reginei-mamă 
Elena a fost adus din Elveția

Regina Elena a murit la Lausanne, pe 29 noiembrie 1982, 
timp în care România se afl a sub dictatura comunistă. Ea a 
fost înmormântată la cimitirul Boix-de-Vaud din Lausanne.

Vineri dimineață, sicriul cu rămășițele pământești ale 
Reginei-mamă Elena a fost adus din Elveția în România, 
cu un avion militar Spartan, aparținând Forțelor Aeriene 
Române. La aeroport, a urmat un ceremonial militar și 
religios, la care au fost prezenți principesa Margareta și 
membri ai Familiei Regale, reprezentanți ai instituțiilor 
statului, ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Armatei 
României, ai corpului diplomatic și ai altor confesiuni și 
religii din România. Printre aceştia s-au numărat premierul 
Viorica Dăncilă, ministrul interimar al Afacerilor Interne, 
Mihai Fifor, premierul desemnat Ludovic Orban, ministrul 
Culturii, Daniel Breaz, secretarul de stat Raed Arafat și 
Hans Klemm, ambasadorul SUA la București.

Cel care s-a ocupat, vineri, de ceremonialul repatrierii 
Reginei-Mamă Elena a fost generalul Gelaledin Nezir, 
același care a stat în spatele organizării funeraliilor Regelui 
Mihai și ale Reginei Ana.

De la aeroport, cortegiul funerar a mers la Palatul Elisabeta 
din București, unde sicriul a fost depus în Sala Regilor.

Principesa Margareta, Custodele Coroanei Române, 
a dorit ca, în mod simbolic, “sicriul Reginei Elena să 
plece către Curtea de Argeș de la Palatul Elisabeta, locul 
pe care, la 30 decembrie 1947, Regina-Mamă și Regele 
Mihai au fost forțați să-l părăsească. Se închide astfel un 
cerc al istoriei, deschis dureros acum 71 de ani”, se arăta 
într-un comunicat remis de biroul de presă al Casei regale 
săptămâna aceasta.

(continuare  în pagina 20)
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Principiile de Funcționare 
ale Publicației 

RomanianTimes:

Principiul fundamental de funcționare 
este: Fiecare participant trebuie să 
vină cu tot ce are mai bun în inima 
și în mintea, chiar dacă ideile sale 
sunt mult diferite de cele ale altora, 
pentru a da cititorului posibilitatea 
să-și aleagă din această multitudine 
de idei și soluții cea mai potrivită 
pentru sine. Revista noastră nu 
impune puncte de vedere, ci 
stimulează creativitatea liberă.

Din fundamentarea acestui principiu 
au reieșit exigențele care impun sau 
nu publicarea textelor ce ne parvin la 
redacție.

Prima exigență este că toate ideile 
avansate într-un text trebuie să fi e 
temeinic demonstrate, nu enunțate 

Completări la PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE 
INIȚIALE:

Publicația este deschisă pentru oricine poate da ceva bun și 
de folos altora, indiferent de locul unde trăiește;

Pentru promovarea limbii române, preferăm materialele 
scrise în limba română corectă, dar acceptăm și materiale 
în limba engleză;

Informațiile transmise trebuie să fi e justifi cate și să nu creeze 
confuzii.

Materialele se trimit numai prin email;

Expeditorul materialului este direct responsabil de conținut 
incluzând pozele atașate.

La cerere, putem trimite propunerea de încadrare în pagină a 
materialului trimis pentru publicat, dar avem nevoie ca în 24 
de ore să primim confi rmarea, sau modifi cările solicitate.

Publicația RomanianTimes este susținută fi nanciar de 
companii și persoane care își pun reclame, abonați, 
contribuitori cât și de colaboratori care scriu și trimit materiale 
de publicat. 

Phone (503) 895-5171   -  E-mail info@romaniantimes.com  -  www.romaniantimes.com
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sentențios ca de o curte supremă care nu are de dat socoteală 
nimănui.

A doua exigență se referă la critică. Prețuim cum se cuvine 
critica, fi indcă ea este un instrument al îmbunătățirii unui proces 
sau a unei situații, dar nu suntem de acord cu critica de dragul 
criticii, ci cerem celui care critică să se străduiască a da și soluțiile 
de îndreptare, pentru ca gândul său să devină constructiv și nu 
demolator. 

De asemenea, tot referitor la critică, specifi căm că nu am publicat 
și nu vom publica texte care conțin acuzații (critici) nefondate 
pe probe verifi cabile, pentru că în acest caz acuzația (critica) nu 
reprezintă altceva decât o mizerabilă calomnie.

A treia exigență se referă la gradul de interes al problematicii de 
bază a textului respectiv, care dictează oportunitatea publicării. 
Un text poate răspunde cu brio primelor două exigențe, dar se 
poate ca subiectul abordat să nu prezinte un interes major pentru 
cititorii noștri, din punctul nostru de vedere, și atunci, renunțăm 
a-l publica. Sigur că această exigență este cea mai subiectivă 
dintre cele enunțate, dar ea nu are cum să nu existe. Și această 
exigență este lăsată, evident, în responsabilitatea celor care 
îngrijesc de bunul mers al publicației RomanianTimes.

Cât despre materialele sosite la redacție, trebuie să precizăm că, 
ele nu sunt restituibile. Așa procedează toate redacțiile din lume, 
indiferent de însemnătatea lor jurnalistică și așa procedăm și noi.

Cristian Ioanide

mailto:info@romaniantimes.com
http://www.romaniantimes.com/
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ORIZONTAL: 1) Capitală din America de sud. 2) Își dau aere când cântă. 3) „Și 
... au venit la Isus niște îngeri și au început să-I slujească.” 4) Sfârșitul fi listenilor ... 
din Beniamin! 5) Produs cosme� c care reduce sau elimină mirosul de transpirație 
(pl.). 6) Doeg s-a întors, dar nu de tot!  — Primii ani de domnie ai lui Zedechia! 7) 
Mândri cu pălăriuțele lor — Debora își face apariția! 8) Poetă portugheză — Rege 
al Spaniei, fi ul lui Victor Emmanuel II, regele Italiei. (... de Savoia, 1870-1873). 
9) Hmong Bap� st Na� onal Associa� on (siglă) — Prefi x referitor la idee. 10) S-a 
pierdut de Isai! — Judecător în Israel.

VERTICAL:1) Personaje care au pus prima întrebare în Noul Testament (sing.) — 
Boală luată din privire. 2) Ultimii fi i ai lui Țadoc! — Pavel le spune galatenilor: 
„dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie ... de aceea pe care ați primit-o, 
să fi e anatema!” (inf.). 3) Țară unde a locuit Cain — Tip de edifi ciu specifi c 
an� chității greco-romane, des� nat manifestărilor culturale. 4) Tendință — Metal 
prețios ... afl at în posesia lui Hagai! 5) Jumătatea unui edomit! — Împărat al 
lui Iuda căruia i s-a interzis să intre în Casa Domnului pe toată durata vieţii. 6) 
Darul primit de Bartimeu de la Isus — Vin cu sutele (sing.). 7) Nevasta lui Cuza, 
ispravnicul lui Irod — Economic Enterprise Development Departament (siglă). 
8) „Luati seama ca nimeni să nu vă fure cu fi lozofi a și cu o amăgire deșartă, după 
... oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Christos.”, le 
scrie Pavel colosenilor — Localitate în SUA. 9) Cirena rămasă fără împărat! — 

NIHIL SINE DEO (2)

Deputy Equal Opportunity Offi  cer (siglă). 10) Conținutul cărții Ioel! — Element de compunere care înseamnă „imagine”.
Dicționar: ENI, EOD, CEO, EDO, DEE, ENA. 

        Dezlegarea careului din numărul precedent:

PROVERBE (35)

Orizontal: 1) BANALITATE. 2) IREFUTABIL. 3) NIMICITE – O. 4) ENE – R – ALAC. 5) FISIUNI – VU. 6) AS – ARIERAT. 7) C – CHIN – ARI. 8) ETAN – SIC 
– U. 9) RALIU – ALUN. 10) ERMETIZARE.
        Victor Martin
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Ministerul de Externe a propus un număr de 835 secții de votare în străinătate pentru 
alegerile prezidențiale. Printre țările în care vor fi  organizate cele mai multe secții de votare 
se numără: Spania (143), Italia (142), Germania (79), Marea Britanie (72), Franța (49), 
SUA (38), Republica Moldova (36), Olanda (25), Belgia (23), Irlanda (16), Danemarca 
(12), Austria (17), Grecia (11), Portugalia (9), Elveția (8).

LISTA SECȚIILOR DE VOTARE care vor fi  organizate la Alegerile Prezidențiale din 2019 pe teritoriul 
Statelor Unite ale Americii, aprobate prin Hotărârile Autorității Electorale Permanente nr. 35/04.10.2019 și 

nr. 37/13.10.2019

Pe lângă secțiile de votare organizate, în mod tradițional, în teatrele de operațiuni din 
Afganistan, va fi  organizată, în premieră, o secție de votare și în Mali, pentru a permite 
militarilor români care participă la misiunile din cadrul operațiunii Multidimensionale 
Integrate a ONU de Stabilizare în Republica Mali să își exercite dreptul de vot.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019
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Provocări în lume, Statele Unite și Israel

 Printre întrebările frecvente la dezbaterile subiectului 
Escatologie menționez: Unde este America în 
proorociile sfârșitului lumii? S-a scris mult ca un fel de 
răspuns la această întrebare, dar consider că răspunsuri 
mai aproape de adevăr vor veni când se va ține seama de 
cel puțin două considerente. Unul este simplu: America 
nu a existat pe vremea profeților Scripturii.  Al 
doilea este că profețiile Scripturii au fost transmise 
și focalizate spre și în jurul țării Israel, formată prin 
donația făcută de Creatorul Cerului și al Pământului 
poporului ales și scos din Egipt cu mână tare. Între Israel 

Pagina realizată de Nelu Ciorba 

și America există unele asemănări, foarte distincte, special în perioada formării lor. Israel 
și America și-au bazat constituția de formare pe principii transmise de însuși Domnul 
Dumnezeu. Vom lăsa pentru puțin Israelul la o parte și pentru cei care vor mai multe 
despre țara promisă, să citească Vechiul Testament.
 Constituția Statelor Unite ale Americii a fost fondată pe principiile iudeo- 
creștine. 
 Același principii se aplicau și președinților aleși. Încă de pe vremea primului 
preşedinte american, George Washington, Congresul a aprobat Actul Judiciar al 
anului 1789 care pretinde ca toţi ofi cialii americani la nivele de stat şi federal să-şi 
exercite funcţiile cu credincioşie, fără părtinire în conformitate cu Constituţia şi 
Legile Statelor Unite ale Americii şi cu mâna pe Biblie să-şi încheie jurământul cu 
cuvintele: “Aşa să-mi ajute Dumnezeu” (“So help me, God.”). Membrilor Congresului 
li s-a cerut prin acelaşi act să suporte şi să apere Constituţia Statelor Unite şi punându-şi 
mâna pe Biblie să spună: “Aşa să-mi ajute Dumnezeu” (“So help me, God.”). Şedinţele 
ofi ciale americane să se înceapă cu invocarea prezenţei lui Dumnezeu.
 Totul a fost respectat până în anul „istoric” 2007, când America s-a lansat 
puternic pe pârtia distrugerii. În ziua de 4 ianuarie 2007, alesul statului Minnesota, Keith 
(Hakim Mohammad) Ellison, a depus jurământul faţă de America cu mâna pe Koran, în 
faţa lui Nancy Pelosi prima femeie „Speaker of the House”. 
 Statele Unite ale Americii, ţară binecuvântată de Dumnezeu, a luptat și luptă 
pentru respectarea a cel puţin trei principii scripturale: Legiferarea judecătorească 
la nivel federal şi statal, să fi e făcută în baza principiilor Scripturii; Răspândirea 
Evangheliei în toată lumea şi Apărarea Israelului. Cât timp aceste principii sunt 
respectate de poporul şi liderii americani, pământul american are parte de binecuvântările 
Domnului Dumnezeu.
 În acest context, revin la întrebarea: Unde este America în profețiile sfârșitului? 
Unul din locurile evidente este un Apărător al Israelului. Acum când scriu, un eveniment 
de actualitate, este aplanarea confl ictelor tensionate de la granița Turcia - Siria din 
toamna anului 2019, unde un rol foarte important îl are America. S-a scris mult și despre 
alta. Cei mai mulți au învinuit președintele Trump pentru comanda dată de mișcare a 
trupelor americane din zonă. Am urmărit cu interes ce s-a întâmplat și ce se întâmplă. 
Ceva interesant este că Secretarul de Stat SUA, Mike Pompeo, în drum spre Ankara 
(Turcia), pentru întâlnirea cu președintele Recep Tayyip Erdogan, a trecut prin Ierusalim, 
vineri 18 octombrie 2019, să se întâlnească cu prim-ministrul de atunci al Israelului, 
Benjamin Netanyahu. Agenția de știri Ynet, în aceiași zi de 18 octombrie 2019, a publicat 
declarațiile secretarului Pompeo scoțând în evidență relațiile dintre Israel și America 
ca fi ind ”puternice ca niciodată” adăugând că s-au discutat provocările de azi ale 
lumii, Statelor Unite și Israelului.
 Pompeo a spus că el și Netanyahu au discutat despre „intensifi carea tuturor 
eforturilor pentru a împiedica punerea în aplicare ale amenințărilor împotriva 
Israelului…”. “Am discutat acțiuni referitoare la efortul comun de asigurare a 
stabilității în Orientul Mijlociu și continuarea eforturilor pentru a combate 
împreună provocările cu care lumea se confruntă aici în Orientul Mijlociu”, a spus 

secretarul Pompeo reporterilor la conferința de presă avută cu prim-ministrul Netanyahu. 
Kurzii
 Kurzii sunt considerați cel mai numeros grup etnic din lume (în jur de 
30 milioane) care nu au un stat propriu, dar care trăiesc din Turcia până în Armenia 
incluzând Siria, Irak, Iran zonă numită Kurdistan. Istoria mărturisește în jur de 30 secole 
de existență a kurzilor. Astăzi majoritatea populației este reprezentată de musulmani suniți, 
existând minorități șiite și creștine.  Confl ictul din Turcia se concentrează pe kurzii de la 
granița dintre Turcia și Siria și organizația numită Unităţile de Protecţie a Poporului Kurd 
(YPG). America are de ales între Turcia, membru în NATO și kurzii, care de pe vremea 
lui Obama, au devenit un aliat al Americii, pentru că au promis confruntarea cu ISIS, cu 
scopul de a fi  ajutați să-și formeze propriul stat kurd. Kurzii au devenit profi tori, fără un 
efort strategic de ași forma un stat propriu.
 Incursiunea militară a Turciei din 9 octombrie 2019 numită „Operațiunea de 
primăvară pentru pace” a fost declanșată ca ofensivă în nord-estul Siriei împotriva miliţiei 
organizației Unităţile de Protecţie a Poporului Kurd (YPG), grup considerat ‘’terorist’’.
 Ce s-a întâmplat? Trupe americane staționate în partea de nord a Siriei, în zona 
kurzilor, au fost retrase la comanda președintelui Trump. Kurzii s-au supărat și au ales să 
se răzbune cu sprijinul rușilor din nordul Siriei. Nu prea des se întâmplă așa ceva, dar de 
data asta Vicepreședintele SUA Mike Pence împreună cu Secretarul de Stat, Mike Pompeo 
s-au deplasat la Ankara. Rezultatul: “Partea turcă va întrerupe Operațiunea de primăvară 
pentru pace pentru a permite retragerea forțelor YPG din zona sigură timp de 120 de ore”, 
a declarat Mike Pence, vicepreședintele SUA, într-o conferință de presă după mai mult de 
patru ore de discuții la palatul prezidențial din Ankara. „Toate operațiunile militare din 
cadrul Operațiunea de primăvară pentru pace vor fi  întrerupte, iar Operațiunea va 
fi  oprită complet la fi nalizarea retragerii.” Pence a spus că forțele americane din regiune 
au început deja să faciliteze o dezangajare sigură a unităților YPG.
 Președintele SUA, Donald Trump a cerut anterior președintelui Erdogan să 
negocieze cu generalul Mazlum Abdi, liderul forțelor de opoziție siriene conduse de 
Unitatea de protecție a poporului kurd (YPG). Mazlum a promis că va accepta să „facă 
concesii pe care nu le-ar fi  făcut niciodată în trecut”. Înaintea tipăririi prezentei ediții, 
s-a anunțat: Comandantul Forţelor Democratice Siriene (FDS) Mazloum Abdi i-a trimis 
vicepreşedintelui american Mike Pence o scrisoare în care îl anunţă că a retras ”toate forţele 
YPG” din zona de confl ict.
Americanii la dreapta Israelului
 Trupele americane, începând din 9 octombrie 2019 s-au desfășurat în zonele 
petrolifere și o parte s-au retras în Irak. Este o acțiune strategică întreprinsă de SUA. Pe 
axa împăraților răsăritului una din ținte de urmărit înde-aproape este Iranul. Americanii au 
trupe și de o parte și de alta a Iranului: în Irak și Afganistan.
 Trebuie reliefat în Asia tot mai vădită este consolidarea relațiilor împăraților 
Răsăritului, cu toate investițiile Americii în zonă. Esticii (Iran - Rusia (prin fostele țări 
URSS) - China). Cu toate confl ictele China - SUA, China se afi rmă tot mai mult în toată 
lumea. 
 Napoleon III a comparat China cu un gigant care doarme şi a tras următorul semnal 
de alarmă: „Când China se trezeşte, va cutremura lumea”. După o lungă hibernare, 
China cu aproape 1,5 miliarde de oameni de peste 4 ori mai mulți ca și în Statele Unite ale 
Americii, se ridică tot mai mult.
 Se spune că secolul XIX a fost secolul Marii Britanii, secolul XX a fost secolul 
Americii şi că secolul XXI este secolul Răsăritului. Oare de ce nu s-au făcut extrapolări 
mai departe de secolul XXI? Pentru că nu e cazul.
 La această rubrică de peste 10 ani am scris și scriu ori de câte ori apare o noutate 
legată de Împăraţii Răsăritului, încă de vremea când erau neglijaţi în circuitul economic 
mondial. Urmăresc evoluţia ţărilor din partea de Răsărit, şi special a Chinei doar pentru 
că aşa cum am afi rmat de multe ori, la această rubrică, împăraţii Răsăritului trebuie să se 
ridice la nivel de supremaţie, pentru a putea uşor convoca împăraţii lumii pentru războiul 
vremurilor din urmă, în Israel, la Armaghedon (la nord fi ind Siria), amintită de apostolul 
Ioan în Apocalipsa. Apostolul Ioan prezintă începând din capitolul 15 cele din urmă şapte 
urgii ce vor fi  vărsate pe pământ, în timpul Necazului Unic din istoria lumii, continuând în 
capitolul 16, după urgia a şasea, cu un amănunt: Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul 
cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fi e pregătită calea împăraţilor, care au să vină 
din Răsărit. (Apocalipsa 16:12).
  ”Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun eu pentru că de fapt a spus-o 
Domnul Isus (Marcu 13:37).
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ANTITOXINA PENTRU SUFLET

Slavomir Almăjan

Exista o neliniste in noi, in fi ecare din noi, o neliniste izvorata 
dintr-un adanc care ne apartine si pe care nu-l putem cuprinde 
in disperata aventura a autocunoasterii.  Sentimental unei 
asteptari continue ne urmareste clipa de clipa dand vietilor 
noastre un iz de iminenta in dorinta noastra de a ne agata de 
viata.  Zi de zi, mai nerabdatori si mai animati, pasii nostri ne 
duc la cutia postala de unde nadajduim sa primim ceva, o veste, 
un semnal care sa schimbe cursul a ceea ce cunoastem deja 
si nu ne satisface. Ridicam cu emotie receptorul si cercetam 
INBOX pentru acelasi motive… 
 Febra “cercetarilor fara rost” ne cuprinde din ce in ce mai 
mult mintile.  Exista in noi, in fi ecare din noi, un simtamant de 
revolta, al neimpacarii cu clipa, sentiment pe care as incerca 

sa-l descifrez in randurile de fata. De unde vine?  Cum este afectat omul nascut din nou, si 
de ce omul duhovnicesc are perspective cu mult dincolo de imperiul acestui simtamant?  
 Gandul ma duce la Adam, in gradina Edenului, la Adam, creatura desavarsita a 
lui Dumnezeu. El a trait intr-un mediu desavarsit unde, toate lucrurile create au existat 
inspre desfatarea lui si, cu toate acestea acea neliniste, acea asteptare inexplicabila exista 
in el pentru ca la vederea Evei el exclama: “…in sfarsit…!” (Gen.23:3). Strigatul pare sa 
anunte sfarsitul unei lungi asteptari si triumful implinirii in acelasi timp. Desi armonia este o 
implinire in sine, o impreunare a doua entitati desavarsite, Adam si-a transmis “nelinistile” 
din generatie in generatie, din nepot in nepot pana in zilele noastre… De ce? De ce chiar si 
in desavarsirea Edenului exista acea neliniste a unei continue asteptari? Se pare ca armonia 
lui Adam si a Evei era doar samanta sau anuntarea unei divine armonii care urma sa fi e 
dasavarsita undeva in departele unui viitor dureros de ravnit… Lipsea ceva in Eden desi 
toate lucrurile erau bune si erau asa pentru ca Dumnezeu le-a gasit bune.  Cine stie ce 
era dincolo de Eden inainte de cadere? Ce era dincolo de teritoriul marginit de Tigru si 
Eufrat? Aceste sunt mai degraba intreabari retorice la care, poate, vom gasi raspunsul in 
ziua intalnirii cu Mirele, daca in ziua aceea vom mai avea nevoie de un raspuns… Personal 
nu cred ca vom avea intrebari in ziua aceea.
 Nu cumva artele, prin tendinta lor de a transfi gura  realitatea, de a idealiza relatia 
omului cu mediul in care traieste sunt o expresie a acelei nelinisti mostenite din Adam?  

Semnal!!!
Cineva l-a numit pe Eminescu “remuscarea dorului de absolut”.  Dorul de absolut este 
dorul dupa o armonie suprema la care nimic nu poate fi  adaugad, nimic nu mai poate fi  
ravnit, nimic nu mai poate fi  stirbit… Daca intentia Creatorului a fost ca Edenul sa fi e un 
asemenea spatiu atunci crearea Evei n-ar fi  fost necesara si caderea omului si a ingerilor 
in pacat nu ar fi  fost posibile. O, cat de adanci sunt gandurile lui Dumnezeu!  Acum, 
cand ma las transportat pe fagasul acestei meditatii, simt suspinele negraite ale spiritului 
uman inaltandu-se disperate in agonia unei dureroase neimpliniri…Dealtfel toata fi rea 
geme si suspina. Artele insasi in roadele lor sunt un strigat care ne arata clar si raspicat  
ca nici macar imaginatia cea mai bogata si nici macar cel mai elevat dar creator nu vor 
putea cuprinde perfectiunea unei impacari depline, unei plinatati desavarsite pe care noi 
am numi-o absolutul. 
 Nerabdarea cu care deschidem plicul, graba cu care ridicam receptorul, 
curiozitatea cu care deschidem usa la sunetul soneriei, toate acestea sunt, cred din 
toata inima, incrediente implantate in spiritul nostru sunt jarul mocnind sub cenusa in 
asteptarea brizei care sa readuca spiritul la viata. Si, vai, cat de paralizatoare pot fi  vestile 
pe care uneori le primim! Dar vestea, marea veste pe care o asteptam si care intarzie sa 
vina va trebui, dupa asteptarile fi ecaruia sa fi e vestea unei adanci si defi nitive schimbari.  
Pentru cei alesi, aceasta este vestea buna a Evangheliei, vestea care vine sa impace pe 
om cu Creatorul sau.  Din clipa in care spiritual revine la viata, structura “nelinistii” de 
care vorbeam se transforma profund, nu dispare ci devine o dorinta si o asteptare activa, 
generatoare de energie divina (numiti-o dragoste) pentru ca pasii umblarii noastre sa aibe 
un sens… Umbalarea dupa absolut devine cresterea in cunastinta lui Dumnezeu. Din 
asteptatori ai vestilor, noi devenim purtatorii vestii celei bune, aducatoare de impacare…
Vestile “rele” nu ne mai sperie pentru ca imprejurarile in totalitatea lor lucreaza in noi “o 
greutate vesnica de slava”.  
 Lumea noua si Edenul glorifi cat (fara prezenta sarpelui) vor deveni teritoriul 
desavarsirii, o armonie suprema la care nimic nu va putea fi  adaugat si care nu va pute 
fi  stirbit. Numai cautarea reciproca si armonizarea deplina a intentiilor noastre cu ale 
Creatorului nostru vor aduce acea mult ravnita impacare a tuturor lucrurilor in Isus 
Cristos in care locuieste toata plinatatea lui Dumnezeu.
 Ce metamorfoza minunata! Ce divina schimbare! Iata ca pentru noi toate 
lucrurile devin noi.  Dorul de absolut se cristalizeaza intr-o voita cautare a fetei lui 
Dumnezeu, intr-o armonizare continua a voii Lui cu vointa noastra.  Pentru noi vestile 
pe care le auzim si vedem devin semne iar sterea de continua degenerare a societatii 
este Semnalul de plecare in umblarea in faptele bune care abunda odata cu inmultirea 
faradelegior… 
 Tu, frate in Domnul esti samanta buna pe care Samanatorul a aruncat-o in lume 
intru inmultirea painii si saturarea fl amanzilor. 
 Iata  dar concluzia acestor ganduri: in tot ce auzi, in tot ceea ce vezi, este 
glasul Mirelui care se aude de aproape, este semnalul ca ziua numararii roadelor este 
aproape… In ziua cand ne vom intalni cu El faptele noastre vor fi  cu noi urmandu-ne in 
tot cuprinsul vesniciei…

Sa-I multumesc lui Dumnezeu? De ce? N-am 
timp. In schimb imi fac ceva timp sa ma ingrijorez pentru 
problemele ce le am, sa ma aglomerez emotional in tot 
felul de situatii. Fatidic accept ca spre asta ma impinge 
viata si asa devin prieten cu anxietatea, devin fricos si am 
mereu probleme de rezolvat. Teama de neprevazut pune 
stapanire pe mintea mea, pe reactiile mele si devine usor 
centrul emotional al vietii cotidiene de care stau lipit. 
           Dumnezeu stiu ca vrea sa ma gandesc mai mult 
la El, sa ma focalizez asupra Lui. Dar cum? Multumirea 
este cheia pentru a schimba centru de grativatie dinspre 
problemele mele spre Dumnezeu.

A deveni o persoana multumitoare, sau 
care multumeste mai des este mai difi cil decat ne putem inchipui. De aceea va propun 
un exercitiu scurt si util al deconstructiei unor preconceptii despre normalitatea de a fi  
multumitor.

Aglomerati de tot felul de idei, lucruri de rezolvat, tindem sa fi m mai mult 
concentrati pe a cere lui Dumnezeu sa rezovle nevoile noastre decat pentru a-I multumi 
pentru ele. Daca Dumnezeu nu rezolva imediat ceea ce ne preseaza devenim usor 
nemultumiti spre maniosi. Daca Dumnezeu se implica in problema noastra consideram 
ca e normal sa faca si El ceva pentru noi si tindem sa banalizam ceea ce El aduce in viata 
noastra. Sau consideram ca o fost o coincidenta ce ne ajuta sa ignoram adevaratul sens 
al implicarii divine in viata noastra. Apoi privim din nou la o alta problema, spre o alta 
nevoie si asteptam sa fi m ajutati, sa fi e rezolvata de catre Dumnezeu si repetam acelasi 
scenariu. Recunostinta lucreaza ca un vaccin - ne protejeaza sa nu ne infectam cu un duh 
de amaraciune, bombaneala, cartire. 

Imi aduc aminte de un pastor care se ruga constant lui Dumnezeu multumindu-I 
pentru sanatate, ploaie si dragoste. Multi enoriasi considerau ca exista si lucruri mai 
bune pentru care sa te rogi - eventual sa multumesti. Ei erau nemultumiti de multumirea 
pastorului.  Lucruri mai bune? Care sunt aceelea pentru tine?

Noi vedem rugaciunea uneori ca o lista de Craciun pe care o asezam la geam 
dorind ca Dumnezeu sa o implinesca peste noapte sau imediat dupa ce deschidem ochii 
(in cazul in care ne mai rugam cu ochii inchisi…)

Multumirea devine in aceasta paradigma precum o felicitare de multumire pentru 
ceea ce Dumnezeu ne-a dat deja. Ceea ce ne conduce tot la ideea de implinre a nevoilor si 
nu starea de a fi  multumiti pentru ceea ce avem deja.

Multumirea ne ajuta sa recunoastem interventia lui Dumnezeu in trecutul nostru 
si ne ofera substanta pentru a ne increde in El pentru viitor.

Poate nu vedem raspunsuri imediate la rugaciunile zilnice (motivate de nevoi 
fi erbinti) dar privind la experiente trecute putem vedea multitudinea de interventii divine 

in viata noastra.
Unii vad multumirea ca un benefi ciu al lui Dumnezeu (pentru ca este indreptata 

spre El) dar in realitate este un real benefi ciu pentru sufl etele noastre: multumirea poate 
inlocui ingrijorarea cu credina si inlocuieste atentia zilnica deasupra problemelor cu o 
privire clara spre Dumnezeu.

Uneori cand esti in fata unei schimbari, a unei relocari  - chair daca lucrurile 
merg bine  in acel moment - dupa o vreme te simti coplesit de muntele de amanunte ce 
fac parte in aceasta situatie noua. Si ceea ce parea un lucru bun, te face sa scrasnesti din 
dinti coplesit de multimea de sarcini pe care trebuie sa le completezi in timp scurt. In 
astfel de momente ceea ce apostolul Pavel recomanda in scrisoarea adresata celor din 
Filipi - “Nu va ingrijorati de nimic; ci in orice lucru, aduceti cererile voastre la cunostinta 
lui Dumnezeu, prin rugaciuni si cereri, cu multumiri.” - Filipeni 4.6 -  poate fi  de un real 
folos. Spune-I lui Dumnezeu ce te copleseste, ce te apasa. El nu pretinde sa spui ca nu 
ai probleme… Dumnezeu vrea sa aduc toate aceste probleme inainte Lui pentru a primi 
intelepciune, pricepere spre a le parcurge, a le rezolva. Complicatiile adiacente unei 
mutari ne vor deranja. Dumnezeu nu vrea sa ignoram simtamintele de durere, confuzie. 
Vrea sa  ma ajute prin ele, aducandu-le inantea lui. Multumirea este ca atunci cand 
facem asta El este gata sa fi e alaturi de noi in parcurgerea acestor amanunte ce tind sa 
ne copleseasca.

Recunostinta este precum o antitoxina care contraataca efectul otravitor al unei 
stari de morocaneala, de plictiseala. 

In fi ecare inceput de zi ne avantam inaintea lui Dumnezeu cu cereri privind 
problemele zilei. Presiunea exterioara cauzata de varii circumstante poate fi  un bun 
lucru. Dumnezeu foloseste circumstante exterioare pentru a ne schimba si conduce spre 
un nou nivel al relatiei cu El prin Christos.

O intrebare pentru analiza personala se impune in acest moment: Sunt eu 
multumitor atunci cand lucruile devin complicate si par fara rezolvare? Nu prea. De 
obicei multumesc cand vad ca lucrurile se rezolva usor si fara transpiratie, sau dureri 
de cap. Nu este usor sa fi i multumit cand treci prin greutati. Acestea ne aduc numai 
resentimente si frustrare. 

Fiecare forma de multumire, la orice nivel este un act de credinta, de incredere 
in puterea lui Dumnezeu. 

Difi cultatile pe care le avem in viata ne conduc spre situatia in care trebuie sa 
incetam sa ne bazam doar pe noi insine. 

Multumirea recunoaste dragostea lui Dumnezeu, grija Lui si invitatia de a ne 
odihni in ceea ce El ne ofera, ne da. Multumirea ne ridica spre o alta dimensiune a naturii 
lui Dumnezeu.
  “Multumiti Domnului căci este bun, căci veşnică-I este îndurarea!” (Ps. 
107:1)

Emanuel C. Pavel, Vancouver BC, Canada

***
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Angela FURTUNĂ:

Scriitorii români și elixirul renașterii

(continuare in pagina 20)

               Scriitorii și ocrotitorii. Mijlocul cel 
mai efi cace de a veni în ajutorul literaților 
este tot bugetul, această mare pârghie prin 
care Statul pune totul în mișcare, scria 
acum peste o sută de ani diplomatul și 
avocatul C.C. Arion, membru de onoare 
al Academiei Române, vechi ministru 
liberal al Cultelor și Instrucțiunii Publice 
(29 decembrie 1910 – 14 octombrie 1912). 
Deci ajutoare artiștilor, sub orice formă: 
funcții, însărcinări, premii, cumpărare și 
tipăriri de cărți. Așa a fost totdeauna, și 
Statul, sau cei care reprezintă puterea lui 
în marile epoci literare au jucat un rol 
precumpănitor. În guvernele despotice 
și aristocratice ale republicilor italiene,  
marii seniori, care dețineau puterea, erau 
protectorii scriitorilor, poeților, artiștilor. 
Un Papă, Leon al X-lea, un rege-soare, 
Ludovic al XIV-lea, sau un mare monarh, 
ca Frederic cel Mare, își aveau curți ofi ciale 
de scriitori și de artiști. În Franța, Carol 
al IX-lea (1550-1574, devenind rege din 

1560 și până la moartea sa), în mijlocul 
marelui avânt al literelor franceze din 
timpul Pleiadei, scria către Poetul Pierre 
de Ronsard (1524-1585) că “arta de a 
face versuri este mai importantă decât 
aceea de a domni”. Să fi e tinerețea de vină 
pentru această luciditate, sau poate e doar 
rodul unei educații cu adevărat princiare? 

               Necontestat că în epocile mari literare 
se simte rolul Statului care se concentrează 
în puterea supremă a unui Papă sau a unui 
Rege. Să ne înțelegem, însă: protecția 
Statului tinde uneori să creeze o literatură 
ofi cială. Aici e marele pericol.  Statul 
poate fi  dispensator de recompense care 
stimulează. Dar atâta poate. El poate da 
bani, nu însă și talent. Iar atunci când alocă 
banii unui autor fără talent, se numește 
risipă de bani publici. O literatură ofi cială 
este o literatură încatenată, considera 
vechiul ministru al Culturii din acei ani. 
Necontrazicând defel realitățile actuale. 
Și cea dintâi condiție a talentului, ca să fi e 
viu, este să fi e liber. Altminteri, se ajunge 
la mari nedreptăți. Sub Ludovic al XIV-
lea totul era ofi cial: ajutoarele, din caseta 
regală, cu care se confunda tot bugetul 
Franței, tindeau să creeze talente ofi ciale, 
cu literatură ofi cială. Talentele ofi ciale 
au rămas obscure și producțiile literare 
ofi ciale au fost date uitării a doua zi. Banii 
pot fi  precum nisipul: tot ce se construiește 
numai prin el, se poate surpa la primul val 
sau la prima adiere de vânt.

                Scriitorii și elixirul renașterii. În acele 
timpuri de la începutul secolului trecut, 

profesorii, cercetătorii și scriitorii visau 
la o renaștere intelectuală a momentului. 
Extrapolând, lucrul se repetă, ca atmosferă, 
în ultimul deceniu contemporan. În jurul 
anilor 1910-1920, ca și astăzi, se contura 
aspirația cărturarilor noștri, cu formații 
umaniste diferite, întru îmbrățișarea 
mirabilei înfăptuiri culturale din epoca 
Renașterii europene (strălucind acum mai 
bine de jumătate de mileniu). Tendința 
este recognoscibilă grație amprentei 
date în epocă de contribuțiile erudite 
ale cercetării cu caracter istoric. Parisul 
devenise Capitala mondială a consacrării, 
a canonizării și a cercetării. La noi, în acei 
ani, semnele revigorării erau simptomatice 
prin apariția rezultatelor cercetărilor 
lui E. Lovinescu, prin sistematizarea în 
domeniul istoriei bizantine târzii datorată 
lui Orest Tafrali, prin preocupările pentru 
evul mediu fi nal occidental sau pentru 
cruciadele târzii ale lui Nicolae Iorga, 
ori prin fi nalizarea atracției pentru istoria 
Europei și a relațiilor Apusului cu lumea 
noastră, ale istoricului Ioan Ursu. Dar au 
existat încă multe alte contribuții originale, 
remarcate atât prin nivelul înalt acroșat de 
teme și de universalitate, cât și prin rapida 
traducere și publicare în limbi de circulație 
accesibile tuturor cercetătorilor din lume. 
Erau fenomene ce făceau să crească, în 
acele timpuri, rapid și sigur, luciditatea și 
elevația mediilor culturale românești. Fără 
îndoială că acest spirit era legat, începând 
cu anii ’20, de înfi ințarea celor două școli 
românești de studii istorice, arheologice, 
fi lologice și artistice de la Paris și de la 
Roma – la inițiativa lui Iorga și a lui P.P. 

Negulescu – adunând în cele două mari 
metropole ale lumii (ce fuseseră și locuri 
de elecție ale Renașterii), la Fontenay-
aux-roses și la Valle Giulia, pe unii din 
cei mai buni licențiați ai universităților 
din România, marcând astfel o bună 
deschidere europeană a studiilor noastre 
umaniste. Se produceau, în consecință, 
în primii ani după primul război mondial, 
atât în cele două înalte școli românești 
dinafara României, cât și în mediile 
academice interne ce respirau în România 
atmosfera sincronismului, prețioase 
momente de renaștere românească prin 
studiul Renașterii. Nume de cercetători 
și cărturari ca Andrei Oțetea, Dumitru 
Murărașu, Theodosia Graur, George 
Matei Cantacuzino, Mircea Eliade 
reprezintă pilonii unei opere fabuloase 
de românism și de întemeiere a unui 
fundament al culturii majore la noi. 
Ei construiau o epocă de resuscitare și 
renaștere a civilizației, proiectând mai 
departe atât un teritoriu sistematizat al 
certitudinilor cât și altul, aproape virgin,  
dar pe care scriitorii epocii erau ademeniți 
să aștearnă trasee de hărți culturale și 
umane, începând să se manifeste ei înșiși, 
prin stimularea creativității, ca niște 
cărăuși și niște călăuze. Limba română 
începuse să descifreze propria Atlantidă. 
Renașterea unei civilizații se făcea prin 
studii istorice, prin educație și prin creație 
literară originală, într-o limbă română 
cultă, expresivă și elevată. Motorul a fost 
sincronizarea cu tentațiile și cu imaginarul 
Renașterii europene.

Justiţie şi energie: Interviu cu Maia Sandu, prim-ministru al Republicii Moldova
de Tiberiu Dianu

Maia Sandu s-a născut la 24 mai 1972 în 
Risipeni (Făleşti), Republica Moldova. 
Studiază la Academia de Studii Economice 
(licenţă în economie, 1994) şi Academia 
de Administraţie Publică (masterat în 
relaţii internaţionale, 1998) din Chişinău, 
Republica Moldova şi Harvard University, 
John F. Kennedy School of Government 
din Cambridge, Massachusetts (masterat în 
administraţie publică, 2010).

Lucrează în calitate de consilier (Ministerul 
Economiei, 1994-1998), economist (Biroul 
Băncii Mondiale în Republica Moldova, 
1998-2005) şi consultant (Proiect TACIS 
PCA, 2006-2007; Biroul Băncii Mondiale 
în Republica Moldova, 2008; Guvernul 
Republicii Moldova, 2008-2009) în 
Chişinău, Republica Moldova, apoi în 
calitate de consilier (World Bank, 2010-
2012) în Washington, DC, Statele Unite ale 
Americii.

Ca politician, Maia Sandu devine ministru 
al Educaţiei (Guvernul Republicii 
Moldova, 2012-2015), preşedintă de partid 
(Partidul de Acţiune şi Solidaritate/PAS, 
liberal-populist, 2016 – până în prezent), 
deputat (Parlamentul Republicii Moldova, 
2019 – până în prezent) şi prim-ministru 
al Republicii Moldova (2019 – până în 
prezent).

În perioada 18-19 septembrie 2019 

o delegaţie a Guvernului Republicii 
Moldova, condusă de doamna prim-
ministru Maia Sandu, a efectuat o vizită 
în Statele Unite. La 18 septembrie 2019, 
în contextul vizitei în Statele Unite a 
delegaţiei, a avut loc la Washington, la 
sediul Congresului SUA (Rayburn House 
Offi  ce Building) o întâlnire cu diaspora. 
La sfârşitul acelei întâlniri, doamna prim-
ministru Maia Sandu a avut amabilitatea 
să îmi acorde în exclusivitate un interviu.

1. Doamna prim-ministru Maia 
Sandu, care sunt obiectivele vizitei 
dumneavoastră în Statele Unite?

Sunt aici pentru a comunica autorităţilor 
americane despre viziunea şi priorităţile 
guvernului pe care îl conduc. Sunt aici 
pentru a mulţumi pentru sprijinul pe care 
l-am obţinut de la independenţă [de Uniunea 
Sovietică, la 27 august 1991] încoace. 
Da, şi pentru sprijinul care a fost acordat 
guvernului pe care îl conduc din primele 
zile [din 8 iunie 2019]. Şi sunt aici pentru 
a obţine sprijin pe domenii importante 
pentru noi, cum ar fi  reforma justiţiei, 
combaterea corupţiei, pe probleme de 
securitate, pe probleme care ţin de crearea 
oportunităţilor de dezvoltare economică. 
Şi astăzi am avut un şir de întâlniri foarte 
bune, inclusiv cu vicepreşedintele [Mike] 
Pence, chiar a fost o vizită bună, cum 
am spus deja. https://www.whitehouse.

gov/briefings-statements/readout-vice-
president-mike-pences-meeting-prime-
minister-moldova/

2. Cu doamna Ivanka Trump, aţi 
menţionat.

Exact, întâlnire la care am discutat 
eventuale proiecte de susţinere a femeilor 
în politică şi în business. Şi mâine vom fi  
aici pentru un alt şir de întrevederi.

3 Deci, a doua zi. Vă mulţumesc. Care 
sunt provocările cu care se confruntă 
acum Republica Moldova?

Republica Moldova, în primul rând, trebuie 
să îşi convingă propriii cetăţeni să rămână 
acasă, să recuperăm încrederea oamenilor 
în statul Republica Moldova şi pentru asta 
trebuie să facem multe lucruri. În primul 
rând, să reformăm justiţia, oamenii să ştie 
că justiţia le va face dreptate. Să construim 
instituţii de luptă împotriva corupţiei, astfel 
încât toţi cei care au fost implicaţi în acte de 
corupţie mare, în special, să fi e sancţionaţi. 
Să încercăm să recuperăm o parte, cel 
puţin, din banii care au fost furaţi de la stat. 
Să creăm aceste oportunităţi economice, 
să îmbunătăţim mediul de afaceri, pentru 
că doar prin dezvoltare economică putem 
să asigurăm locuri de muncă, salarii mai 
mari şi, respectiv, să creştem standardele 
de viaţă ale cetăţenilor. Să avem soluţii 

pentru riscurile externe şi problemele de 
securitate cu care ne confruntăm. Am 
discutat, inclusiv aici, la Washington, 
despre confl ictul transnistrean şi despre 
provocările pe care le avem din cauza 
acestui confl ict îngheţat. Şi, evident, cel 
mai important pentru noi este să avansăm 
pe calea integrării europene.

4. Aţi menţionat şi despre reforma pe 
justiţie. Câteva cuvinte, ca provocare 
internă.

Aceasta este cea mai mare provocare la 
moment. Justiţia, de-a lungul timpului, a 
fost folosită de către grupuri de interese, 
de către anumiţi politicieni. S-a pierdut 
total încrederea cetăţeanului în justiţie şi 
asta înseamnă, în primul rând, neîncredere 
în stat şi, doi, înseamnă că investitorii, atât 
cei locali, cât şi cei străini, nu vor vrea să 
investească în Republica Moldova pentru 
că nu au siguranţa că banii lor le aparţin sau 
[că] vor fi  apăraţi de această justiţie. Există 

***

https://www.whitehouse/
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     În acest articol, continuăm să dezvoltăm subiectul 
unității creștine. Un aspect fundamental al identității 
creștine este trăirea în unitate cu alți creștini. În ultimele 
două articole, am văzut că trăirea în dragoste și trăirea 
în sfi nțenie, sunt fundamentale pentru păstrarea unității 
creștine. Trăirea în sfi nțenie și dragoste ne vor păzi de 
bârfă, de invidie, de mândrie și de multe alte păcate 
care duc la distrugerea unității. De asemenea, am văzut 
că nu este nimic creștinesc în a accepta un compromis 
“de dragul unității”, acceptând astfel devierea de la 
învățătura Domnului Isus. De dragul Domnului Isus, noi 
ne-am separat de lume și de sistemul valorilor contrare 

Scripturii și mergem împreună pe aceeași cale, calea îngustă a Adevărului. Dacă încă 
nu te-ai decis să-L urmezi pe Domnul Isus, mă rog ca Duhul Sfânt să te lumineze și să 
pășești și tu prin credință pe această cale, singura cale adevărată, care-ți va da pacea.

În cele ce urmează, aș dori să ne uităm la aspectul practic al trăirii în unitate și 
anume acela de a veghea unii asupra altora. E important să trăim știind unii de alții, 
purtându-ne sarcinile unii altora și îndemnându-ne unii pe alții la o viață de sfi nțenie 
și de dragoste. “Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la 
fapte bune.” (Evrei 10:24). În timpul persecuție comuniste din România, creștinii își 
riscau libertatea și chiar viața ca să se întâlnească, să studieze Biblia, să se roage și să 
aducă laudă Domnului împreună, pentru că acesta este un aspect fundamental identității 
creștine.

Recent, am ascultat la un post de televiziune creștin din România, o mărturie 
a unui membru activ într-o Biserică. Acesta, mărturisea faptul că a trăit, o perioada 
mai îndelungată, într-un anume păcat. Nimeni din Biserică nu știuse acest lucru, pentru 
că, după mărturia acestei persoane, își păstrase viața particulară separată de cea de la 
Biserică. Mă bucur că acest om s-a pocăit și că și-a mărturisit păcatul, chiar public. Dar 
este important să înțelegem că dacă ne izolăm de membrii Bisericii, nouă ne facem 
rău și ca urmare devenim o pradă ușoară pentru cel rău. “Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru 
că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește şi caută pe cine să 
înghită.”(1 Petru 5:8). Caracteristic vieții de creștin, este faptul că de bună voie, 
fi ecare am intrat în relații în care veghem unii asupra altora și totodată ne supunem 
disciplinei Bisericii. Să ai în viața ta o persoană matură în credință, căreia să-i dai 
socoteală, să-i mărturisești căderile tale și cu care să te unești în rugăciune și în post, este 
o mare binecuvântarea. Planul Domnului Isus pentru noi ca Biserică, nu a fost să trăim 
vieți izolate unii de alții, întâlnindu-ne doar o dată pe săptămână, la Biserică, pentru un 
program de câteva ore. Planul Domnului Isus, a fost și este, ca noi creștinii să fi m una, 
cum El și Tatăl sunt una.

Unitatea creștină se bazează pe o gândire comună, fundamentată în 
Scriptură. Ca să fi m una în gândire, în trăire și în scop, trebuie să veghem în 
privința cunoașterii, înțelegerii și aplicării învățăturii Scripturii. Fiecare dintre noi 
avem privilegiul de a citi Scriptura și de a o înțelege cu ajutorul Duhului Sfânt. Atunci 
când iudeilor din Bereea li s-a predicat Cuvântul, ei “Au primit Cuvântul cu toată râvna 
şi cercetau Scripturile în fi ecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa.” (Faptele 
Apostolilor 17:11b). Atât individual cât și ca Biserică, noi trebuie să aprofundăm 
învățătura Scripturii și să o aplicăm în fi ecare domeniu al vieții noastre. O disciplină 
importantă pentru un creștin, este aceea de a cunoaște Scriptura, cu scopul de a-L 
cunoaște pe Dumnezeu, de a-și cunoaște identitatea în Hristos și de a nu fi e dus în 
eroare. Totuși, nici în citirea Scripturii și nici în studiul biblic, nu trebuie să ne izolăm 
de Biserică. Unii care s-au crezut singuri înțelepți, au tras concluzii din Scriptură, 
după plăcerea inimii lor și au ajuns să se rătăcească de la credință.

E important ca membrii Bisericii, cu mic cu mare să petreacă timp împreună în 
Cuvânt, sub îndrumarea celor care au chemarea de a fi  slujitori ai Cuvântului. În Biserica 
lui Hristos sunt mădulare ale căror slujbă este acea de a da învățătură din Cuvânt. „Şi El 
a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători.” 
(Efeseni 4:11). Acești oameni care și-au dedicat viața slujirii lui Dumnezeu prin 
Cuvânt, sunt numiți “mai marii noștri” și eu cred că poartă numele acesta pentru că sunt 
slujitorii tuturor. „Ascultaţi de mai-marii voştri şi fi ţi-le supuşi, căci ei priveghează 
asupra sufl etelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată 
face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi  de niciun folos.” 
(Evrei 13:17). Acești veghetori trebuie să iubească sacrifi cial și să aibă o viață bogată 
de rugăciune și studiere a Cuvântului. Mulți dintre ei, ca să înțeleagă mai bine Biblia, 
au studiat-o în limba în care a fost scrisă. De mică, am participat la studiile biblice care 
se țineau cu toți membrii Bisericii. Fiecare persoană prezentă, putea participa atât cu 
întrebări referitoare la text cât și prin împărtășirea felului în care ei au înțeles textul. De 
multe ori, vorbitorii păreau a se contrazice, sau chiar se contraziceau. Studiile biblice 
nu ocoleau nici un subiect și nici un text Biblic. Eram provocată să meditez la Cuvântul 
Scripturii și doream să cunosc Adevărul. Aceasta m-a făcut să citesc Biblia. Cu timpul, 
am descoperit frumusețea călăuzirii Duhului Sfânt în studierea Scripturii și încă o mai 
descopăr și astăzi. Atunci când studiem Biblia împreună sub călăuzirea Duhului 
Sfânt, creștem spiritual împreună, formându-ne același fel de gândire.  

 Din experiența mea, am văzut că atunci când copiii, tinerii și cei în vârstă 
studiază Biblia împreună, sau când participă la diferite activități, se creează o atmosferă 
de familie, în care fi ecare poate să-și folosească darul pentru zidirea altora. Avem 
nevoie unii de alții! Au fost ani, în viața noastră, când nu am făcut parte dintr-o Biserică 
în care se ținea studiu Biblic Duminica, cu toată Biserica. În acești ani, am participat 
la studiul Biblic în timpul săptămânii, care se ținea ori în clădirea Bisericii, ori în case. 
La vârsta de 15 ani, băiatul nostru s-a înscris într-un astfel de studiu Biblic, săptămânal, 
la care participam și eu și soțul meu. Era un studiu serios, cu prezența obligatorie, cu 
temă de casă și care chiar oferea un certifi cat la sfârșit. Acolo, săptămână de săptămână, 
timp de mai bine de doi ani, ne-am rugat și am studiat Biblia împreună. La un moment 
dat, mi-am dat seama că băiatul meu avea multe nelămuriri; ba chiar credea că unele 
zicale populare, sunt din Biblie. Mulțumesc Domnului pentru oportunitatea de a studia 
Biblia împreună și lecția învățată, atât de băiatul meu cât și de noi ca părinți. Această 
experiență mi-a confi rmat, din nou, importanța de a studia Biblia împreună cu copiii și 
tinerii Bisericii. Când v Domnul Isus învăța norodul, se adunau și copiii în jurul Lui ca 
să asculte învățătura. Chiar Domnul Isus le-a poruncit ucenicilor să nu-i oprească pe 
copilași să vină la El. 

Vegherea unora asupra altora este izvorâtă din dragostea care a fost turnată 
în inima noastră prin Duhul Sfânt. A veghea asupra învățăturii Biblie, atât la nivel 
personal, cât și la nivel de familie și de Biserică, va contribui la realizarea unității în 
care am fost chemați să trăim. Vă mulțumesc celor care ați trimis sugestii la această 
temă. Dacă doriți să sugerați alte aspecte care păstrează sau distrug unitatea, vă rog să 
trimiteți sugestia dumneavoastră la: https://luminipentrusufl et.com/contact/.
 
Va continua.
MARINELA BUZAS

Sursa: g4media.ro / 16 Martie 2019
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,,căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii“ (Efeseni 4:3).

https://luminipentrusuflet.com/contact/
http://g4media.ro/
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„Depresiile“ divine
de Andrei PLEȘU

Ca toate întîlnirile proaste, întîlnirea 
cu depresia poate avea surprinzătoare 
benefi cii. A înțelege asta e, deja, un început 
de „depresurizare“… În cazul meu, cîteva 
pasaje biblice au funcționat, în chip 
neașteptat, ca „agent“ detoxifi ant, ca prilej 
de transfer al dezordinii proprii înspre o 
„dezordine“ transcendentă, semnifi cativă, 
edifi catoare, liberă de limitele omenescului 
privat. Mi-am amintit de o vorbă a lui 
Leszek Kolakowski apropo de fericire. 
Cînd luăm cunoștință de drama interioară 
a lui Dumnezeu dinaintea „căderii“ creației 
Sale, de nevoia Lui de a-și sacrifi ca Fiul, 
pentru a „repara“ ce se mai poate repara, 
cînd înțelegem, așadar, că Dumnezeu 
însuși poate fi  nefericit, cum mai putem 
avea pretenția ca noi, simple creaturi, să 
fi m fericiți? Ei bine, gîndul acesta se poate 
aplica și în cazul depresiei. Există, cum o să 
arăt, la nivel suprem, o experiență de natură 
„cosmică“ a depresiei. Nu e de mirare, 
deci, că depresia se regăsește și în viața 
noastră. Dacă Dumnezeu poate cunoaște 
depresia, cum de putem pretinde ca, la 

nivelul nostru, să fi m scutiți de o asemenea 
experiență? Comuniunea întru depresie 
e, în fond, un chip posibil al comuniunii. 
Un chip preferabil rupturii de comunicare, 
preferabil disimetriei dintre pămînt și cer, 
preferabil unei fracturi radicale între imediat 
și transcendență. Sînt depresiv, deci am o 
șansă neașteptată de a mă apropia (altfel) de 
Instanța Supremă…

Dar care sînt textele sacre la care mă refer 
cînd vorbesc de „depresia“ divină? Le știm 
cu toții, chiar dacă n-am refl ectat, poate, 
îndeajuns asupra lor. Iată: creația lumii nu 
era de prea multă vreme încheiată, cînd 
Creatorul devine „melancolic“: Geneza, 6, 
6: „I-a părut rău și s a căit Dumnezeu că a 
făcut pe om pe pămînt“; Idem, 6, 7: „Şi a zis 
Domnul: „Pierde-voi de pe faţa pămîntului 
pe omul pe care l-am făcut! De la om pînă 
la dobitoc şi de la tîrîtoare pînă la păsările 
cerului, tot voi pierde, căci Îmi pare rău că 
le-am făcut“. Sau 6, 12: „Şi a căutat Domnul 
Dumnezeu spre pămînt şi iată era stricat…“ 
Nu e uimitor? Dumnezeu Cel Atoateștiutor, 
Cel Atotputernic decide, în deplina Sa 
libertate, să facă lumea. După fi ecare etapă 
a facerii, constată că totul „e bine“, e reușit. 
Dar, la sfîrșit, își contemplă isprava ca pe 
o nereușită! „Îi pare rău“ că a încercat! Ca 
un pictor care, contemplîndu-și pînza abia 
uscată, și ar spune: „Nu mi-a ieșit!“ Iar 
Dumnezeu Tatăl nu e nemulțumit doar de 
omul păcătos (alcătuit totuși „după chipul 
și asemănarea Sa“), ci și de restul („produs“ 
în zilele 5 și 6 ale Facerii): „toate făpturile“: 
păsările, animalele, fi arele, tîrîtoarele etc. 
(Cf. Geneza, 7, 4, 20-23). Rezultatul: 
după „facere“, urmează „desfacerea“: 
Potopul. Nu scapă decît Noe, familia sa 

și perechile de viețuitoare păstrate pentru 
prăsilă, în ideea unui eventual reînceput. 
Urmează un pasaj încă și mai tulburător: 
chiar și animalele supraviețuitoare au 
o soartă ciudată. Unele dintre ele, „cele 
curate“ (!), sînt jertfi te prin foc Domnului 
întru îmblînzirea Lui (Geneza, 8, 20). 
Iar Domnul, simțind „mireasmă bună“ 
(Idem, 8, 21), decide să facă un legămînt 
al împăcării (Idem, 8, 21, 9, 11, 15). Nu va 
mai fi  „blestem“ asupra pămîntului, nu va 
mai fi  „pustiire“, nu va mai fi  „pierzare a 
toată făptura“. Una peste alta, Dumnezeu 
pare să regrete radicalitatea pedepsei și se 
angajează, dinaintea supraviețuitorilor, să 
nu mai reacționeze distructiv față de relele 
(iertate) propriei Sale creații. În defi nitiv, 
pînă și omul – spune textul – s-a dovedit 
înclinat spre rău „din tinerețile“ lui, adică din 
cauza vîrstei lui necoapte! Așadar Creatorul 
a trecut, într-un interval scurt de timp, prin 
toate stările: satisfacție („toate erau bune“), 
dezamăgire, reacție devastatoare, regret, 
iertare. Cu acest model în față, avem 
poate și noi o anumită acoperire să facem 
experiența ofensivei încrezătoare, urmată 
de tristețea nereușitei, de furia destructurării 
(de sine și de lume), de amendarea furiei, 
de căință, de reconciliere și iertare. Acesta 
este, cred, scenariul „normal“ al crizei 
depresive. Nu putem arde etapele, nu putem 
evita alternanța euforiei cu întunecarea, a 
speranței cu disperarea. Dar fi nalul trebuie 
să fi e unul al împăcării, al căderii la învoială 
cu pierderea și regăsirea de sine, cu relele și 
îndreptățirile lumii din jur.

Lucrurile se reiau însă, în mod straniu, 
în Noul Testament. Dumnezeu Tatăl și 
Fiul Său („Eli, Eli, Lama Sabactani!“) au 

din nou motive de exasperare. Pămîntul 
mustește de păcătoși. Neascultarea, 
preacurvia, sodomia, înșelătoria, uciderea 
și atîtea alte derapaje toxice cer măsuri 
extreme. „Legămîntul“ străvechi a fost 
călcat. Pedeapsa se impune din nou, 
ca o corecție legitimă, ca o „soluție“ 
purifi catoare. Dar la utilizarea Potopului, 
a unei devastatoare revărsări de ape, s-a 
renunțat încă din capitolele Genezei. 
Prinde contur, prin urmare, o altă variantă: 
focul. Răzvrătiții, nevolnicii, cei incapabili 
de evlavie, de iubirea aproapelui, de 
mărinimie, de pocăință, vor arde veșnic pe 
rugul Iadului. „…Acolo va fi  plîngerea și 
scrîșnirea dinților“ – ne asigură Sf. Apostol 
Pavel (8, 18). Dincolo de analiza „de 
specialitate“ a problemei, rămîne totuși 
de asumat dimensiunea „năpraznică“ 
a condamnării supreme. O fi ință fi nită 
prin defi niție (cu toate neputințele și 
derapajele ei) e „educată“ nemilos printr-o 
tortură infi nită. Dar cine știe? Poate că, la 
Judecata din Urmă, Dumnezeu va regreta, 
ca și după Potop, asprimea actului Său de 
Justiție. Poate va urma un nou legămînt. 
Dar oricum, în tristețe și nemulțumire, în 
mî-nie și căință, în iertare și în perspectiva 
mereu vie a unui nou început, Dumnezeu 
ne însoțește, ne împărtășește mereu trăirile 
și tatonările, speranța și incertitudinea. 
Restul e birocrație teologică, apologetică 
funcționărească, instalare comodă în 
postura ofi ciantului care are în buzunar 
maldăre întregi de „locuri rezervate“ în 
Rai ...

5. Mama așteaptă scrisoarea ta!

Rămas singur în cabinet, dentistul a 
privit mult timp, la proteza din fața sa. Iși 
amintea bine că o făcuse pentru Adam, 
frontieristul acela uriaș care, cu doi ani în 
urmă, lucrase aproape o lună de zile la el, 
când construise casa nouă. Dar ce căuta 
proteza aceasta acolo, în trifoi? 

Dentistul știa că Adam locuise cu 
mama sa la marginea comunei, dar sătenii 
vorbeau că Adam fugise din țară anul trecut 
și se afl a undeva, prin Germania.

De atunci, mama sa locuia singură, 
mergea doar pe la biserică, dar nu vorbea 
niciodată cu nimeni, despre fi ul ei: Ea era 
sigură, că Adam al ei, trecuse în sfârșit 
granița la sârbi și ajunse-se cu bine în 
Germania, pe la Munchen, unde era vărul 
lui.

Bătrâna asculta în fi ecare seară, 
posturile de radio Europa Liberă și Vocea 
Americii, care transmiteau știri despre 
ce se întâmpla în România și uneori, se 
transmiteau mesaje de la cei care reușiseră, 
să scape în occident. 

Ea spera că într-o seară, îl v-a auzi și pe 
Adam la unul dintre aceste posturi de radio, 
spunându-i: “Sunt bine și sănătos mamă și 
am ajuns aici la ai noștri, în Germania. Ai 
grijă de tine, te sărut!” 

Bătrâna credea că într-o zi, Adam 

PROTEZA DENTARĂ (8)

îi va trimite o scrisoare și o v-a anunța că 
este bine, dar, auzise pe la biserică, de la 
oamenii din sat, că autoritățile, opreau toate 
scrisorile care veneau din occident! 

Totuși, ea spera că mai devreme sau 
mai târziu, el o va anunța într-un fel sau 
altul, așa cum mai făcuseră și alții: 

- Să mă anunțe când poate, numai să 
fi e sănătos, se gândea bătrâna!

De curând, din sat mai plecaseră încă 
trei tineri iar părinții lor, așteptau acum 
vești: 

Unul dintre ei, a vorbit la “Radio Vocea 
Americii”, transmițând părinților lui că era 
sănătos și a ajuns cu bine, în America! 

Din cauza asta, tatăl lui, care lucra la 
Gară, a fost dat imediat afară de la servici! 
De ceilalți doi, nu se știa încă nimic! 

Regimul comunist se răzbuna crâncen, 
pe toți cei care încercau să-i întoarcă spatele, 
după conceptul…“dacă voi nu mă vreți, eu 
vă vreau!”

Despre toate acestea, dentistul știa 
foarte bine: El înțelegea prin ce situație grea 
va trece bătrâna, dacă îi va duce proteza 
fi ului ei.

Trebuia neapărat să i-o ducă bătrânei, 
dar  știa și riscul la care se expunea el 
însuși: Nu era bine să fi e văzut de nimeni, 
pe la casa lor: 

Informatori erau peste tot! Dacă-l 
turna cineva la miliție sau la Securitate, 
își pierdea serviciul și înfunda chiar și 

 Ioan Cârja - scriitor novelist româno-american
A publicat în România, la Lugoj, Timiș, ziarul VORBA, apoi mai multe cărți de nuvele, printre care: “CONTUR”,  “AMERICA DOLARULUI GĂURIT”,  
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 (continuare din numărul trecut)
pușcăria!

Totuși, în seara aceea, după asfi nțitul 
soarelui, dentistul a mers cu bicicleta până 
la bătrână acasă. Câinele Roy l-a întâmpinat 
la poartă bucuros, gudurându-se vesel pe 
lângă el și mirosindu-l: 

Mirat de comportamentul blând al 
câinelui, el a strigat-o pe bătrână de la 
poartă. Bătrâna, surprinsă de această vizită 
târzie, l-a invitat în casă, poftindu-l să stea 
la masă.

- Bună seara Nană Floare, a început 
el grăbit: Am venit la dumneata să-ți aduc 
ceva, uite cutia asta, a zis el, punând-o 
pe masă: In ea este proteza dentară a lui 
Adam: 

Eu i-am făcut-o știi, cu doi ani în 
urmă, când mi-a ajutat la casă. Așa m-am 
înțeles cu el atunci ca să-l plătesc, i-a zis 
dentistul, continuând: I-am făcut o lucrare 
bună și el a fost mulțumit. Astăzi, cineva 
a găsit-o în trifoi lângă ferma de porci și 
mi-a adus-o mie. Am curățat-o de pământ 
și am spălat-o. Uite, o ai în cutia asta mică 
de lemn, a continuat el: 

Fă dumneata ce vrei cu ea, dar te rog, 
să nu spui nimănui că eu ți-am dat-o, ca să nu 
am probleme cu miliția sau cu Securitatea, 
bine? Poți să fi  sigură, că proteza asta este a 
lui Adam! A precizat el: 

Speriată, bătrâna a luat în mână cutia 
și a mai putut să spună doar:

- Mulțumesc Domnu Doctor: Nu! 

N-am să spun la nimeni: Cum aș putea? 
Doamne mă ferește! Apoi tremurând, a 
izbucnit în lacrimi.

Câinele Roy, se agita pe lângă 
picioarele ei scâncind neliniștit, apoi 
dintr-o dată, a scos un urlet sinistru, care 
a străpuns liniștea serii! Speriat și privind 
în jur neliniștit, Dentistul s-a ridicat repede 
să plece, apoi cu glas moale, i-a spus 
bătrânei:

- Sărmanul câine, l-a simțit! Dumnezeu 
mai știe ce-o fi  fost! Poate că băiatul e bine 
și sănătos pe undeva și o să te caute într-o 
zi: Sau poate că… nu știu ce să mai spun! 
S-a bâlbâit el, îndreptându-se spre ușă. 

Faci dumneata cum crezi că e mai 
bine, Nană Floare: Noapte bună! I-a zis el.

- Noapte bună, Domnu Doctor, a 
răspuns bătrâna, ștergându-și lacrimile și 
ținând strâns la piept cutiuța de lemn.

Greerii au continuat corul lor de seară 
până târziu, apoi, liniștea nopții s-a așezat 
peste sat: Doar la casa Floarei Brumaru, 
lumina a rămas aprinsă, toată noaptea 
aceea! 

Cu o lumânare aprinsă, bătrâna a stat 
de priveghe lângă cutiuța mică de lemn, 
plângând încet, până spre dimineață când, 
obosită, a adormit cu capul pe masă. Când 
s-a trezit, lacrimile au început să-i curgă din 
nou: 

VA URMA
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Și ranga și Baranga... 

Fără să conteste semnifi cația momentului iulie 1971, 
ca punct de răscruce, ca detonator al noii glaciațiuni, 
istoricul Cristian Vasile ne-a arătat că impactul „Tezelor” 
a fost amânat de mai mulți factori și nu s-a vădit imediat 
la nivelul actelor normative. De altfel, în discursurile 
ulterioare ale lui N. Ceaușescu și în documentele 
de partid, referirile nu sunt atât la „Teze”, cât la 
documentele Plenarei CC al PCR din noiembrie 1971 
sau la lucrările Conferinței naționale din iunie 1972. 
„Tezele din iulie 1971” au rămas mai ales în memoria 
colectivă traumatizată a intelectualității române. 
Dramaturgul Aurel Baranga, romancierul și scenaristul 

Titus Popovici, jandarmul cultural Eugen Barbu (altminteri un prozator talentat) și alți 
câțiva au salutat aceste teze și au făcut gesturi nefaste pentru a intra în grațiile puterii și mai 
ales ale lui Ceaușescu. A fost o modalitate de a parveni, de a benefi cia de diverse avantaje 
și privilegii.

Cum spuneam și cu altă ocazie, Gheorghe Pintilie (Pantiușa Bodnarenko) a fost brațul 
înarmat al partidului, iar A. Baranga s-a numărat printre comediografi i ofi ciali. Îmi 
amintesc că în 1971 a circulat și o vorbă de duh despre cei doi. Cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la înfi ințarea PCR, imediat după 8 mai 1971, N. Ceaușescu l-a decorat pe 
Gheorghe Pintilie cu Ordinul Tudor Vladimirescu, clasa a II-a, iar pe Aurel Baranga cu 
„Meritul cultural”, clasa a II-a. Pantiușa - omul care l-a ucis pe Ştefan Foriș cu lovituri de 
rangă în cap - era astfel răsplătit de partid, la puțin timp după ce N. Ceaușescu condamnase 
practicile din timpurile Securității dejiste. Aurel Baranga era și el decorat, iar un mucalit 
prezent la ceremonie observa că partidul a decis să decoreze „și ranga și Baranga”.

Cu riscul de a-i supăra pe cei care au gustat comediile lui Aurel Baranga, cred că el face 
parte din categoria acelor intelectuali și artiști care și-au trădat misiunea prin complicitatea 
cu o putere tiranică. Captivantul capitol din carte (Viaţa artistică și teatrală de la montarea 

lui Ionesco la suspendarea „Revizorului”) este și el ilustrativ în acest sens. Îmi aduc aminte 
că înainte de a părăsi România am răsfoit (pseudo)memoriile lui Baranga; părea că se 
dezice de conținutul unor piese, de trecutul realist socialist. Erau acolo și unele pasaje de 
o rară maliție la adresa debarcatului veteran comunist Alexandru Bârlădeanu (soția lui 
Baranga, actrița Marcela Rusu, fusese căsătorită cu fostul țar al economiei românești). 
Fostul trâmbițaș al stalinismului literar poza în promotor al artei autentice. Ba chiar 
contesta—în răspăr cu tezele ceaușismului—rolul didactic al teatrului. Dar—într-un mod 
foarte... bizantin—adăuga apoi că jurnalul său este o lucrare de fi cțiune! Aurel Baranga 
nu este un Procopius din Cezarea român, ci mai degrabă—așa cum l-a descris Nicolae 
Manolescu—scriitorul care întruchipează poate cel mai desăvârșit spiritul dramaturgiei 
realist-socialiste.

Mi se pare fascinantă și povestea înfi ințării Muzeului național de istorie (care se regăsește 
în primul capitol al cărții). N. Ceaușescu i-a stabilit sediul în clădirea fostei Poște centrale 
de pe Calea Victoriei și i-a schimbat denumirea. Din a doua jumătate a anilor 1970, muzeul 
a fost pus din ce în ce mai mult în slujba cultului personalității celor doi Ceaușescu. Dar 
cum după martie 1977 cutremurul a afectat și clădirea, la cel mai înalt nivel s-a luat în 
calcul și construirea unui alt sediu pentru muzeul național de istorie. Așa se face că în anii 
1980 a început în zona Cotroceni-Splaiul Independenței edifi carea noii clădiri, mai exact 
în perimetrul delimitat de Dâmbovița-Str. Știrbei Vodă și Calea Plevnei. În paralel, zona 
Uranus și alte cartiere erau sortite pieirii.

Din 1981 nu mai eram în țară și nu am fost nevoit să asist la această operă terifi antă de 
demolare și reconstruire a Bucureștiului. Urmăream însă de la distanță tot ce se întâmplă 
în România și, în general, în întreg Blocul Sovietic. La 23 august 1989, construcția nu 
era terminată, dar Ceaușescu a ținut să asiste la parada de ziua națională de la o tribună 
improvizată în sediul viitorului Muzeu. Casa Poporului—redenumită a Republicii—se 
înălța în apropiere și reprezenta templul unei religii politice ubuești; sediul Muzeului ar fi  
fost o anexă a acestui templu.
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Inginerii sufl etului în primul deceniu ceaușist 

Comunismul a fost, mai presus de orice, o tentativă utopică, 
dar pretins științifi că, de modifi care a condiției umane. 
Revoluția comunistă, așa cum a fost, în chip mesianic, 
vestită de Karl Marx și apoi înfăptuită de Lenin și de 
leniniști, era una socială, politică, economică, dar, în chip 
decisiv și obsesiv, era una antropologică și civilizațională. 
Se propunea un model alternativ modernității burgheze. 
Morala proletară era contrapusă celei fi listin-mercantile. 
„Omul Nou” era, ca și în cazul național-socialismului 
în Germania, fi ința mitologică pentru care nu există 
obstacole invincibile, fortărețe inexpugnabile. Arta trebuia 
să celebreze „Omul Nou”, nu să se complacă în nostalgii 
lirice și experimente „decadente”. Revoluția culturală, nu 
una temporară, ci permanentă, era un imperativ existențial 
pentru aceste partocrații ideocratice, spre a folosi conceptul 
lui Martin Malia. Unul din primele decrete ale lui Lenin, 
odată luată puterea de către bolșevici, a fost legat de 
construirea monumentelor și statuilor „erei noi”, asemuite 
catedralelor Evului Mediu. În anii ’30, Stalin i-a numit pe 
scriitori „inginerii sufl etului”. Știa el de ce...

Istoricul Cristian Vasile a reușit admirabila performanță 
de a oferi o trilogie, deopotrivă originală ca perspectivă, 
impresionantă ca documentație și incitantă ca scriitură, 
despre metodele, instituțiile și oamenii care au servit, în 
România comunistă, proiectul acestei revoluții culturale 
fără de sfârșit: Viaţa intelectuală și artistică în primul 
deceniu al regimului Ceaușescu. 1965–1974 (Humanitas).

Ne afl ăm în fața unei cărți pe care eu o consider parte a unei 
remarcabile trilogii. Cred că și în istoriografi e, la fel ca în 
literatură, este o performanță cu totul specială să reușești să 
duci la capăt un astfel de demers. În 2010, Cristian Vasile 
publica volumul Literatura și artele în România comunistă, 
1948–1953 (Humanitas) - punct de reper istoriografi c și 
politologic, introdusă deja în diverse bibliografi i, recenzată 
favorabil în țară și în străinătate, inclusiv în prestigioasa 
publicație Slavic Review. În esență, în carte era vorba despre 
epoca stalinismului dezlănțuit refl ectată în cultură - o cultură 
de Război Rece - și despre realismul socialist uniformizator 
până la sufocare, specifi c pentru era jdanovismului.

Lucrarea a fost continuată de un al doilea volum - Politicile 
culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej 
(Editura Humanitas, București, 2011) - care a întregit 
imaginea despre primele două decenii de comunism, fi ind 
răsplătit în decembrie 2013 cu Premiul „Nicolae Bălcescu” 
al Academiei Române. Cartea pe care o analizez acum 
completează această istorie politică a literaturii și a artelor 
sub comunism. Fără să își fi  propus - datorită acestor aprox. 
1000 de pagini - Cristian Vasile îi dă o replică lui Marian 
Popa, cu al său montaj conspiraționist, vădind accente

xenofobe. Demersul lui Cristian Vasile, în egală măsură 
diacronic și sincronic, surprinde cu acuitate articulațiile, 
încrengăturile și reverberațiile acțiunilor decise de aparatul 
ideologic.

Cristian Vasile are darul unui istoric care lucrează 
sistematic și caută atât clarifi cări conceptuale, cât și puncte 
de reper. Cred că va reuși să își convingă cititorii că anul 
1974 poate fi  considerat un moment de răscruce. Nu este 
primul care propune această bornă cronologică, însă în 
cartea lui delimitarea este susținută atât de cercetarea atentă 
a legislației comuniste, dominată din ce în ce mai mult de 
impunerea normelor unitare și a educației comuniste (am 
prins schimbarea denumirii Ministerului Educației pe când 
eram student la Filozofi e, secția Sociologie, după cum am 
prins și momentul „Tezelor din iulie”), cât și de examinarea 
documentelor de arhivă. Legea presei din 28 martie 1974 
- care a frânt multe destine, fi ind utilizată de către poliția 
secretă ca unealtă de șantaj - este un alt punct de ruptură 
(prima și singura lege de acest fel sub regimul comunist).

Am toate motivele să cred că la momentul 28 martie 1974, 
când s-a și proclamat președinte al RSR (cu sceptru și eșarfă 
tricoloră, dar fără coroană!), N. Ceaușescu nu era îngrijorat 
de conținutul unor ziare și reviste precum Scînteia sau Era 
socialistă (ex–Lupta de clasă). Mai degrabă era neliniștit de 
supraviețuirea unor elemente de spontaneitate publicistică 
în presa literar-artistică și studențească.

Am cunoscut această presă (Amfi teatru, Viaţa studențească, 
etc.) eu însumi, în calitate de cititor atent și colaborator 
începând din 1973; sigur că regret anumite fraze pe care 
le-am publicat (manipulate mai recent într-un mod abject). 
Era prețul plătit în epocă pentru șansa de a publica într-o 
pagină precum „Dialectica ideilor” de la Viaţa studențească, 
de a scrie despre marile curente fi losofi ce și sociologice 
din Occident, de a dezmorți registrul terminologic și de 
a sparge carcasa asfi xiantă a limbii de lemn. Însă pot să 
depun mărturie că în jurul acestor reviste se strânseseră 
energii pozitive care puteau să genereze un nonconformism 
cu potențial periculos pentru regimul comunist, pentru 
național stalinismul deja înstăpânit.

Îi amintesc aici doar pe: Ioan Buduca, Radu G. Țeposu, 
Mihai Dinu Gheorghiu, Andrei Corbea Hoișie, Matei 
Vișniec, Ioan Groșan, dar au fost mulți alții - și mă refer 
numai la anii 1970. (Şi) din acest motiv a fost vital pentru 
Ceaușescu să pună o stavilă și să mărească numărul 
infracțiunilor, contravențiilor și restricțiilor prin intermediul 
legii presei.
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      Avalanșele de informații

Avalanșele de informații ce clipă de clipă ne vin
Peste creierul nostru ce ajunge repede la un fals preaplin, 
Luându-ne puterea de a pătrunde a vieții înțelepciune,
A minții judecată ne-o întunecă în claritate și viziune.
  
Și mintea ni  se oprește din al timpului creativ proces,
Lăsându-ne într-o confuzie și anxietate de neînțeles,
Care ne fură împlinirea omenească în procesul gândirii,
Lăsându-ne sub o pojghiță subțire și superfi cială a fi rii.

 Sămânța informației nu apucă nici să germineze,
Că o usucă repede razele soarelui în amieze
Și vin  alte zeci și sute de  informații ce-și caută loc,
Iar procesarea minții noastre neputincioase le dă foc.

Rapiditatea tehnologiilor digitale și a computerizării,
Ne ia frumusețea răsăritului și apusului de soare al zării; 
Distrugându-ne în noi delicata ramifi care a armoniei,
Cu false dezacorduri ce ne arunc în imperiul nimicniciei.

Dar Domnul vârfurile robotizării și nanizării le va nivela,
Ca și pe marea învolburată ce nu iese din matca sa; 
Iar El, Creatorul a toate, Stăpân  al curgerii timpului, 
Veșnic va păstra neclintită și nestinsă esența Viului.

Că acest Turn Babel nou înălțat de gândirea omului,
Din fi ara apocaliptică, este  pe tot rotundul globului;
Fiind o involuție trecătoare și distructivă a acestei ere, 
Ce pregătește Mileniul care vine cu a Fiului putere.

Iar după aceasta crearea noului univers al Împărăției 
Pe care Tatăl nostru ne va da-o în Gloria Veșniciei.
Și atunci timpul își va pierde cu totul esențialitatea,
Când Neprihănirea va fi  pe Noul Pământ,  cu Dragostea 
și Dreptatea.  

Amin!
Vasile Ghiță
6-11-2019  
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29 Septembrie 2019, o zi frumoasa de toamna in orasul Roseville din zona Sacramento capitala 
Californiei. 

La Royer Park se strang mii de oameni sa sarbatoreasca Festivalul Romanesc 2019, organizat de 
Romanian Community Center of Sacramento. Frumos aranjat de Ionel Budac si o echipa de voluntari 
si decorat de Bianca Iosif, Royer Park se transforma incet, incet intr-o mica Romanie. Coordonati dis de 
dimineata de Katica Got, vendorii si-au desfacut “lada de zestre” si parca antrenati intr-un concurs si-au 
impodobit cat mai frumos mesele. Miroase frumos a mititei si sarmale, a langose si clatite, must si socata 
iar razele soarelui mangaie bland baloanele si fundele tricolore. Incepe sa vina lumea, multa tot mai multa, 
Royer Park devine neincapator. Sufl etul organizarii evenimentului Abigaila Budac, presedinta asociatiei 
Romanian Community Center of Sacramento deschide cea de a 18-a editie a Festivalului Romanesc cu 
un salut de bun venit in limba romana si cu melodia “The Lord Prayer”. Tema Festivalului de anul acesta 
este “From the heart of Transylvania” (“Din inima Transilvaniei”).

Programul artistic, frumos prezentat in limba engleza de Boris Budac aduce pe scena artisti talentati, 
oaspeti de onoare veniti din Romania: Ansamblul folkloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului, Aurora si 
Sandel Mihai, Gheorghe Gheorghiu, Ionut Dulgheriu, Sinziana Stefan, Oana Tomoiaga, Gabriel Dumitru 
si artisti din S.U.A : Abigail Budak, Viorica Onut, Viorica Tepes, Esther Bercea, Mihaela Mititelu, Briana 
Negrea si Luca Mitchell. Coordonati de managera si coregrafa d-na Silvia Macrea sufl etul Ansamblului 
de la Sibiu – inima Transilvaniei, Junii Sibiului si-au facut intrarea incolonati cu strigaturi traditionale 
in aplauzele a mii de spectatori uimiti de frumusetea dansatorilor in minunatul port sibian. Pe scena, 
Junii Sibiului impreuna cu interpretii de muzica populara au facut un spectacol superb in care au impletit 
cantece, dansuri si obiceiuri din diferite zone folclorice din Romania impresionand pana la lacrimi romanii 
din Sacramento care si-au amintit de locurile natale. Emotionat a fost momentul Aurorei si Sandel Mihai 
interpretand “Mandru sunt ca sunt roman” cantecul romanilor plecati in lume. Ceruta de public la bis, 
melodia “Si unde dragoste nu e nimic nu e” slagarul peste veacuri a maestrului Gheorghe Gheorghiu a 
facut atmosfera romantic, iar Ionut Dulgheriu a interpretat minunat melodii de muzica usoara romaneasca. 
Publicul a cantat melodii binecunoscute impreuna cu Abigail Budak care a incalzit atmosfera cu ritmuri 
etno. Am vazut emotii, lacrimi de bucurie, admiratie si voie buna pe mii de chipuri. Multe multumiri DJ 
Colo pentru asigurarea sunetului impecabil. Multe multumiri CJ Sibiu si Primariei orasului Sibiu pentru 
fi nantarea Ansamblului Cindrelul Junii Sibiului care anul acesta a aniversat 75 de ani de la infi intare. In 
cinstea acestei aniversari scena Festivalului Romanesc a avut un poster pictat de Traian Iosif cu chipul lui 
Ion Macrea si orasul Sibiu. Am fost onorati de prezenta si de cuvantul de salut a d-lui Cosmin Dumitrescu 

Festivalul Romanesc, Royer Park, Roseville 

(continuare  în pagina 20)
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Pe data de 11 și 12 octombrie, comunitatea română din 
Portland s-a bucurat de trei seminarii pe teme medicale 
(Vineri seara, sâmbătă dimineața și sâmbătă seara) la care 
au participat mai mulți medici și cadre medicale printre care 
David Levy, MD - Neurochirurg și autor; Oliver Ghitea, 
MD - Anesteologist; Daniela Samoil, MD - Cardiologist; 
Emilia Aden, DO, FACC - cardiologist; Crina Crisan, 
MD - Urgent Care; Andreea Steward, PARM.D și Rodica 
Malos, DNP și Autoare. 

Vorbitorul principal, Dr. David I. Levy este un medic 
neurochirurg cu reputație internațională care a practicat 
neurochirurgia cu risc ridicat de mai bine de 20 de ani, 
specializat în chirurgia vasculară a creierului. Dr. Levy 
a absolvit  Școala Medicală de la Universitatea Emory 
din Atlanta și a obținut pregătirea neurochirurgicală la 
Barrow Neurological Institute din Phoenix, Arizona, 
sub îndrumarea Dr. Robert Spetzler, un pionier în 
neurochirurgia vasculară. După ce a terminat o bursă 
la Universitatea din Viena (Austria), dr. Levy a fost 
unul dintre primii neurochirurgi din Statele Unite care a 
fost dublu specializat în neurochirurgie endovasculară, 
efectuând o intervenție chirurgicală minim invazivă pe 
vasele creierului, fără a deschide capul, intrând prin artera 
femurală a piciorului pacientului.

Știința și Religia - o combinație perfectă pentru o viață bună, 
seminarii pe această temă la Portland

Dr. Levy a călătorit în România pentru prima dată 
în 2010 unde a fost invitat în mai multe locuri să 
vorbească despre IERTARE din punct de vedere 
medical și scriptural. În România, la Oradea a întâlnit-o 
și pe soția Naomi, cu care s-a căsătorit în 2016.

Dr. Levy a practicat neurochirurgia la Paris (Franța), 
India, Kenya și Congo și a vorbit și în SUA și pe plan 
internațional pe teme de neurochirurgie, neuroștiință și 
credință. A fost vorbitor principal la evenimentele de 
absolvire a școlii medicale și stomatologice și deține 
brevete pentru dispozitive medicale.

Dr. Levy a publicat numeroase articole științifi ce pe teme 
neurochirurgicale și a publicat Cartea Grey Matter: un 
neurochirurg descoperă puterea rugăciunii ... un pacient 
la un moment dat, publicat de Tyndale House. Cartea 
detaliază îmbinarea dramatică a medicinei și credinței, 
deoarece trece în revistă experiențele pacientului (atât 
bune, cât și rele), prin puterea iertării. Dr. Levy. Gray 
Matter a primit 5 stele pe Amazon.com și a devenit un 
bestseller. Cartea a fost publicată în franceză și română 
și este tradusă în rusă.

Dr. Levy a fost numit profesor clinic de neurochirurgie 

la Universitatea din California, San Diego, în perioada 
2013 - 2017.

În 2015, dr. Levy a început să lucreze la exerciții de 
respirație și imaginație,exerciții care ar crește rezistența 
într-o lume de atacuri auditive și vizuale. Cei care folosesc 
instrumentele bazate pe credință au raportat îmbunătățiri 
atât în stările anxietate cât și în somn.

Fascinația dânsului cu neuroștiința și darul său de a vorbi 
în public, i-a încurajat tranziția în 2017 să își urmeze 
pasiunea: comunicarea adevărului spiritual. După ce a 
practicat neurochirurgia mai bine de 20 de ani, dr. David 
Levy și soția sa Naomi au decis că este timpul să treacă 
din medicină pentru a-și continua visul de a învăța și de 
a crea resurse pentru o mai sănătate mai bună a creierului 
și a minții.

Dr. David vorbește despre subiecte de neuroștiință și 
prezintă înțelepciunea lui Dumnezeu la fel de pertinentă și 
puternică astăzi. Folosind cunoștințele sale despre Biblie și 
creier, viziunea Dr. Levy este de a dezvălui înțelepciunea 
lui Dumnezeu într-un mod deosebit ajutându-i pe oameni 
să înțeleagă că Dumnezeu este o relație bună. Când ești 
stresat și distras, este foarte greul să te conectezi și să te 
bucuri de relația cu Dumnezeu (sau cu oricine altcineva). 
Într-o lume cu zgomot în creștere, Dr. Levy creează 
exerciții pentru a liniști mintea. Dezvoltarea relațiilor 
sănătoase cu Dumnezeu, sinele și ceilalți ar trebui să 
aducă claritate, bucurie, pace persoanelor care îl ascultă - 
așa cum a intenționat Dumnezeu.

Una din problemele moderne cu care se confruntă 
omenirea, dar în special comunitatea creștină la nivel 
mondial, este relația știință - religie. Dr. Levy prin 
seminariile dânsului, prin cuvântările de tip poadcast, 
aplicație pentru telefoane și canalele de media socială, 
răspândește mesajele vestea bună a Evangheliei lui 
Hristos și împletește într-o armonie perfectă combinația 
dintre știință și religie. Pentru mai multe informații, 
website-ul Dr. Levy este www.drdlevy.com

A consemnat Marcel Urs 

http://amazon.com/
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Istoria omenirii este o istorie a cruzimii; cu cât cineva a omorât mai multe milioane 
de oameni, cu atât are mai multe șanse de a fi  consemnat de cronici. Istoria omenirii 
este o istorie a violului, istorie care durează de mii de ani, uneori nefi ind nici măcar  
perceput ca atare. Incepând cu perioada sclavagistă, pe vremea când sclavii nici nu 
puteau dispune de corpul  lor, trecând prin milenii de căsătorii  aranjate care există 
și acum în cea mai mare parte din regiunile lumii, ideea de sex consensual sau de 
dragoste romantică a fost considerată un vis.
Secolul XX, secolul a două războaie mondiale, al  lagărelor de concentrare, al bombelor 
de la Hiroshima și Nagasaki, este dovada că orice civilizație, oricât ar fi  ea de avansată 
tehnologic, se poate prăbuși într-un timp record sub presiunea unor impulsuri  primare 
ca cele care stau la baza puterii malefi cice a unui dictator. Părem o specie plină de 
cruzime și există în noi comportamente atavice sub o pojghiță foarte subțire de toleranță, 
așa cum au demonstrat-o studentții de la Standford  în experimentul Lucifer.
Toți suntem înconjurați de nedreptate, și cum nicio generație nu crește într-o incintă 
izolată, suntem  expuși traumei transgeneraționale, familial și în cadrul  vieții  noastre 
cotidiene. Practic, trauma ne înconjoară, o moștenim și o transmitem  mai departe. |i 
cum copiii traumatizeți nu sunt crescuți de psihologi și pedagogi, ci de părinți care au 
fost traumatizeți la rândul lor, comportamentele se perpetuează. |i atunci ce se întâmplă 
de fapt  în acest  uriaș ocean de nedreptate și cruzime care ne înconjoară zilnic, astfel 
încât  această planetă sș nu devină un uriaș spital de boli psihice în care suntem, nu 
numai  internați cu toăii, ci și condamnați la internare din viața intrauterină?
Din punct de vedere statistic, generațiile tind să își păstreze dreapta măsură și echilibrul 
psihic ca valori și nu au probleme în a defi ni normalitatea, în sensul comportamentelor 
acceptate ca fi ind normale de către comunitate. Suntem încă profund capabili să știm 
ce ne face bine și ce ne face rău, să ne construim case și să creăm opere de artă, să 
adoptăm copii și să râdem. Cum facem  asta după atâtea milenii de traumă?

***

 Anca MIZUMSCHI  - fragmente din romanul Țara mea suspendată

În fi rea lucrurilor

Cunosc oameni care spun:  “Mie îmi place 
să fac lucrurile în fi rea lucrurilor” și fi rea 
lucrurilor înseamnă echilibru și vitalitate și 
bun simț, acel bun simț nativ care duce la 
supraviețuire. Dacă dai la o parte achizițiile 
culturale sau sociale, care sunt construite 
și ne sunt impuse prin educație, și ajungi 
la nucleul profund uman al speciei noastre, 
ajungi la concluzia liniștitoare că fi rea 
lucrurilor este aceeași pe orice meridian al 
planetei. La fel ca și mușchiul care rămâne 
pe stâncă, la mare altitudine, acolo unde 
celelalte plante nu pot supraviețui, fi rea 
lucrurilor, esența conștiinței umanității, în 
pofi da tuturor sinuozităților istoriei, nu poate 
fi  distrusă. De fi ecare dată când omul a crezut că a învins natura, s-a dovedit că a greșit. 
Barajele au dus la aluncări de teren, clima a început să erodeze totul, cascadele sunt 
de neîmblânzit. Natura și-a găsit întotdeauna propria exprimare în care oamenii sunt 
doar o mică bucățică din puzzle și nu creatorii puzzle-ului, așa cum au uneori  iluzia că 
sunt. În același mod, deși istoria omenirii este o istoriei a cruzimii, de fi ecare dată, cel 
puțin până acum, natura umană și-a găsit  făgașul normalității. Paradoxal, ceea ce pare 
istoria unor conducători psihopați sau lipsiți de scrupule, este, în fapt, istoria celorlalți, 
mulțimii tăcute care le-a supraviețuit  anonim.

Modalitatea de exercitare a dreptului de vot
1. Alegătorii prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau și introduc 
datele personale ale alegătorilor în SIMPV;

2. SIMPV generează informații privind alegătorul;

3. În baza rezultatelor generate de SIMPV, alegătorul care votează în străinătate semnează 
pe un dispozitiv electronic și i se încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea 
«VOTAT»;

4. Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea «VOTAT» 
pe buletinul ce vot, înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care 
optează.

5. După ce a votat, alegătorul are obligația de a introduce buletinul de vot în urnă și de a 
preda ștampila cu mențiunea „VOTAT” membrului biroului electoral al secției de votare.

Cum va funcționa Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la 
vot și de prevenire a votului multiplu (SIMPV)?
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, locţiitorii acestora, 
respectiv membrii secțiilor de votare îndeplinesc atribuţiile ce le revin operatorilor de 
calculator.

La intrarea în secția de votare, alegătorul trebuie să prezinte actul de identitate unuia dintre 
membrii biroului electoral al secției de votare. Acesta va scana actul de identitate în Sistemul 
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului illegal, care semnalează 
dacă:

- persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării 
inclusiv;

- persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;

- alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;

- alegătorul care s-a prezentat la vot fi gurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același 
scrutin;

- alegătorul care s-a prezentat la vot fi gurează că a votat prin corespondență, votul prin 
corespondență transmis de acesta fi ind recepționat de biroul electoral competent.

Lista candidaților și poziția pe buletinele de votALEGERI PREZIDENȚIALE 2019
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 Interviu cu regizoarea fi lmului “Experimentul Pitești”

Victoria Baltag, regizoarea fi lmului “Experimentul Pitești”s-a afl at de curând într-
un turneu prin SUA, pentru a prezenta varianta regizorală a fi lmului, în comunitățile 
românești, cu scopul de a aduna fonduri ca să poată fi  terminat. Cu acest prilej, după 
vizita de la Chicago am realizat un interviu în exclusivitate.

Ai încheiat acest prim turneu american cu această vizită la muzeul Holocaustului 
din Illinois. Cum ți s-a părut și ce concluzii poți trage legat de conecția cu proiectul 
tău cinematografi c?
Din pacate, istoria ne împărtășește multe fi le triste, Holocaustul și Crimele Comunismului 
fi ind două dintre acestea. Ambele situații au fost extrem de crâncene, ambele au produs 
milioane de victime, ambele au avut repercusiuni până astăzi. Psihilogic, trauma 
moștenită necesită a fi  vindecată și fi lmul meu este un pas către acest demers. Cine nu își 
cunoaște trecutul riscă să îl repete. Este necesar să învățam să comemorăm și să nu mai 
repetăm evenimentele zdruncinante ale omenirii. 
 
Povestește-ne, te rog, pe scurt periplul tău prin comunitățile românești pe unde ai 
prezentat fi lmul. Ce urmează în continuare, ce ți-ai dori de la oameni?  
Venirea în SUA a fost un act disperat în munca mea de a termina lung-metrajul despre 
Experimentul Pitești. Lipsa sprijinului acestui proiect în România m-a făcut să caut 
soluții. Astfel, am scris către peste 3000 de adrese ale asociațiilor neguvernamentale 
din Diaspora romană din întreaga lume. Cele mai receptive asociații au fost în SUA și 
iată-mă aici, prin efortul dumnealor (Asociația Viitorul Român, Asociația Romanians in 
Colorado, Centrul Cultural Român de la Chicago, Asociația Românilor in New England, 
RUF), să prezint varianta brută regizorală a fi lmului în lucru și să strâng fonduri pentru 
terminarea post-producției. Am avut de la 5 oameni în sală la peste 50, drumul este greu, 
dar sigur. Oamenii care au venit să vadă ce am lucurat împreună cu echipa mea, au 
rămas impresionați și asta contează. Când pui sufl et, când ești sincer și cu inima curată, 
lucrurile ies bine și de mare calitate. Atâta doar că noi am pornit de la zero.
Îmi doresc să găsesc deschidere în continuare în ceea ce privește susținerea proiectului 
meu, vă rog donați un dolar pe viață pentru acest proiect, merită: https://www.gofundme.
com/f/HelpVictoriaFinishTheMovie
 
Este primul fi lm de lung-metraj despre Experimentul Pitești, o bucată sumbră a României 
între 1949-1951, prea puțin cunoscută, când, cei mai buni studenți din România erau 
supuși Fenomenului Re-educării deoarece refuzau să-și lepede credința și valorile, să 
devină membri de partid și să accepte doctrina sistemului afl at la putere.

Istoria este fundația unei societăți. Ca să ne dezvoltăm sănătos, avem nevoie să cunoștem 
trecutul așa cum a fost el. Filmul acesta este important în special pentru generațiile care 
vor veni. 
 
 Pentru cei care nu cunosc încă fi lmul descrie puțin istoria începerii lui. 
Informații despre Experimentul Pitesti sunt doldora. Librăriile abundă de cărți, există 
monumente, scoli de vară, conferințe. Cu toate acestea, subiectul este prea puțin cunoscut. 
Un fi lm de lung-metraj ajunge cel mai usor în casele oamenilor și este un punct de plecare 
pentru a afl a mai mult, în cărțile de specialitate. La proiecțiile private din SUA am avut 
mulți Piteșteni. Nici unul nu știa că la ei în oraș a avut loc Experimentul Pitești. Iată de 
unde a pornit determinarea.
Difi cil a fost doar în ceea ce privește partea fi nanciară. Eu am crezut că pot face fi lm cu 
resursele proprii, inițial (îmi făcusem stagiatura la Comisia Europeană și mi-am strâns 
câteva mii de euro din salariul de acolo, pe care apoi i-am investit în partea de dezvoltare 
a proiectului). Din păcate realitatea producției unui fi lm de lung-metraj este departe de 
informațiile pe care le au unele persoane în ceea ce privește. La un fi lm lucrează mii de 
oameni (de pilda pentru The Revenant, în regia lui G. Innaritu, a avut 15 000 de angajați și 
un buget de 135 milioane de dolari. Să faci un fi lm nu este o glumă, tehnologia de ultima 
generație costă, oamenii costă, eu mai am încă nevoie de 30000 de euro ca să termin 
post-producția și fi ecare dolar donat contează. Aici este greu, să înțelegem că pentru că 
lucrurile rele să se întâmple, este sufi cient că cei buni să nu facă nimic (adaptare dupa 
Edmund Burke). Despre asta este vorba. Asadar, lucrurile sunt simple: m-am apucat să fac 
acest fi lm în urma căruia pot benefi cia generații. Este un material despre istoria noastră, 
este necesar și este o lucrare de artă. Proiectul este singurul fi nanțat din crowdsourcing 
și 100% independent. Sunt în post-producție, adică aproape la fi nal de a termina. Am 
nevoie de un pic de ajutor. Un dolar pe viață, atât cer; un dolar că să râmâneți în istorie 
prin acest proiect. Mai mult decât atât, sunt deschisă la a organiza evenimente de proiecție 
a variantei brute regizorale, așa cum am făcut în turneul din septembrie în SUA. Oamenii 
vin, vâd, contribuie. Contactați-mă la victoria_baltag@yahoo.com și haideți să mișcăm 
lucrurile împreună. Vă mulțumesc!
 
 
Ce te motivează să nu te dai bătută având în vedere că autoritățile statului nu și-au 
manifestat interesul în a sprijini proiectul?
Mă motivează în primul rând munca echipei mele. Am pe umeri responsabilitatea celor 
peste 600 de oameni implicați în acest proiect. Să amintesc numai că actorii mei și 
membrii echipei nu au fost deocamdată remunerați, cu toate acestea avem datoria civică 
să ducem la capăt acest proiect la calitatea cea mai bună pe care noi o putem livra, iar 
calitatea fi lmului este dată de etapa de post-producție când dăm practic fi lmările pe mâna 
profesioniștilor care se vor ocupa de editarea sunetului, mixaj, compoziție muzicală, 
colorizare, împachetare, subtitrare și traducere (ultimele etape din post-producție).
 
 Când speri să îți atingi obiectivul?   

Obiectivul meu este câștigarea Oscarului pentru fi lm străin. Plănuiesc acest eveniment 
pentru 2021. Până atunci am de terminat acest lung-metraj. Companiile de post-producție 
așteaptă plata primei tranșe până pe 25 octombrie 2019, altfel pică contractele. Este un 
deadline ca să realizăm acest proiect. Vreau să fi nalizăm post-producția până la sfârșitul 
anului și să trimitem fi lmul în competițiile festivalurilor internaționale de fi lm începând 
cu 2020, ca mai apoi să ne ocupăm de  o distribuție internațională, iar în țară să realizăm 
o caravană care va merge din sat în sat, din oraș în oraș. Este important ca acest fi lm să 
ajungă la oameni. ***

http://post-produc?iei.am/
https://www.gofundme/
mailto:victoria_baltag@yahoo.com
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TIBERIU DIANU, autor de cărţi şi multiple articole de drept, politică și societăţi postcomuniste, locuieşte şi îşi desfăşoară activitatea în 
Washington, DC şi poate fi  urmărit pe MEDIUM. https://medium.com/@tdianu

Natalia Gavriliţa s-a născut la 21 septembrie 
1977 în Chişinău, Republica Moldova. 
Studiază la Universitatea de Stat din 
Moldova, Chişinău (licenţă în drept, cu 
specializare în drept internaţional, 2000). 
Este titulara unei burse academice de doi ani 
(Edmund S. Muskie Graduate Fellowship 
Program, 2003) prin care îşi continuă studiile 
la Harvard University, John F. Kennedy 
School of Government din Cambridge, 
Massachusetts (masterat în politici publice, 
2005).

Lucrează în calitate de asistent politic 
(Biroul de Afaceri Politice şi Economice 
al Ambasadei Statelor Unite al Americii în 
Republica Moldova, 2000-2003), consultant 
(Biroul Vicepreşedintelui pentru Europa 
şi Asia Centrală de la Banca Mondială, 
Washington, DC, Statele Unite, 2005; 
Direcţia Generală de Afaceri Economice şi 
Financire, comisia Europeană, Bruxelles, 
Belgia, 2005-2006), şef de departament 
(Departamentul pentru Politici şi Dezvoltare 
Macroeconomică, Ministerul Economiei 
şi Comerţului al Republicii Moldova, 2007-
2008; Departamentul de politică şi coordonare 

Finanţarea defi citului bugetar: Interviu cu Natalia Gavriliţa, 
ministrul Finanţelor din Republica Moldova 

de Tiberiu Dianu

a ajutoarelor, Guvernul Republicii Moldova, 
2008-2009), consultant superior (Programul 
de Finanţare şi Management al Sectorului 
Public, Oxford Policy Management, Oxford, 
Marea Britanie, 2009-2011), manager de 
portofoliu (Metode de evaluare, Programul 
de Statistici, Dovezi şi Responsabilitate, 
Oxford Policy Management, Oxford, Marea 
Britanie, 2011-2013), şef de stat major 
(Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, 
2013-2014), secretar de stat (Ministerul 
Educaţiei al Republicii Moldova, 2014-
2015) şi director general (Fondul Global 
pentru Inovare, Londra, Marea Britanie, 
2015-2019).

Natalia Gavriliţa devine ministru al 
Finanţelor al Republicii Moldova (8 iunie 
2019 – până în prezent).

În perioada 18-19 septembrie 2019 doamna 
ministru Natalia Gavriliţa face parte dintr-o 
delegaţie a Guvernului Republicii Moldova, 
condusă de doamna prim-ministru Maia 
Sandu, care a efectuat o vizită în Statele 
Unite. La 18 septembrie 2019, în contextul 
vizitei în Statele Unite a delegaţiei, a avut 
loc la Washington, la sediul Congresului 
SUA (Rayburn House Offi  ce Building) 
o întâlnire cu diaspora. La sfârşitul acelei 
întâlniri, doamna ministru al Finanţelor al 
Republicii Moldova, Natalia Gavriliţa, a 
avut amabilitatea să îmi acorde un interviu 
în exclusivitate.

    Doamna ministru Natalia Gavriliţa, 
sunteţi ministrul Finanţelor al Republicii 
Moldova. Spuneţi-ne, care sunt obiectivele 
vizitei dumneavoastră în Statele Unite?

Am venit împreună cu doamna prim-
ministru [Maia Sandu] pentru ca să avem 

o serie de întrevederi cu ofi cialii americani. 
Şi, pe de-o parte, să informăm despre 
provocările şi oportunităţile cu care se 
confruntă guvernul Republicii Moldova 
şi, pe de altă parte, să cerem susţinerea şi 
asistenţa Statelor Unite pentru reformele 
sau programul de reforme iniţiat de această 
administraţie.

    Şi pe linie fi nanciară?

Pe linie fi nanciară avem, am avut întrevederi 
şi cu Treasury, cu Ministerul Finanţelor 
Statelor Unite. Acolo am solicitat, pe de-o 
parte, considerarea asistenţei în relaţiile, în 
investigarea furtului miliardului [de dolari 
din Republica Moldova] şi pedepsirea 
celor care se fac vinovaţi de această fraudă 
bancară şi, pe de altă parte, asistenţa tehnică 
pentru dezvoltarea sectorului fi nanciar şi 
sectorul pieţii de valori mobiliare de stat al 
Republicii Moldova.

    Foarte interesant. Care sunt 
provocările cu care se confruntă acum 
Republica Moldova pe linia domeniului 
dumneavoastră de activitate?

În primul rând, am avut o provocare de 
termen scurt, de stabilizare bugetară şi 
relansare a relaţiilor cu FMI şi Uniunea 
Europeană, pentru ca să benefi ciem în 
continuare de suport direct bugetar. Pe 
de altă parte, avem nevoie de surse de 
fi nanţare a defi citului bugetar. Dar pe viitor 
avem câteva provocări majore. Deci, este 
formularea unui buget pentru anul 2020, 
care ar orienta resursele spre priorităţile de 
dezvoltare ale guvernului şi creşterea unor 
programe, ceea ce presupune să găsim din 
nou surse adiţionale de fi nanţare. Şi avem 
şi priorităţi în ceea ce priveşte capacitatea 

***

de absorbţie a Moldovei pentru fondurile 
care sunt disponibile, transparentizarea 
modului în care se cheltuie banul public, 
responsabilizarea celor care, deci, cheltuie 
banul public. Şi cam astea sunt priorităţile.

    Ultima întrebare, doamna ministru. 
Cum vedeţi, în opinia dumneavoastră, 
rolul României în îndeplinirea 
dezideratelor pe care Republica Moldova 
şi le-a propus?

România este un partener foarte important 
pentru Republica Moldova. Avem relaţii 
foarte bune. În special, avem priorităţi pe 
domeniul cooperării energetice, pentru 
a asigura independenţa energetică, sau a 
creşte gradul de independenţă energetică 
a Republicii Moldova. Pe dimensiunea 
Ministerului Finanţelor suntem în discuţii 
pentru accesarea unor împrumuturi pentru 
fi nanţarea defi citului bugetar. Şi, de fapt, 
avem o serie de programe de cooperare pe 
toate domeniile. Ministrul de Externe [Nicu 
Popescu] a vorbit chiar astăzi despre discuţia 
noastră în privinţa eliminării tarifelor pentru 
roaming. Avem proiecte comune în educaţie, 
în cultură, în cercetare, în sănătate. Deci, de 
fapt, pe orice dimensiune a lucrului acestui 
guvern, atât colaborarea cu România, 
cât şi asistenţa României şi împărtăşirea 
experienţei de integrare europeană este 
crucială pentru noi.

    Este foarte îmbucurător ceea ce îmi 
spuneţi. Vă mulţumesc mult, doamna 
ministru.

Da, mersi mult.

Politica de redeschidere a uşilor la Washington şi Bruxelles: Interviu cu Nicolae Popescu, 
ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

de Tiberiu Dianu

Nicolae „Nicu” Popescu s-a născut la 
25 aprilie 1981 în Chişinău, Republica 
Moldova. Studiază la Universitatea de 
Stat de Relaţii Internaţionale din Moscova, 
Federaţia Rusă (licenţă în ştiinţe politice şi 
relaţii internaţionale, 2002) şi Universitatea 
Centrală Europeană din Budapesta, Ungaria 
(masterat în relaţii internaţionale şi studii 
europene, 2003; doctorat în ştiinţe politice 
magna cum laude, 2009).

Lucrează în calitate de cercetător (Centrul 
pentru Studii Politice Europene din 
Bruxelles, Belgia, 2005-2007), şef de 
programe şi cercetări (Biroul Consiliului 
Euorpean de Relaţii Externe/ECFR din 
Londra, 2007-2009, 2011-2012), consilier 
pe politică externă şi integrare europeană 
(Cabinetul Prim-ministrului Republicii 
Moldova, 2010, 2011-2012), analist principal 
(Institutul Uniunii Europene pentru Studii 
de Securitate, 2013-2016), lector universitar 

(Institutul de Studii Politice din Paris, Franţa, 
2016-2019), director de program („Europa 
Extinsă”, Consiliul European pentru Relaţii 
Externe, 2018-2019).

Nicu Popescu devine ministru al Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene al Republicii 
Moldova (8 iunie 2019 – până în prezent).

În perioada 18-19 septembrie 2019 domnul 
ministru Popescu face parte dintr-o delegaţie 
a Guvernului Republicii Moldova, condusă 
de doamna prim-ministru Maia Sandu, care 
a efectuat o vizită în Statele Unite. La 18 
septembrie 2019, în contextul vizitei în Statele 
Unite a delegaţiei, a avut loc la Washington, 
la sediul Congresului SUA (Rayburn House 
Offi  ce Building) o întâlnire cu diaspora. La 
sfârşitul acelei întâlniri, domnul ministru al 
Afacerilor Externe şi Integrării al Republicii 
Moldova, Nicu Popescu, a avut amabilitatea 
să îmi acorde un interviu în exclusivitate.

1. Domnule ministru Nicu Popescu, 
sunteţi ministrul Afacerilor Externe şi 
al Integrării Europene din Republicii 
Moldova. Care sunt obiectivele vizitei 
dumneavoastră în Statele Unite?

Avem un parteneriat strategic cu Statele 
Unite. Avem o relaţie excelentă, avem 
sprijin enorm din partea Statelor Unite, atât 
în plan politic, cât şi economic, fi nanciar, 

educaţional şi vrem să dezvoltăm această 
relaţie. Anterior, Moldova şi Statele Unite 
au trecut prin nişte etape, relaţii mai difi cile. 
Anul trecut USAID-ul, Agenţia americană 
pentru asistenţă, a suspendat sau a îngheţat 
mai multe proiecte de asistenţă pentru 
Moldova. Uniunea Europeană anul trecut a 
suspendat asistenţa oferită Moldovei. Acum 
suntem în poziţia de a redeschide uşile la 
Washington, la Bruxelles şi această vizită 
se înscrie în aceste eforturi diplomatice de 
a reconecta Republica Moldova la spaţiul 
vestic.

2. Foarte încurajator. Vă mulţumesc. 
Care sunt provocările cu care se 
confruntă acum Republica Moldova 
pe linia domeniului dumneavoastră de 
activitate?

Deci, domeniul meu de activitate nu este 
izolat de alte domenii. Principala sfi dare cu 
care se ciocneşte Republica Moldova este 
corupţia, un grad enorm de corupţie, care 
creează riscuri economice, demografi ce, 
geopolitice. Pentru că ştim bine că nişte 
instituţii corupte sunt, inclusiv, deschise 
unor infl uenţe geopolitice nefaste. Şi în acest 
sens, corupţia este principalul fl agel de care 
se ciocneşte Republica Moldova. Şi pe plan 
diplomatic, evident, suntem într-o regiune 
în care există mai multe clivaje geo-politice 
pe care trebuie să le gestionăm.

3. Ultima întrebare, domnule ministru. 
Cum vedeţi, în opinia dumneavoastră, 
rolul României în îndeplinirea 
dezideratelor pe care Republica Moldova 
şi le-a propus?

Avem o relaţie excelentă cu România, este cel 
mai mare partener comercial. 27 la sută din 
exporturile Republicii Moldova se îndreaptă 
spre România. România ne sprijină atât în 
plan bilateral. Avem mai multe proiecte 
de interconectare a infrastructurii. Scopul 
nostru, scopul guvernării de la Chişinău 
este să trecem, să nu ne limităm doar la 
comunitatea de limbă, cultură şi istorie cu 
România, dar să dezvoltăm o comunitate de 
infrastructură. România construieşte un nou 
gazoduct în Republica Moldova. Ne dorim 
construcţia mai multor poduri. Vrem să 
conectăm Republica Moldova la Autostrada 
Unirii, care se construieşte. Deci, avem o 
sumedenie de proiecte care vizează benefi cii 
concrete pentru cetăţenii de pe ambele 
maluri ale râului Prut şi vizează, într-o 
ultimă instanţă, reconectarea Republicii 
Moldova la spaţiul european prin România 
şi cu România.

4. Vă mulţumesc, domnule ministru.

Vă mulţumesc.
***

https://medium.com/
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In drumul nostru catre urmatoarea destinatie, intamplator 
am gasit Horseshoe Bend. Insa, cumva, stiam ca trebuie 
sa ajungem acolo. Aveam niste screenshot-uri salvate 
pe telefon si vazusem sute de poze pe Instagram. Aveam 
impresia ca toate-s trecute prin fi ltre si ca nu exista asa ceva 
in realitate. La fel ca si in cazul Antelope Canyon, am pornit 
de la aceeasi premisa. Arata ca un tablou pictat in culori vii; 
in nuante de verde si de albastru.  Perfectiune. O imagine 
care nu prea a fost egala pana-n prezent. Este un loc desprins 
din povesti, incat nu crezi ca este real.

Horseshoe Bend face parte din Grand Canyon si este situat 
la fi x 5 mile de locul in care incepe Grand Canyon National 
Park. Denumit si „Mica minune”. Numele este dat de forma 
acestuia, o potcoava sulptata in raul CoFrica mea de inaltime 
mi-a dat batai de cap si nu prea m-a lasat sa ma apropii tare 
de margine, insa Ionut s-a incumetat pentru poza aceea 
insipirationala de Instagram.

Mi-au tremurat picioarele, la propriu, pentru ca jos e o 
prapastie de 300 m. Insa, m-am apropiat de margine, cat 
pentru o poza. Turisti putini si asta pentru ca e un loc turistic 
nu foarte bine semnalizat. Exista un singur indicator si pe 
care trebuie sa fi i foarte atent, ca sa-l zaresti.

Insa, aici veti gasi indicatii cu privire la modul cum ajungi 
la Horseshoe Bend : https://horseshoebend.com/how-to-
get-here/.

De ce Arizona e de neratat in vacanta ta?  (2)

 (continuare din numarul trecut)

Vizitele la Antelope Canyon si Horseshoe Bend ne-au 
cam solicitat si am oprit pentru o noapte in Flagstaff . 
Un fel de Vatra Dornei. Suprinzator sau nu, dar aici 
temperaturile erau foarte scazute spre deosebire de zona 
Phoenix. Maxim 15 grade, ziua. Si da, eram in Arizona. 
E un orasel de munte, plin de farmec, inconjurat de-o 
parte si de alta de paduri, cu indicatoare care te anunta 
ca sunt ursi in zona. Locul ideal pentru o escapada in 
natura, as spune. Dimineatile in Flagstaff  sunt racoroase. 
In luna mai, temperatura ajunsese la 0 grade, iar pe jos 
se asezase  bruma. Flagstaff  este o optiune accesibila din 
punct de vedere al pretului (camera : 80 dolari/noapte) 
si al proximitatii fata de Grand Canyon.

Din Flagstaff  am pornit catre Grand Canyon. Un drum 
de doua ore, parcurs cu masina. Era pe bucket list-ul 
nostru de mult timp, pe panoul cu destinatii in care 
trebuie sa ajungem in viata asta si s-a dovedit a fi  o 
experienta pe masura. Nu am ajuns, nici pe South sau 
North Rim, ci in zona unde se afl a celebrul Skywalk. 
Pentru ca m-am antrenat bine cu o zi inainte la 
Horseshoue Bend, aici am avut mai mult curaj. Sigur, 
mi-au tremurat genunchii, mai ales ca auzisem des, 
faptul ca anual, mor cateva zeci de persoane. Si nu am 
vrut sa risc.

Intrarea costa 50 dolari/persoana. Te preiau cu un 
autobuz, te duc intr-un mic sat reconstituit dupa Vestul 
Salbatic, unde poti asista la show-uri cu cowboys. La 
fi ecare 5 min trece cate un autobuz si in felul acesta te 
poti indrepta catre urmatoarul obiectiv. Sigur, exista 
si varianta plimbarii cu elicopterul deasupra Grand 
Canyon, insa costul pleaca de la 100 dolari/persoana. 
Skywalk, zona din care noi am ales sa vedem Grand 
Canyon este un coridor de promenada din sticla, afl at la 
1100 m deasupra raului Colorado.

Langa aceasta varianta moderna de a te bucura de 
priveliste, la care evident, nu m-am alaturat prietenilor 
nostri, vei gasi si triburi ale indienilor Hualapai. O mica 
reconstituire a comunitatii, insotita de spectacole de 
dans, expozitie de costume traditionale sau bijuterii ar

Grand Canyon a fost fi x asa cum ne asteptam. Ne-a 
lasat cuvinte, efectiv. Nici nu stii ce sa mai spui in fata 
unei asemenea minuni, fi indca s-au spus atat de multe. 
Iti dai seama cat de mic esti, de fapt. Impresionant! 

O alta dovada ca Dumnezeu exista. Pentru a ajunge la 
Grand Canyon am traversat Route 66, celebrul traseu ce 
uneste Chicago de Los Angeles, atat de prezent in fi lmele 
americane.

Mi-as dori sa revad Grand Canyon si sa vizitez zonele 
South si North Rim si mi-as aloca, cel putin, o zi pentru 
asta. Marele Canion are o suprafata de 446 km (277 de 
mile) si o adancime de atinge, uneori, 1.600 de m. S-a 
format in decursul a 3-6 milioane de ani si este considerata 
una din cele 7 minuni ale lumii.

Arizona a insemnat si alte experiente bifate: shopping-ul 
ieftin si de calitate la Marshall’s si Ross – magazine outlet 
in care vei gasi branduri celebre (Calvin klein, Tommy 
Hilfi ger, Zara etc) la preturi derizorii (tricouri la 4$, rochii 
la 7$ si cosmetice la 10$) – daca ajungi in SUA, indiferent 
de oras, neaparat sa-ti aloci un buget pentru shopping. 
Ionut, care detesta aceasta activitate, in AZ s-a dezlantuit.

Am experimentat restaurantele „All You Can Eat” si am 
mancat una din cele mai delicioase mese. Imi imaginam 
total altfel experienta asta: ca o autoservire made in 
Romania – de aceea nu am fost mare fan al acestei aventuri 
–  clasica, uitata de lume. In schimb, am gasit sortimente 
de peste, carne, legume, toate  gatite exemplar. O mancare 
delicioasa care-ti va incanta papilele gustative. Platesti 10 
dolari si mananci cat si ce vrei! Sigur ca am incercat si 
celebrii burgeri de la restaurantele Burger In-N-Out, buni, 
dar nu extraordinari, Mc Donald’s, KFC si bineinteles, 
mancare mexicana. Spicy, dar delicioasa.

Un concept ce ne-a placut a fost Goodwill. Un fel de 
second hand foarte misto gandit | ce nu folosesti in casa, 
donezi si astfel, primesti o reducere la taxele si impozitele 
datorate statului. Ei le revand, la preturi foarte accesibile, 
iar unele pot fi  de calitate. Sigur, te poti relaxa la piscina 
sau pregatind un gratar in curte, in cele mai aride zile.

Arizona pentru noi a insemnat timp de calitate petrecut 
in casa prietenilor nostri, privelisti incantatoare, natura 
impresionanta, mancare delicioasa si experiente demne 
de visul american.

Andreia si Ionut Chiperi
HaiHui in doi
Aventura unui an sabatic

https://horseshoebend.com/how-to-
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Deep in the heart of Florence, in 
the Uffi  zi Galleries lives in grace and beauty 
one of the most beautiful Madonna’s, the 
one painted by Fra Filippo Lippi, one of 
the greatest painters of the golden era of the 
Renaissance. 

The Madonna with Child painting 
or the Lippina - the other name she is 

***

Madonna of Uffi  zi,
by Mara Circiu,  Atlanta, Georgia

known for- shares her glory in the same 
gallery room with two other famous works 
by Sandro Botticelli, The Birth of Venus 
and the Allegory of Spring.  The sheer size 
and beauty of the Botticelli paintings leaves 
little room for competition; however, on the 
opposite wall, timid and coy, the Madonna 
of Uffi  zi, continues to captivate and enchant 
the visitor. Modest in size; however, full 
of beauty, this Madonna is absolutely 
breathtaking. 

My recent trip to Italy allowed me 
to appreciate this masterpiece in person, 
and my admiration for the painter Fra 
Filippo Lippi and his work, particularly the 
Madonna with Child reached a whole new 
level. Maybe is the romantic in me, however, 
her story made me like this painting even 
more, and because I know how deeply her 
story impacted me, I decided to share it with 
you, my readers…once upon a time, before 
having her face forever painted for posterity, 
Lucrezia Buti, the young woman that served 
as a model for Fra Lippi was a novice 
waiting to take her vows at the convent of 
Saint Margherita in Prato, Italy.  Fra Lippi, a 
monk with a wondering eye and a talent that 
often excused his unconventional behavior 

(continuare  din pagina 1)

Moartea presei românești în diaspora

in front of the powers of the day, convinced 
the Mother Superior of Saint Margherita 
to allow Lucrezia to serve him as a model 
for the Madonna he was commissioned to 
paint for this convent. Under that pretext, 
Fra Lippi abducted the beautiful model to 
his own house, and kept her there despite 
the nuns’ hard eff orts to reclaim her. Back in 
the XV century, when this drama unfolded, 
many girls, poor and rich alike had to 
follow this route and forsake the world and 
become brides of Christ even though this 
life changing event had little to do with 
their decision or preference. 

Life follows art, and by the 
same token art changes life; the result of 
the painter and the model’s union was a 
beautiful baby boy, Filippino Lippi, who 
later became a great painter also, worthy 
of his father’s name. In this painting, the 
artist also painted his son, Filippino as 
one of the angels, he is the forefront angel 
the Madonna is looking at adoringly, the 
one looking intently towards the viewer. 
Unconventional for the time it was painted, 
this painting continues to fascinate even 
today, fi ve hundred plus years after it was 
painted.  The beauty of the Madonna could 

easily represent the beauty of our times, the 
grace and elegance she exudes are elements 
that fascinate the viewer and stay with you 
long after you left the gallery.  I truly felt 
that this painting was a love declaration, Fra 
Lippi had the courage to tell the world about 
his love in the best way he knew how: with 
his paint brush!

The English poet Robert Browning 
had left us with a beautiful quote in the poem 
he wrote and dedicated to Fra Filippo Lippi: 
“Take away love, and our earth is a tomb!”

How diff erent would this painting 
have been if it were not for the chance 
meeting of Fra Filippo Lippi and his muse, 
Lucrezia Buti?  I am happy and grateful 
that their paths crossed, and despite the 
circumstances both of them choose love, 
which in turn created the most beautiful 
art, art that confronts the time, and forever 
fascinates and inspires.

I do hope that one day you will 
have the chance and happiness of admiring 
this beautiful painting in person, I know 
that you will agree with me and countless 
others, this Madonna is stunning!

În al doilea rând, citiți aceste rânduri pentru că cineva a făcut efortul de a-și așterne 
gândurile sau ideile pe hârtie, de a lua cuiva un interviu sau de a scrie un reportaj. Toate 
aceste lucruri se fac cu dedicație, cu efort, cu muncă și energie. Fiecare participant vine 
cu tot ce are mai bun în inimă și în minte pentru a fi  de folos cititorilor. Editarea, tipărirea 
și distribuția acestor publicații se face cu mult efort și mari costuri fi nanciare. Puținele 
publicații românești care au mai rămas și apar pe hârtie sunt unelte de păstrare a limbii, 
culturii, obiceiurilor și tradițiilor noastre românești, pe tărâm american. Este o dovadă 
a existenței noastre ca și comunitate. Este un motiv de păstrare a identității noastre 
românești, de mândrie națională. Ca și imigranți români, departe de casă, ar trebui să ne 
pese și să ținem la păstrarea acestei identități. Din păcate, doar patriotismul celor care 
scriu sau muncesc în mod voluntar, nu este îndeajuns.
Cei care scriu cei care fac munca de teren, ca să vă aducă materiale și fotografi i în 

exclusivitate, ce imortalizează și consemnează existența noastră ca și comunitate pe tărâm 
american, au nevoie de solidaritatea și sprijinul dumneavoastră, al cititorilor. Lipsa de 
resurse fi nanciare, pentru a putea edita, tipări și expedia prin postă ziarele, face ca, încet 
dar sigur, presa românească din America să moară, să dispară. Vă încurajam pe această 
cale să sprijiniți presa românească. Vă invităm să vă manifestați patriotismul și dragostea 
față de limba și cultura română printr-o donație, printr-un abonament sau o reclamă pe 
care o faceți în publicație.
Dacă nu aveți personal o afacere pe care să o promovați, poate știți un business american 
sau al unei alte comunități etnice ce și-ar dori să își promoveze serviciile în cadrul 
comunității românești. Chiar dacă personal nu aveți nevoie de promovare puteți, totuși, 
din patriotism,să sprijiniți fi nanciar publicațiile românești. Mai mult decât atât, puteți 
măcar să ne scrieți la redacție să ne încurajați, să ne spuneți că ne citiți, ce anume vă place 
și ce nu din paginile publicației. Vă provocăm să investiți banul dumneavoastră pentru 
binele comunităților românești din SUA, Europa și România. 
Vă mulțumim! Redacția Publicației RomanianTimes.
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de Preot Aurel Sas, Detroit

„Eu cred că mai întâi a fost satul şi după aceea au venit dealurile din jur, ca să 
păzească frumuseţea asta” (Octavian Goga)

Ce minunat prezintă marele poet Octavian Goga viața satului sub soare, ca 
fi ind „mai întâi” și apoi au „venit dealurile din jur” cu rostul de străjeri „ca să păzească 
frumusețea asta”, a satului românesc, binecuvântat de Dumnezeu în toate generațiile. Iar 
poporul nostru român putem spune că s-a născut la sat în majoritatea lui și după educația 
celor „șapte ani” din familie și de la viața morală a satului au mers și au format apoi 
orașele cu universitățile și meșteșugurile lor, unde să lucreze pentru pâinea cea de toate 
zilele să-și crească copiii cu care i-a binecuvântat Domnul.

Dar legătura celor plecați cu viața satul de unde au plecat era permanentă și 
aceasta nu numai pentru că mai aveau părinții și bunicii acolo, ci și datorită vieții minunate 
și sfi nte în tradițiile ei la satul românesc de care sufl etul și memoria nu se despărțea. În 
viața satului, sufl etul neamului nostru se simțea acasă, pentru că se conecta la pacea și 
liniștea lui pentru a se putea regăsi, după cum descrie Lucian Blaga: 

„Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei. / Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 
/ Aici orice gând e mai încet, / şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, / ca şi cum nu ţi-ar bate în 
piept, / ci adânc în pământ undeva” (de Lucian Blaga), în „Sufl etul satului românesc”. Și 
în volumul „Poemele luminii”, scrie: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii şi nu ucid 
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc în calea mea” (L. Blaga). Cred că versurile sunt din ce a 
învățat L. Blaga în satul lui natal și de la tatăl său, preotul satului românesc.

Dacă în descrierea poetului Octavian Goga, satul românesc apare „mai întâi”, în 
prezentarea lui Lucian Blaga, apare că „veșnicia s-a născut la sat”. În viața satului are loc 
reglarea și echilibrarea inimii omului pentru că „Aici orice gând e mai încet, / şi inima-ţi 
zvâcneşte mai rar”, și astfel meditațiile creștine spre Creatorul, Dumnezeu, te conduc mai 
ușor la rugăciunea inimii pentru că „inima-ţi zvâcneşte mai rar” și poate contempla.

Din nefericire viața satului românesc nu mai este ca pe vremea lui Octavian Goga, 
Lucian Blaga, Coșbuc sau Creangă, Eminescu, Duiliu Zamfi rescu, ci este schimbată din 
multe puncte de vedere. Dar inima satului ca centru de gravitație a sufl etului românesc, 
cu locuitorii lui spre cer și Dumnezeu, a rămas prin providența divină pentru că a rămas 
Biserica cu muzica clopotelor, pe care le auzim oriunde ajungem în viață că, ne cheamă 
la rugăciune și la întâlnirea cu Părintele Ceresc, cu Fiul Său și cu Duhul Sfânt. Nicăieri 
copii nu se simt mai fericiți ca la părinți și bunici în sat unde totul e curat și sfânt. După 
cum spune cântecul minunat: „…Să mă întorc din nou la țară, la bunici în sat / Hei vis, vis 
minunat, du-mă înapoi, la bunci în sat…”.

Din păcate nici locuitorii satului românesc nu mai sunt ţăranii de odinioară, cei 
care semănau pământurile cu semânța de grău din care ieșea pâinii cea de toate zilele și 
îşi uneau lucrările pământului și îngrijirea animalelor cu sărbătorile, bucuriile și lacrimile 
cu lutul din care suntem creați cu menirea transfi gurării prin sufl area divină ca să devină 
omul fi ință vie spre veșnicia cu Creatorul său. Dar viața satului românesc a rămas pe mai 
departe o sursă vie de inspiraţie pentru scriitorii neamului nostru, precum înainte când au 
redat în operele lor viaţa satului.

Această viață a satului a fost și este un fascinant univers care ne caracterizează pe 
noi ca popor milenar în Țara din Carpați și de la Nistru până la Tisa. Operele scriitorilor 
în trecut și azi, se inspiră și îşi adună seva de viață din acelaşi izvor al folclorului istoriei 
şi frumuseţilor mediului rural și natural al satului românesc, precum şi al vieţilor sătenilor 
de diferite vârste, lumea satul fi ind ȋn strânsă legătură cu natura ca operă a lui Dumnezeu, 
în mijlocul căreia l-a așezat la urmă pe om, spre slava Lui.

Scriitorii neamului nostru au zugărvit și zugrăvesc viața satului cu lumea lui în 
toate ipostazele sale, de la evenimente cu semnifi caţie istorică ca, răscoale războaie, etc, 
la aspecte şi trăiri de fi ecare zi, cu joaca copiilor, iubirea fericită sau mai puțin fericită, 
boteze, nunți, ȋnmormântări, viaţa câmpenească cu universul ei. Copiii, doinele satului, 
sătenii, câmpiile, pădurile, văile, vântul, ploaia, zăpada, soarele, buciumul, fl uierul, toate 
dau strălucire acestui univers curat și sfânt a satului românesc.

Indiferent de anotimpurile frumoase ale anului sau momente ale zilei, oamenii 
trăiau în satul lor viața aşa cum învățaseră de la bătrâni: frumos şi liniştit, unde și inima 
bate mai încet, cum spunea L. Blaga. Averea cea mai mare a lor era credința în Dumnezeu 
și pământul lor binecuvântat de Creator. Țăranii și femeiile lor cu copii lucrau din greu 
pâmântul, iar Bunul Dumnezeu binecuvânta munca și sămânța ce o semănau. Univesul 
ceresc, cu paza îngerilor, se deschidea cu iubirea Creatorului și Mântuitorului în Duhul 
Sfânt spre universul pământesc pentru pază, binecuvântare și comuniune sfântă.

De aceea, G. Coșbuc a putut scrie: „Şi e linişte pe dealuri / Ca-ntr-o mănăstire 
arsă, Dorm şi-arinii de pe maluri / Şi căldura valuri-valuri / Se revarsă” (Coșbuc) „În 
miezul verii”. Dacă viața este trecătoare, sufl etul e veșnic, fi indcă este sufl area divină, și 
astfel și viața satului românesc nu a murit, ci va trăi până la a doua venirea a Mântuitorului 
său, prin generaţii, de la sufl et la sufl et de om creștin, găsindu-şi sălaş în inima şi mintea 
celor care îşi au rădăcinile în viața satului.

Precum a zis Iacob când a mers în Egipt că poporul Israel este un popor de 
păstori și așa i-au așezat în părțile cu câmpiile udate de fl uviul Nil. La fel despre poporul 
român putem spune, din binecuvîntarea lui Dumnezeu, că este și un popor de păstori și în 
mod deosebit de țărani cu știința de la Dumnezeu de lucrători ai pământului. După cum 
a observat Blaga când a scris: „Suntem și vom fi  totdeauna neam de ţărani. De aceea, 
destinul nostru ca neam, ca putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat ce se afl ă ȋn 
sufl etul ţăranului, creatorul și păstratorul culturii populare, centru generator, binecuvântat 
și rodnic”  (Lucian Blaga).

Puterea „de cultură” de la Creator, a poporului nostru, observată de fi lozoful 
Blaga, i-a deschis cunoașterea spre toate științele, dar viața de la țară în mijlocul satului, 
rămâne izvorul de apă vie din care se inspiră și se sfi nțește prin comuniunea cu Hristos 
Dumnezeu în Bisericuțele din satele românești ai României Mari. Iar la puterea lui de 
cultură „atârnă de cantitatea de aur curat ce se afl ă ȋn sufl etul ţăranului” (L. Blaga), și a 
acelora care intră în legăturtă cu el, ca locuitori ai satului, prin toate produsele de hrană 
pe care țăranul le produce prin rugăciunea și munca lui cu osteneală și sudoarea feței sale 
(Facere 1, 19). Țăranul român, ca lucrător de pământ, nu cade în deznădejde, pentru că el 
este ancorat puternic în credința, nădejdea și dragostea față de Creatorul său.

Între toate popoarele, poporul român putem spune că, pe când se năștea din daci 
și romani, se năștea și popor creștin în același timp prin providență. Înainte de a veni 
Imperiul Roman, Dumnezeu în iubirea Lui îi trimisese mai devreme, precum știm, pe 
Sf. Ap. Andrei pe teritoritorul Dobrogei să-i aducă mesajul mântuitor al Evangheliei lui 
Hristos Mântuitorul. Sf. Andrei plecând și la ucranieni, spune tradiția, că l-au bătut și a 
ajuns în închisoare, dar Dumnezeu l-a eliberat prin minunea Lui și a venit astfel înapoi în 
Dobrogea la poporul nostru, care avea înseamnă un sufl et mai bun.

Poporul roman în satul românesc, în străbaterea secolelor de la daci, a rămas 
mereu ca un univers de gravitație prin sine de la Dumnezeu, în timp și spațiu românesc. 

DESPRE VIAȚA SATULUI ROMÂNESC
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POZIȚIILE LUI SATAN (4)
(Ce spune Biblia despre Satan și intențiile lui)

Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago

b) a) Poziția lui Satan în prezent

          Apoi să nu uităm că Satan este rău şi mincinos (Romani 1-3), de fapt, el este 
rădăcina tuturor relelor.  El este numit «ispititorul,» în (Matei 4:3), «cel rău» (1 Ioan 
2:13), marele «înşelator» (Apocalipsa 12:9), tatăl minciunii, şi criminalul (Ioan 8:44). 
Domnul Isus l-a numit «domnitorul acestei lumi» (Ioan 12: 31).
            Acum știm ce să căutăm, trebuie să rămânem concentrati asupra Tatălui așa cum a 
făcut Isus. Acționând asa noi vom fi  păstrați în integritate, nu vom putea fi  distrași, înșelați 
și distruși. Satan poate lua mult de la noi, dar nu ne poate despărți de Dumnezeu.
         De la Iov - Satana a luat bovinele, cămilele, a ucis slujitorii, a ucis copiii, i-a 
provocat și boală și a trimis «prieteni» să-l acuze și să-l descurajeze.
           Dar Satan a trebuit să obțină permisiunea lui Dumnezeu înainte ca el să poată face 
orice. Dumnezeu îi permite lui Satan să facă astfel de lucruri uneori pentru a ne reaminti 
că trebuie să avem încredere în El, să ne aprofundăm credința și relația cu El. Dumnezeu 
este încă în control (1 Corinteni 10:13). «Dumnezeu este credincios, care nu va suferi 
sa fi ti ispititi deasupra voastra; dar și cu ispita veți face o cale de scăpare, ca să puteți 
să o purtați.

Perversitatea lui1. 
       Perversitatea lui Satana se poate vedea și din multitudinea de titluri de conducere 
pe care și le arogă:

Prințul acestei lumia) . Noul Testament ne redă în câteva versete realitatea că Satan 
are poziție de conducere în lumea această: Ioan 12:31: «Acum este judecata acestei 
lumi: acum va fi  aruncat prințul acestei lumi.»

Ioan 14:30: «De acum înainte nu voi mai vorbi cu voi, căci prințul acestei lumi vine și 
nu are nimic în mine.»
Ioan 16:11: «Cu privire la judecată, pentru că prințul acestei lumi este judecat.»
Efeseni 6:12 «Căci nu ne luptăm cu carnea și cu sângele, ci cu domniile, cu puterile, cu 
domnitorii întunericului acestei lumi, cu răutatea duhovnicească în înălțimi.»

Prințul puterii aeruluib) 
«după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fi ii neascultării. 
“ Efeseni 2: 2 b   

  c) dumnezeul acestei lumi
«Dar dacă evanghelia noastră este ascunsă, este ascunsă celor pierduți. 4 În care 
dumnezeul acestei lumi a orbit mințile celor ce nu cred, ca nu cumva lumina Evangheliei 
slave a lui Hristos, care este imaginea lui Dumnezeu, ar trebui să le strălucească.» 2 
Corinteni 4: 3-4 
d)  Ispititorul - El ispitește fără întrerupere; dă târcoale  ca un leu gata să înghită pe cei 
neatenți…  El nu este „leu”, ci doar face gălăgie ca un leu adevărat. «Leul din seminţia 
lui Iuda.»  

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fi e ispitit de diavolul. Acolo a postit 
patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a fl ămînzit. Ispititorul s-a apropiat de 
El, şi i-a zis: «Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă 
pîni.» Matei 4:3 și «de teamă ca nu cumva să vă fi  ispitit Ispititorul, şi osteneala noastră 
să fi  fost degeaba.» 1Tesaloniceni 3 :5
e)  Acuzatorul - pârâșul «şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: «Acum a venit 
mîntuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpînirea Hristosului Lui; pentru 
că pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost 
aruncat jos.» Apocalipsa 12 :10
f) Vrajmașul - «Vrăjmaşul, care a sămănat-o, este Diavolul; secerişul este sfîrşitul 
veacului; secerătorii sînt îngerii.» Matei 13 :39
g) Înșelătorul.  Puterea spirituală care calomniază, minte și ucide prin faptul că 
îi conduce pe oameni să mintă și să ucidă. «Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi 
prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, pînă acolo încît să înşele, dacă va fi  
cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. « Matei 24 :24
h)   Adversarul -  «Satana» înseamnă adversarul, inamicul lui Hristos și al poporul Său. 
De fapt, învățăm din aceste nume că Satana este o persoană și nu doar o infl uență sau un 
principiu al răului.  Acesta este Satana, cel care se afl ă în spatele tuturor nelegiurilor.
i) - O altă descriere a lui Satana este «stăpânul îngerilor căzuți, demoni» (Luca 11:15) și 
conducătorul puterilor întunericului (Efeseni 6:11, 12). 
 j)  Apostolul Pavel l-a numit pe Satana - «dumnezeul veacului acesta» (2 Corinteni 4: 
4) - este o fi ință malefi că care urmărește să păstreze oamenii în întuneric cu privire la 
modul de viață al lui Dumnezeu. Dar Satana nu a început pe partea întunecată. El a  a 
orbit mințile celor care nu cred în Dumnezeu.
k) Autor a tot ce este rău și detestabil. Satan a început ca un înger care a slujit ca 
administrator în guvernul perfect și drept al lui Dumnezeu. Multe sunt lucrările malifi ce 
ale lui Satan. Iată câteva dintre ele: El instigă pe om la neascultare (Geneza 34-5; 2 
Corinteni 11:3); 

l)  O altă descriere a lui Satana este «stăpânul îngerilor căzuți, demoni» (Luca 11:15).
m) Satan este, de asemenea, numit «conducătorul acestei lumi» (Ioan 16:11), pentru 
că prințul acestei lumi este judecat (principe) înseamnă un prim (în rang sau putere, 
conducător)
m) Apostolul Pavel la numit pe Satana - «dumnezeul veacului acesta» (2 Corinteni 4: 
4) - este o fi ință malefi că care urmărește să păstreze oamenii în întuneric cu privire la 
modul de viață al lui Dumnezeu. Dar Satana nu a început pe partea întunecată. El a  a 
orbit mințile celor care nu cred în Dumnezeu.
n) Autor a tot ce este rău și detestabil. Satan început ca un înger care a slujit ca 
administrator în guvernul perfect și drept al lui Dumnezeu.
………………………………………………………………………………..
            “Satana” înseamnă adversarul, inamicul lui Hristos și a poporul Său. 
De fapt, învățăm din aceste nume că Satana este o persoană și nu doar o infl uență sau 
un principiu al răului. Satan este prințul puterii aerului (Efeseni 2: 2)  și conducătorul 
puterilor întunericului (Efeseni 6:11, 12). 

           Acesta este Satana, cel care se afl ă în spatele 
tuturor nelegiuirilor. El este cel care trebuie să fi e legat 
și îndepărtat de pe pământ înainte ca Isus Hristos să 
poată aduce pe pământ guvernul și societatea perfectă.
           El poate să-și asume orice formă necesară pentru 
a devora un sufl et. El poate fi  capabil să provoace boală 
și moarte. Poate provoca accidente și poate fi  capabil să 
provoace necazuri și tulburări.
           În orice caz, NT ni-l descrie pe Satana în prezent 
ca fi ind plin de furie, spre exemplu Apoc.12.9.  El „dă 
târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să 
înghită” (1 Petru 5.8). 
Satana este „dumnezeul veacului acestuia” care „orbeşte 
mintea” celor care sunt pierduţi (2 Corinteni 4.4). Chiar şi lucrarea de evanghelizare a 
apostolului Pavel a fost împiedicată de opoziţia Satanei (1 Tesasoniceni 2.18).
           În această perioadă de „mister” a împărăţiei, Satanei îi este îngăduit să răpească 
sămânţa evangheliei care este semănată, la fel cum fură pasărea sămânţa căzută în drum 
(Matei 13:4,19). Este ciudată acea hermeneutică ce permite unor afi rmaţii ca aceasta să 
caracterizeze imaginea descrisă în Apocalipsa 20:1-3. Şi este corect să spunem cu o tentă 
critică faptul că motivaţia din spatele acesteia nu pare a fi  una exegetică.

 II. POZIȚIA LUI SATAN ÎN VIITOR

          Când Domnul Isus a murit pe cruce (Coloseni 2 :15), Satan i-a zdrobit călcâiul. 
Dar când Domnul Isus va veni din nou, El va zdrobi capul șarpelui (Geneza 3 :15). De 
asemenea, Profetul Isaia in capitolul 14 și Apostolul Ioan in Apocalipsa 12 și 20 vorbesc 
despre sfârșitul lui Satan.  În continuare prezint ordinea evenimenteleor de la sfârșit așa 
cum le prezintă Apostolul Ioan în Cartea Apocalipsei :
1) Întoarcerea lui Cristos victorios (19:11-21)
2) Triumviratul răului este distrus (fi ara, prorocul mincinos şi Satana) în care Satana este 
aruncat în adânc (19.19-20.3)
3) Prima înviere (20.4)
4) Împărăţia de 1.000 de ani (20:4-6)
5) Eliberarea Satanei şi revolta fi nală (20:7-9)
6) Distrugerea fi nală a Satanei, care este aruncat într-un iaz de foc unde fuseseră fi ara şi 
prorocul mincinos (20.10)
7) Cea de-a doua înviere & judecata fi nală (20:11-15)

Satan în Necazul cel Mare1. 
              
 Necazul cel Mare – este o perioadă groaznică exact la sfârșitul timpului. Satan 
știe că timpul său este pe sfârșite și face tot ce poate pentru a persecuta poporul lui 
Dumnezeu și a duce pe câți mai în rătăcire. În acest timp de 7 ani, Satan și aghiotanții 
săi vor uimi pe locuitorii pământului de ce vor fi  ei să facă. În acest timp Satan va arăta 
lumii cine este el de fapt. Cu toate acestea, Dumnezeu va fi  încă în control.
 Încercările lui Satan împotriva lui Dumnezeu în Necazul cel Mare sunt 
înregistrate profetic în cărțile lui Isaia cap 14 și Apocalipsa cap.12.
             De-a lungul Necazului cel Mare vor exista trei puteri duhovnicești care sunt 
servitori ai lui Satan și se luptă împotriva servitorilor lui Dumnezeu. Ei sunt curva, fi ara 
și Antihristul.
 Slujitorul său, Antihristul, încearcă să-l îndepărteze pe Dumnezeu în întregime, 
dar Dumnezeu este încă atotputernic și acesta este ora judecății Sale. Totuși, chiar și în 
acest timp teribil, Dumnezeu dă în mod repetat har pentru ca oamenii să se pocăiască.
Antichristul va fi  întruparea lui Satan însuși într-o fi ință umană cu abilități extraodinare 
de conducător. Acesta va fi  înfrânt la venirea Domnului Isus în glorie.   VA URMA
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VA URMA

(continuare  din pagina 18)

Despre viața satului românesc Justiţie şi energie: Interviu cu Maia Sandu

(continuare  din pagina 2)

Regina - Mamă Elena a revenit în țară

Comisia Europeană a publicat raportul MCV: 
”Bulgaria și-a îndeplinit angajamentele luate prin aderarea 

la UE”/ ”România nu a pus în aplicare recomandările 
suplimentare”

rezistenţă în sistem. Schimbările se produc cu greu. La nivel politic nu este uşor să promovăm 
aceste reforme. Dar suntem determinaţi şi vom insista. Este cea mai importantă prioritate a 
guvernului pe care îl conduc.

5. Ultima întrebare, doamna prim-ministru. Cum vedeţi, în opinia dumneavoastră, rolul 
României în îndeplinirea dezideratelor pe care Republica Moldova şi le-a propus?

Avem o relaţie foarte bună cu guvernul României. Din primele zile ale acestui guvern am primit 
tot sprijinul. Am reuşit să întreprindem câteva vizite la Bucureşti şi să iniţiem discuţii pe mai 
multe paliere. Am vorbit despre urgentarea implementării anumitor proiecte iniţiate în trecut. 
Şi aici mă refer, în primul rând, la Gazoductul Iaşi-Chişinău. Am iniţiat discuţii pe proiecte 
noi, de exemplu Podul de la Ungheni. Vorbim despre sprijin în domeniul justiţiei, în domeniul 
educaţiei. Şi ne dorim ca lucrurile să se întâmple foarte repede. Şi pe proiecte de durată, dar şi 
pe proiecte care pot să demonstreze rezultate pe termen scurt.

6. Puteţi să elaboraţi puţin, pentru cititorii revistei, latura aceea tehnică, cu gazoductul, cu 
ţevile mai subţiri şi cele mai largi?

Se lucrează de mult la acest proiect, la gazoductul Iaşi-Chişinău (Iaşi-Ungheni şi acum Iaşi-
Chişinău). Înţeleg că au existat în trecut anumite impedimente create de guvernările de la 
Chişinău. Şi putem doar să suspectăm de ce s-a întâmplat acest lucru pentru că e cunoscut 
faptul că monopolul a fost folosit pentru a genera venituri ilegale pentru anumiţi politicieni. Noi 
credem că acest gazoduct ne va permite să scăpăm de monopolul Rusiei asupra furnizării gazelor 
naturale în Republica Moldova. Şi, pe partea moldovenească, proiectul va fi  fi nalizat, construcţia 
va fi  fi nalizată până la sfârşitul acestui an calendaristic. Pe teritoriul României înţelegem că 
proiectul sau construcţia va fi  fi nalizată la mijlocul anului viitor. E important ca să se realizeze 
lărgirea ţevilor astfel încât, prin acest gazoduct, să putem să obţinem capacitatea maximă de un 
miliard şi cinci sute de milioane de metri cubi de gaze naturale, ceea ce ar reprezenta jumătate 
din consumul Republicii Moldova, un volum foarte important pentru noi.

7. Vă mulţumesc mult, doamna prim-ministru.
Cu plăcere.

Satul românesc a fost și rămâne unicul izvor duhovnicesc de viață sfântă al oricărei 
societăți, pentru că nimic nu-i poate afecta destinul deoarece, are și va avea tradiții 
creștine și sfi nte, cu obiceiuri de comuniune cu Dumnezeu prin Sfi ntele Taine și de 
iubire cu aproapele, care îl sfi nțesc din generație în generație. 

Locuitorii satului au stilul lor de gândire nedizolvat încă de valurile istoriei 
și care va rămâne, precum a rămas până în prezent. Să privim istoria Basarabiei, 
care până la primul Război Mondial, a fost sub Imperiul Țarist o sută șase ani!, 
dar credința și viața lui nu au putut-o desfi nța. Nici chiar persecuțiile staliniste 
cu deportările în Siberia nu i-a putut desfi nța și omorî pe toți dictatura regimul 
comunist. În țară la fel, toate închisorile comuniste nu au putut să-i schimbe în 
credința lor pe fi i satului românesc, ci au preferat să moară decât să-și trădeze 
credința din satul lor față de Dumnezue și de Țară.

Gândirea locuitorilor din satul românesc, prin gândirea lor curată, este 
încrederea continuării înmulțirii neamului, prin creadința în Dumnezeu, că pe 
fi ecare copil Dumnezeu îl trimte cu „traista lui”, iar părinții trebuie doare să ia din 
traistă și să-i dea să mănânce. Satul a avut și are forma lui de organizare, care din 
păcate au afectat-o conducerile guvernamentale în istoria ultimelor vremuri, dar 
vedem cum se renasc toate la țară și se readuc tradițiile religioase și culturale care 
sfi nțesc poporul. 

Artistul din poporul român, poetul, omul de artă, și chiar omul thenicii, 
computerizat, a așezat satul românesc ȋn centrul creaţiei sale, a evidenţiat ȋn el 
gradul de solidaritate etnică, socială, religioasă, estetică etc. Dovadă este că 
oamenii de cultură din alte popoare și țări vin în România și mulți se așează în 
viața satului românesc de la țară.

Adevărul trist este că, viața satului românesc de la revoluție și până azi, a 
trecut prin crizele desfi nțării datorită conducătorilor de-a lungul anilor. Dar vedem 
că Dumnezeu în iubirea și mila Lui, a salvat viața satului și așa mai trăiește și astăzi, 
la modul prezent, cu toate necazurile și bucuriile sale. Satul ramânesc observăm 
ȋn prezent căci cu toate probleme nu a murit, ci dimpotrivă se restaurează într-o 
adevărată înviere.

***

“La 3 mai 1896, a venit pe lume, la Palatul Tatoi, lângă Atena, Regina-Mamă Elena a României, 
mama Regelui Mihai I. Alteţa Sa Regală Principesa Elena a Greciei şi a Danemarcei a fost fi ica 
Regelui Constantin I al elenilor şi a Reginei Sofi a (născută Principesă Imperială a Prusiei). 
A fost sora Regilor George al II-lea, Alexandru şi Pavlos ai Greciei. S-a căsătorit la Atena, la 
10 martie 1921, cu Principele Moştenitor Carol, de care a divorțat la 21 iunie 1928. În 1940 a 
devenit regina-mamă a României. A murit în ziua de 28 noiembrie 1982, la Lausanne. Spre 
deosebire de Regele Mihai I, Regina Elena nu a și-a mai revăzut niciodată țara”, se arată într-un 
text publicat pe blogul ofi cial al Familiei regale a României.

Consulul General de la Los Angeles si a d-lui Alin Alistar Consulul Onorifi c din 
Sacramento care a citit salutul Ambasadorului Romaniei la Washington d-l George 
Maior, iar din partea Primariei Roseville d-l Scott Alvord care si-a exprimat 
admiratia si dorinta de a sustine Festivalul Romanesc in orasul Roseville. S-au 
oferit medalii, diplome, placi, au fost si premii pentru public la concursul “Cine 
stie poetul poeziei castiga”, versuri din poezii romanesti binecunoscute recitate de 
Mariana Mikesell. O zi de sarbatoare a culturii romanesti, la care oamenii isi fac 
prieteni, deapana amintiri, tinerii isi admira “radacinile”, copii se joaca ascultand 
vorba romaneasca, impreuna ne bucuram de frumusetea acestui eveniment care a 
devenit tot mai vestit. Festivalul Romanesc Sacramento, cel mai mare eveniment 
cultural al diasporei romane de pe Coasta de Vest a Americii a fost un eveniment 
de mare succes. Multe felicitari si multumiri Boardului Romanian Community 
Center of Sacramento: Katica Got, Boris Budac, Ruxandra Vidu, Alina si Marius 
Jar, Athena Budac, Samy Toplean, presedinte Abigaila Budac. 

Multe multumiri sponsorilor: Platinum Sponsor Rinnovo Group; Gold Sponsor: 
Allstate-Alain Ionescu, Biserica Ortodoxa “Invierea Domnului”; Alexandru Mihu, 
Ioan Imbrisca, DJ Colo, Tibi Brazovan, Bellagio Tile Gigi & John Alecu, Abigaila 
& Ioan Budac; Silver Sponsor: Mihaela Iosif, Dr Maria Stefan, Swartz- Fogy Law 
Group; Firebird Restaurant; Lava-Video Slavic Buzey; Bouquet Florist & Gifts 
Emilia Borz ; Katica & Valentin Got. Eric & Mariana Mikesell Bronze Sponsor: 
Real estate Broker Cornel Vancea, What’s Happenin’ Italian Ice, ShowBiz Event 
Lighting, Miorita USA; Pause Coff e Shop, Deluxe MD Inc Wines, Galaxy Auto 
sport - Daniel Opris, Gypsy Tavern – Janos Levin, Esther Bercea, Moldova& 
Romania Traders- Dale Benson, Stanel& Tibi, Tricountries Bank , Ioan Aldea, 
Dan Filip, Nastase Honey, Bischoff ’s Med Supply; Vali’s Studio, Costel Popadiuc, 
Jozsi & Nicoleta Tulai. 

Le multumim si celor care au sponsorizat la Romanian Festival Fundraiser pe FB: 
Dr Dorel Onea, Mariana Manoila, Emilia Matei, Lidia Warnes, Georgeta Bostean, 
Dr Camelia Cifor, Gabriela Lee, John Nicorici, Godwin Okoro, Slava Damaschin, 
Clara Brazovan, Jocelyn Mirela Grozav, Mirela Iodi, Adrian Dn, Adriana Gaitan, 
Lucia Maria, Mirei Gina, Cristian Stefanescu, Gabriel Enescu, Bianca Melania, 
Alexandra Nuna, Nicoleta Simion , Kati Adriuca. 

Multumim mult celor care au ajutat: Cristi & Florina Gheju, Nicoleta Luminita 
Simion, Aurel Onut, Barabas Bacsi,Ioan & Abigaila Budac, Bianca Iosif, Esther 
Bercea, Boris Budac, Katica Got, Marius Jar, Solomon Chis, Natalia Pall, Lili 
Hanus, John Nicorici, Cristi Pop, John Alecu, Lucia Maria, Sanda Avram, Sonia 
Puscas, Aurica Kirkwood, Joana Alexandru,Verona, Ileana Pintea, Ani Stoichin. 

Multumim celor care au fost la departamentul Security: John Nicorici, Ioan Budac, 
Tibi Brazovan, Marius Jar, Solomon Chis,Slavic Dragomir. 

Multumim: Russian Radio, Ethno FM, Papionul Calator- Sandu Sarbu , Miorita 
USA Viorel Nicula, Romanian Times, Afi sha Russian Magasine. 

Multumiri celor care au gazduit oaspeti: Carmen & Emil Sicoe, Mihaela&Gusti 
Lazar, Gigi &John Alecu, Adriana & Cosmin Negrea, Daniel Opris, Elena Cristache, 
Cristi & Florina Gheju, Felicia & Sorin Dancu, Cristi & Dana Stefanescu, Ioan & 
Abigaila Budac, Katica & Vali Got. 

Cu ajutorul vostru s-a realizat aceasta editie de mare succes a Festivalului Romanesc 
2019 din Sacramento. Va multumim din sufl et si va dorim toate cele bune!  ***

(continuare  din pagina 11)

Festivalul Romanesc, Royer Park, Roseville 

Comisia Europeană a publicat la Strasbourg noul raport din cadrul Mecanismului de Cooperare 
și Verifi care privind România și Bulgaria, un document în care executivul european critică 
evoluțiile în domeniul judiciar și în privința luptei anticorupție în cazul României și salută 
progresele înregistrate de Bulgaria, creând premisele pentru ridicarea MCV în cazul țării 
vecine.

În privința României, Comisia Europeană arată, în raportul MCV, că ”evoluția situației în 
primele luni ale anului 2019 a constituit o sursă de preocupare majoră pentru Comisie”.

”Prin urmare, în mai 2019 Comisia a trebuit să informeze autoritățile române că, dacă nu fac 
îmbunătățirile necesare sau dacă adoptă noi măsuri negative, Comisia va lua măsuri în temeiul 
Cadrului UE pentru consolidarea statului de drept, care depășește parametrii evaluați în cadrul 
MCV”, se arată în raport privind România.

”Comisia regretă faptul că România nu a pus în aplicare recomandările suplimentare formulate 
în noiembrie 2018, care erau în deplină concordanță cu pozițiile exprimate de celelalte instituții 
în această privință (…) Comisia are convingerea că România ar putea insufl a un nou elan 
procesului de îndeplinire a obiectivelor MCV și își afi rmă disponibilitatea de a oferi sprijin 
autorităților române în acest scop. Comisia va continua să urmărească îndeaproape evoluția 
situației prin intermediul MCV”, mai spune executivul european.

În ce privește Bulgaria, ”Comisia Europeană consideră că progresele făcute de Bulgaria sub 
Mecanismul de Cooperare și Verifi care este sufi cient pentru a îndeplini angajamentele luate de 
Bulgaria la momentul aderării la UE”.
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OREGON

OREGON

AGAPE BIBLE CHURCH
Pastor Rev. Avram Berghiano
5231 SE Stark St.
Portland, OR 97215
Tel: 503.233.8066
Regular Weekly Services:
Monday Women Bible Study 6:30 PM
Tuesday A: Live Youth 7:00 PM
Wednesday Prayer 7:00 PM
Thursday men’s Bible study 7:00 PM
Sunday   9:30AM -12:00PM 

Sunday   6:00 PM - 8:00 PM 

BISERICA ADVENTISTĂ 
DE ZIUA  A  ȘAPTEA  
Pastor Daniel Ciobanu
16070 Halsey St, 
Portland, OR 97230
cell 971- 998-2604
Servicii divine: 
Miercuri              7:00 pm
Vineri:                 8:00 pm
Sâmbăta:             9:30 am
                            6:00 pm

BISERICA APOSTOLICĂ 
ROMÂNĂ “BETANIA”
Pastor Rev. Ștefan Varga
17608 SE Foster Rd., 
Portland, OR 97236
Tel. 971-678-8850
Servicii divine: 
Duminică:          6:00 pm
Vineri:                7:00 pm

BISERICA APOSTOLICĂ 
ROMÂNĂ “BETEL”
Sr.Pastor Viorel Foghis
18427 NE Glisan St., 
Portland, OR 97230
tel 503-658-6714
Servicii divine:  
Duminică    9:00 am și 6:00 pm
Marți           7:00 pm
Joi               7:00 pm

BISERICA BAPTISTÃ ROMÂNÃ 
DIN BEAVERTON
Pastor Rev. Eusebiu Rusu 
Tel. 503-310-4979
11520 SW Allen Boulevard, 
BEAVERTON OR 97005
Servicii divine:
Dum.:10 am – 12:30 pm, 
              6 pm - 7:30 pm, 
Vineri: 7 pm (Tineret)

BISERICA BAPTISTĂ ROMÂNĂ
Pastor Rev. Ioan Brisc
Tel. acasă: 360-833-2724
10115 SE Stanley Ave., 
Portland, OR 97222
Servicii divine:  
Duminică:          9 am și 6 pm
Vineri:                7 pm

BISERICA CREȘTINĂ ROMÂNĂ 
“HARUL”
din Beaverton (GRACE)

11100 NW Thompson Rd,
Portland, OR 97229
tel. 503 644 -6886
Servicii divine:  
Duminică: 10 am; 
Miercuri: Rugaciune in familii 8 pm 

Programe de televiziune în limba română în zona Portland-Vancouver

Portland, OR
Duminica         1:30 pm     ch.11 
Marti                2:30 pm     ch.23 
Miercuri           6:00 pm     ch.22 

Vineri ..........1:00 pm....ch. 23
Marti.............9:00 am....ch. 11
Miercuri......12:00 pm....ch. 22

Vancouver, WA

Duminica  2:00 - 3:00 pm   ch 11
 
Miercuri    7:00 - 8:00 pm   ch 11 
Joi          11:00 -12:00 am   ch 11

BETHANY CHURCH
12707 NE San Rafael St., 
Portland, OR,97230
Pastor Pastor Ionel Robu Sn. 
tel.503-309-8404
 bethany_church@ymail.com
 www.betania.us
Servicii divine: 
Duminica   9:30am -12:00pm; 
     6:00pm -  8:00pm; 
Marti      7:00pm -  8:30pm.
Miercurea  7:00pm -  8:30pm.

BISERICA  LUI  DUMNEZEU 
“BETEZDA ROMANIAN 
PENTECOSTAL CHURCH”
Duminică:  9 am și 6 pm
Joi:  7.00-9.00
Sr. Pastor Rev. Teodor  Magda 
4710 SE Oak St., 
Portland, OR 97215
tel. 503-253-6058

BISERICA ORTODOXĂ 
“POGORQREA
 DUHULUI SFÂNT”
Servicii Divine
Duminică:  10.30 am
Sâmbătă: 7 pm Vecernie 
Marți: 6 pm repetiții cor  
Rev.Fr. Bogdan M. Nichitean
20607 Hwy 213,
Oregon City, OR 97045 
tel. 303-638-9644 

BISERICA ORTODOXĂ 
“SFÂNTA MARIA”
Preot Florentin Gabriel Agoston
13503 SE Stark, 
Portland, OR 97233
tel. 503-258-8492
www.sfantamaria.org
Servicii divine:   
Duminică               .10.00 am
Miercuri                   7.00 pm
Vineri                       7.00 pm
Sâmbătă                   7.00 pm

BISERICA PENTICOSTALĂ ROMÂNĂ 
“PHILADELPHIA”
Sr.Pastor Rev. Vasile Cinpean
5544 SE 128th Ave, 
Portland, OR 97236
tel. 503-761-5067
Servicii divine: 
Duminică: 9:00 am, și  6:00 pm
Luni:                             7:00 pm
Marți:                            7:00 pm
Miercuri                        7:00 pm
Joi:                                7:00 pm

Biserica Română Baptistă
CUVÂNTUL VIEȚII
Word of Life Romanian Baptist Church 
Pastor Adrian Lauran 503-334-7504
8815 Glisan Street, 
Portland, OR 97220 
Duminica: 5:00 pm-7:00 pm
www.WordOfLifeRBC.com

BISERICA CRESTINA ROMANA BETEL
9800 SE 92nd Ave.

Happy Valley, OR. 97086
Servicii divine:

Joi:  7 pm - 8:30 pm

Duminica: 5 pm - 7 pm

Pastors: Rev. Oliver Ghitea
            Rev. Joseph Ton 
Tel: 503-704-4239

ELIM  PENTECOSTAL  CHURCH 
Senior Pastor: Gabriel Daniel Costea; 
Tel. 503 560 6337

16323 SE Stark St, Portland OR 97323 

Servicii divine: 

Duminica 10-12 AM; seara 6-8 PM

Miercuri 7-9 PM ; 

Vineri 7-9 PM

EMANUEL ROMANIAN CHURCH
Pastor Dorel Singeorzan
Email: pastordorel@gmail.com
Sunday Services
10:00 am-12:00 pm
6:00 pm-8:00 pm
Address: 12003 NE Ainsworth Cir, 
Portland OR 97220
http://www.emanuelportland.org

GOLGOTHA ROMANIAN 
PENTECOSTAL CHURCH
Sr. Pastor: Ilie Shotropa 
Presbyter: Mike Shotropa 503-804-5327
New location: 630 NE 192nd Ave. 
Gresham, OR 97230
Monday 7:00pm -9:00pm (Youth)
Wednesday 7:00pm - 9:00pm (Prayer)
Sunday: 9:00am-12:00pm; 6:00pm -8.00pm

Mount Tabor Romanian Pentecostal 
Church
Pastor: Ionel Sferle
Adress: 6161 SE Stark St; Portland,OR 
97215

Serviciile Noastre in limba Romana
Duminica dimineata: ora10 am -12.30 am
Duminica seara: ora 6 pm - 8 pm
Joi:  ora 7 pm - 9 pm

Servicii suplimentare in limba Engleza si 
Rusa
Luni si Vineri: de la ora 7 pm - 9 pm 
Rugaciune limba Engleza Si Rusa
Duminica de la ora 1 pm - 4 pm - serviciu 
in limba Engleza si Rusa
Phone (503)890-2003
email: sferleionel@yahoo.com
site: mounttabor.net 

WASHINGTON

BISERICA BAPTISTA ROMANA 
VANCOUVER, WA
rbcvancouverwa.com
Tel. (360) 624-0805
3200 NE 109th Ave
Vancouver WA 98682
Servicii divine:
Duminica: 9 am si 5 pm

BISERICA BAPTISTA  MARANATA
Pastor Oleg Rusnac
Duminică: 9 AM și 4 PM
Marți: 7 PM
3611 NE 132nd Ave
Vancouver, WA 98682
Tel. 360-213-4221

BISERICA CRESTINA BETEL
12800 SE Coal Creek Pkwy
Bellevue, WA 98056
email: betelcc@yahoo.com
Serviciu divin: Duminica: 1-3 pm 
Studiu biblic: Joi: 7 pm 
Pastor Rev. Slavik Sirbu
Tel.  206-920-8587 

BISERICA PENTICOSTALĂ  ROMÂNĂ
( First)
Pastor Rev. Vasilie Antemie
8315 NE 155th Ave., 
Kenmore, WA 98028
tel. 425-488-7783
Servicii divine:  
Duminică: 9 am și  6.00 pm

Marți:  7:00 pm  Joi: 7:00 pm

DIASPORA MISSION CHURCH
5607 NE Gher Road
Vancouver, WA 98662
Sr. Pastor Paul Moldovan
360.241.6687
Asst. Pastor Daniel Bela
503.442.3168
diasporamissionchurch@gmail.com
diasporamissionchurch.com
Sunday service: 6-8 PM

ELIM CHRISTIAN CHURCH 
Pastor Ovidiu Piscuc
425-830-3882
15005 SE 38th St; Bellevue, WA 98006
www.elimchristian.org
Duminica - 6:00 pm
Marți - Inchinare - 6:00 pm
Marți - Studii biblice - 7:00 pm
Sâmbăta - Tinerii -  5:00 pm
Tel (425)643-3685

GOOD NEWS” ROMANIAN BAPTIST 
CHURCH 
Pastor  Cornel  Turcu
8704  3rdAVE SE; EVERETT, WA 98208
425-747-4808, 
Cell: 206-819-0909
Vineri 7-8 pm;  Duminica  10 am -12 pm si 
seara 5-7 pm

GRACE CHRISTIAN CHURCH
Pastor Tudor Gradinaru
3005 Park Ave. N.; Renton, WA 98056

HOPE ROMANIAN CHURCH 
19814 55th Ave NE KENMORE, WA 98028
Pastor senior Ezechel Suciu
Duminica 10 am -12 am & 6 pm - 8 pm
Joi 7:15 pm - 9 pm (serviciu pt. tineri & 
serviciu de rugăciune)
Secretariat:425-208-6861 (Cristi Mocan)
www.bisericasperanta.org
Email: hoperomanianchurch@gmail.com

PHILADELPHIA ROMANIAN CHURCH 
VANCOUVER
Duminică:  9.30 am și 6 pm
Marți: 7 pm
Joi:     7 pm
Sr.Pastor Rev. Cornel Danciu
3301 E 29th St., Vancouver, WA 98661
Tel:  503-287-4759
Offi  ce: 360-694-6766
Secretar Jean Micu: 360-687-7900

CALIFORNIA

KATELLA ROMANIAN CHURCH
Pastor: Dionisie Goia
Duminica: 9-12; 6:00-8:00 pm
Joi: 7:00-9:00 pm 
1771 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92804
Tel.(714)448-5555
www.katellachurch.com

ARIZONA

BISERICA “APELE VII” ARIZONA
Pastor: Tudor Gurban
3720 W Sweetwater Ave, Phoenix 85029
Serviciu divin: Duminica: 6 pm - 8 pm.
Studiu biblic: Joi: 7:30 pm
Telefon: (602)653-3170

BISERICA “AGAPE” ARIZONA
Pastor: Petrică Lascău
7726 N.59th Ave., Glendale AZ, 85301.
Duminică dimineața: 10:00 - 12:00
Duminică seara: 6:00 - 8:00.
www.agapearizona.com

CHRIST BIBLE CHURCH - Arizona
Pastor: Paul Șerban
pserban@christbible.church
Sunday: 10:30 am - 12:00 pm
All services are in English!
9009 W. Lake Pleasant Parkway, Peoria, AZ 85382
www.christbible.church

BISERICA “ELIM” ARIZONA
Pastor: Alin Călini
Phone: (602) 677-5824 
Duminică: 9:00 am-12:00 & 6:00-8:00 pm
Joi: 7:30 pm - 9:00 pm
1748 W. Cortez Street Phoenix, AZ 85029
www.elimarizona.com

PENNSYLVANIA

ROMANIAN BAPTIST CHURCH of The 
GREATER PHILADELPHIA
(Biserica Baptista “Isus Salvatorul”)
Pastor: Dumitru Toderic
46 Trappe Rd, Collegeville, PA 19426
Servicii: Duminica 11:00 am to 2:00 pm
Phone (610)488-0565
www.brisp.orgUN NOU INCEPUT

Producer Arthur Ungureanu
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea din Portland

JOSEPH HOZAN MINISTRIES  -  Producer: Joseph Hozan

TEXAS
THE OASIS OF LIGHT
Pastor: John Blig
Church Services: Sunday 10:00 am
435 McCarty Rd, San Antonio, TX 78216
Phone: (210)275-9994
Email: info@theoasisofl ight.org

http://ymail.com/
http://www.betania.us/
http://rev.fr/
http://www.sfantamaria.org/
http://www.wordofliferbc.com/
http://gmail.com/
http://www.emanuelportland.org/
http://yahoo.com/
http://mounttabor.net/
http://rbcvancouverwa.com/
http://yahoo.com/
mailto:diasporamissionchurch@gmail.com
http://diasporamissionchurch.com/
http://www.elimchristian.org/
http://www.bisericasperanta.org/
http://gmail.com/
http://www.katellachurch.com/
http://www.agapearizona.com/
http://www.elimarizona.com/
http://www.brisp.org/
mailto:info@theoasisoflight.org
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Oferte serviciu

Răspunderea pentru conținutul reclamelor și pozelor aparține  în totalitate 
autorilor  și nu refl ectă  în niciun fel vreo poziție a revistei Romanian Times

Caut de lucru la batrani. Am experienta. 
Numarul de telefon 971-275-0090. (322)

Family of three looking for live in caregiver/ 
resident manager position in Multnomah 
county! Male (Alex) and female (Tyanna) 
will be available for work. Alex has 5 years 
caregiver and resident manager experience. 
Alex has also been an owner operator 
for two years. Tyanna has over 1 year 
experience caregiver. Looking for decent 
living quarters for caregiver. Please contact 
Alex (971) 276-4434. (334)

We are looking to hire a  Live-In 
Caregiver for an Adult Foster Care 
Home in Portland, close to downtown. 
We only have room for one person, 
she must speak English, pass a 
background check and be willing to 
commit to this job for at least a year 
or longer. We’re off ering competitive 
compensation and  2 days  off  per 
week. If you are interested in this 
position and would like to meet us, 
our residents and see our home 
please call us at 503-516-4243.

Ofer servicii de babysitting in zona 
Vancouver, preferabil la domiciliul meu. Am 
experienta si se poate scoate background 
check. Telefon: 360-449-2830. (333)

Căutări serviciu

Oferte serviciu

Umanitare

Dau libere si vacante in AFH - am toate 
clasele si experienta. Tel: 360-513-8157 
(1904)

I am looking for day, light work. Due to my 
medical condition, I cannot lift up more 
than 10 lbs. Available ASAP. Marioara 
503.840.2108 .  (335)

Femeie crestina (67 de ani), caut de lucru    
– ingrijire persoana la domiciliu, preferabil in 
Sacramento, California. Telefon (909)312-
9851.  (1805)

Prestări servicii
TRADUCERI - ROMANA - ENGLEZA

LAURA BIRTAR (360) 904-6440; 
Email: laurabirtar@yahoo.com

Ofer următoarele servicii: 
traduceri de acte de orice fel, intocmiri - 

completări de documente, 
procuri de pensii şi ofi ciul de emigrări, 

notarizări.  
Real Estate: Vânzări – Cumpărări de 

proprietăţi in aria Vancouver.  
(2001)

RN off ering services; delegations, 
medication management, care plans 

and assessments. 
Call Flavia 503-997-0197. 

Cadru didactic cu experienta de 25 de ani, 
ofer servicii de baby sitting in Portland, 
ajutor la teme, lectii de lb romana, pictura, 
computer. Sunt CPR si FIRST AID 
certifi ed. Cell 503-544-5723. (1806)

Familie tânără fără copii caută poziție 
LIVE-IN in AFH, zona Vancouver. Suntem 
CNA cu toate clasele la zi și experiență. 
Contact (360)605-6725. (1812)

Vânzări AFH

Tânărul Emanuel, 24 de ani, are 
nevoie de un transplant de rinichi. 

Potențialii donatori sunt rugați 
să sune la 971.255.1223

If you’re worn out and need a vacation I 
am available to help starting in June. As 
a former Owner/Provider with plenty of 
experience, referrals and all qualifi cations 
all you need to do is contact me at 
(404)940-1408. Thank you.  (1907)

Dau libere si vacante in ACH in zonele 
Portland, Gresham si Clackamas. Am 
experienta si toate clasele necesare. 
Telefon (503)953-2694. (1903) 

Caregiver - Dau zile libere pentru Adult 
Foster Home. Telefon: 503.869.6531  
(1912) 

AFH in Clark County is hiring a 
qualifi ed dependable Caregiver, 
fl exible days. Pay start @$16/hr 
Please call : 971-409-8228     (1910)

Adult Care Home in excellent SW Portland location! 
Excellent Income Producing! HALF ACRE IN 
TOWN! Extensive decking all around. Separate 
living quarters upstairs w/ 2 Master Suites for the 
owner or caregiver. Unfi nished 1800 sq ft daylight 
basement! Business setting included. $650,000 
Lease Option to Buy Available

EDWARD PETERS 
PRINCIPAL BROKER (503) 706-4709

Licensed in Oregon & Washington 
Email: Oregon_Realtor@yahoo.com 

2001 Custom Built Adult Foster Home in 
Beaverton, 3700 sq ft with 7 bedrooms, 3 full and 4 
half bathrooms. Large Family room & 2 bedrooms, 
2 full baths Upstairs level for Owner/Operator. 
Income producing. $729,900  Lease Option

Gresham Adult Care Home, 3200 sq ft. Upper 
level with 3 bedrooms, 2 full baths. Main level has 
5 bedrooms, 3 full & 2 half baths. Each level has 
it’s own Kitchen, Dining and Living rooms. Income 
producing. $525,000 Lease Option Available

SW Portland Care Home. Daylight Ranch w/7 
bedrooms plus Offi  ce, 3 full & one half baths. Two 
full Kitchens, Dining and Family rooms. Excellent 
Income producing! $599,900

Caregivers  live in positions available  
around Seattle WA. Salary of $4500/  
month, fi ve days a week room and 
board. Please call 206 660 1273  
(2003)

Mica Publicitate este actualizata permanent 
pe portalul 

RomanianTimes: romaniantimes.com

STUNNING HOME IN West Linn 
Oregon!  Don’t miss out on this 
opportunity!  It would be super easy 
to convert the daylight basement into 
an AFH or DD home by just adding 
a driveway on the right side of the 
house and a kitchenette inside the 
main living space (buyer to do own 
due diligence).  $859,000, 5310 sq ft.  
5 bedrooms + 5.5 baths, music room, 
offi  ce room, media, family room, 
and more... a MUST SEE!  Call Ana 
Campean-Petras the owner at 503-
750-0113 with additional questions 
and to come see the house! 

Caregiver + Care Manager (One 
Position)
Windsor Gardens is a small (12-bed) 
assisted living facility in East Vancouver, 
Washington. Our facility specializes 
in caring for a population living with 
memory loss / dementia.
We are looking for full-time employee 
who can work in the dual role of Certifi ed 
Nursing Assistant (CNA) and Care 
Manager. 
Candidates must have:
-1+ years of caregiving experience
-1+ years of managerial experience
Good pay. $19/hour to start.
Flexible hours for quality workers.
We want someone who is responsible, 
motivated and attentive to detail. 
If this describes you, please respond to 
this advertisement by calling Theodora 
“Dori” Hategan at 360.521.1300.  (1911)

CNAs (Certifi ed Nursing Assistants) / 
Caregivers Wanted 
Windsor Gardens is a small (12-bed) 
assisted living facility in East Vancouver, 
Washington looking for experienced, 
compassionate caregivers to serve a 
population living with memory loss / 
dementia.
We are currently looking to make two 
full-time hires for the CNA / Caregiver 
position.
Whether you are looking for PART-TIME 
or FULL-TIME, we have a position 
available for quality caregivers. Scheduling 
for these positions is somewhat fl exible 
- please inquire even if you have some 
constraints on your availability.
Competitive pay. $15/hour to start. Pay for 
this position varies based on experience 
in the fi eld of caregiving.
Please respond to this advertisement 
by calling owner Dori Hategan at 
360.521.1300.     (1911)

Cumparati sau vindeti proprietati in Arizona? 
Avantaj, la cumpararea proprietatii 

serviciul meu este gratuit pentru cumparator.
- Fiecare birou este independent si condus pe cont propriu -

Maria Duma
ARIZONA REALTOR

KW Realty Sonoran Living Scottsdale, AZ
Cell: (602) 228 2847

email: Homechoicesaz@gmail.com
Website: www.homechoicesaz.com 

Hiring Resident Manager for an Adult 
Care Home with level 2 residents in SW 
Portland. Please call 503.515.9151 for 
more information if interested.   (1910)    Looking for a resident manager in 

my AFCH APD level 3 home in NE 
PORTLAND, with all the trainings and 
classes required by Multnomah county 
for this position. Nice living quarters 
and competitive compensation. Also 2 
days off  per week. If interested please 
call 503 253 7453.  (1910)

Hiring a Resident Manager or Live-in 
Caregiver for a level 2 adult care home 
in Milwaukie. All required classes and 
certifi cation needed. If interested 
please call 503-544-9169.  (1910)

AFH in Beaverton – este în căutare de 
live-in caregiver cu experiență (minim 
2 ani). Acceptam familii cu copii.  
Managerul facilitatii este disponibil sa 
ajute candidatul sa obtina califi carile 
necesare pentru a dobandii califi carea 
de Resident Manager, in cazul in care 
aceste califi cari nu sunt deja obtinute. 
Oferim 2 zile libere pe săptămână. 2 
săptămâni de vacanță după primul 
an de angajare. Salariu intre $3,500 
- $4,000 pe lună. Pentru informatii 
sunati la: 503-914-7005. (1910)

Hiring full time/part time caregiver in 
Adult Foster Home in SW Portland. 
Please call: (503) 369-9694. (1910)

http://ladomiciliulmeu.am/
http://yahoo.com/
mailto:Oregon_Realtor@yahoo.com
http://romaniantimes.com/
mailto:Homechoicesaz@gmail.com
http://www.homechoicesaz.com/
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This home is located on 25 Acres In the quiet town of 
Estacada. Remod. In 2018, main fl r has 3 beds, 2 full 
baths and a 19x30’ great room. Gorgeous kitchen with SS 
appliances. Full basement with 3 beds, 1 full bath, family 
room and storage space. Newer 40x60’ shop/barn, with 
fenced area for horses and a chicken coop. $1,149,950. 
Call Cris: 503-816-9493

This is a great Opportunity for Development. 52,272 SF 
lot zoned MC; This zoning off ers a variety of mixed uses 
including church buildings, clinics, day care facilities, retail, 
offi  ce, residential facilities, live work, residential units with 
commercial on the main fl oor, etc. The existing building 
is mostly a shell ready for conversion to any allowed use. 
$1,499,000. Call Cornell: 503-939-7146

Oregon / Washington - Phone: 503-255-7775 Fax: 503-255-7772

www.GreatWesternRealEstate.com

Cornell Mann, CIPS, CCIM
Principal Broker
503-939-7146

27 Years Experience
GreatWesternRealEstate@gmail.com

THIS BEAUTIFUL HOME is built top of the line with features 
including: vaulted ceilings, open staircase, hardwoods, 
tile and marble fl oors, granite counter tops, built-ins, 
wainscotings, covered deck, stainless steel appliances and 
more. Great home for extended households, vacation rental 
or Adult Care Home. Property has an excellent cul-de-sac 
location. $985,000. Contact Cornell at 503-939-7146

GREAT RCF. This building provides 4,829 Sq.Ft, 13 
bedrooms, 4 full & 5 half baths. The property is formerly 
used as a Residential Care Facility with 11 licensed beds. 
Providing great potential to develop with its existing 2.7 
acres of land. Zoning allows duplex and triplex opportunities. 
$1,100,000. Call Cris at 503-816-9493

3.21 ACRES, GATED PROPERTY off ers a resort like 
ambiance where you can hike on trails, fi sh for trout, enjoy the 
hot tub or read a book by the fi replace. The updated daylight 
basement home has 4600 Sf, large kitchen with granite 
counters and SS app. There is central vacuum, intercom, 
video surveillance system, lots of parking, garage/shop, and 
a coy pond. $995,000. Call Cornell: 503-939-7146

ACERAGE!

BEAVERTON / ACH BEAUTIFUL COUNTRY LODGE

ONE OF A KIND PROPERTY! This home has it all with 
nearly 5,000 Sq. Ft, 10 bedrooms, 5 full & 3 half baths, 4 
acres with views and nice fenced yard. Animal lovers dream! 
Large addition with a superb remodeled job. Beautiful granite 
counters in the kitchen. Presently used as a Care Home 
business. Asking $799,950. Call Cornell at 503-939-7146 

ELEGANT CUSTOM-BUILT adult care home off ering 
a turn-key business opportunity. Amenities include an 
intercom system, separate kitchens, separate access/
entrances & live in caregiver quarters. Truly luxurious w/
vaulted ceilings, inlaid hardwoods, a gourmet kitchen & a 
master suite w/private balcony, walk-in closet & jacuzzi tub. 
$1,100,000 Contact Cris at 503-816-9493

TOP NOTCH SET UP

QUALITY BUILD! Great fl oor plan featuring master 
bedroom suites on each fl oor, 9 foot ceilings throughout and 
vaulted ceilings, gas fi replace, gourmet kitchen with island 
and SS app., laundry upstairs, covered patio, attached 
3 car/shop garage, fenced backyard, 2-10 years Builder 
Warranty. Close to parks, shopping centers and schools. 
$529,000. Call Cris: 503-816-9493

NEW CONSTRUCTION

BEAUTIFUL TOWNHOUSE, conveniently located close to 
Pub. Trans. Including MAX station on 148th Ave. The home 
off ers 2 master suites, large and open living/dining/kitchen 
area, maple fl oors, gas fi replace, crown moldings, new carpet, 
2 decks, an attached tandem 2 car garage. Low HOA fee at 
$1,200 a year. $249,900. Call Cornell: 503-939-7146

CLACKAMAS COUNTY

2.7 ACRES!

COMMERCIAL

Great location, close to Mt. Tabor park and walking distance 
to Montavilla restaurants. Two identical units, a total of 6588 
Sq. Ft, 16 bedrooms, 6 full and 6 half baths, each one can 
be licensed for a 5 resident Care Home Business. Income 
producing and move in ready. $1,199,950. Contact Cris for 
more information at 503.816.9493

ONE ACRE LOT IN THE CITY, conveniently located 
between Powell and Foster Rd. The one level home 
makes a great rental or fi rst home. 1,496 Sq. Ft, 3 
bedroom, 2 full baths with a wood fi replace. $389,000. 
Call Cornell: 503-939-7146

1 ACRE LOT

 E-mail: info@romaniantimes.com

Miercuri, Joi , Vineri - între 10 am - 1 pm 
la telefon 503-895-5171  sau  la telefon 503-708-3384 

DUAL CARE HOME

AFFORDABLE

Instrucțiunile complete se pot găsi pe pagina de internet a Departamentului de Stat la 
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-
entry/diversity-visa-instructions.html

Când: Transmiteți cererile de înregistrare pentru programul DV-2021 începând de 
miercuri, 2 octombrie 2019, orele 19:00 (ora României) și până marți, 5 noiembrie 
2019, orele 19:00 (ora României).

Cum: Înregistrările sunt acceptate NUMAI electronic prin www.dvlottery.state.gov

Taxe: NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ DE PARTICIPARE.

Mai multe detalii și pe portalul romaniantimes.ro

Programul Loteria Vizelor DV-2021 

http://www.greatwesternrealestate.com/
mailto:GreatWesternRealEstate@gmail.com
http://sq.ft/
mailto:info@romaniantimes.com
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-
http://romaniantimes.ro/
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Alegătorii români care se afl ă în ziua alegerilor în străinătate, indiferent de motivul prezenței acestora 

pe teritoriul străin

DOMICILIAȚI  -  REZIDENȚI  -  TURIȘTI

pot vota pe parcursul celor trei zile prevăzute de lege

TUR 1:   8-9-10 noiembrie  

TUR 2:  22-23-24 noiembrie

la orice secție de votare organizată în străinătate
prin înscrierea lor în listele electorale suplimentare 

Actele cu care se votează la șecțiile de votare din străinătate

Actele de identitate pe baza cărora se votează în străinătate:

i cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate 
provizorie;

ibuletinul de identitate;

i paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de 
serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul 
simplu electronic, paşaportul simplu temporar;

i în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.

Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar 
pot fi  folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români 
care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate 
care votează în România.

In străinătate se utilizează doar liste electorale suplimentare în format 
electronic.

Listele electorale suplimentare din străinătate sunt generate în format 
electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate în Sistemul informatic 
de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. În situația 
disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot 
și de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate 
se întocmesc pe suport hârtie și cuprind rubrici pentru numele și prenumele, 
codul numeric personal și semnătura alegătorului.

Votarea în străinătate se desfăşoară pe parcursul a trei zile:

ivineri – votarea începe la ora locală 12:00 şi se încheie la ora locală 
21:00;

isâmbătă - votarea începe la ora locală 7:00 şi se încheie la ora locală 
21:00;

iduminică - votarea începe la ora locală 7:00 şi se încheie la ora locală 
21:00.

Alegătorii care la ora 21:00 se afl ă la sediul secţiei de votare, precum şi 
cei care se afl ă la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra 
în localul de vot, pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora 
23:59.

IMPORTANT!  ACTUL DE IDENTITATE TREBUIE SĂ FIE VALABIL ÎN ZIUA VOTĂRII


