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>>Un ie[ean a aflat prin email c= a devenit p=rinte >>Mesajul l-a primit la câ]iva ani dup= ce
donase sperm= în Anglia >>Banca de sperm= din Londra îl roag= pe Rare[ Munteanu s= î[i
actualizeze datele de contact: „Exist= posibilitatea s= î]i cerem s= începi s= donezi din nou
pentru alte sarcini înrudite” >>Implica]iile don=rii de sperm= sunt uria[e >>Emo]ional, totul se
schimb= dup= ce prime[ti mailul prin care e[ti în[tiin]at c= ai devenit p=rinte >>În scrisoarea
care i-ar putea fi ar=tat= copilului, la majorat, Rare[ l-a sf=tuit s= aib= încredere: „Ultimul
cuvânt pe care i l-am scris a fost «CREEAZA!» L-am scris mare [i îngro[at” >>Pagina 9

● Strategii de campanie î[i înva]=
candida]ii cum s= contracareze ho]ia
la alegerile din decembrie ● În
mediul rural, „pre]ul” unui vot
pleac= de la 100 de lei

Pagina 3

7 metode 
DE FURT ELECTORAL

Aceasta este o 
POVESTE de 
via]= cum 
rar v-a fost dat 
s= citi]i: TAT+ 
PRIN EMAIL

● Persoanele fizice pot
publica anun]uri \n
edi]ia tip=rit= a 7est cu
ZERO lei [i ZERO bani
● Nu mai exist= niciun
fel de tarif, indiferent de
rubrica \n care vre]i s= apar= anun ]ul dumneavoas tr= 
● Procedura e una extrem de simpl=: cump=ra]i ziarul
7est, decupa]i ta lo nul de la pagina 16, \l completa]i cu
anun]ul dumnea voastr= [i apoi \l de pu ne]i la una din
cele peste 60 de tonete, r=sp`ndite \n tot ora[ul, care
primesc taloa ne le 7est● Ca s= fie c`t mai clar, lista
celor peste 60 de chio[curi o g=si]i tot \n pagina 16 
●MAI SIMPLU DE-AT~T NU SE POATE!

Bonus de senza]ie:

anun]urile vor fi publicate, 

ABSOLUT GRATUIT, [i pe

www.7est.ro

Ofert= irezistibil= pentru cititori: 
anun]urile sunt GRATUITE
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România import=
sperm=
Conform legii britanice, un b=rbat care doneaz= sperm=
nu este considerat tat=l niciunui copil rezultat. To]i dona-
torii semneaz= un formular de accept c= nu revendic= [i
nu au responsabilit=]i fa]= de progenituri. Autoritatea ce
reglemeteaz= fertilizarea artificial= în Regat limiteaz= la
10 familii britanice num=rul celor care pot beneficia de
sperma unui donator. Nu exist= limite la num=rul de copii
care pot fi n=scu]i în fiecare din cele 10 familii, din
sperma unui donator unic. În anumite limite, sperma
poate fi exportat= din Anglia c=tre alte ]=ri. Clinicile de
inseminare [i fertilizare din România folosesc numai
sperm= din str=in=tate. Anul trecut, Ministerul S=n=t=]ii a
supus dezbaterii publice un proiect de lege prin care o
persoan= major= va putea dona sperm= sau ovule pentru
persoanele sterile. Asocia]ia SOS Infertilitatea militeaz=
pentru drepturile persoanelor afectate de infertilitate [i
atrage aten]ia asupra faptului c= România este una din
foarte pu]inele ]=ri europene care nu de]ine un cadru
legislativ pentru reproducerea uman= asistat= medical. 

Un ie[ean a aflat prin po[t= c= a devenit p=rinte, dup= ce a donat sperm= în Anglia

AVE}I UN NOU EMAIL:
Felicit=ri, sunte]i tat=
● Ie[eanului i s-a cerut s= scrie o scrisoare care ar putea fi ar=tat= copilului, când va
cre[te mare ● „L-am sf=tuit s= aib= încredere în el întotdeauna. Ultimul cuvânt pe
care i l-am scris a fost «Creeaz=!» L-am scris mare [i îngro[at”

de Radu }u]uianu

Restric]iile de pe pia]a muncii
din Marea Britanie l-au obligat
s= accepte job-uri refuzate de
ceilal]i europeni. Dezam=git, dup=
trei ani, tân=rul s-a întors acas=.
Îns=, ceva din el a r=mas în Anglia
[i a trecut de barierele guvernului
britanic. Spermatozoizii nu au ne -
vo ie de permis de munc=. S=p t= -
mâna trecut= a primit un mail care
i-a schimbat existen]a: a fost în -
[tiin ]at de banca de sperm= din
Londra c= tocmai a devenit tat=. 

Scrisoare de felicitare
„You will make a lot of people
very happy”. Propozi]ia engle -
zea sc= înseamn= „vei face mul]i
oameni ferici]i” [i sun= ca o ame -
nin]are pentru Rare[ Mun te anu,
ie[eanul restabilit în ora[ul natal,
dup= zece ani de emigr=ri prin Eu-
ropa. Donatorul locuie[te ast=zi în
cartierul Alexandru cel Bun de unde,
sub pseudonim, a acceptat s= î[i îm -
p=rt=[easc= expe rien]a tr=it= într-o
banc= de sperm= din centrul Lon-
drei. Dup= ce a primit mesajul
electronic, s=pt=mâna trecut=, Ra -
re[ a în]eles c= a devenit tat=, el
tr= ind în România de un an [i ju -
m= tate, iar copilul n=scându-se, de
curând, undeva într-o familie peste
Ca na lul Mânecii. „Parc= m= love[te
o ghioag= în cap de fiecare dat= când
deschid mesajul =la. {i, din câte am
în]eles, o s= devin de mai mul te ori
tat=. Iar dac= familiile care au deja
copil din sperma mea vor mai vrea
al]ii voi fi chemat la clinic= Anglia,
s= mai donez”, spu ne Rare[, tân=r în
floarea vârstei, 33 ani, nefum=tor,
atletic, absolvent de facultate.

„Fii erou“ 
În mesajul care l-a pus pe jar,
banca de sperm= din Londra îl
roag= pe Rare[ s= î[i actualizeze
datele de contact, pentru c= exist=
posibilitatea „s= î]i cerem s= în-
cepi s= donezi din nou pentru alte
sar cini înrudite” – o traducere
apro ximativ= a expresiei „sibling
pregnan cies”. Cum a devenit ie [ea -
nul nostru donator de sperm= în
Perfidul Albion? „Erau mai multe
anun ]uri în ziare. Sunau cam a[a:
«Fii erou, fii donator de sperm=»
[i am mers la clinic=, mi-au f=cut
analizele, mi-au luat sânge, am dat
o mostr= de sperm=, iar dup= câte -
va s=pt=mâni m-au acceptat în
pro gram”, î[i aminte[te Rare[. La
fiecare vizit=, primea 20 lire de-
cont [i bomboane sau pr=jituri.
Intra în clinica situat= la demisol,
pe o scar= îngust=, neagr=, de
metal. Saluta la recep]ie, a[tepta
s= se elibereze o camer= [i intra
singur închizând u[a cu z=vorul.
„De la recep]ie îmi d=deau un bu-
toia[ mic, transparent. M= a[ezam
pe pat, luam reviste, m= uitam la
un film erotic. Când ie[eam l=sam
pe tejghea butoia[ul cu capac,
luam banii [i plecam. Uneori m=
intersectam la u[= cu al]i donatori.
}in minte c= unul era înalt [i
îmbr=cat în costum de motoci-
clist, altul p=rea indian, mic [i tu-
ciuriu”.

Parte a familiei
Pagina de Facebook a clinicii

londoneze unde a fost Rare[,
public= urm=torul anun]: „S=p t= -
mâna aceasta, 10 dintre donatorii
no[tri au terminat sesiunea lor de
donare, este foarte trist s= îi vedem
c= pleac=, dup= [ase luni au devenit
parte a familiei! Acum c=ut=m al]i
10 donatori, s= le ia locul… e[ti un
tip bun, de treab=?” Banca de
sperm= caut= donatori cu vârsta
între 18 [i 45 de ani, s= tr=iasc= ori
s= lucreze în Londra. Rare[ a mun -
cit în capitala fostului Impe riu,
prin restaurante, pe [antiere, la
negru sau pl=tit cu salarii sub ale
celorlal]i europeni. „M-au respins
la multe joburi de birou din cauz=
c= nu aveam card albastru, permis
de munc=. {tiam s= fac jobul, dar
nu m= primeau, c= sunt din Româ-
nia [i aveam restric]ii”, m=r tu ri -
se[te Rare[. Dac= nu îl acceptau
nici la banca de sperm= nu mai r= -
mâ nea în ]ara englezilor. A[a, fiind
admis 6 luni în programul de do -
nare de sperm=, a prins curaj [i s-a
obi[nuit cu avantajele [i greut=]ile
vie]ii de londonez [i european dis-
criminat.

Motivele gestului
De ce a donat? „Au fost mai
multe motive. Voiam s= îmi fac
analizele, s= v=d dac= suf=r de vreo
boal= veneric=. M= interesa [i s=
aflu dac= sunt fertil, m= cam miram
c= nu am l=sat nicio prieten= gra -
vi d=. Mai era [i teama de moarte, c=
s-ar putea s= dispar oricând, acci-
dentat sau aruncat într-un canal, [i
n-o s= las mai nimic în urma mea.
În clinic=, m-am convins c= este
bine s= îmi transmit genele într-o
familie avut=, pentru c= nu oricine

î[i permite tratamentele pe zeci de
mii de lire sterline, la clinicile de
fertilizare din centrul Londrei”,
precizeaz= Rare[, tat= de copii peste
Canalul Mânecii.

Unul, doi, trei…
Ini]ial, de la medicii care l-au con-
sultat, ie[eanul a în]eles c= doar un
singur copil va fi conceput din
sperma lui. „S-a aflat din cercet=ri
c= exist= [anse ca progeniturile de
la un tat= donator s= se întâlneasc=,
s= fac= la rândul lor copii [i s= apar=

anomalii genetice din cauz= de con-
sangvinitate, adic= p=rinte co mun”,
spune Rare[. În ciuda acestor pre-
cau]ii, sperma lui ar putea fi folosit=
la fertilizarea mai multor femei. 

„Creeaz=!“
Pe finalul sesiunii de donare, lui
Rare[ i s-a cerut s= scrie o scri soa -
re care ar putea fi ar=tat= copilului,
când va cre[te mare. „Asistenta
mi-a dat o foaie alb= [i m-a rugat
s= compun o scrisoare c=tre copilul
meu imaginar. Am scris în englez=
ceva de genul: a[ vrea s= te întâl-
nesc, ]i-a[ ar=ta ]ara frumoas= în
care m-am n=scut. {i l-am sf=tuit
s= aib= încredere în el întotdeauna.
Ultimul cuvânt pe care i l-am scris
a fost «Creeaz=!» L-am scris mare
[i îngro[at. S= caute în via]= s= re-
alizeze lucruri [i fapte noi”. Asis-
tentele au f=cut copie dup= pa [a -
portul lui Rare[ [i i-au înregistrat
datele de identificare. Astfel, co pi -
lul procreat din sperma lui va pu -
tea la maturitate s= ia leg=tura cu
el, tat=l biologic.

Implica]iile don=rii de sperm= sunt uria[e. Emo]ional, totul se schimb=
dup= ce prime[ti mailul prin care e[ti în[tiin]at c= ai devenit p=rinte

Asistenta mi-a dat o foaie alb= [i m-a
rugat s= compun o scrisoare c=tre
copilul meu imaginar. Am scris în 
englez=: a[ vrea s= te întâlnesc, ]i-a[
ar=ta ]ara frumoas= în care m-am
n=scut. {i l-am sf=tuit s= aib= încredere
în el întotdeauna. Ultimul cuvânt pe
care i l-am scris a fost «CREEAZ+!» L-am
scris mare [i îngro[at. 

Aceasta este
camera în care
ie[eanul Rare[
Munteanu a
donat sperm=


