
Sibiencele au sedus 1400 de str�ni 
Casatorii de convenienta si nu numai. Sibiul este judetul cu cei mai multi europeni veniti sa se stabileasca
in Romania. Vin multi in vacanta, gasesc o fata frumoasa si pentru ea lasa tot si se stabilesc la Sibiu. Nu
doar cetatenii Uniunii vin aici pentru a se casatori, ci si cei care sunt in Europa doar pe harta. Povestea de
dragoste a Ancai si a lui Yasar, un  cetatean de origine turca, este una demna de invidiat, dar si de urmat,
de toate cuplurile.
  
  Numai de la inceputul anului, in judetul nostru au venit 15 persoane din Moldova, Turcia si Germania,
care au cerut drept de sedere si alte 124 din Germania, Franta si Austria, care au solicitat reintregirea
familiei.  "Suntem judetul cu cei mai multi cetateni straini din Uniunea Europeana, veniti sa se stabileasca
aici, cam 1.200 de persoane. In afara de ei, mai avem alti 200 de cetateni extra-comunitari in evidenta
activa" , spune comisarul Adrian Hening, seful Biroului Judetean pentru Straini al Judetului Sibiu. 
  
  Majoritatea vin la Sibiu si se casatoresc cu sibieni sau sibience. Sunt multi sibieni casatoriti cu cetateni
din Albania, Belarus, Iordania, Bolivia, Brazilia, Columbia, Egipt, Irak, Iran, Liban, Nigeria, Serbia,
Siria, Ucraina, Maroc, India si Uzbekistan.  Cele mai multe cupluri casatorite cu cetateni din afara tarii
sunt cele formate de sibieni sau sibience cu turci si moldoveni de peste Prut. 
  
  Multi dintre ei vin la Sibiu, se casatoresc si imbatranesc impreuna. Altii vin se cunosc si decid de comun
acord sa se casatoreasca, doar pentru ca un strain sa primeasca dreptul de sedere in Romania, respectiv in
Sibiu. Aici intervine munca lucratorilor de la Biroul de Straini care monitorizeaza in permanent aceste
culpuri. Ajung de mulrte ori sa le puna intrebari intime, indiscrete, tocmai pentru a incerca sa afle
adevarul. Daca cetateanul strain este descoperit ca s-a casatorit din interes, acesta este trimis inapoi
acasa, in tara in care are cetatenia. E si cazul unei moldovence. A venit in 2001 in Romania, dupa ce
acasa vanduse totul. A venit aici pentru ca fiica ei beneficia de o bursa de studii in Romania. A vebnit si,
pentru a primi drept de sedere a apelat la o casatorie de forma. Dar nu a avut noroc. Dupa 2 ani de
casnicie formala, lucratorii Biroului de Straini au reusit sa dovedeasca faptul ca cei doi aveau parte de o
casnicie de convenienta... si atat. Femeia a fost trimisa inapoi in Moldova, acum o saptamana, dar a
promis ca se va intoarce pentru ca iubeste Sibiu. Exista insa si cazuri fericite. Cupluri de sibieni si strani
care traiesc o poveste de iubire fara sfarsit. E si cazul unei localnice din Saliste, peste care norocul a dat
cand nu se astepta deloc. 
  
  Anca si Yasar s-au cunoscut in 1997. Cum s-au vazut s-au si placut. Ea romanca, lucra ca si traducator,
el turc, venise in vacanta in Romania. Yasar are ochii albastrii. Cu ei a cucerit-o pe Anca din prima clipa.
 "Imi aduc aminte ca venise la seful meu, ca erau prieteni, si cand l-am vazut am zis, mama  dar ce
frumos e asta, si mi-am intrebat seful cine e. Asa am aflat ca e turc si mi-a placut din prima clipa" , spune
Anca Yilmaz. Dragostea lor s-a concretizat rapid. La o saptamana dupa ce s-au vazut s-au mutat deja
impreuna. Au lucrat ca si colegi. El era ospatar, bucatar si cantaret la un restaurant cu specific turcesc, la
care Anca era traducator. S-au placut atat de mult incat in 2002 s-au casatorit. 
  
  Cererea in casatorie a fost una deosebita.  "Am mers la ea cu body-guarzii de la restaurant si cu un
buchet de flori. Am cerut-o, apoi am cerut-o de la mama ei si sunt foarte fericit si acum" ,spune Yasar.
Cererea a incantat-o teribil pe romanca. A fost in al noualea cer si tot asa este de 10 ani.  "Toti m-au
felicitat pentru ca m-am cuplat cu el. Mi-au zis bravo Anca, i-ai facut-o la turc. El este solist si nu mi-a
fost deloc usor sa il cuceresc. In Turcia toti solistii sunt cu aere, dar sunt in ultimul hal de mandri. I le-am
mai taiat eu" , spune fericita romanca. A acceptat cererea in casatorie si au sarbatorit cateva zile. Nunta a
fpost si cu romani si cu turci si totti au fost incantati. Pe langa petrecere, romanca a fost nevoita sa
renunte la ceva. El si-a lasat familia si tara pentru ea, asa ca religia si-a schimbat-o din dragoste.  "Nu
mi-a parut rau deloc pentru ca Mohamed este ca si Iisus. Iisus a venit pe pamant tot ca mesager. E acelasi
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lucru. Curanul si Biblia se aseamana foarte mult" , spune Anca. Dragostea lor dureaza de 10 ani si
amandoi sunt fericiti ca s-au intalnit. Turcul spune ca acele 15 zile de vacanta i-au adus fericirea in viata
si ar fi in stare sa de atotul pentru sotia lui romanca.  "E frumos si ma simt aici ca si acasa. Cand am
vazut locul acesta am deschis bratele si m-am bucurat de ce este in jurul meu. M-am ales cu Anca,
defapt, sibiencele sunt fete foarte frumoase" , spune Yasar. Acum spun ca se iubesc la fel de mult ca in
ziua cand s-au cunoscut si tot ce isi mai doresc sunt copiii. 
  Gabriela ROMAN
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