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editorial

9 mai, Ziua Europei

Ușor cu
studenţia
Livia pe scări!

Ziua înfrăţirii principiilor

URECHE
Cursuri. Seminarii.
(BRAȘOVEANU) Proiecte. Articole. Bufetul
de la ultimul etaj. Examene luate (unii mai au și
noroc). Restanţe. Curs festiv. Ultima sesiune. Licenţă. Emoţii. Gânduri. Pentru unii, înșiruirea
aceasta de cuvinte poate că sună fix ca nuca-n
perete. Dar, pentru un student în anul III, toate
acestea înseamnă că, pe nesimţite și vicleană,
viaţa de student își numără ultimele clipe.
O viaţă de student trăită pestriţ, cu zile
însorite, când zâmbetul unui profesor însemna
o poliţă de asigurare firavă că la examenul ,,X,,
sunt șanse să trecem toţi, alte zile în care bibliografia indicată cu generozitate am transformat-o, cu multă îngăduinţa, în timp petrecut
sus, la bufet, unde, înfășuraţi în mantia fumului
de ţigară, nu ne credeam pururi tineri, dar credeam despre noi că vom rămâne pururi studenţi.
Fără îndoială că au existat momente când o
vorbă rostită pe un ton ceva mai ridicat a atras
după ea fluvii de gânduri nu tocmai dintre cele
mai pure, când lipsa unei citări într-un referat a
dus la un stres serios în ziua examenului, evident,
nota de la seminar s-a dus frumușel la vale,
momente în care pixul a refuzat să scrie singur,
memoria nefiindu-mi de folos atunci, probabil
anticipa vacanţa care urma să-mi asigure binemeritata odihnă. Dar toate acestea au avut parfumul lor atunci, parfum plăcut și plin de nostalgie.
Viaţa de student nu a mers mereu mână-n
mână cu bucuriile, cu liniștea și tihna. Nu poţi
trăi liniar, dacă te numeri printre membrii studenţimii. Adrenalina își cere tributul. Dacă te
fofilezi, e posibil ca la sfârsitul celor trei ani de
studenţie să te întrebi tâmp și retoric: ,,Unde-i,
frate, studenţia mea?”.
Mare lucru este să-ţi trăiești studenţia în așa
fel încât, la cursul festiv din anul III, să te uiţi în
ochii tăi, ai colegilor, ai profesorilor și să fluieri
radios. Nu a pagubă. Ci a frumuseţe. A nemânie.
Fără patimă să poţi povesti că studenţia te-a
modificat pe alocuri, te-a înfrumuseţat puţin,
te-a învăţat cum să pui problema, cui să pui
problema și poate că n-ar fi rău să-i sugerezi și
vreo două-trei modalităţi de rezolvare, că doar
comunicarea este asemenea unei orchestre
(deh, lucrez la licenţă, am informaţiile încă
proaspete în minte). Poate că te-a învăţat și
cum nu trebuie să vorbești, cum nu trebuie să
ripostezi, cum nu trebuie să minţi, ci să aplici
negocierea, să te gândești cam de două ori înainte de a acuza pe cineva, să fii sigur pe tine,
fără a cădea în aroganţă, să dai mâna cu un om
care vine din altă cultură, mult diferită de a ta,
și să nu-l jignești, ci să-i întărești impresia bună
pe care deja o are despre tine, că doar ai învăţat
să zâmbești mai des în faţa interlocutorului.
Pentru fiecare dintre noi, studenţia înseamnă
altceva, capătă conotaţii diferite, are repercusiuni
diverse, dar ceea ce este sigur, această perioadă
rămâne frumos întipărită în memorie, ca o
adiere blândă de amintiri, gânduri, experienţe,
trăiri, emoţii, pentru că am avut cursuri, seminarii,
examene, bufet, bibliotecă, restanţe și toate
acestea nu se vor mai repeta. Pentru că suntem
unici și trăim diferit.
Nu intenţionez să măgulesc pe nimeni, nici
să ridic prima piatra, dar aceste rânduri sunt
pentru mine un prilej frumos de a-mi aminti că
mai am câteva săptămâni să mă bucur că sunt
studentă. Una la fel ca oricare alta, din orice
colţ al lumii. Și nu, n-am de gând să-mi iau rămas-bun de la studenţia mea. Nu încă. Pentru
că mai am de experimentat emoţii, gânduri,
seminarii, cursuri, bibliografii...

Fănica DRAGOMIR
Claudiu ANDONE

Fondatorii
Uniunii Europene

Războiul a făcut Europa
mai vulnerabilă
După al 2-lea Război Mondial, cele mai
importante țări europene, Franța și Germania,
devenind conștiente de faptul că pericolul
războiului poate pândi oricând, au conceput
ideea să se unească între ele printr-un Parteneriat de state Europene. Acest Parteneriat
avea scopul să întărească și să protejeze
mediul economic și social, ţărilor implicate.
Pe fondul ameninţării izbucnirii unui al 3lea Război Mondial, pe data de 9 Mai 1950
a fost făcut primul pas în direcția creării
Uniunii Europene de astăzi. În acea zi,
datorită unor presiuni politice internaționale,
ministrul francez al Afacerilor Externe,
Robert Shuman, a citit în fața presei
internaționale o declarație care chema Franța
și Germania, și alte țări europene, să-și pună
în comun producțiile de cărbune și oțel,
punând astfel piatra de temelie a unei federații
europene. La 18 aprilie 1951, șase țări (Belgia,
Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda) au semnat Tratatul de la Paris privind
prima dintre comunitățile europene, unite
economic și politic.
La acea vreme, zăcămintele naturale
constituiau baza puterii militare, de aceea
ministrul francez a propus crearea unei
instituții multinaționale care să gestioneze
această industrie, elemente indispensabile
pentru menţinerea păcii. Totul a pornit de
la starea de neputință și dezolare creată în
urma războiului în care aceste țări s-au
distrus reciproc. Chiar dacă Europa, ca și
continent, exista de foarte mult timp, fără
prezența unor reguli și instituții care să reglementeze relațiile dintre statele ce dețineau
elemente comune, puteau apărea dezastre
sociale, confruntări ce puteau da naștere la
adevărate tragedii. Valorile fundamentale
de pace și solidaritate constituite în mod
democratic de țările participante, trebuie
însușite de statele care doresc să adere la
Uniunea Europeană, fiindcă ele garantează
anumite drepturi și libertăți. Mediul social
și economic este dezvoltat prin aceste valori
esențiale, conturându-se astfel garanția unei
vieți decente pentru toți cetățenii statelor
membre. Pentru ca toate acestea să fie asimilate la nivel oficial dar și informal, liderii
Uniunii Europene, întruniți în cadrul summitului de la Milano din 1985, au hotărât
ca ziua de 9 Mai să fie considerată Ziua Europei, zi în care toate statele membre și cetăţenii ei să-și reamintească valorile fundamentale europene care stau la baza acestei
construcţii economice, administrative, sociale.

O nouă speranţă,
România Europeană
În 2003, ziua de 9 Mai dobândește o încărcătură simbolică deosebită, în condiţiile
în care Uniunea Europeană, întrunind 15
state membre, se pregătește pentru cea de-a
cincea și cea mai amplă extindere din istoria
sa, devenind în 2004 o familie Europeană
cu 24 de state membre. După doar trei ani,
în 2007, încă două state, România și Bulgaria,
aderă la Uniune, întregind această mare fa-

milie europeană. Totodată, în acest an,
Convenția privind viitorul Europei va definitiva proiectul unui nou Tratat constituțional,
ce va crea cadrul necesar unei funcționări
eficiente a Europei extinse. S-a creat astfel
mediul necesar unei colaborări eficiente
între statele Europei extinse. Guvernul României și-a asumat implicarea în acest proiect
amplu și a admis sprijinul Delegaţiei Comisiei
Europene alături de regulile impuse de
aceasta privind schimbările ce trebuie făcute
pe plan economic și social, ca stat membru.
Valorile fundamentale de pace și solidaritate constituite în mod democratic de
țările participante trebuie însușite de statele
care doresc să adere la Uniunea Europeană,
fiindcă ele garantează anumite drepturi și
libertăți. Mediul social și economic este
dezvoltat prin aceste valori esențiale, conturându-se astfel garanția unei vieți decente
pentru toți cetățenii statelor membre.
Printr-un efort asumat de Guvernul
României, cu sprijinul Delegației Comisiei
Europene în România, Ziua Europei este,
din 2003, o sărbătoare a întregii țări, manifestările fiind organizate în București și
în toate reședințele de județ, precum și în
multe alte localități.

Monumente la Galaţi
și în Capitală
Cu ocazia Zilei Europei din 2006, în
parcul Herăstrău din capitală a fost inaugurat Monumentul părinților fondatori
ai Uniunii Europene format din douăsprezece statui din bronz. Aceste statui
reprezintă cele douăsprezece personalităţi
care au schimbat faţa europei și au pus
bazele unei comunităţi europene: Jean
Monnet, Robert Schuman, Altiero Spinelli,
Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Walter Hallstein, Paul-Henri Spaak, Jean Rey,
Johann Willem Beyen, Sicco Leendert
Mansholt, Joseph Bech, Pierre Werner.
Monumentul este amplasat pe Insula Trandafirilor din Parcul Herăstrău și a fost
conceput de arhitectul Paul Valentin și
executat de sculptorul Ionel Stoicescu.
Ansamblul mai cuprinde în centru, un
monument rotund din marmură și granit
albastru pe care sunt amplasate stelele
galbene de pe steagul european realizate
din bronz, care are în mijloc un catarg pe
care este arborat steagul Uniunii Europene.
Și la Galaţi există un monument ce
amintește de Uniunea Europeană. „Fata
pe valuri” este o sculptură realizată de
Constantin Baranschi în 1966, o replică a
ei fiind în colecţia Hohn de la Geneva. Pe
fundul bazinului în care se scurge apa
sunt desenate stema municipiului Galaţi,
steagul României și drapelul UE.

Jean Monnet (1888-1979) - diplomat
și om de afaceri francez, care, împreună
cu ministrul de externe Robert Schuman,
a inițiat planul pentru crearea Comunității
Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO),
și a fost primul președinte al Înaltei
Autorități CECO.
Robert Schuman (1886-1963) - om
politic francez; premier (1947-1948) și ministru de externe (1948-1952). La 9 mai
1950 a rostit discursul (Declarația Schuman)
prin care propunea înființarea CECO, zi
declarată ulterior "Ziua Europei".
Altiero Spinelli (1907-1986) - om politic italian; lider al Mișcării Federaliste
Europene. A avut un rol important în
crearea Comunității Europene de Apărare
și a fost promotor al Proiectului de Tratat
pentru crearea Uniunii Europene.
Alcide De Gasperi (1881-1954) - om
politic italian; premier (1945-1953). A
promovat ideea de unificare europeană
prin CECO și NATO.
Konrad Adenauer (1876-1967) - om
politic german; cancelar al RFG (19491963). A fost inițiator al CECO, alături de
Schuman și Monnet, și semnatar al Tratatului de la Elysee.
Walter Hallstein (1901-1982) - om
politic german; secretar de stat în Ministerul
de externe german. A fost inițiatorul doctrinei Hallstein și primul președinte al
Comisiei Comunității Economice Europene. În timpul președinției sale s-a inițiat
Politica Comună Agricolă, ca pilon al politicii comunitare.
Paul-Henri Spaak (1899-1972) - om
politic belgian; de 11 ori ministru de externe. A prezidat conferința de la Messina
(1955) unde s-a înființat comitetul care a
redactat raportul Spaak, care a dus la semnarea Tratatelor de la Roma, de înființare
a Comunității Economice Europene.
Jean Rey (1902-1983) - om politic belgian; ministru al reconstrucției în guvernul
belgian. A fost membru al Comisiei Europene (1958-1967) și i-a succedat lui Hallstein
ca Președinte al Comisiei (1967-1970).
Johann Willem Beyen (1897-1976) om politic olandez; inițiatorul Planului
Beyen. În calitate de ministru al afacerilor
externe, a avut un rol decisiv în crearea
Comunității Economice Europene.
Sicco Leendert Mansholt (1908-1995)
- om politic olandez; inițiatorul Planului
Mansholt de restructurare a politicii agricole
a Comunității Economice Europene. A fost
vicepreședinte (1958-1972) și apoi președinte
al Comisiei Europene (1972-1973).
Joseph Bech (1887-1975) - om politic
luxemburghez; ministru în multe guverne
și premier (1953-1958). A jucat un rol decisiv
în timpul conferinței de la Messina (1955),
unde s-a înființat comitetul care a redactat
raportul Spaak, care a dus la semnarea Tratatelor de la Roma (1957) de înființare a
Comunității Economice Europene.
Pierre Werner (1913-2002) - om politic
luxemburghez; premier și ministru în
multe guverne. A avut un rol decisiv în
crearea uniunii economice și monetare,
fiind considerat "tatăl" monedei unice Euro.
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Viaţa de student și viaţa de familie
Motto: "Învaţă cât de mult poţi
atunci când ești tânăr, întrucât viaţa îţi
va fi prea aglomerată după aceea" matematician Dana Stewart Scott

Romeo VELEA
Georgeta BOGDAN COSTE
Sala de examene. În bănci, multe feţe
tinere dar și mulţi care au trecut de perioada adolescenţei. O evidentă emoţie
se citește pe chipul celor din urmă. Desigur,
cei mai tineri sunt încordaţi, dar ei ascund
mult mai bine acest lucru, afișând o atitudine mai încrezătoare și o ţinută mai
dezinvoltă. Același examen, atitudini diferite. Studenţii familiști nu au reușit să
participe la toate cursurile și poate de
aceea simt că au pierdut câteva lecţii importante, spre deosebire de cei care au
luat parte la toate cursurile și au avut privilegiul de a primi toate explicaţiile din
partea profesorilor.
„M-am învoit de la muncă să pot
ajunge la examen”, spune Nicolaie Ionescu.
„Nu e ușor să ai copil mic și să înveţi
pentru examen”, zice Crina Munteanu.
Toate e bine să le faci la timpul lor, spune
o veche zicală românească. Și câtă dreptate
are, mai ales în cazul studenţilor familiști...
Din diferite motive - lipsa banilor, lipsa
timpului sau poate din cauza faptului că
„altele erau vremurile atunci, nu se cerea
facultate” - mulţi dintre noi nu au urmat
cursurile unei facultăţi la timp, adică în
perioada adolescenţei. Acum vremurile
s-au schimbat. Dorinţa de a avea oportunitatea de a ocupa un loc de muncă
mai atractiv sau necesitatea completării
studiilor pentru locul de muncă ocupat
i-a făcut pe cei care nu mai sunt la vârsta

adolescenţei să se înscrie la facultate.
Prima problemă de care s-au lovit
aceștia a fost timpul. Fie că e vorba de
serviciu, familie sau copii, lipsa timpului
constituie problema cea mai stringentă.
Puţinul timp liber pe care îl dedicau până
acum familiei sau prietenilor se împarte
cu timpul petrecut la facultate sau pentru
pregătirea examenelor și a cursurilor.
„Când m-am înscris la facultate aveam
destul timp. Între timp a venit pe lume
un copil și priorităţile s-au cam schimbat.
Este destul de greu, pentru că am fost
forţată să ma întorc și la serviciu, însă încerc să fac faţă cu brio pe toate fronturile”,
ne-a declarat Gina Pandele, studentă în
anul III la Comunicare.
Pe lângă lipsa timpului, studenţii familiști trebuie să facă faţă și unui stres
mult mai mare. Odată cu pregătirea pentru
facultate mai sunt și sarcinile de serviciu,
problemele cotidiene, grija faţă de copii,
nesiguranţa zilei de mâine, care pentru
studenţii familiști se manifestă mult mai
accentuat faţă de cei tineri. Atunci când

știi că de tine depind și alţii este destul de
greu să te mai concentrezi și la ce ai de
făcut pentru a doua zi la școală. Folosirea
ultimelor tehnologii în predare - calculator,
internet, video-proiectoare, prelucrarea
de proiecte pe suport CD sau DVD - este
un alt impediment pentru cei care nu au
fost obișnuiţi cu acest stil de a învăţa,
știut fiind faptul că acum câţiva ani, când
au urmat cursurile liceale, maniera de
predare era una mai tradiţională.
Dar studenţii familiști nu sunt ușor
de descurajat. Ei contracarează toate aceste
lipsuri și probleme cu o voinţă și o conștiinciozitate ieșită din comun. Se știe că
persoanele trecute prin viaţă (nu neapărat
mai bătrâne) sunt mult mai punctuale,
mai conștincioase și apreciază la justa
valoare oportunităţile primite, faţă de tinerii care tratează totul cam cu ușurinţă
(poate prea mare uneori). În sprijinul
studenţilor familiști vine și Universitatea,
oferind un program flexibil și o mare
deschidere și înţelegere pentru problemele
acestora.

Drumul spre America
Vrei să fii următorul student ce pleacă
în America? Este foarte simplu, acum există
un program ce te ajută să faci un pas spre
o lume unde visele pot deveni realitate. Înscrie-te în programul Work and Travel și
nu numai că vei putea vizita America, dar
vei putea să și muncești pentru a te întreţine,
pentru că știm bine cât de mult îţi place
independenţa financiară.
Așadar, Work and Travel este un program de schimb cultural al Departamentului de Stat al SUA care oferă posibilitatea
studenţilor din alte ţări să muncească
legal pe perioada vacanţei universitare,
program susţinut de ONG-uri acreditate
de departamentul de Stat.
Pentru a putea intra în acest program
ai nevoie în primul rând de un pic de
ambiţie, în al doilea rând să cunoști limba
engleză, cel puţin la nivel conversaţional,
să fii dispus să lucrezi în industria serviciilor și turismului și, nu în ultimul rând,
să fii încă student în anul I, an intermediar,
ultimul an sau masterand. Pentru mai
multe informaţii despre acest program
puteţi accesa site-ul http://www.americanexperience.ro/.

Pregătire pentru
bacalaureat
la Universitatea
"Danubius"
George CHIPER
Mădălina SĂRACU

Work and travel
Veronica ORAC

În sprijinul viitorilor studenţi

Carmen Stan a trăit
o astfel de experienţă
Numeroși studenţi au reușit să ajungă
deja pe teritoriul Americii și s-au întors cu
numeroase experienţe plăcute. Carmen
Stan, o studentă aventurieră, a trăit o astfel
de experienţă, a ajuns în California, unde
a muncit la o fabrică de ciocolată. Aceasta
mi-a împărtășit câteva lucruri despre cum
a început totul, mai exact scopul plecării
în America, care pentru ea a fost "trăirea
visului american", și impresii legate de
traseu. ,,Lumea este un minunat loc sălbatic,
unde te poţi pierde ușor, dar la fel de ușor
poţi simţi că ești regele lumii”, spune Carmen. Ce știu americanii despre România:
"este un mic sătuc din Rusia", "o ţară din
Africa, dar ciudat cum de locuitorii sunt
albi", "Nadia Comăneci a scos niște melodii
superbe". Se pare că nu cunosc foarte multe
despre ţara noastră, un motiv în plus pentru
care ar trebui să ajungem acolo, să ne facem
ţara cunoscută.
Cum a fost pentru ea prima zi de lucru:
„De neuitat, am fost înconjurată de tone de
ciocolată. Angajatorii: oameni excepţionali...
diferenţa mare de vârstă dintre ei și noi,

studenţii, nu s-a simţit niciodată, am muncit
împreună, am râs, am plâns, nenumărate
chefuri la piscină, nuntă în stil american,
petrecerea burlacilor/burlăciţelor, numeroase
călătorii pentru a vizita împrejurimile, experienţe noi: climbing gym, skydiving”.
Ce gânduri i-au rămas legate de această
experienţă: „Toţi am sperat că o să mergem
acolo... să facem bani mulţi, să călătorim.
Din cauza crizei în care se află acum
America, nu am putut să ne găsim al doilea
job și am fost dezamăgiţi, deprimaţi, speriaţi,
chiar ne hotărâserăm să ne întoarcem acasă,
doar că ne-am împrietenit cu colegii de
muncă și am început să ne distrăm, să
trăim exact «visul american», într-o altă
versiune, care s-a dovedit a fi mult mai
profitabilă datorită prietenilor făcuţi, amintirilor memorabile, experienţei câștigate,
lecţiei noi de viaţă”.
Plecarea: ,,Despărţirea a fost grea. Ciudat,
pentru că ne știam numai de 3 luni, dar așa
de fain ne-am putut înţelege... Toţi am
plâns, am schimbat numere de telefon,
adrese de mail, am promis că ne vom reîntâlni pentru a continua ceea ce a început
acolo. Povestim pe mail acum. Râdem de
pozele făcute și așteptăm să ne reîntâlnim”.

Pentru că mai sunt doar câteva luni până la
examenul de Bacalaureat, Universitatea „Danubius”
vine în sprijinul elevilor cu profesori renumiţi
pentru rezultatele deosebite, pentru a-i pregăti
la disciplinele Limba și literatura română și Matematică.
Distribuţia elevilor pe cadre didactice, precum
și sălile în care se desfășoară cursurile se găsesc
in documentul acesta: grupele de pregătire pentru

bacalaureat, care se pot găsi pe site-ul universităţii
www.univ-danubius.ro.
În situaţia în care, din motive obiective, un
elev nu poate frecventa cursurile la orele stabilite
și la profesorul alocat, va putea opta (după dorinţă)
pentru alt cadru didactic la ora respectivă.
La aceste cursuri de pregătire este binevenit
orice elev de liceu din clasele a XI-a sau a XII-a.
Universitatea a apelat la sprijinul unor profesori
de prestigiu în domeniile de studiu solicitate.
Pentru limba și literatura română predau profesorii:
Leonte Nicolae, Leon Ileana și Teodorescu Panait.
La matematică pregătirea se face cu profesorii:
Ursu Constantin, Hurjui Lidida, conf. Univ. dr.
Cătălin Angelo Ioan. Până acum au participat la
aceste cursuri elevi de la liceele: Grup școlar
„Gheorghe Asachi”, C.F.R, Colegiul Teoretic „Dunărea”, „Traian Vuia”, Colegiul Tehnic „Radu Negru”
și altele.
„Sunt mulţumit de copilași, în primul rând
pentru că au venit din proprie iniţiativă și nu i-au
adus părinţii, în al doilea rând se vede că sunt interesaţi. La noi, la mine, e un alt stil, stilul nostru
de la Danubius e un stil mai liber, mai deschis,
mai cu o glumiţă, ei de obicei sunt micuţi, sunt
stresaţi. Cred că de asta au fost ei atrași. Le-am
spus: pot să vină când vor, să plece când vor. Pe
mine mă interesează rezultatele, să ia bacalaureatul”, ne-a declarat profesorul de matematică
Cătălin Angelo Ioan.
Sălile în care se vor desfășura orele de pregătire
sunt B11, B12, B1.
Cei care nu s-au înscris până acum, încă sunt
așteptaţi pentru aceste cursuri salvatoare, care
le vor fi de folos pentru examenul ce urmează.
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Debut editorial

Muzica generaţiei noastre

Tablou

Petrecere aniversară Zodiar
cu The MOOoD

Dan – Gabriel MOMAN
În urma mea se întindea deșertul. Un altfel de deșert, cu pământ negru în loc de nisip, pământ
din care nu a rodit nimic și nici nu
ar fi rodit vreodată. Era un deșert
negru, deșertul deșertăciunilor, cu
oase, arme și coifuri sparte lucind
în lumina lunii. Eram așezat pe un
dâmb, cu spatele, cu ochii închiși
și cu degetele smulgând iarba ce
creștea înaintea mea. Eram piatra
de hotar. Deșertul nu m-ar fi depășit și nici Raiul nu ar fi vrut să
treacă mai departe de mine. O
adiere îmi mângâia chipul și un
fior mă trecea pe șira spinării. Eram
hotar între liniște și cântec, între
viaţă și dincolo de viaţă, dar eram
mai mult într-o parte decât în cealaltă. Un Iisus răstignit în mijlocul
câmpiei verzi se oglindea în umbra
mea răstignită dincoace, umbră
fără expresie, cu rănile deschise și
secate, pe crucea reflexie a Crucii.
Iar eu îmi pictam peisajul. Soarele
era reflexia lunii, oasele erau reflexia vieţii, numai eu nu mă oglindeam nicăieri. Stăteam chircit și
gol, într-un spectacol de forme și
umbre. Grecul m-ar fi pictat pe un
ciob în chip de luptător înfrânt,
conturând liniile trupului, fiecare
cută, fiecare mușchi, o figură neagră pe un fundal roșu, zeul Pan
fără rânjet, faţă de renascentistul
pentru care nu aș fi fost decât un
supravieţuitor al ciumei milenare,
doar o formă și o umbră. Am luat
o frunză și am îngropat-o în pământul meu. Pământul s-a deschis.
Fum și sânge evadau din măruntaiele sale și în urma lor zăcea
frunza carbonizată. Oricâte frunze
aș fi rupt, ele creșteau la loc, precum fumul și sângele nu secau niciodată.
Și ce mândru era acela din faţa
mea! Înaripat, cu sabie de foc, platoșă și coif de aur, străjuia o tulpină
firavă, cu un singur fruct. Un vânt
mai puternic ar fi spulberat-o întrun nor de praf. Dar acolo nu bat
astfel de vânturi. N-aș face de strajă
doar pentru atât, mă fulgeră gândul. Am avut și eu cândva un arbore aici. Dar nu se compara cu
acesta. Era mare, chiar uriaș și era
plin de rod, pe când pământul era
încă fertil. Dar când am vrut să
gust s-a scuturat, apoi s-a uscat și
a putrezit. De atunci sunt piatra
hotarului pe care nimeni nu vrea
să-l treacă. Nici de aici și nici de
dincolo.

Andra SECHILA
Livia URECHE BRAȘOVEANU
Muzică, dans, distracţie cât încape, acestea
au fost coordonatele petrecerii aniversare organizate în urmă cu câteva zile în clubul
Zodiar, un loc comun pentru toţi studenţii
urbei. Acum doi ani, clubul Zodiar își deschidea
porţile pentru tinerii dornici să se simtă și să
se manifeste altfel, atât pe scenă cât și în faţa
ei. Atunci THE MOOoD și Publicul au fost
magnifici. Așa au fost și în acest an, cu ocazia
împlinirii a doi ani de activitate. Clubul Zodiar
din Galaţi a organizat o mega-petrecere având
ca invitaţi speciali faimoasa trupă THE
MOOoD. La petrecerea aniversară au concertat
în deschidere trupele Greenish, Over și 789
Art.

Cine sunt?
Povestea acestei trupe a început în primăvara
anului 2006, ca un anunţ de matrimoniale: cu
o chitară primită cadou și un anunţ pe net.
Cert e că n-au făcut cover-uri, dar nici nu au
stat cu mâinile în sân. Au cântat, în schimb, în
aceleași an, în clubul Big Mamou din București,
în faţa a 150 de prieteni. Odată ce au început
turneele, succesul le-a fost confirmat și de in-

vitaţiile de a concerta pe scenele unor festivaluri
și concerte precum B`ESTFEST în 2008 și
2009, Lenny Kravitz, Exit Festival din Serbia,
Eurosnic Festival din Olanda, acesta fiind și
unul dintre cele mai mari festivaluri europene,
etc. La toate aceste manifestări s-au descurcat
destul de bine, având în vedere faptul că au
concertat în faţa unui public masiv, care strângea
între 15.000 și 70.000 de oameni.

The MOOoD au cântat și continuă să
cânte în cluburile din întreaga ţară. Au ajuns
în topurile Radio Guerrilla, pe sticlă la Garantat
100%, la Cronica Cârcotașilor, la Apropo Tv
și s-au strecurat și prin reviste diverse, ca
VICE, DILEMA VECHE, ELLE etc.
Cert e că și-au atras o grămadă de fani
care știu pentru ce ies din casă atunci când
merg să-i vadă!

Generozitate editorială

O soluţie neașteptată: cărţi virtuale gratuite
Dan MOMAN
Violeta GRIGORE
Indiferent de opinia pe care o avem faţă de
cărţi, indiferent pe ce este ea fondată sau de
stereotipurile cu privire la cel care citește,
adevărul este că avem nevoie de cărţi. Motivele
sunt variate: că ne referim la activitatea de
student cu aspiraţii, care vrea să se pregătească
mai bine pentru examene, să redacteze o licenţă
bine documentată sau să-și însușească anumite
cunoștinţe pentru domeniul pe care îl va îmbrăţișa după absolvire, că vorbim de îmbogăţirea
competenţelor cerute de locul de muncă pentru
o mai bună desfășurare a activităţii sau e vorba
doar de plăcerea lecturii și de stima de sine
care vine odată cu aceasta, cărţile vor juca
mereu un rol important.
Auzim însă din ce în ce mai des că în ziua
de azi nu se mai citește. Care ar putea fi motivele?
Sunt prea scumpe cărţile și nu vi le mai permiteţi?
Este prea incomod mersul la bibliotecă, iar formatul clasic de carte vi se pare demodat iar
grosimea și greutatea descurajează? Sau nu
puteţi sta la distanţă de Messenger și Facebook?
Oricare ar fi răspunsurile, soluţii se găsesc, iar
cărţile vor să ţină pasul cu tehnologia prin ceea
ce numim astăzi e-books. Și cu toate că tehnologia
e abia la început iar titlurile sunt prea multe ca
să poate fi convertite în format electronic într-

un timp atât de scurt, există câteva site-uri care
oferă astfel de cărţi în limba română și, mai
mult sau mai puţin, gratis.
Astfel, Editura Polirom, la adresa
http://www.polirom.ro/biblioteca-online/ pune
la dispoziţie șase pagini de cărţi virtuale în care
regăsim titluri precum: „Scrieri de lingvistică
generală” de Ferdinand de Saussure, „Despre
vieţile și doctrinele filosofilor” de Diogenes
Laertios, „Regulile metodei sociologice” și „Formele elementare ale vieţii religioase” ale sociologului Emile Durkheim, „O introducere în
presa scrisă și vorbită” de Claude-Jean Bertrand
sau „Gândirea și mișcarea” de Henri Bergson.
Toate aceste cărţi pot fi descărcate după ce aţi
fost de acord în prealabil cu termenii și condiţiile
stabilite de editură.
În continuare, site-ul http://www.cartiaz.ro/
oferă o serie de e-books împărţite pe 23 de categorii. Se pot găsi acolo cărţi ca: „Arta de a
avea întotdeauna dreptate” de Arthur Schopenhauer, „Psihologia inteligenţei” de Jean
Piaget, „Etica nicomahică” a lui Aristotel, „Interpretarea viselor” de Sigmund Freud. Am
enumerat aici doar câteva dintre titlurile mai
cunoscute din domenii variate. Pe acest site
mai poate fi găsită o întreagă serie de cursuri și
manuale.
Nu
putem
scăpa
din
vedere

http://www.scribd.com, cea mai mare companie
de publishing și social reading din lume, cum
aflăm din autodescrierea site-ului. Să-i zicem
un youtube al cărţilor. La o primă căutare am
găsit: „Comunicarea de criză: tehnici și strategii”
de Cristina Coman, „Campania de relaţii publice”
de Bernard Dagenais, „Responsabilitate socială
corporatistă” de Luminiţa Oprea... și acestea
sunt doar câteva dintre titlurile folositoare în
redactarea unei teme de licenţă la specializarea
comunicare. Aceste cărţi pot fi citite direct pe
site, dar dacă vreţi să le descărcaţi aveţi o
perioadă scurtă de la prima înregistrare în care
le puteţi downloada gratuit, apoi puteţi încărca
pe site propriile materiale ca să puteţi descărca,
la schimb, pe cele de care aveţi nevoie. Iar, în
ultimă instanţă, vă puteţi face un abonament
de o lună cu numai 9$.
Mai există și o serie de site-uri mai mici, cu
un număr limitat de titluri, cum ar fi http://www.escoala.ro/biblioteca/index.html, http://www.biblior.net/, http://cartielectronice.blogspot.com/,
sau http://www.bjmures.ro/bd/index.php. Și pentru cei mai curioși există site-ul
http://www.phx.ro/citeste-carti-gratis-online care
conţine o întreagă listă de adrese pentru cărţi
virtuale cu descrierile aferente, însă nu toate
gratuit.
Spor la citit!

Bursă internaţională oferită de fundaţia “Scripps Howard”
Marian STAMATE studenţi internaţionali pentru a participa la Foundation Wire.
Studenţii de la jurnalism sau de la comunicare care stăpânesc foarte bine exprimarea
scrisă și orală în limba engleză pot aplica
pentru o bursă în Washington D.C. Centrul
Internaţional pentru Jurnalism va alege doi

programul "Scripps Howard Foundation Semester", prin care li se oferă burse la Washington. Studenţii au astfel posibilitatea să participe la evenimente în capitala Statelor Unite
dar și să scrie articole pentru Scripps Howard

Bursa se va desfășura la Scripps Howard
News Service în perioada septembrie-decembrie iar unele dintre articole vor fi publicate
în ziarele de pe întreg teritoriul Statelor Unite.
Data limită de înscriere este 14 mai 2012.
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Interviu cu avocatul Marius Mohonea, membru al Baroului București

Facultatea, fundament al unei
profesii împlinite
Marius Mohonea este unul dintre
absolvenții Facultăţii de Drept din cadrul
Universității Danubius din Galaţi care și-a
construit cu succes o carieră în domeniul
profesional ales în perioada studenției. Deși
recunoaște că a mers la Drept mai mult împins
de la spate de tatăl său, nu regretă niciun moment alegerea facută. Deși încă se află la o
vârstă fragedă, 30 de ani, el a reușit să se
impună într-o lume destul de exclusivistă,
cum este cea a avocaților. Mohonea Marius a
absolvit studiile universitare în anul 2005 și
este membru al Baroului București, exercitând
cu mândrie profesia de avocat. Este un om
ocupat, dar, între două procese, am reușit săi smulgem un interviu telefonic. A acceptat
cu plăcere să rememoreze amintiri și momente
din studenție, la care, mărturisește el, se
gândește cu nostalgie.
Reporter: Bună ziua! Îți mulțumesc pentru
că ai găsit timp să discuți cu noi.
Mohonea Marius: Bună ziua! Pentru un
prieten drag, voi găsi întotdeauna timp.
R.: Cum este viața la București?
M.M.: Cu siguranță are un ritm mult mai
alert decât la Galați sau Brăila, mai ales în
avocatură, unde concurența este una destul
de acerbă.
R.: Spune-mi, îți mai amintești primele
impresii despre studenție?
M.M.: Țin minte că eram un proaspăt absolvent de bacalaureat care avea emoții foarte
mari, mai ales că trebuise să dau și un examen
de intrare la facultate. Nici nu se terminaseră
bine emoțiile cu bacul și a trebuit să susțin
un alt examen. Ca oricare tânar, aș fi vrut să
fiu un pic mai liber, să mă pot bucura de beneficiile verii. Primul contact cu facultatea a
fost însă un moment de revelație pentru mine,
am știut că am făcut cea mai bună alegere.
R.: Cum ți se par, după atâta timp, acei
ani?
M.M.: Au fost ani grei, dar și frumoși. Se
știe că cea mai frumoasă perioadă din viața
unui om este cea a studenției.

„În exercitarea
unei profesiuni apar mereu
noi provocări”
R.: Ești un caz fericit de absolvent al unei
Facultăți de Drept care s-a realizat în domeniul
profesional ales. Care este secretul tău?
M.M.: Nu este niciun secret. Multă muncă,
seriozitate, dorință de reușită și multă învățătură,
acestea sunt ingredientele care-ţi asigură succesul. Acum, pot spune că Universitatea, în
cei 5-6 ani, cât am urmat Facultatea și Masterul,
m-a pregătit destul de temeinic pentru această
profesiune. Desigur, în facultate faci mai multă
teorie decât practică, iar specializările sunt
numeroase, însă baza rămâne. Informațiile
acumulate în anii studenţiei rămân undeva în

mintea ta și ţi le vei aminti de fiecare dată
când vei avea nevoie de ele.
R.: Crezi că facultatea pune accentul pe
esențial sau ceea ce se face în facultate nu are
legătură cu realitatea?
M.M.: Pot spune că la Universitatea Danubius am avut parte de profesori excepționali,
care au fost întotdeauna la subiect, care au
știut mereu ce să ne învețe și, cel mai important,
ne-au transmis și nouă din imensa lor
experiență practică. În exercitarea unei profesiuni apar mereu noi provocări, care nu pot
fi prevăzute de către profesori, dar pot afirma
că învățămăntul urmat la Universitatea Danubius a fost de cea mai bună calitate.
R.: Oamenii au diverse mentalități și
concepții greu de schimbat. Știu că în acea
perioadă, ca și acum, era mentalitatea că,
dacă urmezi o facultate privată, treci prin ea
ca lebăda prin apă, fără să rămâi cu nimic.
Te-ai lovit de acestă concepție?
M.M.: Bineînţeles. Toți care auzeau unde
îmi urmez cursurile se uitau chiorâș la mine,
probabil că-și spuneau în gând: „Uite altul
care face facultate ca să se afle în treabă”. Important este că nu m-am lăsat descurajat. Pot
spune chiar că m-am ambiționat un pic. Din
acest motiv, vreau să le transmit tuturor celor
care urmează cursurile Universității Danubius
că trebuie să aibă încredere în profesorii lor,
care sunt de o calitate deosebită. Dacă ai
dorință de a învăța, poți realiza tot ceea ce țiai propus.
R.: Poți face o comparație între calitatea
învățământului de atunci și cel de acum?
M.M.: Nu sunt în măsură să fac această
comparație. Pot spune că, pe vremea mea, se
făcea școală, se învăța pe rupte. Desigur, vremurile se schimbă. Pentru o instituție de
învățământ este important să țină pasul cu
vremurile, cu noile mentalități ale tinerilor,
cu noile metode de învățare. Am observat cu
mare placere că Universitatea Danubius s-a
pliat foarte bine pe nevoile studenților săi,
fără însă să facă rabat de la calitatea
învățământului, absolvenții săi fiind foarte
căutați de angajatori.

„România ar trebui să
inițieze o politică națională
de atragere și integrare a
acestor absolvenți”
R.: Ne poți relata o întâmplare mai amuzantă din timpul studenției?
M.M.: Îmi amintesc faptul că, la un examen
la Drept civil, curs ţinut de domnul Ioan
Apostu, a fost o situație tare haioasă. Examenul
se dădea atât „pe numere”, cât și „pe cifre”. La
finele examenului, unele dintre lucrări s-au
amestecat, iar domnul profesor nu a mai dat
voie numănui să iasă din sală; a ieșit o anchetăăă… Dar până la urmă totul s-a rezolvat cu
bine.

R.: Consideri că facultatea te pregătește
pentru a lua în piept realitățile domeniului
profesional?
M.M.: Desigur, facultatea are rolul ei. Pe
mine m-a ajutat enorm. Tot ce am învățat
acolo mi-a folosit. Trebuie spus însă că, dacă
tu nu folosești ce ai învățat în școală, nu
dezvolți prin studiu individual, atunci vei
avea un mare dezavantaj în profesia aleasă.

Premiul European
Pentru Drepturile
Civile ale
Minorităţilor Sinti
și Romă, luat
de un român
Fănica DRAGOMIR
Andrei ROMAN
Jurnalistul George Lăcătuș a primit, la Berlin, Premiul European Pentru Drepturile Civile ale Comunităţilor
Sinti și Romă, oferit pentru a treia
oară de Consiliul Central al Comunităţilor Sinti și Romă din Germania
împreună cu Fundaţia Manfred Lautenschläger (Heidelberg, Germania).
Premiul Special, în valoare de
5.000 de euro, a fost acordat jurnalistului George Lăcătuș, reporter la
Evenimentul Zilei și președintele
Asociaţiei Jurnaliștilor Romi din România. Această organizaţie are ca
scop major atât combaterea stereotipurilor și resentimentelor propagate
de unele instituţii media românești
vizavi de minoritatea romă, cât și
conștientizarea și sensibilizarea jurnaliștilor cu privire la această minoritate în general. De asemenea, susţine activitatea a numeroase ONGuri rome prin consiliere în organizarea
conferinţelor de presă. George Lăcătuș consideră că internetul reprezintă una dintre cele mai periculoase
platforme de răspândire a rasismului
și incitării la violenţă.

R.: Este pregătită România să absoarbă
un așa mare număr de absolvenți de studii
superioare?
M.M.: Cert este că România are o acută
nevoie de personal specializat și înalt calificat.
Observ că tot mai mulți studenţi aleg să
urmeze o carieră în străinătate, atrași de
condițiile de muncă și salariile mai bune din
Occident. România ar trebui să inițieze o
politică națională de atragere și integrare a
acestor absolvenți. Doar cu un suflu nou România poate trece de această perioadă mai
tulbure.
R.: La final, ce le poți recomanda actualilor
studenți?
M.M.: Le recomand să nu plece la prima
ofertă care vine din străinătate. Sunt și în România destule oportunități și trebuie să
conștientizeze că numai prin schimbarea vechilor mentalități țara noastră poate reuși. Ei
sunt cei care pot schimba această mentalitate
și, cu cât sunt mai mulți, cu atât vor reuși mai
multe. Avem resurse enorme și nu trebuie să
așteptăm de la nimeni nimic, pentru a reuși
pe plan profesional. Totul stă în puterea noastră!
R.: Îți mulțumim pentru timpul acordat.
Mult succes pe mai departe!
M.M.: Mulțumesc! Le doresc multă baftă
celor care urmează să-și dea examenul de licenţă.

Interviu realizat de Velea ROMEO și
Livia URECHE (BRAȘOVEANU)

Premiul European Pentru Drepturi
Civile a fost înfiinţat în 2007 și reprezintă un aport semnificativ pentru
apărarea drepturilor cetăţenești și
pentru asigurarea egalităţii de șanse
a etniei sinti și romă. Mai mult decât
atât, se dorește să fie un exemplu și
un semnal către instituţiile politice,
media și grupurile sociale din Europa
responsabile în lupta împotriva clișeelor, a prejudecăţilor și oricăror
forme de excluziune.
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Un jurnalist de la
The Sun, arestat
în ancheta pentru
corupţie din
scandalul
interceptărilor
Alexandra TONIŢĂ
Mădălina SĂRACU
Trei persoane, inclusiv un jurnalist
de la The Sun, un tabloid din grupul
media al lui Rupert Murdoch, au fost
arestate în Marea Britanie, în cadrul
anchetei pentru corupţie legată de
mediatizatul scandal al interceptărilor
telefoanelor.
Potrivit mai multor publicaţii britanice, jurnalistul de la The Sun este
Duncan Larcombe, în vârstă de 36 de
ani, corespondentul pentru Casa Regală al tabloidului. Știrea a fost confirmată și de o purtătoare de cuvânt
a News International, filiala din care
fac parte publicaţiile britanice ale grupului Murdoch, fără să precizeze însă
care este identitatea acestuia. Cele
trei persoane au fost arestate în cadrul
anchetei efectuate asupra mituirii
unor poliţiști și funcţionari în schimbul
obţinerii de informaţii.
Celelalte două persoane arestate
sunt un fost militar, în vârstă de 42 de
ani, și o femeie, în vârstă de 38 de ani.
În total, 26 de persoane au fost
arestate până în prezent, inclusiv mai
mulţi jurnaliști de la The Sun, în cadrul
acestei anchete, efectuată în paralel
cu o altă anchetă a Scotland Yard,
asupra interceptării unor telefoane
de către tabloidul News of the World
(NotW), închis în plin scandal de către
grupul lui Murdoch, în iulie.

NY Times:
Informaţia gratuită
online, pe cale
de dispariţie
Din ce în ce mai puţine articole
editoriale de la NY Times vor fi disponibile gratuit pe internet. Astfel,
s-a decis ca din luna aprilie utilizatorii
să poată avea acces la doar 10 articole
gratuite pe lună, faţă de 20, cum
este în prezent. De asemenea, New
York Times Company a precizat că
va menţine un nivel ridicat de articole
gratuite atât pe site-ul publicaţiei
cât și pe platformele digitale: tabletă
și smarthphone.
Sistemul digital cu plată lansat
anul trecut a reușit să adune peste
454.000 de abonaţi la diferite pachete. Pentru pachetul NYTimes.com
pentru smarthphone, tablete sau
pentru acces nelimitat, în prima lună
costul fiecărei opţiuni este de 99 de
cenţi. Începând cu a doua lună abonamentul pentru tabletă este de
20$, pentru smarthphone este de
15$ iar pentru accesul nelimitat abonamentul este 35$.
În România, mai multe publicaţii
au introdus plata pentru conţinutul
online. Între acestea, amintim „Dilema
Veche” și „Ziarul Financiar”.

Mădălina SĂRACU
Alina CHIRICĂ

Interviu cu directorul Antena 1 Galaţi-Brăila, jurnalistul Cristian Deceanu

„Mi-am dorit să ajung un pilot
de renume dar am ajuns jurnalist”
Sofiţa COSTEA la Danubius pot spune că este un adevarat
Nicoleta POPA privilegiu, de care eu nu am beneficiat la înCristian Deceanu și-a început cariera de
jurnalist la Radio Alfa, ocupând funcţia de
editor-prezentator. Mai târziu și-a desfașurat
activitatea la Radio Popular, instituţie care la
acea vreme s-a dorit a fi a doua reţea de de
posturi radio a Trustului Media-Pro. A lucrat
multă vreme la ProTV Galaţi-Brăila, iar acum
este director la Antena 1 Galaţi-Brăila.
- Cum aţi ajuns sa lucraţi totuși în televiziune?
- După desfiinţarea postului de radio, întreaga echipă a fost cooptată să lucreze la
staţia ProTv, nou înfiinţată la Galaţi.
-De când lucraţi în acest domeniu?
-În septembrie s-au împlinit 18 ani.
-Care este părerea dumneavoastră despre
faptul că la universitatea Danubius Galaţi s-a
înfiinţat un post de televiziune?
- E mare lucru să ai unde să aplici tot ceea
ce înveţi la orele de curs. Pentru studenţii de

ceputul carierei mele.

- Ne spuneţi și nouă ce tip de știri sunt
cerute de telespectatori?
- De-a lungul carierei mele am reușit să
fac un așa-zis top al știrilor. Din păcate, știrile
despre violenţă ocupă primele locuri în top.
Nu sunt neglijate de telespectatori nici știrile
despre economie, sănătate, sport, social, dar,
așa cum ziceam, știrile tip can-can încă sunt
la mare căutare. Nu sunt adeptul acestor știri,
dar, până la urmă, televiziunea este totuși o
afacere, iar acest tip de știri asigură o continuitate în activitatea mass-media.
- Care ar trebui să fie atuurile unei persoane
care ar dori să devină prezentator tv?
- În primul rând să cunoască foarte bine
evenimentul pe care urmeaza să-l prezinte,
apoi să fie stăpân pe sine. Mai trebuie spus că
pregătirea și cultura generală trebuie să fie
punctul forte al unui prezentator. Nu trebuie
să arăţi ca un manechin. Claritatea în vorbire,
carisma și vocea sunt elemente de transmitere

Din cele 14 premii Pulitzer acordate
pentru jurnalism, nouă au mers spre presa scrisă

Premii Pulitzer pentru
jurnalismul online

- Dacă nu aţi fi ales cariera de jurnalist,
spre ce carieră v-aţi fi îndreptat?
-Aș fi urmat cariera de pilot. Chiar mi-am
dorit așa ceva și aveam planuri concrete pentru
ceea ce urma, dar neșansa m-a marcat. Un
eveniment nefericit în viaţa personală m-a
determinat să renunţ la acest vis, de a deveni
pilot. Pentru mine pilotajul a rămas totuși un
hobby și îl practic de câte ori am ocazia. Cred
că sunt un om împlinit, satisfăcut în plan profesional. Meseria de jurnalist mă completează.

Competiţia este dedicată studenţilor

O româncă, printre cei zece finaliști
ai concursului de fotografie organizat
de Google

George CHIPER
Iuliana TABAC
Site-urile de știri au fost recompensate pentru conţinutul
editorial de calitate și la ediţia din acest an a premiilor
Pulitzer.
Site-urile Politico și The Huffington Post au câștigat la categoria „Caricatură”, respectiv „Reportaj naţional”. Politico
are și o ediţie print, dar audienţa sa este similară cu cea a siteului. Juriul premiilor Pulitzer a precizat că în acest an
conţinutul digital a jucat un rol important în nominalizările
la șapte categorii: Serviciu Public, Breaking News, Jurnalism
de investigaţie, Jurnalism explicativ, Presă naţională, Caricatură
și Fotografie Breaking News.
Din cele 14 premii Pulitzer acordate pentru jurnalism,
nouă au mers spre presa scrisă. Din celelalte cinci, două au
fost câștigate de HuffPo și Politico; unul a fost obţinut de un
săptămânal din Seattle, The Stranger; alte două premii au fost
revendicate de agenţiile de știri Associated Press și Agenţia
France Press. Nimeni nu a câștigat la categoria „Editorial”.
Premiile Pulitzer sunt acordate anual din 1917. Fiecare
premiu valorează 10.000 de dolari, cu excepţia celui atribuit
serviciului public, care este o medalie de aur.

a informaţiei atât timp cât știi să le folosești.
Sunt persoane care nu arată ca un fotomodel
dar știu să se exprime, să vorbească pertinent
și cu siguranţă vor putea să ocupe scaunul de
prezentator tv.

Roxana GĂNEANU
Oana IORGA
O româncă este finalistă a concursului
de fotografie dedicat studenţilor. Google
a anunţat care sunt cele zece fotografii
din finala concursului Photography Prize
2012 la care au trimis poze 20.000 de
studenţi din 146 de ţări. Între cele zece
poze din finală se numără și cea a româncei Alexandra Claudia Manta, care
a câștigat la categoria Călătorii. Cele zece
lucrări vor fi expuse începând cu 23 mai
la Saatchi Gallery, în Londra.
Google a anunţat regulile concursului
la final de 2011, iar fotografiile au putut
fi trimise până la 31 ianuarie, principala
condiţie fiind ca participanţii să aibă
peste 18 ani și să fie studenţi. Interesant
este că printre cei care nu au avut voie să
participe se numără rezidenţi din ţări
precum Brazilia, Cuba, Iran, Irak, Siria,
Coreea de Nord, Sudan, Libia, Liberia,

Zimbabwe, Myanmar, dar și regiunea
canadiana Quebec.
Au fost zece categorii, iar Google a
anunţat acum câștigătorii fiecărei categorii,
unul dintre premii constând în faptul că
fotografiile vor fi expuse începand cu 23
mai, timp de șapte săptămâni, la galeria
Saatchi din Londra. Trei dintre finaliști
sunt din Israel, iar alte ţări reprezentate
sunt Norvegia, Ungaria, Suedia, Marea
Britanie, SUA, China, dar și România.
Alexandra Claudia Manta a câștigat
la categoria Călătorii și este, conform
profilului realizat de Google+, studentă
la Central European University, la Budapesta.

Platformele mobile - cheia succesului, cred directorii de marketing

Perspectivele pieţei media
Violeta SIMION dintre participanţi susţin că își vor dubla cheltuielile brandurilor. 94% cred că media tipărite au un viitor
Claudiu ANDONE de publicitate și comunicare pe platforme mobile atât timp cât devin "companii de conţinut".
Un sondaj la care au participat câteva zeci de
directori de marketing ai unor mari companii din
lume, pe tema principalelor schimbări prin care
trece industria de media și publicitate, a fost prezentat
în cadrul Festival of Media Global, eveniment care
a reunit zilele trecute la Montreux, Elveţia, directori
și președinţi ai unora dintre cele mai mai mari
companii și reţele de publicitate. Potrivit unei
informări a organizatorilor, sondajul arată că 85%

în următorii doi ani, deși doar 20% cred că agenţiile
de media se pricep la media digitale în măsura în
care se pricep la media tradiţionale. 70% dintre directorii de marketing participanţi la sondaj cred, pe
de altă parte, că agenţiile de media au în prezent
idei de calitate mai bune decât în urmă cu cinci ani.
80% din responsabilii de marketing de brand
apreciază că brandurile devin furnizori de conţinut
prin adaptarea la noile strategii de comunicare a

Principalele ameninţări în activitatea de marketing sunt considerate a fi lipsa de transparenţă
în unele activităţi ale agenţiilor de media (menţionată de 72% din respondenţi) și lipsa unor
soluţii integrate (70%). Părerile sunt împărţite
(50%-50%) în privinţa ameninţării pe care Google
ar reprezenta-o la adresa procesului de cumpărare
media și în privinţa importanţei costurilor în
achiziţia media.
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Interviu cu Președintele Ligii studenţilor, Sorin Lăcătușu

,,Liga Studenţilor pentru mine
înseamnă o reuniune a studenţilor’’
Eu sunt președinte la Liga studenţilor de
Daniela IONAȘCU
câteva
luni, mai exact de prin noiembrie,
George CHIPER
- Poţi să ne spui ce înseamnă pentru tine
Liga Studenţilor?
Liga Studenţilor pentru mine înseamnă
o reuniune a studenţilor care promovează
interesele lor în primul rând și promovează
și interesele universităţii din punct de vedere
al media, de exemplu acţiunile noastre sunt
mai vizibile, îţi dai seama, fiind studenţi,
universitatea are anumite avantaje din partea
noastră.
- Cum se pot înscrie studenţii în Ligă?
Studenţii pot completa un formular de
înscriere, care se depune la sediul nostru, la
B17, etajul 1.
- Cum se realizează comunicarea între
Liga studenţilor și studenţii din universitate?
Noi comunicăm prin multe feluri, de
exemplu avem pagina de facebook, Danubius
University Students Association, și mai comunicăm prin flyere, pliante, postere o să
mai vedeţi lipite pe colo, pe colo, din partea
Ligii studenţilor...
- Ce proiecte s-au desfășurat în cadrul
Ligii studenţilor?

dacă ţin minte bine, și în cadrul ligii să știi
că nu au avut timp să se desfășoare foarte
multe proiecte, eu le văd mai vizibile doar
pe două: Balul Studenţilor, care e organizat
de Liga studenţilor, și am mai avut acţiunea
de strângere de semnături și dezbatere publică
cu privire la ACTA, dacă esti la curent,
acordul acela comercial care privește limitarea
accesului la internet și așa mai departe.
- Ce părere ai despre proiectul VEHMED?
Despre VEHMED… numai de bine! Este
o oportunitate foarte bună pentru studenţi,
pentru că ei pot să facă practică, cum ar
veni, în sediul universităţii, să lucreze cu
aparatură de specialitate, cu camera, învaţă
să facă reportaje, e un lucru foarte bun
pentru studenţii noștri și chiar mă bucur că
este în cadrul universităţii noastre și nu prea
mai găsești în altă parte. La alte universităţi
eu nu am auzit să se beneficieze de asemenea
servicii.
- Sunt studenţi care doresc să se implice
în acţiunile ligii?
Da, bineînţeles! În ultima perioada chiar
am foarte mulţi studenţi care doresc să se

implice în acţiunile ligii, mai ales în acţiunea
ACTA, care a fost extrem de mediatizată.
Chiar am avut mulţi studenţi care au vrut să
strângă semnături pentru noi, să ne ajute cu
ceva… sau nu numai studenţi, ci și cetăţeni
obișnuiţi, prietenii mei care nu sunt studenţi
la Danubius și au vrut să mă ajute.

Dan Puric: „Demnitatea este o taină”
Într-o sală umplută până la refuz, actorul
și regizorul Dan Puric a oferit de curând
publicului gălăţean o seară de vis prin explicarea sintagmei ”Fii Demn”. Timp de două
ore, acesta a explicat demnitatea poporului
român pornind de la ţăranul român până la
martirajul lui Constantin Brâncoveanu. Prelegerea, care a fost presărată cu momente
amuzante, dar și de reflecţie, unde ne situăm
noi ca neam, a ridicat publicul în picioare,
care a stat până târziu pentru a obţine un
autograf și a schimba câteva vorbe cu cel
care se opune imbecilizării în masă și încearcă
să aduc în inimile noastre capacitatea de a fi
demn.

Dan Puric și-a lansat cartea „Fii Demn”,
eveniment ce a avut loc la Casa de Cultură a
Studenţilor din Galaţi, iar pentru publicul
adunat pentru care nu a mai fost loc în sală
au fost instalate monitoare pentru a reda
cuvântarea lui Puric pe holurile instituţiei.
Cartea lui Dan Puric, scrisă la persoana I,
este structurată în șase capitole și reprezintă
confesiunea unui om care se bucură de
fiecare răsărit de soare și care, cu sensibilitate
dar și cu luciditate, redescoperă, pentru sine
dar și pentru noi, reperele necesare oricărui
român: mama, pământul și neamul românesc.
Cu o scriitură simplă, dublată de umor și
ironie, autorul cărţii ”Fii Demn” reconstruiește
prin prisma unui demers personal o lume

ce se caută pe sine dar care, în esenţa ei, nu
și-a pierdut simţul valorii și credinţa. Decupajele de viaţă, poeziile, portretele, întâmplările relatate simplu, dar viu, poveștile și
eseurile pregătitoare fac lectura aparent
ușoară. Abia după ce închizi cartea îi înţelegi
mesajul fascinant. Demnitatea nu se învaţă
într-o lecţie, ci se deprinde din prima până
în ultima clipă a vieţii.

Neamul românesc,
asemeni unui spic de grâu
Lumea creată de Dan Puric în prezentarea
avută la malul Dunării a fost o călătorie fascinantă prin istoria omenirii. A fost o demonstraţie a valorii care se numește demnitate
și a faptului că nu oricine poate fi demn. O

Facultatea modernă
– cursuri interactive,
teorie aplicată
în practică, relaţii
cu angajatori
din domeniu
Nicoleta POPA
Roxana GĂNEANU
Sorina ROTARU

O pledoarie pentru fiinţa umană venită de la un om dem și cu dragoste de oameni

O carte simplă, dar plină
de adevăr uitat

Care sunt cele mai importante
lucruri pe care și le doresc
studenţii

comunicare deschisă, de la egal la egal, între
omul simplu Dan Puric, dar cu o voinţă de
fier, și publicul care a uitat de necazurile de
zi cu zi pentru a putea să își vindece sufletul
chinuit sistematic. Nu în ultimul rând, prezentarea de la Casa de Cultură a studenţilor
a fost o readucere aminte a ceea ce suntem,
a ceea ce am fost și mai ales a ceea ce putem
fi. Un popor care rezistă de peste 2.000 de
ani, de esenţă tare, care este supus constant
presiunii și anihilării de către vecini, dar
care are o capacitate senzaţională de a rezista
demn, pentru că avem o coloană vertebrală
întărită de atâtea încercări. Suntem asemenea
unui spic de grâu, care poate crește în cele
mai dure condiţii.

Violeta SIMION
Dorin BURUIANĂ

În rolul unui mic ziarist am încercat
sa aflăm care ar fi doleanţele studenţilor
din cadrul Facultăţii de Comunicare
dar și ce așteptări au de la reprezentanţii
facultăţii.
Am optat pentru un mini sondaj
de opinie, adresat studenţilor de la comunicare din diferiţi ani de studiu. Întrebările deschise au sunat cam așa:
ce așteaptă de la facultate, ce ar vrea
ca să vină cu drag la facultate, ce cred
ei că le-ar trebui ca să se angajeze mai
ușor.
Răspunsurile se pare că au un caracter general. Cel mai mult s-a vehiculat
ideea de cursuri interactive dar și punerea în practică a celor învăţate.
Se pare că esenţiale și mai ușoare
pentru studenţi ar fi cursurile interactive,
adică întrebări-răspunsuri, sau materia
exemplificată.
Punerea în practică a celor învăţate
este un alt răspuns des întâlnit. Având
un profil de comunicare și relaţii publice,
ce se poate plia pe mai multe domenii
- cum ar fi: jurnalism comunicare dar și
PR, ce are un rol important pe piata de
orice fel -, studenţii își doresc să cunoască și ascunzișurile acestor posibile
meserii, să cunoască pașii spre o carieră
mult dorită fără piedici.
„Loviţi” de aceeași întrebare pusă
de angajatori la un posibil interviu pentru un job - ”Aveţi experienţă în domeniu?” - am întrebat studenţii ce cred că
le-ar trebui pentru angajare și dacă
facultatea le-ar putea pune la dispoziţie
aceste informaţii. Răspunsurile au fost:
cunoașterea măcar a primilor pași pentru începerea unei cariere dar și minimul
de experienţă necesar.
Toţi studenţii visează la posibilitatea
angajării în domeniul studiat în facultate
și nu trecerea prin alte 10 joburi pentru
a ajunge la cel dorit. Această posibilitate
este mai greu înţeleasă de angajatori,
care merg pe concepţii învechite, dorind
rezultate imediate și nu recurg la încercarea de a instrui un personal neexperimentat dar dornic de cunoaștere
și succes.
Ușor, ușor, sistemul de predare universitar a luat forme diferite, accesibile
și ajutătoare pentru obţinerea joburilor
visate. Studenţii de la Facultatea de
Comunicare se bucură de participarea
la un proiect care oferă primii pași spre
cunoașterea unei regii de televiziune
dar și a unei redacţii de ziar.
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Tradiţia populară rezistă
prin cercetări specifice

Atelier de costume
populare la Galaţi
Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” a lansat
un atelier specializat în confecţionarea de costume populare. Atelierul a fost creat în cadrul
proiectului „Costumul popular: unitate și varietate
la Dunărea de Jos” ca o soluţie viabilă pentru
reconstituirea și păstrarea portului popular specific din regiunea Dunării de Jos și va funcţiona
în cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos”,
deservind grupuri folclorice, instituţii de învăţământ, instituţii culturale și autorităţi locale
din întreaga regiune. Acest proiect face parte
din Programul Operaţional Comun România Ucraina - Republica Moldova.
”Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 1
an de zile și a avut un buget de aproape 90.000
de euro. A fost o muncă interesantă, destul de
grea, cu deplasări în Republica Moldova și Ucraina. Cercetătorii noștri au vizitat muzee, arhive,
au luat satele la pas, ca să descopere porturi
populare”, a explicat Sergiu Dumitrescu, directorul Centrului Cultural.

Concluzii deloc măgulitoare trase de președintele Camerei de Comerţ gălăţene:

„Dunărea trece pe lângă
Galaţi degeaba!”
Gabriela PAVEL
Petrică BRAȘOVEANU
Acesta este semnalul de alarmă tras
de președintele Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură (CCIA) Galaţi, Ion
Mocanu, în cadrul ședinţei desfășurate la
Prefectură, care a avut ca temă strategia
dezvoltării durabile a judeţului Galaţi
până în 2020. Cu aceeași ocazie s-au purtat
discuţii pe marginea înfiinţării unei aglomeraţii urbane din care să facă parte Galaţiul, Brăila și Măcinul, precum și localităţile adiacente lor, aceasta fiind modalitatea
gândită pentru atragerea de noi investiţii
care să conducă la înfiinţarea de locuri de
muncă. În cadrul ședinţei, președintele
CCIA a exprimat nemulţumirea că nu se
profită de faptul că municipiul nostru este
situat pe malul Dunării. „Dunărea trece
pe lângă Galaţi degeaba, factorii care au
creat această stare fiind taxele de canal,
navele care intră fiind taxate de către
guvern fără să se dea nimic în schimb,
precum și lipsa investiţiilor din infrastructura portuară”, a spus Ion Mocanu.
Directorul general al CCIA Galaţi, Dan
Lilion Gogoncea, a apreciat deschiderea
de care dă dovadă Prefectura în ultima
perioadă, precum și faptul că se încearcă
unii pași care să conducă la dezvoltarea
economică a judeţului. Gogoncea a sem-

nalat faptul că trebuie pus accentul pe
branduri care reprezintă programe, creșterea rolului euroregiunii reprezentând
un obiectiv major. Gogoncea a criticat
relaţia pe care o au autorităţile gălăţene
cu cele brăilene, considerând-o incertă și
nefundamentată. Directorul CCIA a mai
afirmat că în Europa conceptul de zonă
metropolitană este depășit, propunând
formula de „zonă urbană”. Gogoncea a
mai semnalat faptul că se repetă greșelile
din fiecare mandat, prin schimbarea structurilor în administraţie, afirmând că s-a
pornit greșit în privinţa cartierului Siret.

O nouă aglomeraţie
urbană: fata morgana
sau realitate?
Potrivit președintelui Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, Ciprian Dediu, au demarat demersurile pentru înfiinţarea unei aglomeraţii urbane
care să cuprindă trei orașe - Galaţi, Brăila
și Măcin, precum și localităţile adiacente.
„Acest lucru ar putea duce la atragerea
de investiţii pe proiectele legate de strategia
Dunării, care reprezintă fonduri ale comunităţii pentru diferite finanţări. În privinţa oportunităţii acestei aglomeraţii urbane, vă pot spune, de exemplu, că la

Măcin este forţă de muncă specializată în
confecţii, care ar putea veni să lucreze în
Galaţi sau Brăila, unde se caută personal
în acest domeniu, că apa potabilă de la
Măcin este de o calitate foarte bună și ar
putea fi folosită drept sursă de alimentare
pentru populaţia Galaţiului. Trebuie să
ne folosim de orice oportunitate de a
atrage investiţii, mai ales în ceea ce privește
dezvoltarea traficului portuar de mărfuri”,
a declarat Ciprian Dediu. Următoarea ședinţă a Consiliului Consultativ va avea
loc astăzi și rămâne de văzut dacă toate
discuţiile vor avea finalitate, cum ar fi
atragerea de investiţii.

Donaţi cărţi pentru sufletul românilor de peste Prut!
Cercetarea,
realizată în trei ţări
Parteneri în acest proiect, cei din Republica
Moldova au subliniat importanţa păstrării portului popular. ”Costumul popular este un certificat de iscusinţă și pricepere, reprezintă demonstraţia vie a creaţiei în masă. Costumul popular a pierdut în faţa ţinutelor orășenești.
Acum se regăsesc doar în diferite ansambluri
populare. Trebuie să recuperăm bogăţia portului
popular”, a afirmat vicepreședintele Raionului
Cahul, Vladimir Calmîc.
Cercetarea de teren s-a desfășurat în judeţul
Galaţi, raionul Cahul (Republica Moldova) și raioanele Reni și Izmail (Ucraina). Cercetarea a
avut ca scop identificarea unor piese autentice
de port popular, observarea și analizarea elementelor specifice, cum ar fi ansamblul de motive, croială, cromatică și tehnică de ţesut, reflectate atât pe ţesăturile care s-au păstrat în
lăzile de zestre, în expoziţiile tematice ale unor
instituţii de cultură, în patrimoniul unor muzee
etnografice cât și în imagini fotografice sau
studii de specialitate publicate anterior. Munca
depusă s-a transformat într-un atelier unde
toate informaţiile acumulate vor fi transpuse
în realizarea de costume populare.
În ultima zi din acest proiect au fost prezentate o serie de costume populare, dar și un
concert de muzică populară la Teatrul Muzical
”Nae Leonard”.

George CHIPER
Marian STAMATE

Endless Book – omagiu adus culturii
și oamenilor săi
Livia DOCA exprime un gând și să semneze în Book
Lucian BATOG of Fame, o carte de onoare dedicată
Elevii, studenţii și profesorii pot dona
o carte, până pe 14 mai 2012, la Centrul
Cultural Dunărea de Jos. Startul colectării
de carte românească, pentru creșterea
fondului de carte a Bibliotecii Leova din
Republica Moldova, s-a dat în urmă cu
câteva zile, la Foișorul de pe Faleza Dunării
municipiului Galaţi. Acest eveniment s-a
desfășurat sub titulatura „Suflet către
Suflet” prin colaborare cu Consulatul General al României de la Cahul. În cadrul
evenimentului a fost dezvelită, cu aplauze
de recunoștinţă, o coloană formată din
peste 250 de cărţi semnate de autori gălăţeni, reprezentând simbolic „coloana infinitului”. Această coloană, concepută să
apropie sufletele prin cuvânt, a fost realizată
de artiștii Eugen Ungureanu și Sergiu Dumitrescu jr. Cu aceeași ocazie s-a lansat
primul număr al revistei culturale „Dunărea
de Jos“, revistă ce va fi publicată lunar și
va conţine relatări despre evenimente și
cronici culturale gălăţene. Această revistă
este realizată în cadrul proiectului Endless
Book.
Scriitorii gălăţeni au fost invitaţi să

acestora cu spaţiu nominal, carte pecetluită
pe fiecare filă cu sigiliul roșu sângeriu
„Suflet către Suflet”. Acest document va fi
păstrat în arhiva Centrului Cultural Dunărea de Jos pentru îmbogăţirea generaţiilor viitoare.
Pe fundalul întregului eveniment s-a
auzit muzică clasică franţuzească, ce a
susţinut tonusul cultural și a amintit subtil
despre imensa contribuţie a culturii franceze în dezvoltarea literaturii românești.
Stâlpii foișorului au fost împodobiţi
pentru sărbătoare, cu panglici albe de
hartie, pe ele fiind scrise numele scriitorilor
gălăţeni, printre acestea regăsindu-se și
profesori de la Universitatea Danubius
din Galaţi; conf. univ. dr. Gheorghe Lateș,
prof.univ. dr. Constantin Frosin, lector
univ. dr. Alina Cheșcă, conf. univ. dr. Coriolan Păunescu și lector.univ. dr. Constantin Tănase.
Consiliul Judeţului Galaţi a susţinut
Centrul Cultural Dunărea de Jos în organizarea acestui eveniment, implicit proiectul Endless Book, și demersurile care
au adus laolaltă scriitorii gălăţeni în

Foișorul Falezei Dunării, cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Cărţii și a
Dreptului de Autor.
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O filă de istorie, o lecţie pentru prezent și viitor

Moldova – Punct de comerţ vital
în perioada medievală
Sorina ROTARU
Andra SECHILA
Moldova secolelor XV-XVI era racordată
la circuitul economic și cultural dintre Orient
și Occident, ceea ce i-a adus mulţi bani dar și
faimă. Cu mai bine de cinci sute de ani în
urmă, unul dintre cele mai importante drumuri
comerciale ale Europei, "drumul mirodeniilor",
trecea prin Moldova, iar Ștefan cel Mare a
fost primul care a înţeles importanţa acestui
mare avantaj și l-a exploatat în folosul sau.
Comerţul a fost unul dintre principalele lui
raţiuni de stat pentru care a purtat războaie,
a încheiat alianţe și chiar și-a ales miresele.
În mod paradoxal, înainte de a avea o gândire
militară, voievodul moldovean a avut o gândire
economică deosebit de practică și eficientă.
Cum a reușit Ștefan, în acele timpuri dure,
necruţătoare și în același timp nesigure, să-și
facă loc lui și Moldovei pe harta și-n cărţile

Europei mijlocului de sec. XV? Cineva a spus
mai demult că omenirea înaintează când indivizi ca Napoleon încearcă să-și facă loc
prin lume. Ceea ce îmi amintește de ce Napoleon însuși a spus: "Ca să cucerești lumea,
ai nevoie de trei lucruri: bani, bani, bani".
Ștefan III, al Bogdăneștilor sau Mușatinul,
a venit la domnie în 1457, într-o Moldovă
dezordonată și dezbinată, în pragul pierderii
identităţii, într-o Moldovă pe care a alezat-o
din temelii. Europa celei de-a doua jumătăţi
a sec. XV încerca să-și revină după socul
căderii Constantinopolului. Pericolul otoman
creștea vertiginos. Populaţia continentului se
confrunta cu valuri de foamete, datorită creșterii demografice, a deplasărilor de populaţii
și a războaielor, dar și cu un val de frig - așa
numita "mică glaciaţiune". Ca urmare, a
crescut cererea de alimente - grâne, pește,
sare, vin - dar și alte produse, precum pieile,

blănurile, lână etc., intensificându-se comerţul.
Drumurile erau lungi, transportul depindea
de viteza și rezistenta cailor sau măgarilor iar
posibilităţile de conservare a alimentelor erau
foarte scăzute. A crescut astfel consumul de
sare, dar și de mirodenii, care se foloseau atât
pentru a da gust mâncării, cât și pentru a estompa izul de alterat, pentru că deseori carnea
se consuma și așa. Avem de-a face cu o
Europă tot mai carnivoră, care începe să
lanseze "trenduri" vestimentare: se poartă blănuri, postavuri grele, catifeluri și bumbac.
Drumurile comerciale care legau Marea Neagră
de Europa Centrală s-au deschis la sfârșitul
secolului XIII, după ce cruciaţii au pierdut
controlul asupra Mediterenei Orientale, iar
mongolii (tătarii) și-au întins imperiul de la
Pacific până la Carpaţii Orientali. Marea
Neagră a devenit astfel principala cale prin
care se putea face legătura cu Orientul.

Expoziţie la Muzeul de Artă

Pictorul Corneliu Vasilescu, prezent la Galaţi
Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi este
gazda unei expoziţii semnate de Corneliu Vasilescu. Născut la Bârlad pe 23 octombrie 1934,
artistul este absolvent al Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din București.
De la debutul său, în 1960, în cadrul Expoziţiei
Artiștilor Plastici din România, Vasilescu a
avut numeroase expoziţii personale și participări
la expoziţii de grup, atât din ţară cât și în străinătate. De-a lungul carierei a obţinut premii
importante, cum ar fi premiul pentru pictură
al Uniunii Artiștilor Plastici, Bienala de Artă,
premiul pentru pictură „N.Tonitza” al Uniunii
Artiștilor Plastici sau premiul Uniunii Artiștilor
Plastici din Republica Moldova. În anul 2003
a primit din partea președintelui României
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofiţer.
„Corneliu Vasilescu cultivă un gen aparte

de pictură. Proiectul este spontan, este o expresie
pură a corpului, a naturii, a spiritului, a lucrurilor
ce-l impresionează imediat. Forma definită se
naște exploziv, trăsăturile liniilor și petelor se
compun pe suprafaţa de lucru aparent arbitrar,
ce are însă în urmă experienţa tehnică, expe-

Perioada în care poate fi vizitată: 25 aprilie – 10 iunie

Din 25 aprilie, la Complexul
Muzeal de Știinţele Naturii Galaţi
s-a deschis din nou expoziţia de
reptile vii aparţinând lui Florin
Sârb din București. Aproximativ
70 specii de reptile vii, foarte periculoase, pot fi văzute de publicul
vizitator. Organizatorul a declarat
că cei care vizitează expoziţia pot
descoperi aici primele zece reptile
catalogate a fi cele mai periculoase
de pe glob. Șerpi Boa, vipere, șarpele
cu clopoţei, caimani, tarantule –
sunt doar câteva din exemplarele
exotice, dar extrem de periculoase,
care pot fi văzute începând din
data de 25 aprilie la Complexul
Muzeal de Știinţele Naturii Galaţi.
Ca și noutate, în acest an, în cadrul

expoziţiei au fost aduse două specii
de șarpe Boa curcubeu, o viperă
de Gabon, un șarpe cu clopoţei
din Texas, câteva specii de vipere
europene și două exemplare de dihori, mascul și femelă.
Expoziţia de reptile vii este
deschisă la Complexul Muzeal
de Știinţele Naturii Galaţi până
pe 10 iunie 2012. Preţul unui
bilet este de 3 lei pentru copii și
5 lei pentru adulţi. Programul de
vizitare la Complexul Muzeal de
Știinţele Naturii Galaţi este de
miercuri până duminică, între
orele 9.00 – 17.00.

Loredana ANGHEL
Livia URECHE
(BRAȘOVEANU)

Daniela CAPOTĂ
Iuliana TABAC
Libraria Humanitas propune de
ceva vreme, din când în când, în intervalul orar 19-22, o seara a reducerilor
de preţ de 10% pentru orice carte,
DVD sau CD achiziţionate, excepţie făcând titlurile aflate deja la promoţii.
,,Coșurile cu bunătăţi livrești” au constat
într-o reducere de 15% la două cărţi
cumpărate și de 30% la trei cărţi cumpărate. Astfel, șaptezeci de titluri au
intrat în promoţie la Humanitas, din
colecţiile: Humanitas Fiction, Humanitas
Multimedia, Curtea Veche, House of
Guides.
Cumpărătorii aparţinând tuturor
categoriilor de vârsta au avut de unde
alege, oferta fiind mai mult decât variată. La finalul serii s-a constatat că
patru volume au cucerit inima publicului cititor: Amos Oz - ,,Cutia neagră’’,
Isabel Allende - ,,Insula de sub mare’’,
Sofi Oksanen - ,,Purificare’’ și Carlos
Ruiz Zafón -,,Umbra Vântului’’.

Expoziţie de
sculptură semnată
Marius Burhan

rienţa simbolistică a profesionalităţii, gândirea
și crezul artistului conștient”, a afirmat Gheorghe
Andreescu, muzeograf și artist plastic.

Muzeul de Artă Vizuală Galaţi a organizat pe 24 aprilie vernisajul expoziţiei de sculptură semnată Marius Burhan. Născut la Vâlcele, Olt pe 14 noiembrie 1977, Marius Burhan este absolvent al Academiei de Artă “Luceafărul”, cu licenţa la Universitatea de
Artă „Nicolae Grigorescu” din București.
Începând din 1995, artistul a avut numeroase expoziţii personale și participări la expoziţii de grup, atât în ţară
cât și în străinătate, și are lucrări în colecţii particulare din România, Israel,
Belgia, Franţa, Austria, Canada, Macedonia, Grecia, S.U.A.

Iuliana TABAC
Livia URECHE (BRAȘOVEANU)

Oana MĂRGĂRIT
Andrei ROMAN

Splendoarea naturii

Debut editorial

Expoziţia de reptile vii a revenit Simfonia lalelelor,
la Complexul Muzeal de Știinţele la Grădina Botanică
Naturii Galaţi

Noaptea cărţilor
deschise

La sfârșitul lunii aprilie, Grădina Botanică de la Complexul Muzeal de Știinţele
Naturii Galaţi a îmbrăcat o haină multicoloră, din flori. Aproximativ 50.000 de
fire de flori de provenienţă olandeză narcise, zambile, lalele, brândușe, anemone și muscari - îi întâmpină și acum pe vizitatori încă de la
intrarea în cadrul Grădinii Botanice, oferindu-le o priveliște de vis.
Dintre toate aceste plante de primăvară, laleaua atrage toate
privirile, fiind prezentă prin aproximativ 30.000 de fire în toată
Grădina Botanică. Cei care vor vizita instituţia muzeală gălăţeană
vor descoperi o adevărată simfonie a lalelelor de toate culorile:
Queen of night (laleaua neagră), Bright Parrot (papagal creţ, roșu
cu galben), Negrita (mov), Abba (lalea roșie, creaţă, bătută),
Maurice (alb, dantelat) și multe alte soiuri de lalele.
Verdele crud al ierbii proaspăt răsărite, copacii înfloriţi în cele
mai variate nuanţe și culori, parfumurile care plutesc în aer se
constitue într-un peisaj plin de naturaleţe și frumuseţe în această
perioadă la Grădina Botanică.

Loredana ANGHEL
Violeta GRIGORE

Poetul
Nu văd nimic prin noapte
Dar privesc atât de departe,
Gândea poetul scuturând ţigara,
Privind fumul dansând –
Valuri, cercuri, spirale
Ca volane de rochii din timpuri trecute.
Azi-noapte a plouat
Și aveam ideile ude.
Ploua cu pete albastre pe foi, pe ziduri,
Pe cartonul pachetului de ţigări gol
Și totul a devenit albastru,
Zâmbi poetul stingând ţigara –
Prea albastru și n-am mai înţeles ploaia!
Și totuși privesc atât de departe!
Oftă poetul cu chibritul aprins
La ultima oră din noapte...

Dan MOMAN
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Cel mai mic oraș În prezent, ACTA se află în stadiul dezbaterilor în mai multe comisii ale PE
american, vândut
cu 900 de dolari
Cel mai mic oraș american,
care avea doar un singur locuitor,
a fost vândut la licitaţie în SUA
pentru suma de doar 900 de dolari. Localitatea Buford, din sudestul statului Wyoming, a fost
achiziţionată de către doi cetăţeni
vietnamezi, transmite Reuters.
Orășelul, situat pe un platou la o
altitudine de 2500 metri deasupra
nivelului mării, dispune de o benzinărie, un mic centru comercial,
o școală construită în 1905, un
garaj, un depozit și o casă cu trei
dormitoare.Câștigătorii licitaţiei
vor primi în plus 4 hectare de teren. În ultimii ani, în Buford a trăit
o singură persoană, Don Simmons,
care îndeplinea și funcţia de primar. În posesia sa se aflau clădirile
și terenurile. El a venit în această
mică localitate 1980 împreună cu
soţia și copilul lor. După ce soţia
sa a murit, iar fiul a plecat, singurul
rezident din Buford s-a decis să
vândă orașul pentru a se salva
de singurătate. Don Simmons a
declarat că după ce va „preda
cheile orașului” își va căuta un alt
loc de reședinţă, intenţionând să
scrie o carte despre cei 32 de ani
trăiţi în Buford.

Marian STAMATE
George CHIPER

CE a aprobat trimiterea ACTA
la Curtea Europeană de Justiţie
Alina CHIRICĂ pectarea statului de drept. Luând în considerare
Nicoleta POPA că zeci de mii de oameni și-au exprimat îngriComisia Europeană a făcut un nou pas în
procesul trimiterii controversatului Acord internaţional de combatere a contrafacerii la
Curtea Europeană de Justiţie, aprobând solicitarea ce va fi transmisă CEJ, în contextul îngrijorărilor exprimate în Europa cu privire la posibila incompatibilitate a ACTA cu drepturile
și libertăţile fundamentale.
Comisia Europeană a anunţat la sfârșitul
lunii februarie că va cere Curţii Europene de
Justiţie (CEJ) să evalueze dacă ACTA este incompatibil în vreun fel cu drepturile și libertăţile
fundamentale în UE, cum ar fi libertatea de
exprimare, protecţia informaţiilor și dreptul
de proprietate intelectuală.
"Sunt extrem de mulţumit că am făcut un
pas mai aproape spre asigurarea clarităţii cu
privire la ACTA. Așa cum am spus când am
propus prima dată această acţiune la sfârșitul
lunii februarie, consider că CE are responsabilitatea de a oferi reprezentanţilor parlamentari
aleși democratic și publicului larg cele mai detaliate și exacte informaţii disponibile", a declarat
comisarul european pentru comerţ Karel De
Gucht, citat într-un comunicat.
"Majoritatea criticilor împotriva ACTA exprimate de oameni din întreaga Europă s-au
concentrat pe potenţialele efecte negative asupra
drepturilor noastre fundamentale. Prin urmare,
sesizarea va permite instanţei supreme a UE să
clarifice independent legalitatea acestui acord",
a adăugat el.
"Uniunea Europeană este fondată pe res-

jorarea asupra ACTA, este adecvat să oferim
celui mai înalt organism judiciar independent
al nostru timpul de a-și exprima opinia legală
asupra acestui acord. Este un important răspuns
pentru publicul european și dezbaterea democratică. Prin urmare, sper că Parlamentul European va respecta Curtea Europeană de Justiţie
și va aștepta opinia acesteia înainte de a lua
propria decizie privind ACTA", a mai subliniat
Karel De Gucht.
Solicitarea către CEJ privind ACTA, aprobată
de Colegiul Comisarilor, este o întrebare juridică
extinsă ce va permite Curţii Europene de Justiţie
să realizeze o examinare detaliată pentru a
stabili dacă Acordul respectă drepturile fundamentale, precum libertatea de exprimare și
informare sau protejarea datelor, și dreptul de
proprietate, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală, precizează Bruxellesul.
Întrebarea aprobată în unanimitate de Colegiul Comisarilor este următoarea: „Este Acordul internaţional de combatere a contrafacerii
(ACTA) compatibil cu tratatele europene, în
special cu Carta Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene?”.
Pentru a putea intra în vigoare, ACTA are
nevoie și de aprobarea Parlamentului European,
care nu poate însă aduce și modificări. Comisia
pentru comerţ internaţional a PE, comisia care
are rolul hotărâtor în acest dosar, a decis săptămâna trecută să nu adreseze propria sesizare
către Curtea Europeană de Justiţie în legătură
cu acest acord, decizie care ar fi dus la prelungirea

dezbaterilor din legislativ pe acest subiect.
Prin urmare, Parlamentul European a păstrat
calendarul iniţial, conform căruia raportorul
britanic David Martin (S&D) va prezenta un
proiect de raport în luna aprilie, deschis amendamentelor, pentru ca în luna mai să aibă loc
votul final din Comisia pentru comerţ internaţional (INTA), urmat de votul din plenul
PE, prevăzut pentru iunie.
În prezent, ACTA se află în stadiul dezbaterilor în mai multe comisii ale PE. La 20
martie, Comisia de petiţii a declarat admisibilă
o petiţie semnată de 2,5 milioane de persoane
împotriva ACTA, petiţie care cere legislativului
european să ''susţină un internet deschis și
liber și să refuze ratificarea" Acordului.

Gâștele sălbatice
din jurul
aeroportului
din Amsterdam
Ţinând cont de evenimentele violente din ultimii ani, atunci când călătorești în
vor fi exterminate străinătate ar trebui să știi că nu toate ţările sunt primitoare
Gâștele sălbatice din jurul aeroportului Amsterdam-Schiphol
vor fi exterminate începând cu
această lună, în cadrul unei acţiuni
menite să asigure securitatea traficului aerian, a anunţat Ministerul
olandez al Infrastructurii și Mediului, transmite AFP.
„Pentru a reduce populaţia de
gâște sălbatice din jurul aeroportului vom lua măsura gazării lor
cu ajutorul unui anumit tip de
CO2”, a declarat pentru AFP Karin
van Rooijen, purtător de cuvânt
al ministerului.
Aproximativ 50.000 de gâște
sălbatice trăiesc în apropierea aeroportului Amsterdam-Schiphol,
o populaţie de 14 ori mai mare
decât cea înregistrată în anul 2005,
conform oficialului olandez.
Între timp radarele aeroportului sunt folosite pentru a detecta
prezenţa păsărilor „care prezintă
factor de risc” în timpul decolărilor
și aterizărilor, a mai adăugat purtătorul de cuvânt.

Gabriela PAVEL
Petrică BRAȘOVANU

Cele mai periculoase 10 ţări din lume
10: Rusia
Majoritatea problemelor de siguranţă din
această ţară sunt cauzate de extremiști, care
comit crime, răpiri, bombardamente teroriste,
hărţuire și șantaj. De obicei, turiștii sunt cei
care cad victime acestor grupări.
9: Brazilia
Cu toate că ţara este plină de bogăţii și
locuri pe care ţi-ai dori să le vezi, ca turist ești
în pericol să cazi victimă infractorilor, numărul
acestor fiind foarte crescut în Brazilia. Rata
crimelor în această ţară este de 4 ori mai mare
decât în SUA. Pe lângă asta, pericolul de jaf,
răpire sau viol este la tot pasul. Cele mai periculoase locuri din Brazilia sunt: Salvator, Sao
Paolo și Rio de Janeiro.
8: Africa de Sud
Cel mai periculos loc din Africa de Sud
este Cape Town, unde poţi întâlni multe tipuri
de infracţionalitate: jaf, răpire, crimă, furturi
auto și viol. Cape Town este denumită și “capitala
violului”, iar femeile sunt sfătuite să stea departe
de acest loc.
7: Venezuela
Când vine norba de vacanţele de vară, Venezuela este destinaţia ideală. Sau poate că nu.
Tocmai din cauza popularităţii sale în rândul

turiștilor, rata crimelor din Venezuela este în
continuă creștere, în special în Caracas.
6: Burundi
Republica Burundi nu este o ţară mare,
însă problemele îi forţează pe tineri să își ia
arme pentru a-și proteja ţara și familiile. Burundi
s-a aflat în ultimii 5 ani pe primele locuri în
topul ţărilor periculoase.
5: Afganistan
Statele Unite au avertizat deja populaţia să
nu călătorească în Aganistan, din cauza volenţei
crescute arătată de locuitorii acestei ţări în
ultimii ani. Se crede că foarte multe grupări terorite își au sediile încă în Afganistan.
4: Columbia
Marea problemă atunci când vine vorba de
columbia este creșterea mortalităţii din cauza
traficului de droguri și a răpirilor. Potrivit rapoartelor, aproximativ 100 de oameni mor în
fiecare zi în Columbia din cauza traficului de
droguri.
3: Somalia
Somalia este o ţară frumoasă, care ar merita
să fie vizitată și descoperită de străini. Cu toate
astea, de 14 ani încoace, ţara nu a mai văzut
turiști – totul din cauza războiului civil, a
bătăilor între clanuri și a traficului de arme și

droguri.
2: SUA
Statele Unite au devenit periculoase după
atacurie de 11 septembrie. Aceasta a devenit
ţara “ţinta nr 1” a grupărilor teroriste, care cer
răzbunarea crimelor făcute în propriile lor ţări.
1: Irak
În ultimele decenii, Irak-ul a avut conduceri
instabile, care au afectat bună guvernare și
comportamentul populaţiei. Irak-ul este considerată o zonă de război, unde media de viaţă
nu este foarte ridicată.

Gheorghiţă BITIRE
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Eurobarometru:

Românii, foarte slab informaţi
pe teme europene
Sofiţa COSTEA
Livia DOCA
Studiul Eurobarometru arată că unul din cinci
români consideră că este foarte bine sau bine informat
pe teme europene, în timp ce trei din patru români
cred că sunt slab sau foarte slab informaţi.
"În ceea ce privește nivelul de informare asupra
temelor europene, doar unul din cinci români consideră
că este foarte bine sau bine informat. În schimb,
aproape trei din patru români cred că sunt slab sau
foarte slab informaţi. Procentul este similar cu cel al
restului europenilor", se arată în prezentarea studiului.
Studiul arată că televiziunea este principala sursă
de informare pe teme europene pentru români, dar
și pentru cetăţenii din celelalte ţări europene. Radioul
și internetul au un impact similar atât în România,
cât și în restul Europei. Diferenţa semnificativă între
români și restul europenilor apare în cazul presei
scrise. Astfel, doar unul din opt români găsesc în
media scrisă un mijloc de informare cu privire la
chestiuni legate de UE, în timp ce unul din trei
europeni folosesc această sursă de informare.
Opinia românilor privind felul în care mass-media
reflectă imaginea UE este, la rândul său, apropiată de
cea a restului europenilor când se referă la radio,
presa scrisă și site-uri de internet. În ceea ce privește
televiziunea, 63% dintre români și 55% din cetăţenii
restului statelor UE cred că aceasta este obiectivă în
prezentarea temelor europene.
Studiul Eurobarometru arată, pe de altă parte, că
românii tind să aibă încredere în felul în care au fost
conturate și în fezabilitatea obiectivelor din cadrul
Strategiei Europa 2020. Pentru mai multe dintre
aceste obiective, media românilor care le cred fezabile,
așa cum au fost ele formulate, este cu cel puţin 10%
mai mare decât media similară din UE.
Primele trei iniţiative din cadrul stategiei Europa
2020 considerate de români a fi prioritare sunt aceleași
cu cele alese de restul europenilor, existând, în același
timp, o inversare a primelor două iniţiative. Astfel,

"modernizarea pieţelor de muncă în vederea creșterii
nivelului ocupării forţei de muncă" este considerată
de 83% dintre români drept cea mai importantă iniţiativă din cadrul strategiei, în timp ce 79% dintre
cetăţenii UE 27 cred că aceasta este a doua cea mai
importantă iniţiativă.
Potrivit Eurobarometrului, 81% dintre cetăţenii
UE 27 și 78% dintre români consideră că cea mai
importantă iniţiativă a strategiei este cea de "a îi ajuta
pe cei săraci și excluși social și a le permite să joace
un rol activ în societate". Cea de-a treia iniţiativă,
aleasă în aceeași măsură de către români și europeni
(75%), este aceea de "sprijinire a unei economii care
utilizează mai puţine resurse naturale și emite mai
puţine gaze cu efect de seră".
Studiul mai arată că, în privinţa priorităţilor de
dezvoltare, românii sunt aproape de opţiunile mediei
europene, favorizând măsurile sociale și de mediu,
cel mai des menţionată (de către 85% dintre români
și 83% dintre europeni) fiind creșterea numărului de
angajaţi.
Pe de altă parte, comparativ cu media UE 27 și
chiar faţă de media la nivelul celor 12 noi state
membre, românii acordă o importanţă foarte mare
libertăţilor de circulaţie, respectiv dreptului de a
locui, învăţa și munci în alte state membre UE, fapt
explicabil prin amploarea fenomenului migraţiei.

Oamenii petrec tot mai mult timp
în faţa televizorului
Americii Latine (3 ore și 30 de minute, neschimbat faţă de 2010) și
cei din Asia-Pacific (2 ore și 45 de
minute, faţă de 2 ore și 34 de
minute în 2010).
În perioada 2009 - 2011, s-au
înregistrat creșteri semnificative în
câteva ţări europene: 15 minute în
Franţa (3 ore și 47 de minute pe
zi), 7 minute în Italia (4 ore și 13
minute), 5 minute în Spania (3 ore
și 59 de minute).
În Statele Unite, timpul petrecut
în faţa televizorului a crescut cu 2
minute, la 4 ore și 53 de minute.
Neluând în considerare programele sportivele, în fruntea celor
mai vizionate 10 programe se află
filmele artistice (41% audienţă),
urmate de divertisment (38%). Ști-

94% dintre români consideră
calitatea apei o problemă
gravă a ţării
O proporţie de 94% dintre români (cea mai ridicată din UE) consideră
calitatea apei drept o problemă gravă a ţării lor, faţă de o medie de 68%
dintre cetăţenii UE, relevă un sondaj Eurobarometru publicat de Comisia
Europeană.
Sondajul, realizat în cele 27 de state membre UE în perioada 5 - 7
martie, pe un eșantion de 25.524 de persoane din grupuri sociale și demografice diferite, mai arată că 91% dintre italieni și 89% din francezi apreciază
drept gravă problema calităţii apei din ţările lor, iar 59% din finlandezi, 58%
din austrieci și 52% din germani cred că aceasta nu este o problemă gravă
a ţărilor lor.
De asemenea, 24% din români consideră că nu sunt deloc informaţi în
legătură cu apele subterane, în timp ce 25% spun că sunt bine informaţi.
Dintre europeni, 67% cred că cel mai eficient mod de a reduce problemele
legate de apă ar fi sensibilizarea publicului cu privire la acestea. Se bucură,
de asemenea, de susţinere publică unele măsuri precum amenzi mai mari
pentru poluatori, o politică de preţuri mai echitabilă sau stimulente financiare
(subvenţii sau scutiri de taxe). În acest context, 73% dintre europeni cer
luarea mai multor măsuri la nivelul UE pentru reducerea problemelor
legate de apă.
O mare parte dintre europeni (79%) consideră inundaţiile ca fiind o
problemă majoră, acestea fiind un motiv serios de îngrijorare pentru majoritatea covârșitoare a românilor (96%), bulgarilor (94%) și polonezilor (94%).
Majoritatea cetăţenilor cred că, în ultimii zece ani, calitatea apei s-a
îmbunătăţit (23%) sau a rămas aceeași (25%), în timp ce 44% dintre aceștia
sunt de părere că ea s-a deteriorat.
Cetăţenii europeni sunt preocupaţi atât de calitatea apei, cât și de
cantităţile de rezerve de apă. Seceta este un motiv mai puternic de
îngrijorare în ţările mediteraneene, 96% din portughezi, 95% din spanioli și
94% din italieni afirmând că ea reprezintă o problemă serioasă.
Trei din patru europeni (mai exact 73%) consideră că Uniunea Europeană
ar trebui să propună măsuri suplimentare pentru rezolvarea problemelor
din domeniul apei, cu care se confruntă Europa. Această tendinţă este confirmată pe întreg continentul, deoarece majoritatea cetăţenilor din toate
statele membre sunt de părere că acest subiect ar trebui abordat la nivelul
UE, procentul acestora variind între 55% în Estonia sau 56% în Marea
Britanie la 81% în Slovacia și Germania.
Rezultatele Eurobarometrului vor fi luate în considerare de Comisia Europeană în cadrul„Proiectului de conservare a resurselor de apă ale Europei”
planificat pentru noiembrie 2012. Proiectul va identifica lacunele actuale și
priorităţile viitoare și va propune măsuri în vederea orientării politicii în
domeniul apei până în anul 2020. El se va baza pe o analiză combinată a
unor modele economice și climatice pentru perioada de până în 2050.

Roxana GĂNEANU
Oana IORGA

Redacţia UDG News

Media în 2011: 3 ore și 16 minute pe zi

Telespectatorii din toată lumea
petrec tot mai mult timp în faţa
televizorului: în 2011, ei s-au uitat
la televizor în medie 3 ore și 16
minute pe zi, cu 6 minute mai mult
ca în 2010 și cu 20 mai mult decât
acum 10 ani, potrivit celui de-al
19-lea studiu anual difuzat de Eurodata TV Worldwide, informează
afp.com.
Pe regiuni, cei mai fideli telespectatori se află în Orientul Mijlociu, cu 4 ore și 55 de minute pe
zi (4 ore și 47 de minute în 2010),
urmaţi de cei din America de Nord
(4 ore și 47 de minute, neschimbat
faţă de 2010). Europenii sunt la
egalitate cu africanii - 3 ore și 48
de minute, faţă de 3 ore și 47 de
minute, fiind urmaţi de locuitorii

Trei din patru europeni consideră că UE ar trebui
să propună măsuri suplimentare pentru rezolvarea
problemelor din domeniul apei,
cu care se confruntă Europa

rile, documentarele, dezbaterile se
bucură de o audienţă de 21%.
Studiul, intitulat „One Television
Year in the World”, a cuprins 80
de ţări din cinci continente. Eurodata TV Worldwide, organism creat
de Mediametrie, oferă date ce ţin
de măsurarea audienţelor în lume,
acoperind peste 3.000 de posturi
și reprezentând peste 3 miliarde
de telespectatori.

Alina STANCU
Oana IORGA
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România, singura
ţară cu un sfert
dintre angajaţi
remuneraţi
cu salariul minim
România este singura ţară în care
aproape un sfert dintre angajaţi au
salariul minim, numărul acestora crescând cu peste 200.000 numai în ultimul an, după modificarea Codului
muncii, a declarat președintele Blocului
Naţional Sindical, Dumitru Costin.
Liderul Blocului Naţional Sindical
(BNS) a spus că actualul Cod al muncii,
intrat în vigoare în 2011, a devenit
principalul instrument care a generat
numai în ultimul an un plus de 200.000
de locuri de muncă remunerate cu
salariul minim pe economie. "Aproape
un sfert din piaţa muncii este angajată
pe salariul minim. România este singura ţară cu un asemenea procent
de angajaţi cu salarii minime, restul
ţărilor având procente cuprinse între
8 și 10%", a declarat Costin.
Președintele BNS a precizat că o
astfel de situaţie nu poate duce decât
la concluzii neplăcute pentru viitorul
României, explicând că în aceste condiţii nu poate fi ţinut în echilibru sistemul de pensii sau cel de sănătate și
nici fondul public de șomaj. "Toate
aceste elemente, dublate de creșterea
numărului de conflicte între angajaţi
și angajatori, conduc la un mediu
ostil care continuă să stimuleze migraţia forţei de muncă", a mai spus
Dumitru Costin.

Sorina ALBU
Lucian BATOG

Românii
se consideră săraci
Cei mai mulţi dintre români se
consideră săraci, relevă un studiu
sociologic realizat de IRES. De asemenea, 90% dintre cei chestionaţi
cred că în România cei mai mulţi
oameni sunt săraci.
Cei mai mulţi români tind să se
considere săraci, întrucât atunci când
sunt rugaţi să se poziţioneze pe o
scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă
„sărac”, iar 10 înseamnă„bogat”, media obţinută este 4,73. Mai mult, o
proporţie covârșitoare a respondenţilor declară că sunt de părere că în
România cei mai mulţi oameni sunt
săraci - 90%; 5% dintre persoanele
intervievate sunt de părere că majoritatea românilor sunt bogaţi, iar
3% că nu sunt nici bogaţi, nici săraci,
deci au un statut intermediar.
Pe de altă parte, 27% dintre persoanele intervievate declară că sunt
mulţumite sau foarte mulţumite de
felul în care trăiesc, în timp ce 71%
sunt mai degrabă nemulţumite de
acest aspect.
Studiul IRES a fost realizat în perioada 29-30 martie pe un eșantion
reprezentativ de 1.073 de persoane,
cu o marjă de eroare de 3%.

Liliana AMARIŢEI (DASCĂLU)
Claudiu ANDONE

În trimestrul IV din 2011,

Veniturile medii ale românilor
au fost de 884 lei/persoană
Lili BĂLAN
Georgeta BOGDAN
Veniturile totale medii lunare ale românilor
au reprezentat, în trimestrul IV din 2011, în
termeni nominali, 2.542 lei pe gospodărie și
884 lei pe persoană, iar cheltuielile s-au ridicat
la 2.311 lei lunar pe gospodărie (804 lei pe
persoană), conform datelor anunţate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Veniturile bănești au fost, în medie, de 2.025
lei lunar pe gospodărie (704 lei pe persoană),
iar veniturile în natură de 517 lei lunar pe gospodărie (180 lei pe persoană).
Potrivit INS, salariile și celelalte venituri
asociate lor au format cea mai importantă sursă
de venituri, respectiv 47,6% din veniturile totale
ale gospodăriilor în trimestrul I, 48,6% în trimestrul II, 50% în trimestrul III și 48,4% în
trimestrul IV 2011.
De asemenea, la formarea veniturilor totale
ale gospodăriilor au contribuit veniturile din
prestaţii sociale (22,5%), veniturile din agricultură (3,1%), veniturile din activităţi neagricole
independente (2,3%) și cele din proprietate și
din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei
(1,6%). O pondere importantă deţin și veniturile
în natură (20,3%), în principal, contravaloarea
consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (18,6%).
Statistica precizează că s-au înregistrat, în
funcţie de mediul de rezidenţă, diferenţe de
nivel și, mai ales, de structură între veniturile
gospodăriilor.
În trimestrul IV din 2011, veniturile totale
medii pe o gospodărie din mediul urban au
fost cu 16,5% mai mari decât ale gospodăriilor
din mediul rural și cu 6,5% mai mari faţă de
ansamblul gospodăriilor.
Potrivit INS, în urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 62,9% din sa-

larii, de 22,6% din prestaţii sociale, veniturile
în natură reprezentând 8,5% din total, iar în
rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor
a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat
44,3% din totalul veniturilor. Cea mai mare
parte a acestora (37,4% din totalul veniturilor)
a fost formată de contravaloarea consumului
de produse agroalimentare din resurse proprii,
veniturile bănești din agricultură asigurând
6,9% din veniturile totale ale gospodăriilor din
mediul rural. O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit
și veniturilor salariale (26,0%) și celor din prestaţii sociale (22,4%).
Pe de altă parte, cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul IV din 2011, în
medie, de 2.311 lei lunar pe gospodărie (804
lei pe persoană), și au reprezentat 90,9% din
nivelul veniturilor totale.
Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri
alimentare, nealimentare, servicii și transferurile
către administraţia publică și privată și către
bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum și
acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor și păsărilor, plata
muncii pentru producţia gospodăriei, produse
pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

...Iar cheltuielile,
de aproape 91%
Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru
cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc.
deţin o pondere foarte mică în cheltuielile
totale ale gospodăriilor populaţiei, doar 0,4%.
Unele particularităţi în ceea ce privește mărimea și structura cheltuielilor totale de consum

sunt determinate de mediul de rezidenţă. Astfel,
în timp ce nivelul mediu lunar pe o gospodărie
al cheltuielilor totale de consum este mai mare
în urban faţă de rural cu 379 lei, cel pentru
consumul alimentar este mai mare cu numai
15 lei. Aceasta derivă din faptul că, în rural,
47% din cheltuielile pentru consumul alimentar
reprezintă contravaloarea consumului din
resurse proprii, în timp ce în mediul urban,
consumul de produse alimentare din resurse
proprii a acoperit 21,2% din cheltuielile pentru
consumul alimentar.
Conform clasificării standard pe destinaţii
a cheltuielilor de consum, produsele alimentare
și băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul
IV din 2011, în medie, 40,9% din consumul
gospodăriilor, respectiv 42% în trimestrul I,
43,3% în trimestrul II și 40,8% în trimestrul
III.
O componentă a consumului, cu pondere
relativ mare în cheltuieli, este legată de locuinţă
(apă, energie electrică și termică, gaze naturale,
combustibili, mobilier, dotarea și întreţinerea
locuinţei). În trimestrul IVdin 2011 aceasta a
reprezentat 20,3% din cheltuielile totale de consum. În cadrul cheltuielilor cu locuinţa cea
mai mare pondere a deţinut-o cheltuielile necesare funcţionării și încălzirii locuinţei (16,3%),
iar la polul opus s-au situat cheltuielile efectuate
de gospodării pentru hoteluri, cafenele și restaurante (1,6%) și cele pentru educaţie (0,7%).

Ce-i în mână nu-i minciună

Românii apreciază în primul rând veniturile
fixe și posibilităţile de câștig pe termen scurt
În România, oamenii apreciază în primul rând veniturile
fixe și posibilităţile de câștig pe termen scurt, iar peste
95% dintre angajaţi primesc bonusuri de performanţă
anuale, în timp de aproximativ 50% primesc bonusuri
lunare sau trimestriale, conform rezultatelor unui studiu
Mercer realizat în 17 ţări de pe glob.
Potrivit documentului, angajaţii din România care
decid să-și dea demisia sunt mai puţini în prezent decât
acum câţiva ani: 7-8 % în primul trimestru din 2012 faţă
de 20% în 2009-2010.
Pe de altă parte, „intenţiile de a părăsi organizaţia în
care activează nu s-au diminuat ci din contră, nivelul satisfacţiei și motivării înregistrat până în acest moment
este unul foarte scăzut, un mare impact avându-l situaţia
economică și volumul scăzut de oportunităţi de angajare,
astfel încât ne putem aștepta la multe mișcări pe piaţa
forţei de muncă în următoarele șase luni, în funcţie de
evoluţia economiei”, apreciază cercetătorii.
Deși cele mai multe oportunităţi de angajare sunt
pentru posturile manageriale și de specialiști, nivelul satisfacţiei este cel mai scăzut tot la nivel de management:
mai mulţi senior manageri (55%) și manageri (34%) se
gândesc serios să își părăsească organizaţia, în comparaţie
cu non-managerii (30%).

În opinia specialiștilor, „această lipsă de angajament
va costa mai mult ca sigur angajatorii în viitorul apropiat,
ducând la o cifră de afaceri în creștere, absenteism ridicat,
lipsa productivităţii și investiţii inutile în forţa de muncă”.
La nivel global, din cei aproape 30.000 angajaţi care
au luat parte la studiu, un procent semnificativ se gândesc
serios să-și dea demisia: de la o treime din cei intervievaţi
în SUA (32%), Canada (36%), Marea Britanie (36%),
Franţa (30%), Germania (33%) și China (34%) până la
mai mult de jumătate din cei din India (54%), Mexic
(56%) și Brazilia (56%).
Atunci când un procent semnificativ al populaţiei
active se gândește să-și părăsească angajatorii, investiţia
în oameni devine riscantă pentru că un alt angajator
poate să culeagă roadele acelei investiţii, dacă angajatul se
decide să plece. De aceea, angajatorii trebuie să-și redirecţioneze investiţiile către cei mai valoroși angajaţi.
Prin identificarea acestor talente și prin identificarea
formelor de recompensare și a programelor de management
al talentului, angajatorii pot 'bate palma'cu angajaţii pentru
îmbunătăţirea angajamentului acestora faţă de organizaţie,
deci a performanţei instituţiei și, implicit, a businessului.

Andreea BUJOREANU
Gina BULBOACĂ
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