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Invadați de mafia contrafacerilor

În echipă cu
jurnaliștii spanioli

Clujul a fost, în urmă cu puțin timp,
gazda a trei jurnaliști din Spania, colaboratori ai proiectului VEHMED, proiect ce
se dezvoltă în trei orașe din țară: București,
Galați și Cluj.

➥ pagina 5

Ce a însemnat
practica în cadrul
VEHMED?

Mafia contrafacerilor funcționează cu mare succes pe teritoriul țării noastre. România
este în topul țărilor ca volum al importurilor de falsuri, după Grecia și Ucraina. În ClujNapoca, hainele care imită modele ale unor firme cunoscute se găsesc atât în magazinele
din centru, cât și în piețe. Autoritățile nu fac nimic pentru a opri acest fenomen și pentru
a-i pedepsi pe cei care încalcă legea, iar hainele contrafăcute încă se mai găsesc pe piață
și ademenesc clienții pentru a le cumpăra, astfel patronii adunând sume considerabile
de pe urma neștiutorilor.
➥ PAGINA 3

Carmen Burci:
Vreau în echipa
lui Lady Gaga

Balauru cu
capul pe umeri

➥ PAGINA 8

➥ PAGINa 9

EDITORIAL

D

O provocare, o oportunitate de a
învăța sau de a pune în practică lucrurile învățate la școală, o șansă de a îți
crea portofoliul și experiența în vederea
primului loc de muncă, un loc în care
spiritul de echipă se îmbină cu creativitatea și speranțele fiecăruia. Așa descriu
participanții la proiectul VEHMED, în cadrul redacțiilor de televiziune și presă scrisă
din Cluj, experiența din lunile de practică.

➥ PAGINile 6-7

Facebookul ne poate afecta cariera

ependența de internet și socializarea online a devenit unul dintre cele mai discutate, dar și inepuizabile subiecte ale agendei media globale.
Referindu-ne la facebook, cifrele vorbesc de la sine. Astfel, potrivit unui studiu publicat pe site-ul onlineschools.
org, unul din 13 oameni de pe planetă are un cont activ pe
acest site, iar zilnic, o persoană din 26 este logată. De asemenea, 2,7 milioane de fotografii sunt încărcate la fiecare
20 de minute pe facebook și numai în weekend-ul de Anul
Nou au fost încărcate peste 750 de milioane de imagini.
Nu are rost să dezbatem dacă e bine sau e rău să socializăm pe facebook, căci vom putem găsi avantaje și

dezavantaje la nesfârșit. Pornind de la ideea că cei care
sunt departe pot comunica mult mai frecvent și ajungând
la date statistice potrivit cărora 57% dintre persoanele
între 18-35 ani comunică cu alți oameni mai mult online
decât față în față.
Totuși, există un aspect la care probabil nu mulți s-au
gândit, dar care privește majoritatea tinerilor care au
aspirația unei cariere de succes: angajatorii pot și chiar
obișnuiesc să verifice și profilurile virtuale ale a angajaților
sau ale potențialilor angajați. Potrivit unui studiu al cotidianului britanic „The daily telegraph” - patru din zece
studenți sunt preocupați de faptul că detaliile legate de

viața lor personală, pe care le postează de obicei pe siteurile de socializare, le pot micșora șansele de angajare. În
Franța, angajatorul are dreptul de a-l sancționa pe angajat
pentru informațiile postate în social media deoarece acestea pot afecta imaginea companiei. De asemenea, în Marea
Britanie au fost înregistrate deja cazuri în care postările
de pe internet au avut consecințe grave. Un bărbat, bolnav
de cancer și tată a trei copii, a fost demis în luna august de
firma Argos, după ce s-a plâns pe facebook de condițiile
de lucru, conform adevărul.ro.
(Continuare în pagina 12)
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Pe marginea unei bentițe
Fotografia unei tinere care poartă pe cap o bentiță cu tricolorul
României a devenit virală zilele acestea pe internet, stârnind fel de
fel de reacții, aproape la un pas de a stârni o revoltă națională.
La o primă vedere, te-ai gândi că nu este nimic greșit să
porți însemnele Patriei tale, chiar pe meleagurile sale… dar
un mic detaliu face diferența! Faptul că domnișoara s-a decis
să poarte tricolorul la vedere și să nu îl țină ascuns, chiar de
ziua Ungariei, a făcut-o pe aceasta să devină, peste noapte,
subiect de interes național. Și totuși, care e legătura?
Ar putea fi faptul că, fiind din partea de nord-vest a României, și eu am fost considerată că fiind parte a Ungariei,
având primar maghiar ani la rândul, pentru că evident că,
fiind populație majoritară în orașul meu, maghiarii și-au făcut
datoria de cetățeni oricând le cerea legea; cetățeni români, ca
să specific. Un alt motiv ar fi faptul că, venind la Cluj, mi-a
fost greu să mă obișnuiesc să aud români vorbind pe stradă
sau ca la magazine să fiu primită în română, nu în maghiară,
un fapt ce îmi dă de gândit. De asemenea, eram obișnuită
ca pe tăblițele de la intrarea în oraș să fie scris, de cele mai
multe ori, în maghiară prima data și apoi în română, dar,
totuși, conform hărții mele, care a stat ani la rândul agățată
în cui de peretele camerei, Satu Mare și Clujul fac parte din
Transilvania, regiune a României, nu a Ungariei, repet. Deci,
de ce este o bentiță tricolor o problemă?
În ultimii ani, sărbătoarea pe care altădată o așteptam cu
sufletul la gura, mă refer la ziua orășelului în care am fost
născută și crescută (Satu Mare), și-a pierdut farmecul pentru
mine, din cauză că nu înțeleg ce mi se spune de către prezentatorii evenimentului, nici ce cântă trupele invitate pentru

a încânta sătmărenii, pentru că totul este în maghiară. Cel
mai rău este că mi s-a întâmplat ca maghiarii, la rândul lor,
să refuze să vorbească în limba română cu mine, chiar dacă
au cunoștințele necesare.
Vârful „aisbergului”, de care m-am lovit zilele trecute și mi
s-a părut pentru o clipă un gest normal, a fost marșul organizat în centrul Clujului de ziua Ungariei, 15 martie. Eram în
autobuz, mă îndreptam spre facultate, și toți călătorii erau
nedumeriți de valul de oameni (și copii preșcolari scoși anume
pe stradă pentru a mărșălui) care blocau bulevardul. Apoi am
văzut steagurile Ținutului Secuiesc și ale Ungariei și, printre
ele, un steag românesc atârnat în semn de paravan... să nu se
supărăm. Lumea din autobuz se întreba oare ce se întâmplă...
când, într-un final, șoferul a strigat, ca să îl audă toți călătorii
„E ziua Ungariei!”.
Și acum să revenim la fapta revoltătoare făcută de tânăra
naționalistă, care a fost înjurată, huiduită și amenințată atât de
colegii ei maghiari, cât și de conducerea liceului în care studia
și se afișa (vedem chiar din fotografii cum un coleg face semne
obscene în spatele ei). Acele semne sunt perfect normale și nu
contravin bunelor moravuri așa cum o face bentița nevinovată
cu însemnul tricolorului nostru, nu-i așa?
Denisa Camelia Bejerea

De ce se plânge lumea
de ploaie?

L

umea din ziua de azi nu știe să simtă momentul, nu știe
să aprecieze fiecare gest pe care natura ni-l oferă. Lumea
ar trebui să învețe să zâmbească mai des.
Nicio persoană nu este fixă, toți tindem să fim bipolari.
Și nu putem concepe faptul că toate lucrurile se întâmplă cu
un motiv, deși noi alegem de e alb sau de e negru. Vrem ce
nu avem, în loc să ne bucurăm de ce este. De ploaie. Eu mă
bucur de ploaie tot timpul. Fie că sunt într-un bar, acasă, în
fața unui bloc, pe stradă, EA nu mă face să mă simt singură.
Mă plimbă peste tot, în sunete diferite, pentru că aceasta
cântă acel cântec de calm.
Ascultați-mă, plimbați-vă, încercați s-o simțiți așa cum este
ea, fără să vă pese că vă șterge machiajul sau că vă încrețește
părul. Simțiți-vă măcar o dată în viață liberi!
Și, totuși, deși consider că știu răspunsul, de ce se plânge
lumea de ploaie?
Laura Ciornei

Tinerii și sedentarismul

T

inerii zilelor noastre, elevii,
studenții dar și cei trecuți de anii
studenției au o viață socială foarte
activă. Rețelele de socializare sunt pline ochi de tineri dornici de a împărtăși
gânduri, poze, impresii prietenilor lor.
Aceștia însă neglijează un aspect foarte
important ce ține de ei și de corpul lor
- nevoia de mișcare. Pe lângă obsesia
față de noile tehnologii, care an de an
se îmbunătățesc spre a oferi tinerilor tot
mai multe căi de a comunica, o altă problemă majoră cel puțin în România este
alimentația și, deasupra tuturor, lipsa
sportului. Toate acestea, adunate la un
loc, nu fac altceva decât să ducă tinerii
spre sedentarism.
Printre cele mai noi și tot mai des întâlnite cauze a sedentarismului în rândul tinerilor sunt gadgeturile care pun
stăpânire aproape totală pe utilizatorii
lor. Tablete, smartphone-uri, laptopuri și
multe alte dispozitive de acest fel ocupă
timpul. Acest fenomen poate fi observat
peste tot: când stai pe stradă, în mijloacele de transport în comun, la semafor, la
școală, în timpul cursurilor sau pauzelor,
la diferite evenimente sociale precum
concertele, zilele de naștere, petrecerile
studențești, acasă - peste tot. Nu este
nevoie de nici un studiu pentru a observa
faptul că un om, atunci când folosește
un astfel de dispozitiv, nu face mișcare
fizică. Totuși, un studiu publicat de britanicii de la The Telegraph ne dezvăluie
că un adolescent petrece în jur de șapte
ore pe zi navingând pe Internet. În aceste
ore, mișcarea fizică se limitează doar la
a tasta sau butona. Datorită acestui lucru, adolescenții se dezvoltă foarte slab,
având o condiție fizică precară.
O altă cauză a sedentarismului este
comoditatea. Faptul că unui tânăr îi este

lene să se ridice din pat și să meargă la
facultate este doar un mic pas pe drumul
de a nu ieși în acea zi din casă. Tinerii
sunt obișnuiți cu diminețile lungi, cu leneveala până după orele amiezii, deci cu
făcutul de… nimic. Dacă se ivește ieșitul
din casă în ziua respectivă sau în oricare
altă zi, mersul pe jos nu este o opțiune.
Mijloacele de transport în comun, taxiurile sau chiar mașinile personale sunt
cele mai des utilizate, dar nu ca să meargă să practice un sport, ci eventual să iasă
la o cafea, un suc, o prăjitură, o shaorma,
o pizza etc. Mâncarea nesănătoasă de
tipul junk-food agravează în același timp
sedentarismul.
Mâncarea prăjită, cu multe sosuri, bogată în calorii ne umple corpul cu grăsimi
de care nu avem nevoie. Carbohidrații și
grăsimile aduse în exces de aceste tipuri
de mâncare dăunează foarte mult corpului. „O singură masă de tip fast-food
furnizează cantitatea de grăsimi care
ar fi suficientă pentru trei-patru zile și
energia pentru o zi întreagă. În afara
excesului caloric, calitatea uleiurilor
prelucrate influențează, și ea, starea de
sănătate”, spunea medicul Loti Popescu, șeful Biroului pentru Promovarea
Sănătății din cadrul Direcției Județene
de Sănătate Publică Constanța, citat de
cugetliber.ro. Abuzul de mâncare nesănătoasă și comoditatea duc la o degradare accentuată a sănătății. Astfel, cei
care consumă astfel de produse ajung
să devină obezi chiar și predispuși la
cancer din cauza ingredientelor pe care
le conțin aceste produse. Toate acestea,
combinate cu tutunul, sunt cu adevărat
nocive pentru corp.
Mulți dintre cititori, chiar și părinți,
ar spune că tinerii nu au timp să facă
mișcare din cauza programului încăr-

cat de la școală sau facultate. Curricula
școlară este într-adevăr una foarte stufoasă, dar tocmai de aceea s-au introdus
orele de sport. Acestea sunt binevenite
deoarece, în timpul lor, tinerii se mai
destind și își pun corpul în mișcare și
probabil își pot forma și anumite abilități
într-un anumit sport, de ce nu. Problema
cu aceste ore nu e insuficiența lor, cum
ar spune probabil părinții, ci faptul că
tinerii preferă să chiulească.
Eliminarea sedentarismului se poate face, în primul rând, prin eliminarea
comodității. După cum spune o vorbă
din popor, mersul pe jos face piciorul frumos. Mijloacele de transport în comun
ar fi ușor înlocuibile cu mersul pe jos în
condițiile în care vremea este favorabilă.
În al doilea rând, reducerea timpului în
care se navighează pe Internet și înlocuirea acestui „sport” cu practicarea unui
sport propriu-zis.
Mișcarea este cea dintâi cale de a
elimina sedentarismul. Fetele ar putea
să înceapă să frecventeze cursurile de
fitness din complexele sportive, care sunt
la tot pasul, la prețuri accesibile. Băieții
se pot apuca de sala de forță. Acest lucru, pe lângă că îi dezvoltă într-un mod
armonios, este și sănătos. De asemenea,
cursurile de aerobic pot și frecventate și
de cei care nu doresc să tragă de fiare.
În cazul sporturilor în sine, băieții au
de unde alege de la fotbal, înot, până la
scrimă sau paintball.
Toate aceste activități, realizate în
timpul liber, nu mai mult de o oră pe
zi, în cinci zile pe săptămână, nu poate
aduce decât beneficii oricărui adolescent, mai ales dacă sunt asociate cu un
stil de viață sănătos.
Raul Blaga
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Invadați de mafia contrafacerilor

Paradisul falsurilor
Am mers în Piața Mărăști și am căutat haine cu siglele firmelor mai cunoscute de prin
mall-uri. Am găsit mai multe magazine în
care se aflau falsuri. Am văzut siglele firmelor
Bershka, Stradivarius, Tommy Hilfinger, Polo,
H&M sau Zara.
Cea din urmă este cunoscută în România
ca având un lanț de magazine în mall-urile
din orașele mai mari din țară. Oficial, doar
în aceste magazine se pot găsi hainele acestei firme, fapt confirmat și de Aniela Barany,
manager al magazinului Zara din Iulius Mall
din Cluj-Napoca. Îmbrăcăminte cu eticheta
Zara se vinde și în câteva magazine din Piața
Mărăști, iar aceasta ar fi prima dovadă că
marfa este contrafăcută. Prețurile sunt cu
mult mai mici, iar, pe lângă aceasta, diferă și
materialul din care sunt făcute hainele. Mode-

se aflau chinezi, la unele turci, romi, iar la
altele români. Hainele de „firmă” se găseau la
standurile mai retrase. Am oprit la un stand
și am întrebat cât costă un model de cămașă
de la Zara, era vorba de același model pe care
l-am găsit în piață. Mi-a spus că vinde doar
en-gros și într-o serie sunt patru bucăți, iar o
bucată costa 40 lei. Am cerut factură și mi-a
spus să mă întorc mai târziu. M-am întors la
acel magazin după două ore, iar acesta era
deja închis. Din acea zonă nu era singurul
magazin închis, ci majoritatea nu mai serveau
sau își adunau marfa. Se auzea un zvon că vine
garda și de aceea se grăbeau să închidă. La
ora 10, toate autocarele au pornit din parcare.
Am aflat de la o doamnă care era cu mine pe
microbuz, că în acel complex se fac razii în
fiecare zi, iar atunci cei care nu au acte sau
nu au inventarul făcut, își închid standurile,
deci acele razii nu se făceau nicidecum pentru
falsuri. Erau magazine cu haine Adidas, Nike,
cu genți Louis Vuitton, Prada, cu cizme Ugg
Australia, magazine cu parfumuri. Am intrat
într-un magazin cu genți Prada. O bucată costa 150 de lei, deși prețul unei genți originale
începe de la 1.000 de euro.

Foto: toledoblade.com

Românii, și nu numai, pun mare accent
pe îmbrăcăminte, încercând să țină mereu
pasul cu moda. Se spune că un produs, cu cât
este mai scump, cu atât este mai bun, însă,
în realitate, lucrurile stau altfel. Mall-urile
și piețele sunt pline cu haine ‚‚de firmă ’’, dar
nu se știe dacă acestea sunt originale sau nu.
Marfa contrafăcută se dă pe sub mână sau este
expusă chiar și în magazine mari. Persoanele
care caută calitate pot să scoată din buzunar
sume mari de bani și să ajungă acasă cu un
produs contrafăcut. Prețurile acestor produse
sunt apropiate celor originale, pentru a nu
trezi suspiciuni, dar, în același timp, pentru
a fi tentante, astfel clienții ajungând să cheltuiască mulți bani pe falsuri.
Hainele contrafăcute sunt aproape identice
cu cele originale, însă materialele folosite nu
sunt de aceeași calitate. Produsele originale
sunt lucrate cu precizie până la cele mai mici
detalii. E aproape imposibil să falsifici un
astfel de produs, dar totuși se întâmplă asta.
Cumpărătorul știe că, atunci când cumpără
un articol original, cumpără și perfecțiunea
produsului.
Există legi care protejează dreptul de proprietate intelectuală. Ar trebui să se ducă o
luptă împotriva mărfurilor contrafăcute, persoanele care sunt prinse să fie amendate sau
condamnate la închisoare, însă acest fenomen
este foarte răspândit și greu de controlat. Potrivit dispozițiilor art. 5 lit. g din Legea nr.
11/1991, modificată prin OUG nr. 121/2003,
constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă
de la 2.500 lei la 5.000 lei producerea în orice
mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea
spre vânzare sau vânzarea unor mărfuri sau
servicii purtând mențiuni false privind brevetele de invenții, mărcile, indicațiile geografice,
desenele sau modelele industriale, topografiile
de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectuală cum ar fi aspectul exterior al
firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar
al personalului, mijloacele publicitare și altele
asemenea, originea și caracteristicile mărfurilor, precum și numele producătorului sau
al comerciantului, în scopul de a-i induce în
eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari.
Însă, cu toate aceste legi, hainele contrafăcute
încă mai stau pe rafturile magazinelor.

lele sunt asemănătoare, dar se poate observa
că hainele din piață au și defecte și nu sunt
croite perfect.
Cămașa originală din magazinul Zara din
Iulius Mall costă 200 de lei. Materialul este
foarte fin la atingere și nu se șifonează ușor,
chiar dacă este strâns în palmă. Pe etichetă
scrie „made in Marocco”. Cămașa Zara din
Piața Mărăști este un fals și costa 50 de lei.
Pe etichetă scrie „made in Turkey”, materialul se șifonează foarte repede și este mult
mai subțire decât cel din produsul original
și, bineînțeles, nu are aceeași ținută. Chiar
și culoarea este puțin mai spălăcită. Am întrebat-o pe vânzătoare dacă este originală și
mi-a spus că nu este originală, dar este făcută
de aceeași fabrică și, dacă merg în Zara, o să
găsesc aceeași cămașă la un preț de trei ori mai
mare. Acesta cu siguranță este un argument
bun pentru a-i convinge pe clienții care nu au
prea mulți bani în buzunar, dar vor să aibă o
haină de firmă. Marfa o aduce din București,
iar în magazin se mai găsesc și pantaloni cu
sigla Zara.
Am intrat într-un alt magazin și am spus
că vreau să cumpăr un cadou și m-ar interesa câteva haine de firmă. Vânzătoarea mi-a
arătat cămăși Zara, Tommy Hilfinger, Polo,
aduse tot de la București, de la turci. Am
întrebat-o dacă se întâmplă ceva cu marfa
contrafăcută, iar ea mi-a zis că ‚‚atunci când

vine garda confiscă toate produsele de firmă
și dă amenzi’’. Am încercat să aflu care sunt
magazinele din care s-a confiscat marfă, însă
a evitat răspunsul zicându-mi: „nu știu, nu
lucrez de mult timp aici”.
Am mai intrat în trei magazine din apropiere și am găsit aceeași marfă, iar vânzătoarele
îmi spuneau că le primesc tot din București.
Am urcat și la etajul al doilea unde am văzut același lucru. În majoritatea magazinelor cu haine de bărbați se găseau și cămăși
sau pantaloni de „firmă”. În magazinele de
femei am observat și haine cu sigla Bershka,
Stradivarius, H&M, firme care, de asemenea,
au magazine doar în mall-uri. Pe un singur
culoar, din 15 magazine, în șapte erau haine
cu marca Zara, Polo sau Tommy Hilfinger,
iar toate acestea erau aduse din același loc.
Vânând dragonii
După câteva zile, am ajuns în București
„să cumpăr marfă”. La ora 5 dimineața am
ajuns la Dragonul Roșu, complexul de unde
se aprovizionează magazinele din piețe. În
parcare erau microbuze și autocare de Cluj,
Bihor, Galați, Alba, Mureș, Bistrița, Olt, Dolj,
Gorj, Suceava, Bacău, Timișoara, din toată
țara. Acolo este un complex de magazine în
care se vinde marfă en-gros, de la haine, papuci, până la textile. La ora 6 s-au deschis
toate magazinele. La majoritatea standurilor

A face sau a nu face nimic?
Pentru a af la care sunt acțiunile
autorităților pentru a combate acest fenomen,
am luat legătura cu Ioana Katona, purtătoarea
de cuvânt OPC Cluj, și am întrebat-o cât este
de răspândit acest fenomen, cum sunt recunoscute falsurile și dacă se fac plângeri legate
cele din Piața Mărăști. Când a auzit ultima
întrebare, m-a privit uimită și m-a rugat să îi
spun de ce am ales să vorbesc despre falsurile
din Piața Mărăști, ca și cum nu ar fi știut că
acolo se găsesc astfel de haine. Mi-a spus că nu
s-a făcut nicio plângere în ultimii ani și că în
baza lor de date există doar un caz foarte vechi,
când un producător a făcut plângere pentru
că a observat în Piața Mărăști haine cu sigla
firmei lui, iar atunci s-au dus în control și au
confiscat toate hainele care nu aveau act de
proveniență. Am întrebat dacă se fac controale
și se autosesisează OPC-ul, dar răspunsul a
fost „se fac controale în Piața Mărăști doar la
jucării, deoarece unele chinezării pot afecta
viața copiilor”.
Dacă nici instituțiile care sunt special create pentru a opri aceste infracțiuni, nu fac
nimic, atunci cine face? Nu există plângeri,
nu se fac controale, iar patronii magazinelor
continuă să vândă haine „de firmă”. Spre deosebire de România, în alte țări, la cea mai
mică suspiciune, polițiștii descind în mall-uri
și îi „ridică” pe administratori cu cătușele la
mâini, chiar și pentru o singură pereche de
blugi contrafăcută, pusă la vânzare, însă, la
noi, aceste ilegalități au drum liber.
Mădălina Iulia Bucur

Fotografii: Mihaela Coste

Mafia contrafacerilor funcționează cu mare succes pe teritoriul țării noastre. România este în topul țărilor ca volum al
importurilor de falsuri, după Grecia și Ucraina. În Cluj-Napoca, hainele care imită modele ale unor firme cunoscute se găsesc
atât în magazinele din centru, cât și în piețe. Autoritățile nu fac nimic pentru a opri acest fenomen și pentru a-i pedepsi pe
cei care încalcă legea, iar hainele contrafăcute încă se mai găsesc pe piață și ademenesc clienții pentru a le cumpăra, astfel
patronii adunând sume considerabile de pe urma neștiutorilor.
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Bani puțini, distracție mare!
Viața de student reprezintă pentru
fiecare în parte o experiență unică, de
neuitat. Este perioada în care salți de pe
treapta copilăriei, pe cea a maturității.
Perioada în care îți faci noi prieteni, îți
formezi noi păreri în ceea ce privește
viața studențească și înfrunți greutățile
vieții departe de cei de acasă.

Viața de student implică mai multe lucruri: cămin, cursuri,
prieteni, activități și viață de noapte. Cu puțină inteligență,
poți să îți faci timp pentru toate și să treci cu brio prin aceste
etape firești. Este însă perioada cea mai grea, în care renunți la
toate obiceiurile vechi și te confrunți cu altele noi, care vor deveni pe parcurs cotidiene. Ești singur într-o lume mare, independent și, de multe ori, te izbești de acel zid numit „Studenție”.
Viața de student în Cluj se simte din plin, însă o simți numai
pe pielea ta. Poate pentru cei de aici e ceva normal, dar pentru
cei ce vin din alte părți, mai ales din orașe mici, e fascinant.
Viața de noapte a unui student este cea mai palpitantă. Cu
puțini bani în portofel poți avea parte de cele mai frumoase
experiențe din studenție, care se vor transforma în amintiri
de neuitat. Indiferent de orașul în care ai ales să îți realizezi
studiile universitare, vei găsi cu siguranță câteva puburi, cafenele, cluburi sau chiar restaurante unde să mergi fără să te
temi că vei rămâne fără un chior in buzunar.
În ceea ce mă privește, consider căminul cel mai potrivit loc
unde un student se poate distra cu bani puțini. Este locul în
care poți să socializezi, să legi prietenii și să te distrezi, dedicându-te, în același timp, și învățatului. De obicei, campusurile
izolate de cluburi sunt destul de liniștite; astfel poți organiza
un „party” pe cinste. Iar, dacă ești o persoană dezghețată, te
poți integra cu ușurință în grupul „celor șmecheri”. „Sunt super
show-urile în cămin, până când colegul din camera alăturată
îți bate cu mătura în perete”, se amuză Cristina, una din studentele cazate în Observator. „Dacă ești deschis schimbărilor
și vrei să cunoști oameni cât mai diferiți, consider că șederea
în cămin este un bun prilej pentru a interacționa zi de zi”,
susține Radu, un alt student cazat în cămin.
Pentru că bugetul de student nu îți permite să ieși doar în
cluburi de fițe, te poți distra foarte bine și în căminul în care
ești cazat sau e unul din prietenii tăi. „Noi, fetele, cheltuim
foarte puțini bani la un astfel de chef! Două pungi de semințe
și o sticlă de suc sunt suficiente, în cazul în care ești musafir”,
ne spune Andrada.
Se zice că nu simți cu adevărat viața de student dacă nu
știi câte ceva și despre viața din cămin. Nimic nu se compară
cu chefurile la care participă până și tocilarul morocănos
din ultima cameră, cu petrecerile în pijamale ale fetelor și cu
serile în care joci remi până noaptea târziu. Aici, amintirile
și momentele frumoase își pun amprenta în viața ta, amintiri
pe care le vei rememora o bună perioadă a vieții tale.
Cristiana Dumitru

Ispita scandalului în presa
românească
A
șa numitele „emisiuni de scandal” din România sunt, din păcate, din ce în ce mai multe. Sunt
emisiuni care, pentru a avea o audiență
cât mai mare, recurg la mediatizarea
scandalurilor, a dansurilor erotice, intrigi între vedete, divorțuri și, foarte des,
întâlnim la acest fel de emisiuni oameni
necunoscuți care aruncă „bombe” despre vreo persoană publică, de multe ori
aceste dezvăluiri fiind regizate.
Însă, nu de multe ori, s-a demonstrat faptul că și vedetele primesc banii
pentru a isca un scandal, doar pentru
simplul fapt că spectatorul din România
savurează din plin aceste show-uri, iar
vedetele, pentru a-și păstra celebritatea,
fac ceea ce cere publicul și pentru asta
sunt și plătite.
În cele mai multe cazuri, vedetele
care apar sunt aceleași, cu aceleași subiecte și, desigur, la aceleași programe
de televiziune: „CanCan TV”, „Un show

se uită la acest gen de emisiuni, pentru
că somnul vine mai devreme pentru ei,
că nu merită să fie urmărite deoarece
nu avem ce învăța și, mai mult, aceste emisiuni duc la „inculturalizarea”
populației.
Despre utilitatea acestor emisiuni,
participanți au spus că acestea sunt necesare doar producătorilor și că recurg la
„trucuri” pentru a crește audiența, ceea
ce le va aduce faimă și, odată cu aceasta,
bani. După părerea lor, emisiunile de
scandal sunt cele care predomină și caracterizează presa românească în acest
moment, datorită lipsei de cultură care
există în România.
Pe parcursul discuției, participanții
au trecut de la starea de furie, indignare,
nepăsare, la amuzament și încântare.
Să începem cu începutul
Acest tip de emisiuni a început să
atragă din anul 2001, atunci când a avut

sexualității pe care o promovează. Să
luam exemplul emisiunii „Un show pacatos”, în care moderatorul Dan Capatos a
prezentat cazul Simona Trașcă, aceasta
susținând că a fost violată la vârsta de 16
ani. Pe parcursul emisiunii au fost arătate în mod repetat poze in ipostaze indecente cu Simona Trașcă, s-au folosit de
nenumarate ori cuvintele „violată, sex,
dezbracată, a abuzat-o, îmbrăcăminte
sexy, provocatoare etc”. Chiar dacă a fost
violată, Simona Trașcă a continuat să
apară la acest gen de emisiuni îmbrăcată
cât mai provocator și ajungând chiar să
pozeze nud.
Pe cine deranjează?
Acesta este doar un singur exemplu,
dintr-o singură emisiune. Adevărul este
că amestecul de scandal cu nuditate sau
chiar sex este un „deliciu” pe care spectatorii din România îl devorează fără
să clipească. Acest fel de emisiuni de

SCANDAL = PUBLIC
PUBLIC = PUBLICITATE

PUBLICITATE = BANI
păcătos”, „Acces Direct”, „Wow Biz”,
„Happy Hour”, „Drept la țintă” etc .
Pentru că „scandalul e audiență”
Oamenii sunt păcăliți în fiecare zi
de acest gen de emisiuni. Nu cumva
este cam dubios faptul că sunt atatea
subiecte, iar, după puțin timp după ce
un subiect a fost epuizat, apare altul?
Am încercat să vorbesc cu zece spectatori tineri despre aceste emisiuni, despre mass-media, ce le place sau ce nu le
place, urmărind părerea despre emisiunile de scandal, dacă ele sunt relevante
sau necesare sau dacă reprezintă presa
românească.
Doi dintre participanți au susținut că
acest tip de emisiuni sunt interesante,
însă nu sunt și necesare, urmărirea lor
le provoacă amuzament și cred că alt
gen de emisiuni nu prea mai găsești la
televizor. Ceilalți au afirmat că nu le plac
aceste show-uri, că nu reprezintă nimic
interesant deoarece sunt mediatizate
aceleași vedete cu subiecte puțin diferite, iar, la un moment dat, va interveni
plictiseala.
Participanții mai în vârstă spun că nu

loc primul scandal sexual din showbiz-ul
românesc. Deoarece sexul este unul din
cele mai căutate și vândute subiecte din
România, a reușit ca de data aceasta să
dea naștere unui nou concept, și anume
emisiunile care, în general, au legătură
cu sexul.
După cum spuneam, în 2001, în cadrul emisiunii „Vara ispitelor” de la Pro
TV, în care Cosmina Păsărin a participat
împreună cu iubitul său din acea vreme,
aceasta l-a înșelat și s-a culcat cu manechinul Bogdan Vlădău. Emisiunea era
un reality-show în care participau mai
multe cupluri pentru câștigarea unui
premiu.
„La «Vara ispitelor» au fost multe
povești cu sex, pentru că toată lumea
de acolo a fost plină de dezinvoltură și a
fost bucuria noastră ca și producători să
avem astfel de concurenți și, într-un fel,
dacă stau bine să mă gândesc, de aici a
și pornit succesul, pentru că oamenii au
fost așa cum sunt ei, indiferent dacă erau
filmați 24 din 24”, spunea Mihai Predescu, producătorul general al emisiunii.
Ei bine, de multe ori aceste emisiuni
au succes în presa românească datorită

scandal au o audiență foarte ridicată
deoarece românului îi plac bârfa, falsele
valori sau personajele-victimă, precum
și atacurile verbale sau fizice.
Din păcate, cei care sunt cel mai
tare afectați de acest gen de emisiuni
sunt copii, deoarece show-urile au un
caracter violent, vulgar, iar copiii vor
fi desensibilizați, devenind lipsiți de
reacție la scenarile violente pe care televiziunea le mediatizează. Acești copii
vor fi în curând adulți, iar atunci, în cazul unui atac violent desfășurat chiar
în fața lor, vor rămâne indiferenți față
de victima agresată. Mai trist este că
deja acest lucru se întâmplă. De multe ori oamenii sunt martori la scene de
violență, însă nu fac nimic pentru a le
opri, probabil crezând că violența este
un comportament social acceptat, iar
aceste scene îi fascinează și stau și privesc cu entuziasm. Poate unii vor și filma
pentru a ajunge celebri pe internet.
Carmen Domnica Ciortea
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Muncă în echipă cu… jurnaliștii spanioli
Clujul a fost, în urmă cu puțin timp, gazda a trei jurnaliști
din Spania, colaboratori ai proiectului VEHMED, proiect
ce se dezvoltă în trei orașe din țară: București, Galați și
Cluj. Reprezentanți ai partenerului spaniol ARJE, aceștia au
dezvoltat diferite activități împreună cu studenții clujeni.
Echipa formată din Belen Etxebarria, Juan
Manuel Tapia (Juanma), și David Velasco a dat
dovadă de multă experiență, profesionalism
și răbdare. Extrem de entuziaști în legătură cu activitatea desfășurată la Cluj în ceea
ce privește proiectul VEHMED (Vehicule
media pentru formarea abilităților practice,
televiziuni și ziare operate de studenți pentru studenți), aceștia au urmărit, analizat și
colaborat cu fiecare student în parte.

Considerați că, odată cu studenții, ați
învățat și dumneavoastră din această
experiență?
Juan Manuel: Învățăm foarte multe de
la studenți. Acel profesor care crede că doar
predă nu și învață de la studenți mai bine șiar lăsa serviciul. Predarea și învățarea sunt
un proces de a împărți dorința pe care o are
studentul, și experiența pe care o are profesorul. În mod evident, noi învățăm multe de la
studenți. Ne-ar plăcea ca și studenții să învețe
ceva de la noi (râde).

Care este scopul acestei activități?
Belen: Vom lucra în trei universități din
România, în care vom aborda aceeași temă: pe
de o parte ne-ar plăcea să provocăm studenții
să reflecteze și să îi ajutăm în găsirea primului
lor loc de muncă. Pe de altă parte, ne-ar plăcea
să contribuim la devenirea lor ca jurnaliști de
succes. Intenția noastră e ca studenții să primească informația într-un fel cât mai dinamic
și să își dea seama că ei cunosc de fapt aceste
informații, doar că trebuiesc descoperite. Totul este în ei, noi nu facem decât să îi ajutăm
ca să-și ordoneze cunoștințele.

Credeți că ați contribuit în vreun fel în
formarea studenților ca jurnaliști?
Belen: Încă e devreme pentru a aprecia. Pe
de altă parte, ce e mai important e ca voi să
aveți „vocea”, voi sunteți cei ce puteți aprecia
dacă această sesiune a fost interesantă, dacă
vă va servi ca referință sau dacă, în vreun fel,
vă poate ajuta să deveniți jurnaliști mai buni.
În orice caz, ce am observat până acum împreună cu colegii mei a fost că tot ce s-a muncit
aici a fost foarte interesant. Dar, răspunsul,
până la urmă, este al vostru.

Cum priviți această experiență?
David: O vedem cu mari emoții, dar și
cu bucurie. Am putut constata că studenții
români, atât de la Jurnalism, cât și de la Comunicare, au o excelentă formare și chef de
lucru foarte mare. Ei reprezintă viitorul jurnalismului și ne bucurăm să putem lucra cu ei.

Ce încurajări aduceți studenților privind viața de jurnalist?
David: Să-și valorifice lucrul într-o societate care este în continuă ascensiune... trebuie să
fie martori ai realității, și acea realitate trebuie
să încerce să o transmită celorlalți, respectând
anumite valori, pe care să le considere funda-

Orice ți s-ar părea imposibil de făcut, treci peste și fă-l să fie
posibil! Nu renunța la visele tale, oricât de departe ți se par a fi!
Belen Etxebarria, redactor șef la ARJE

mentale, primare și de neabandonat.
Prima impresie despre Cluj?
Belen: Are ceva ce ne place tuturor: posibilitatea de a te plimba, de a te plimba și de a te...
plimba! (râde) În plus, studenții de aici sunt
foarte asemănători cu cei din Spania, chiar
dacă se cred diferiți... mai mult, am impresia
că sunt tot în Spania, mă simt ca acasă...
David: Ceea ce m-a fascinat a fost arhitec-

tura deosebită a clădirilor. Clujul este întradevăr un oraș frumos, cu o istorie impresionantă.
Juan Manuel: Cu siguranță despre Cluj se
pot scrie sau vorbi multe lucruri frumoase. E
un oraș ce ascunde locuri pe care merită să
le vizitezi și străzi pe care să te plimbi, după
cum a spus și Belen.
Oana Cioncan

O presă banal de șocantă

T

abloidizarea presei din România e un fenomen care-și
trăiește apogeul în acești ani. Suntem contemporani
acestei degradări constante, dar, atâta timp cât nu e
a noastă, ci e a societății, ignorând mesajele celor mai naivi
dintre noi care mai cred în spiritul civic, putem fi acei spectatori din tribune care se îneacă în râs de prostia proștilor. E
o decizie pentru care, cititorule, sănătatea ta ar putea să-ți
mulțumească, pentru că voia bună e benefică, îngrijorarea și
stresul, ba. Acum, problema se mută la capitolul conștiință.
E o alegere care merită cântărită bine. Preferi să rămâi spectatorul din tribună care se complace în „ciorba” asta pentru
simplul motiv că e amuzant? Încerci să le explici oamenilor
că ei de fapt primesc „lături”? Te simți copleșit de numărul
„hoardelor” de oameni care-și feliază ruda de salam pe coperți
cu Bianca Drăgușanu?
Înainte de a încerca să-i feliezi tu pe ei, lucru care te-ar duce
automat la „mititica”, gândește-te la alternativele tale. Presa
de calitate nu e chiar inexistentă în peștișorul ăsta geografic,
răzbate cu greu acestor vremuri, însă o face. Împacă-te cu
gândul că o piață nu e așa ușor de educat și consolează-te cu
faptul că tabloidizarea asta e doar un trend. E ca trupa O-Zone,
dacă vrei. E venită din altă parte, își trăiește momentul de
glorie aici cu câteva hituri exclusive și senzaționale, dispare așa
cum a apărut. E strict o chestiune de timp până când cititorul
se va sătura să „înghită” materiale de acest gen. Cum zicala
„Omul din greșeli învață” nu se prea aplică la prima mână în
cazul devoratorilor de senzațional, măcar în al 12-lea ceas,
după ce au fost păcăliți de mii de ori de aceleași titluri maro,
trebuie să-i vedem că spun stop și că vor fi capabili să-și facă
„spovedania media”.
Cu toții cunoaștem tipologia acestui gen de cititori, iar

cei care se învârt în cercurile jurnaliștilor sau cei care fac o
facultate de Jurnalism, fiind capabili într-un fel sau altul să-și
dea cu părerea despre acest subiect, știu la fel de bine și tipologia „artiștilor” care stau la baza așa ziselor texte cancanice.
Practic, sunt colegii care au luat-o pe drumul șmecherilor. În
primul rând, au stofă de bișnițari, joacă un soi de alba-neagra
meschin, încercând să-ți ascundă informația și să-ți dea o
poza, un filmuleț. În al doilea rând, sunt asemeni cititorilor
lor, au un tupeu frate cu teribilismul, nu sunt informați și cred
tot ce li se spune. Mai au o caracteristică atașată dosarului:
vor privi cu dispreț spre orice publicație generalistă, scara
valorilor pentru ei rămânând înțepenită pe profitul bănesc.
Neexistând un CNA în materie de presă scrisă, ai ocazia să fii
propria ta păpușă voodoo, poți lua parte la spectacolul grotesc
întreținut de toți nechemații presei, încercând să vezi cât de
jos poți să cobori.
Prevăd într-un viitor apropiat, sfârșitul erei tabloide, când
prostia va fi răstignită și o vor plânge doar cei mai proști dintre
proști. Va fi jelită în palatele altora, creaturile siliconate vor
avea și ele de suferit și, în general, toți cei care au încercat să
iasă din anonimat prin intermediul ziarelor colorate, dar care
au sfârșit, fără să știe, pe hârtia care acum folosește doar la
împachetatul borcanelor cu murături. Norocoși vor fi cei care
vor pune crucea acestei forme strâmbe a jurnalismului, dar
important e ca parastasul să-l prindem și noi, să ne bucurăm
că senzaționalul și prostul gust au fost îngropate. Atunci va fi
momentul în care vom uita toate mizeriile produse de presa
autohtonă fără teama că ne va lovi vreodată melancolia.
Paul Pop
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Ce a însemnat practica în cadrul VEHMED?
O provocare, o oportunitate de a învăța sau de a pune în practică lucrurile învățate la școală, o șansă de a îți crea portofoliul și
experiența în vederea primului loc de muncă, un loc în care spiritul de echipă se îmbină cu creativitatea și speranțele fiecăruia.
Așa descriu participanții la proiectul VEHMED, în cadrul redacțiilor de televiziune și presă scrisă din Cluj, experiența din lunile
de practică.
Cosmina Roșu: Am completat
studiile teoretice de la facultate
Experiențele de practică din cadrul proiectului VEHMED mi-au adus multe cunoștințe
pe partea de presă scrisă, cât și pe partea de
televiziune, deoarece din studiile teoretice
de la facultate nu puteam să îmi dau seama
ce implică meseria de jurnalist în adevăratul
sens al cuvântului.
În urma proiectului, am reușit să acumulez
mai multe cunoștințe pe partea de televiziune,
deoarece unii dintre colegii mei sunt pasionați
de montaj video, iar alții în cadrul proiectului
au ocupat deseori postri de cameramani și pot
să spun că m-au ajutat să învăț cum se lucrează
cu o camera de filmat și cum se realizează
montarea un material adus de pe teren pentru
a putea fi finalizat.
Pe întreg parcursul proiectului, am reușit
sa fiu prezentă la realizarea unor reportaje și
interviuri la studio și în redacție.
Maria Cosma: Am învățat
pașii spre reportaj
În cadrul proiectului Vehmed, pe partea de
televiziune și presă scrisă am învățat care sunt
pașii pe care trebuie să-i parcurgă un reporter
în realizarea unui reportaj, dar mai ales activitatea pe care trebuie să o desfășoare. Prin
activitate, mă refer la felul în care reporterul
trebuie să abordeze oamenii, felul în care se
exprimă, faptul că reporterul, înainte de a realiza reportajul, trebuie să aibă o minimă idee
despre cum ar trebui să arate acesta, persoanele cu care ar trebui să vorbească etc. Pe lângă
asta, între reporter și cameraman trebuie să
existe cooperare pe teren, după care reporterul
trebuie să coopereze și cu editorul de imagine.
În ceea ce privește presa scrisă, am văzut cum
se desfășoară o ședință de redacție, care este
atmosfera din interiorul redacției, dar și faptul că trebuie respectat un termen limită în
ceea ce privește predarea materialelor, acest
lucru favorizând o oarecare atuodiscilplinare.
Cât despre documentare, aceasta trebuie să
fie la fel de temeinică precum cea pentru un
reportaj de televiziune.
Cristiana Dumitru: Am
învățat de la profesioniști
Consider că m-au ajutat foarte mult
experiențele de practică din cadrul proiectului VEHMED, iar activitățile desfășurate
pe partea de televiziune și presă scrisă mi-au
fost prielnice pentru dezvoltarea profesională.
Am învățat lucruri în plus față de cele de la
școală, atât de la oameni profesioniști, cât și
de la colegi ai mei, aflați la început de carieră.
Activitatea mea de moderator, cea care m-a
atras cel mai mult, m-a ajutat să aflu multe
lucruri interesante legate de realizarea unei
emisiuni, dar și chestiuni din regie, fără de
care emisiunea în sine nu putea fi desfășurată.
Oana Adriana Cioncan: Miam descoperit prioritățile
Proiectul VEHMED m-a ajutat să-mi descopăr prioritățile, ceea ce îmi place să fac ca
jurnalist, ceea ce mă caracterizează în această
meserie. De asemenea, mi-am dat seama că
este bine să ai multe cunoștințe, să știi un pic

din toate, dar să îți îndrepți atenția mai mult
asupra acelui lucru care îți iese foarte bine și
care îți oferă cea mai multă satisfacție.
Am învățat de asemenea că munca în
echipă este vitală în această meserie, deoarece unul fără altul rezultatele nu sunt cele
ațteptate, că este important să comunici și să
accepți și ideile altora, dacă vrei ca ale tale să
fie ascultate și acceptate, că este important ca
acea echipă să aibă o relație bună de prietenie pentru o colaborare cât mai bună, în care
invidia și aroganța să nu existe.
Cu siguranța, experințele acumulate aici
o să îmi servească pe viitor în formarea mea
ca jurnalist.
Lucrând pe partea de TV și presă scrisă,
am învățat să fiu mai punctuală și mai atentă
la detalii.
Cel mai mult mi-a plăcut când am ocupat
postul de regizor, fapt ce m-a ajutat să descopăr că este acel post care mă caracterizează,
că e primul bifat pe lista mea de priorități în
viitor.
Regia m-a ajutat sa acumulez mai multe
cunoștințe practice, pe lângă cele teoretice
învățate la cursuri. Am putut pune în aplicare regulile stricte învățate, dar am putut
pune în aplicare și imaginația mea, astfel încât rezultatele să fie mulțumitoare. Pe lângă
regie, am învățat să lucrez cu camera și am
fost cameraman de platou. Acest lucru m-a
ajutat și ca regizor.

Clara Elena Ion: Am învățat
să lucrăm în echipă
Proiectul VEHMED a însemnat pentru
mine o experiență foarte frumoasă și benefică,
pentru cariera pe care doresc să o urmez în
viitor. Am învățat cum să lucrăm în echipă și
să fim eficienți, să ne faceam treaba cât putem
de bine și să ne ajutăm reciproc. A fost ca întro adevărată redacție. Nu totdeauna ieșeau
lucrurile bine, dar, în final, ne mobilizam și
reușeam să facem ca totul să iasă perfect. A
fost o experiență frumoasă și îmi pare rău că
nu am învățat mai multe despre cameră, eu
fiind reporter. Abia în ultimele ședințe am
descoperit că îmi plăcea și partea aceasta. Per
total a fost extraordinar de bine, am învățat
unii de la alții, iar domnii profesori implicați
ne-au ajutat foarte mult.
Denisa Camelia Bejerea: Trebuie
muncit din greu pentru orice moment
În cadrul proiectului VEHMED am fost
interesată mai mult de partea tehnică dintrun studio TV, dar am învățat și câte puțin din
viața de televiziune și presă scrisă, atât din
experiența mea, cât și a colegilor mei. Deocamdată, experiența acumulată în cadrul
proiectului m-a ajutat și mă ajută în continuare la activitățile de la facultate, dar sunt
convinsă că pe viitor voi fi pregătită să lucrez
într-o televiziune. Pe parcursul acestor luni
de practică mi-a plăcut, în special, rolul de
cameraman, am fost instruită de experți și
am avut șansa de a lucra atât în platou, cât

și pe teren. De asemenea, am participat la
toate activitățile cu formatorii spanioli, atât
cu grupa mea, cât și cu cei din grupa a treia,
moment în care am filmat activitățile. Am
fost interesată și de partea de regie și sunet,
iar, în final, am participat ca invitat la una din
emisiunile Student TV. Am învățat că viața de
jurnalist nu este ușoară și că trebuie muncit
din greu pentru orice moment care apare televizat sau în orice fel de tip media, dar este o
meserie frumoasă și satisfăcătoare.
Mădălina Bucur: A fost o
experiență de neuitat
Experiențele de practică din cadrul proiectului VEHMED au reprezentat foarte mult
pentru mine deoarece, în primul rând, am
înțeles ce se întâmplă într-o redacție de televiziune și de ziar. Am văzut ce au de făcut
cameramanii, prezentatorii, sunetiștii, cei de
la montaj sau din regie, reporterii, corectorii,
editorii. După ce am înțeles și am asociat toate
aceste acțiuni, am mers mai departe și am încercat să mă axez pe ceea ce îmi place, adică să
am emisiunea mea. Pentru început, mergeam
pe teren și făceam mici materiale, după care
am încercat să prezint horoscopul. Prin faptul
că mergeam în fiecare săptămână la filmări,
am devenit mult mai responsabilă și punctuală. Mă pregăteam înainte de filmarea și
încercat să fiu cât mai naturală, să privesc spre
cameră și să scap de emoții. După câteva săptămâni, am ocupat și postul de prezentatoare
și, în fiecare weekend, intram în direct. Pentru
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mine, a fost o experiență de neuitat deoarece
doar așa am reușit să mă depășesc pe mine însămi, să înlătur bariera dintre mine și oamenii
care mă privesc. După această experiență, mă
simt mai sigură pe mine și simt că pot să îmi
stăpânesc mai ușor emoțiile. Spre deosebire
de teoria pe care am învățat-o la facultate,
prin prezența mea la VEHMED am înțeles
ce înseamnă presiunea, stresul, colectivul și
am realizat că trebuie să fim, fiecare în parte,
foarte atenți, devotați și responsabili pentru
ceea ce avem de făcut. Pot doar să mulțumesc
pentru că mi s-a oferit această șansă de a face
parte din echipă, deoarece am descoperit ce
îmi place și ce vreau să fac pe viitor. În primul rând, vreau sa fiu un bun jurnalist. Nu
în ultimul rând, prin acest proiect, am reușit
să cunoaștem profesioniști și să ne apropiem
de profesorii noștri, care ne-au îndrumat și
ne-au susținut în tot ce am făcut.
Andreea Dulap: Am fost o mână de
oameni pasionați și dornici de afirmare
Proiectul VEHMED a însemnat pentru
mine o oportunitate grozavă de a pune în practică ceea ce am învățat în doi ani de facultate,
ținând cont de faptul că am intrat în proiect
la începutul celui de-al treilea an. Pe lângă
faptul că mi-am consolidat cunoștințele, am
învățat și o mulțime de lucruri noi, de exemplu,
ce fac toate acele multe butoane din camera
de regie, ce mă făceau să mă simt ca și DeeDee în Dexter’s Laboratory, cum să deschizi
o cameră de filmat și să o și folosești, evident,
dar mai ales cum să ții în frâu și să coordonezi
o mână de oameni pasionați și foarte dornici
de afirmare.
Laura Ciornei: Am descoperit lucruri noi
În cadrul proiectului VEHMED, am lucrat
mai mult, pentru că m-a interesat foarte mult,
pe partea de televiziune. Am fost cameraman,
pentru că asta m-a atras, dar am fost atentă
și la partea ce ține de regie și la crearea ziarului StudenTimes. Pe mine m-a ajutat foarte
mult acest proiect, chiar dacă am mai reluat
unele elemente despre cameră pe care deja le
învățasem la facultate. Practica m-a ajutat
să știu să mă folosesc mai bine de cameră, să
descopăr lucruri noi despre aceasta și să fiu
mult mai entuziastă când o folosesc, știind
ce elemente trebuie puse cap la cap ca să iasă
un cadru bun.
Domnica Carmen Ciortea: Cel mai
bine m-am simțit în spatele camerei
Până la începerea acestui proiect, nu știam
pe ce latură a jurnalismului să mă axez. Atunci
când am pus prima oară mâna pe camera de
filmat, am știu ceea ce îmi doresc să fac pe
viitor. Am învățat, cu sprijinul profesorilor
noștri, dar și cu ajutorul colegilor care s-au
axat pe camera de filmat în prima grupă.
În mare parte, timpul meu la cameră a fost
în studioul media, însă am realizat, împreună
cu diferiți colegi ai mei, reporteri, și materiale
pe teren. De asemenea, am fost și moderator
pentru o perioadă foarte scurtă la emisiunea
R-evolution, însă țin neapărat să precizez că,
deși am crezut că tracul meu din fața camerei
va dispărea odată cu timpul, acest lucru nu s-a

întâmplat. De aceea, nici nu am mai continuat
pe postul de moderator. Cel mai bine mă simt
în spatele camerei și m-aș bucura enorm dacă
viitorul meu va avea vreo legătură cu aceasta.
Mădălina Corșău: Ne-am
distrat în timp ce munceam
Experiența mea în cadrul proiectului
VEHMED a fost una extrem de plăcută, nu
doar că ne-am distrat muncind, dar am învățat
foarte multe lucruri pe care nu le știam. Am
învățat că trebuie să ne străduim pentru a avea
materiale cât mai bune, am văzut clar cum se
montează materialele, am învățat lucruri care
mă vor ajuta în viitor.

Studenți pentru studenți

Cum în aceste zile Universitatea Babeș-Bolyai s-a transformat
într-un spațiu liber pentru dezbaterile despre problemele
studențești, nu puteam să trecem cu vederea acest lucru,
așa că i-am întrebat pe colegii noștri ce ar schimba dacă ar
avea șansa să îmbunătățească sistemul de învățământ.
În ceea ce privește schimbările în sistemul de învățământ universitar, aș dori ca pe viitor
studenții să aibă mai multe oportunități spre proiecte asemănătoare cu VEHMED, pentru a
se putea familiariza mai bine cu studiile in domeniul pe care l-au ales.
Cosmina Roșu

Petru Știblei: Am gustat
din fiecare meserie
Experientele de practică din cadrul proiectului VEHMED m-au ajutat foarte mult să
mă dezvolt din punct de vedere profesional.
Nu regret nici o secundă implicarea în acest
proiect, dintr-un motiv simplu, dar important: am avut ocazia să "gust" din fiecare
meserie (prezentator tv, reporter, cameraman,
regizor...).

Dacă aș avea posibilitatea să schimb ceva în sistemul de învățământ universitar, aș face în
așa fel încât studenții să învețe doar chestiunile elementare, legate strict de facultatea pe care
și-au ales-o și aș înlătura materiile/cursurile mai puțin folositoare pentru viitoarea carieră.
Cristiana Dumitru

Andrei Alex Căprar: Am învățat
ce nu am studiat la școală
Tot ce am învățat în cadrul proiectului
VEHMED m-a ajutat să îmi pot găsi mai ușor
o slujbă. Am învățat multe lucruri pe care nu
le-am studiat în școală, cum ar fi: cadrele
pe care trebuie să le facă un cameraman /
regizor, cum să editezi o știre, cum să lucrezi
cu aparatele folosite în televiziune, cum să te
comporți pe teren, cum te documentezi pentru
presa tipărită și multe altele.

Mai multă practică (mai multe implicări în proiecte europene, asemănătoare VEHMED-ului)
Petru Știblei

Ileana Bizău: Colegialitate
și muncă în echipă
Din punctul meu de vedere, acest proiect
este unul dintre cele mai bune lucruri care i
se pot întâmpla unui student la jurnalism. Datorită acestui program, am învățat în primul
rând ce însemnă colegialitate și muncă în echipă. Am învățat cum să îmi stăpânesc emoțiile
(fiind o fire foarte emotivă, mi-a fost greu la
început, însă mi-am dat seama că "Repetiția
este mama învățăturii"), mi-am dat seama
cât este de frumos să ai un rol, cât de mic, în
viața celorlalți, am învățat lucruri practice, de
la cum trebuie sa ținem microfonul până la a
face propria emisiune sau rubrică.
Mircea Andrei Crișan: Ca
într-o redacție adevărată
Experiențele de practică din cadrul
proiectului VEHMED m-au ajutat să mă
perfecționez, să învăț să lucrez pe cameră,
să învăț tehnici noi, practic să învăț cum se
desfășoară lucrurile într-o redacție adevărată.
Grupaj îngrijit de Radu Gabriel Dimitriu
și Alexandra Ramona Morar

Dacă ar fi să schimb ceva în sistemul de învățământ universitar, aș pune bazele unui proiect prin care aș da o valoare mai mare practicii decât teoriei, pentru că practica este foarte
importantă și mulți studenți termină facultatea și nu își găsesc locuri de muncă din cauza
lipsei de experiență.
Mircea Andrei Crișan

Dacă ar fi să fac o serie de schimbări, aș spune da proiectelor cum a fost și acesta în care am
lucrat noi (VEHMED - n.r.) și, în al doilea rând, aș încerca să ofer studenților cât mai multă
practică, nu doar la instituțiile de presă, cât și în cadrul facultății, deoarece, după părerea
mea, prin practică se înțelege mult mai bine teoria.
Mădălina Corșău
În primul rând, cred că aș introduce mai multe materii practice, seminarii, internshipuri,
workshopuri, pentru ca studenții să fie pregătiți pentru momentul în care vor dori să își găsească un job, să aibă puțină experiență în acel domeniu. O altă schimbare ar fi aceea legata de
primirea locurilor în cămin, dar și de a putea studia două specializări la buget(daca ai medie
mare). Acestea ar fi câteva schimbări pe care eu le-aș face.
Clara Elena Ion
Dacă ar fi să pot face schimbări în ceea ce privește învățământul universitar, cu siguranță
aș bifa stagiul de practică. Ar deveni obligatoriu și mult mai durabil, chiar pe parcursul întregii
perioade a facultății, astfel acumulând experiență și cât mai multe cunoștințe care cu siguranță
vor fi folositoare și un mare plus în momentul angajării după facultate.
Oana Cioncan
Nu este greu să luăm decizii, fiecare considerăm că avem cele mai bune idei și că putem
schimba nu numai sistemul de învățământ… putem schimba o lume întreagă. Și este foarte
bine că gândim așa!
a) Aș face tot posibilul ca stundeții să beneficieze de programe precum VEHMED.
b) Aș organiza dezbateri libere cu studenții, în care aceștia să aibă ocazia să se afirme.
c) Aș avea în vedere munca și silința profesorilor și aș avea grijă ca aceștia să primescă mai
mult respect din partea întregului colectiv de studenți.
Ileana Bizău
Dacă vorbim strict despre departamentul de jurnalism, schimbarea pe care aș face-o ar fi
să împart departamentul în trei părți: radio, presă scrisă și online și televiziune. Fiecare să se
poată concentra pe ceea ce își dorește 24 din 24 !
Andrei Alex Căprar
Mi-aș dori ca noi, studenții, să avem oportunitatea mult mai des de a pune în practică tot
ceea ce învățăm la cursuri, ca să nu mai fim nevoiți să spunem ca doar practica ne ajută să
învățăm cu adevărat ceva.
Andreea Dulap
Grupaj îngrijit de Alexandra Olivia Todor și Vlad Cocostîrc

livestream.com/ub2tv
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Mătase Alessandro Baricco

S

criitorul italian Alessandro Barico s-a
născut în anul 1958 la Torino. A semnat
rececnzii pe teme culturale și critică muzical și este fondatorul unei școli tehnice de
narațiune, Scuola Holden, unde a și predat.
Romanul „Mătase” a fost publicat în anul
1999, la Rizzioli, în colecția BUR, La Scala.
și a fost tradus în peste treizeci de limbi. Este
de menționat faptul că romanul a fost editat
cu succes de foarte multe ori, amintind doar
că în 2012, la aceeași editură, a cunoscut cea
de-a unsprezecea ediție.

Carmen Burci: Vreau să fiu în
echipa lui Lady Gaga
O artă, o artă veche, ce a schimbat viața a milioane, dacă nu chiar miliarde, de femei. Machiajul
de înaltă finețe și ținută se apropia astăzi de apogeul său artistic. Despre pasiunea pentru
pensule și culori am povestit cu make up artistul Carmen Burci
Cum a luat naștere pasiunea pentru
machiaj?
La cinci ani, părinții mei m-au înscris la un
curs de dans de societate, sport pe care l-am
practicat opt ani. Acolo eram nevoite, la fiecare concurs sau spectacol la care participam, să
ne machiem și să ne coafăm. De fiecare dată
după ce mă aranjam pe mine, colegele mele
mă rugau să le ajut. Atunci am avut primul
contact cu acest domeniu.

Foto: Arhiva personală Carmen Burci

Cum a ajuns această pasiune o meserie?
Când am împlinit 18 ani, am ales să urmez
primul curs de machiaj profesionist și să îmi
cumpăr prima trusă de pensule profesioniste.
Cam în aceeași perioada, sora mea a hotărât să
deschidă un salon de înfrumusețare și, stând
pe lângă ea, mi-am dat seama că ar fi păcat să
nu profit de faptul că aș putea avea o meserie
pe care să o practic cu foarte multă plăcere.
De cât timp machiezi?
Machiez de 4 ani.

În acest roman, autorul povestește despre un francez pe nume Herve Jancour, care
face o incursiune în lumea misterioasă și
plin de curiozități a Japoniei. Evenimentele
se derulează în a doua jumătate a secolului
al XVIII-lea. Tânărul sublocotenent Jacour a renunțat la cariera sa militară pentru a
deveni sericicultor. Pentru a-și împlini visul
și sfătuit de dinamicul și inteligentul întreprizător Baldabiou, Herve pleacă în Japonia
deoarece, după spusele lui Baldabiou, acela
era locul de unde trebuiau aduse prețioasele
ouă de viermi de mătase.
Pe atunci, Japonia era o țară necunoscută,
dar și izolată de Europa.
Herve Jancour a ajuns contrabandist, deoarece în Japonia era interzisă cumpărarea
ouălor de viermi mătase. La început s-a descurcat, ajutat de delicatețea feminină pe care
o deținea, însă mai apoi a plătit din cauza
caracterului său influențabil.
Cu toate că era căsătorit cu o femeie pe
nume Heline, Herve s-a lăsat dominat de nebunia unei iubiri imaginate, îndrăgostinduse la prima vedere de copila-femeie a unui
puternic șef de trib, Hara Kei.
Până la urmă, Herve a ajuns să caute în
Japonia ceea ce avea de fapt în propria sa casă,
însă acel ceva cunoscându-l prea puțin, din
neatenție.
Destinul lui Herve se schimbă nu la fel
de mult în mâinile lui Baldabiou, omul care
știe ce vrea și ce trebuie făcut, cât se schimbă
în necunoscuta lume asiatică. În acea lume
ajungi „Să mori de dorul a ceva pe care n-ai
să-l trăiești niciodată”.
În acest roman se întâlnesc neantul și irealul la un loc. Personajele nu se confruntă
unele cu altele, ci se hrănesc din abiguități.
Mătase, este un roman despre care criticul
Pietro Citati spunea: „În dimineața în care a
început să scrie „Mătase”, Alessandro Barico
și-a imaginat că toată literatura lumii disparuse... Asemenea lui Flaubert, voia sa crie o
carte făcută din nimic...”.
Cosmina Roșu

Ce obstacole și ce provocări a trebuit să
înfrunți la începutul carierei tale de make-up artist?
Este foarte greu să reușești să fidelizezi
un client. Trebuie să ai foarte multă răbdare,
autocontrol, perseverență etc. În primii doi
ani, am lucrat foarte mult, am încercat să apar
peste tot (baluri, shooting-uri, prezentări de
moda etc.) pentru ca lumea să audă de mine
și să fie interesată să mă cunoască. În timp,
am reușit să îmi formez o clientelă în așa fel
încât ele îmi spun la ce eveniment participă
și ce ținută au, iar restul lasă pe mâna mea.
Mi se acordă foarte multă încredere și încerc
să nu dezamăgesc niciodată.
Cea mai mare dorință în calitate de make-up artist?
Una dintre cele mai mari dorințe ar fi să
fac parte din echipa de make-up artiști ai binecunoscutei Lady Gaga. Nu neapărat că aș

fi un mare fan al ei, dar, categoric, sunt un
mare fan al ținutelor sale.

din anii '60, unii din ani mei preferati în ceea
ce privește această artă.

Există vreun make-up artist a cărei
muncă o admiri în mod deosebit?
Îmi place foarte mult Alexandru Abagiu,
iar, din punctul meu de vedere, este unul din
puținele persoane de la noi din țară care se
poate numi make up artist în adevăratul sens
al cuvântului.

Ce se întâmplă atunci când o clientă îți
cere un machiaj care nu i se potrivește?
De cele mai multe ori, clientele se lasa pe
mâna mea. În cazul în care totuși vine setată
pe o anumită idee, încerc să îi explic de ce
nu i se potriveste, adopt o atitudine fermă și,
cu foarte multă siguranță, o fac să înțeleagă
faptul că, dacă a apelat la serviciile unui make
up artist, cel mai bun rezultat este atunci
când îi dă voie să creeze el ce consideră că i
se potrivește mai bine. Este aceeași diferență
ca și între un croitor și un designer: croitorul
face ce îi spune clientul, iar designerul creează
folosindu-se de sugestiile clientului, corpul său
și tendințele la momentul respectiv.

Îmi imaginez că ai foarte multe machiaje realizate de tine care îți plac foarte mult,
dar ai putea să alegi unul singur de care
ești foarte mândră?
Sunt foarte multe machiaje care mi-au rămas în cap, dar cred că cele mai frumoase sunt
de la ultima ședință foto pe care am făcut-o,
colecția salonului unde lucrez, BOUDOIR
STUDIO PRIVE. Machiajele au fost inspirate

Mădălina Danusia Corșău

Ți-am promis?
Se întâmplă să facem sacrificii din iubire. Prin definiție cuvântul
sacrificiu implică renunțare la ceva valoros pentru binele cuiva. În
cazul cuplurilor cuvântul acesta vine ca o mănușă. Oamenii tind să
sacrifice timp, bani, planuri până și interese pentru a face un compromis frumos de dragul celuilalt. Atunci când ajungem să conștientizăm
că meritul se datorează sentimentelor nobile care ne încarcă întreaga
ființă parcă suntem și mai fericiți.
„Fii bun de câte ori se poate. Și întotdeauna se poate.”
Sunt tineri de îndrăgostiți care înainte de a-și asuma orice risc care
implică un sacrificiu din dragoste, trec cu greu de proba testului. Și
aici mă refer la faptul că nu de puține ori ne-a fost dat să vedem că e
cale lungă de la a zice până la a face.” Draga mea, am să mă schimb,
promit.” Ne e cunoscută replica aceasta de care mulți dintre bărbați
fac abuz. O luăm ca o promisiune umilă și sinceră care își va găsi împlinirea în viitorul apropiat. Acesta este doar un exemplu că paradoxal
cele mai simple lucruri pare irealizabile, ca mai apoi să fie cumplit
pentru celalalt să conștientizeze că dincolo de înțelegerea făcută n-a
existat niciun interes în a o finaliza.
Atât timp cât tu ceri ceva în schimbul unei promisiuni, înseamnă că

nu ți-ai asumat pe deplin misiunea. A da cuvântul tău înseamnă mult.
A promite și mai mult. A nu mai face, enorm. Oricât de inconștient
ai fi pe moment că nu e mare lucru că n-ai mai făcut ce-ai spus, între
timp celalalt va conștientiza că tu n-ai vrut, și nu că n-ai mai putut.
Fiecare dorință fiind în parte egoistă la început, având intenția de a
fi îndeplinită pentru propria sa satisfacție.
Viața ne lasă să alegem, nu ne forțează să facem nimic din ceea ce
nu corespunde principilor noastre. Fiecare își asumă propriile decizii
și consecințe. Faptele vorbesc mai mult decât 100 de cuvinte. Prin
comportamentul non-verbal până și cei care n-au urechi s-audă vor
fi receptorii celui mai important mesaj al omului, fapta.
Așadar drumul dragostei nu e niciodată neted și nici nu va fi.
Totul costă în puterea fiecăreia dintre noi de a realiza prin gesturi
ceea ce n-am reușit prin cuvinte. De a sacrifica pentru celălalt parte
din noi în a ne câștiga respectul, care nu este un dar, ci ingredientul
oricărei reușite.
Andrada Meseșan
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Balauru cu capul pe umeri
Portarul Dragoș Balauru este un
exemplu de talent și modestie pentru
toți tinerii din România Declarat cel mai
bun jucător al Universității Cluj, Dragoș
nu se încadrează în tiparul fotbalistului
creionat de presa tabloidă. Portarul
în vârstă de 23 de ani este un băiat
serios, muncitor și cu foarte mult bun
simț. De curând, Dragoș a plecat de la
Cluj și a lăsat în urmă regrete, dar și o
serie de meciuri de neuitat, motiv pentru
care fanii Șepcilor Roșii nu îl vor uita
niciodată.
Când ai început să joci fotbal?
Am început fotbalul la vârsta de opt ani, la CS Alexandria.
Stăteam foarte aproape de stadion și poate de aceea am făcut
o pasiune pentru acest sport. Acesta a fost începutul meu,
pentru ca mai târziu să merg în probe la Rapid unde am fost
acceptat, dar dată fiind vârsta părinții mei nu m-au lăsat să
stau în București.
Am ajuns apoi la Steaua, unde mi s-a spus ca sunt prea
mic de înălțime. Am continuat să mă antrenez cu ei și să joc
pentru echipa secundă, Mircea Eliade. De aici am făcut pasul
spre Școala de Fotbal Nucet, unde am și terminat junioratul.
Îți mai aduci aminte ce ai făcut cu primii bani câștigați
din fotbal?
Primii bani din fotbal îi foloseam doar pentru transport și
pe echipament sportiv, asta era la vârsta de 18 ani. De obicei
nu-mi place sa discut acest aspect, banii nu au fost niciodată
o prioritate pentru mine.
O să-ți lipsească Clujul?
De la Cluj o să-mi fie dor de suporteri, de acei oameni
minunați care au fost lângă noi și care ne-au susținut
necondiționat. Cu siguranță vor rămâne în sufletul meu și
nu voi uita niciodată că am fost jucătorul unei echipe atât de
iubite. Și cine știe, poate voi avea șansa să mă întorc acolo.
Te gândești la un transfer în străinătate? Am auzit că
ești ofertat de noua echipă a lui Dorinel Munteanu, Mordovia Saransk, din Rusia, dar și de o echipă din Turcia.
Mă gândesc, firește, și la un transfer în străinătate. Vin
după un tur de campionat bun, zic eu, și nu văd de ce nu aș
face și pasul acesta. Nu mi-ar plăcea să mă întorc în liga
secundă, aș vrea să am o continuitate la cel mai înalt nivel.
Săptămâna aceasta, probabil, voi afla dacă o să mai continui
la Târgu-Mureș sau în altă parte.

Dezvăluirile lui Dragoș:

➲➲ Principala trăsătură:
➲➲ RESPECTUL
➲➲ Calitatea pe care o
apreciezi:
➲➲ SINCERITATEA
➲➲ Principalul defect:
➲➲ NAIVITATEA de care
dau dovadă uneori
➲➲ Genul de muzică pe

care îl asculți:
RETRO
Filmul preferat:
PRISON BREAK
Persoanele pe care le
admiri:
➲➲ PĂRINȚII MEI
➲➲ Plăceri vinovate:
➲➲ FAST-FOOD
➲➲
➲➲
➲➲
➲➲

nu am pus banii pe primul loc. Drept dovadă, am renunțat la
Târgu-Mureș la bani și am venit pe un salariu înjumătățit la
Cluj, numai din dorința de a juca in Liga 1.
Ce ai fi făcut dacă nu ajungeai fotbalist?
Grea întrebare… Nu știu ce aș fi făcut, probabil urmam altă
școală și altă facultate decât cea de Educație Fizică și Sport.
Ce faci în timpul liber?
În timpul liber cel mai mult îmi place să stau cu prietenii,
să pescuiesc și să mă plimb.

Este adevărat că prețul fixat de oficialii de la Târgu
Mureș se ridică la 150.000 de euro?
Da, este adevărat. Cei de la Târgu-Mureș au fixat un preț,
acum nu este datoria mea să-mi caut echipă. Eu mai am
contract cu ei doi ani și jumătate.

Fotbalul îți ocupă majoritatea timpului. Ai timp și de
dragoste?
Prefer să fiu liniștit din punctul ăsta de vedere. Poate mai
târziu o să am timp și de dragoste, nu se știe niciodată ce îți
rezervă viitorul.

Cât de importantă este pentru tine partea financiară?
Toți avem nevoie de o stabilitate financiară, dar niciodată

Roxana Onea

Lance Armstrong, o carieră… interzisă
Fostul ciclist Lance Armstrong a recunoscut, într-un interviu acordat realizatoarei TV
Oprah Winfrey, că a folost substanțe interzise
de-a lungul carierei, pentru a își îmbunătăți
performanțele. Dacă până atunci americanul a
negat cu vehemență folosirea substanțelor interzise pentru obținerea performanțelor sale,
de această dată, spre dezamăgirea fanilor,
ciclistul a declarat că a luat EPO, testosteron
și s-a folosit de transfuzii sanguine.
„Eu foloseam EPO, nu foarte mult, testosteron și transfuzii sanguine. Aveam un program
strict, care mă făcea să fiu curat în momentul
cursei. Nu erau așa multe controale în perioadele de pregătire, acele momente când puteam
fi depistat", a spus Armstrong. Niște cuvinte
dureroase pentru unii, cuvinte prin care Lance
Armstrong stinge și ultima speranță a fanilor
lui că totul ar putea fi un simplu zvon, cuvinte

prin care ciclistul scapă de sentimentul de
vinovăție care l-a determinat în primul rând să
le rostească, dar prin care Lance Armstrong,
campionul, legenda ciclismului, dispare. Șapte
victorii, șapte trofee care i-au fost retrase după
ce aceste informații au ieșit la iveală. Mai
mult, lui Armstrong îi va fi retras și bronzul
obținut la proba de contratimp la Olimpiada
din 2000 de la Sydney.
Regretele nu îl ajută cu nimic acum și nici
faptul că și-a cerut scuze față de fanii lui, față
de echipa lui, de familia lui și de sponsorii lui,
pe care i-a dezamăgit, nu schimbă cu nimic
situația. ”Au fost deciziile mele, sunt greșelile
mele și sunt aici pentru a recunoaște acest
lucru și pentru a îmi cere scuze”. Astfel își
motivează Armstrong decizia de a recunoaște
totul și de a pune astfel capăt speculațiilor.
Mircea Andrei Crișan
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Sloganurile epocilor trecute

drumuri, căi ferate, baraje. „Dă-mi, tăticule
și mie/O lopată și-o mistrie/Să mă duc pe
șantier/Să mă fac brigadier” era unul dintre
sloganurile ce trebuia să-i îndemne pe tineri să
se înroleze în astfel de formațiuni de muncă.

De-a lungul timpurilor,
sloganul a funcționat ca un
războinic strigăt de luptă,
în bătăliile date pentru
o cauză sau alta. Nici
România nu a făcut rabat
de la această practică.

În democrație, mitingurile politice s-au mai
rărit, în schimb au apărut cele care promovează revendicări sociale. „Nu ne vindem țara!” a
fost primul slogan antiprivatizare. Au urmat
și altele, dintre cele mai ciudate. Un astfel
de slogan, aproape de neînțeles, a fost scris
pe tablă, în timpul unei greve a profesorilor:
„Împreună, pentru o grevă mai bună!”. Tot
dascălilor le aparțin și „Noi avem doar țoale
rupte / Voi sunteți în Top 300” sau „Bine ați
venit la școală, pentru lecția de grevă”.
Ceva mai puțin creativi au fost pensionarii:
„Guvernanți, pensionarii sunt părinții, bunicii
și frații voștri”, „Dați-ne drepturile noastre!”,
„Nu îngropați de vii pensionarii!”, „Pensionarii
au muncit, ei nu au furat!”. Nici sanitarii nu
au excelat în acest domeniu, cu „Sănătate și
dreptate!”.
Comunismul
„Jos Ceausescu!” și „Jos comunismul!” au
fost principalele scandări ale revoluționarilor
români în 1989, momentul de cotitură in istoria contemporana a țării. Manifestanții
anticomuniști se opuneau unui aparat de represiune înarmat de război cu lozinci și sloganuri scandate, cântate și purtate în mâini,
concepute de cei mai ingenioși dintre protes-

tatari și scrise în grabă pe bucăți de lemn sau
hârtie, alături de cel mai simplu și puternic
simbol, drapelul găurit. După Revoluție, reforma socială a produs alte zeci și sute de sloganuri și simboluri ale nemulțumirilor politice,
economice sau sociale.
Sistemul de propagandă comunistă s-a conturat încă sun umbra stalinismului în România. Începea, de asemenea, o epocă în care
oamenii erau scoși cu forța la manifestații, iar
sloganurile scrise sau strigate erau impuse de
activiștii de partid și verificate de Securitate.
„Stalin și poporul rus / Libertate ne-au
adus” era unul dintre cele mai cunoscute sloganuri ale acelor vremuri, propovăduind falsa
libertate câștigată de popoarele din Europa
Centrală și de Est, după împărțirea lumii în
zone de influență. Începea, tot în acei ani,

Clujul, în liniștea tristeții
Într-o zi tăcută m-am gândit să cutreier
străzile Clujului și să fotografiez bătrâni care
cerșesc. De ce? Pentru ca am văzut câțiva
într-o zi și mi s-a părut foarte trist… Am vrut
atunci să le fac niște poze și să le arăt și altora
cu ce cruzime ne tratează viața.
Am întâlnit prima bătrânică în Piața Mihai
Viteazu, în fața Complexului Leul. Era cu un
cățel în brațe, pe care îl hrănea, deși probabil
ea însăși… zile la rând nu a avut ce mânca.
În momentul în care m-am apropiat de ea,
cu cea mai tristă expresie pe chip pe care am
văzut-o vreodată, mi-a spus „măcar să arăți
fotografia cuiva….”.

Pe o stradă paralelă, în aceeași zonă, în altă
zi, lângă o covrigărie, un nevăzător trecut cu
mult de 50 de ani întindea o mână în soarele
pe care nu îl putea vedea și aștepta ca cineva
să își facă milă și să îi ofere ceva cât de cât.
Treptat, câteva zile la rând, am tot căutat și,
din păcate, am găsit și alți bătrâni cerșind pe
străzi, părăsiți de soartă, de familie, fără adăpost și părăsiți probabil și de propriile amintiri, trăind probabil mai puțin cu speranță, ci
mai degrabă cu frică.
Text și fotografii de Andreea Dulap

Războiul Rece, astfel că „Imperialist american
/ căde-ți-ar bomba în ocean!” și „Noi vrem
pace în Balcani / Fără anglo-americani!” au
devenit alte strigături impuse de Partid.
În același timp, au apărut două etichete,
„burghezi”și „chiaburi”, care asigurau celui
care le purta pașaportul spre pușcăriile de
la Pitești, Aiud, Gherla, Sighet sau Rahova și
Jilava, spre Bărăgan sau spre Canalul DunăreMarea Neagră.
Sloganurile luptei de clasa au fost „Luca,
Ana, Teo, Dej /Au băgat spaima-n burgheji
și altul, mai poetic, „Iu-iu-iu tractorul ară /
Iu-iu-iu porumb, secară / Facem colective-n
țară / Toți chiaburii ca să piară”. Tot atunci, pe
modelul inițiat de legionari, au apărut taberele
de muncă, în care așa-numitele brigăzi, formate din tineri comuniști sau nu, construiau

Revoluția din 1989
Căderea regimului comunist condus de
Ceaușescu a reprezentat una dintre cele mai
efervescente perioade de creație de sloganuri și
lozinci. Pe străzile din Timișoara și București,
dar și din alte orașe se striga: „Jos Ceaușescu!”,
„Jos comunismul!”, „Nu vă fie frica/Ceaușescu
pică!”, „Veniți cu noi!”, „Noi suntem poporul/
Jos cu dictatorul!”, „Libertate, te iubim/Ori
învingem, ori murim!“, „Luptăm, murim/dar
liberi vrem să fim!”, „Jos cizmarul!”, „Jos savanta!”, „Ieri la Timișoara, azi în toată țara!”,
„Timișoara. Timișoara. Timișoara”, „Nu plecăm acasă/Morții nu ne lasă”.
După fuga dictatorului, pe străzile orașelor
din România s-a cântat „Ole, Ole, Ceaușescu
nu mai e!”, dar și „Păcat, păcat/De sângele
vărsat!” și „Ceaușescu judecat/Pentru sângele vărsat”. Unele dintre cele mai puternice
sloganuri scrise pe ziduri în timpul Revoluției
au fost: „De Crăciun ne-am luat rația de libertate”, cu referire la rațiile de alimente impuse
în ultimii ani ai comunismului și „Dreptate,
ochii plânși cer să te vadă”. Au apărut însă
și sloganuri grotești, precum „Ceaușescu, de
Crăciun/Porcul nostru cel mai bun”.
Mihaela Socaciu, Alexandra Todor

De vorbă cu...

9 APRILIE 2013 | nr. 18

11

CNDIPT
UNIUNEA
EUROPEANĂ
UNIUNEA
EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEI
GUVERNUL
ROMÂNIEI
MINISTERUL
MUNCII,
FAMILIEI,
MINISTERUL
MUNCII,
FAMILIEI
PROTECŢIEI SOCIALE ȘI
ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE
PERSOANELOR
VÂRSTNICE
AMPOSDRU
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL
EUROPEAN
Fondul Social
European
POSDRU
2007-2013
POSDRU
2007-2013

INSTRUMENTE
STRUCTURALE
Instrumente
Structurale
2007-20132007-2013

OIPOSDRU

“AUR” - ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A
SPECIALIȘTILOR ÎN RESURSE
UMANE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Înconjurul lumii cu Timo!

Feriți-vă de minciună

„Oamenii călătoresc în
depărtări pentru a privi,
fascinați, la cei pe care
nu i-au observat acasă.”
(Dagobert D. Runes)

Timo, spune-ne câteva lucruri despre
tine
Mi-a plăcut de mic cartea, pentru că găseam interesante anumite științe… și deci am
pățit să mi se spună că sunt o enciclopedie
sau, în anumite medii, mi se spune că am un
stil „academic”, dar întotdeauna mi-a plăcut
mai mult să fiu poznaș, să fac trăznăi. Așa că,
dacă prietenilor ce mă cunosc cel mai bine le
vorbești despre academicianu’ Ticu/Timi/
Timo, o să îi umfle râsu’ la modul cel mai
serios. La nivel uman și personal, cred că cele
două exemple de mai sus mă descriu suficient
de bine, în sensul că sunt un om al extremelor,
un tip care încearcă să se bucure de cât mai
multe dintre lucrurile ce ni le oferă viața asta,
îmi place să îmi fie stimulată și să îmi folosesc
și materia cenușie, dar de asemenea nu zic
niciodată nu condamnării acesteia la un înec
în preasfințita și binecuvântata distracție.
Iar la nivel formal, oficial sunt născut în
Alba Iulia, am terminat liceul în Valea lui
Mihai - Bihor și am absolvit două facultăți:
Relații Internaționale și Cartografie, ambele
în cadru UBB.
Ai obiective profesionale pentru următorii 3/5 ani?
Ce întrebare e asta? Am nimerit cumva la un interviu pentru un job în vreo
multinațională care vrea să îmi arate că îmi
face un mare favor înregimentându-mă în
legiunea lor? Obiective ar fi, mi-a plăcut atât
de mult studenția căreia i-am pus o pauză
temporară în vara lui 2012 încât trebuie să fac
tot ce pot să fiu iar student. Un masterat pe
cartografie la Munchen e ceva ce îmi doresc
și îl voi face cândva în următorii ani, dar, de
cele mai multe ori, nu putem ști ce ne aduce
viitorul, așa că e preferabil să lăsam faptele

Mincinosul este un om
frumos, care trebuie să
se privească toată viață
într-o oglindă spartă.

să vorbească în locul nostru!
Povestește-ne despre proiectul tău.
Totul a început în 4 mai 2012, când lucram
la teza de licență. În aceasta mi-am propus
să demonstrez că primul român ce a realizat
o hartă pentru un teritoriu locuit de români
este Dimitrie Cantemir și nu Constantin Cantacuzino, cum credea toată lumea. A consulta
toate materialele ce aveau legătură cu acest
subiect presupunea a trece granițele țării,
pentru că în bibliotecile noastre nu se găseau
trei cărți foarte vechi ce mă interesau și o copie a unei hărți. Deci aveam nevoie să consult
aceste materiale, iar a le comanda un scan
presupunea un cost prea mare pentru mine,
așa că, cu banii pe care îi aveam la momentul
respectiv (90 de euro), mi-am luat rucsacul
în spate și am luat-o la drum călătorind gratuit cu autostopul și cazându-mă gratuit prin
intermediul site-ului de couchsurfing. Așa
am făcut primii 4.900 de km ca „autostopist
profesionist” în zece zile, cu o cheltuială de 85
de euro. No! Baiul e că am descoperit ceva ce
îmi place foarte mult … așa s-a născut ideea/
planul/proiectul de a face înconjurul lumii
cu autostopul.

gur, cu resurse financiare nesemnificative,
prezintă riscul de a te descuraja și de a te
face să te lași dezamăgit… să renunți… cam
ăsta ar fi zmeul cu care trebuie să lupt, dar e
pricăjit săracu’, nu-i antrenat și-o ia în freză
de îmi provoacă milă. Tot timpul l-am lecuit
cu voință și ambiție.
Cât despre următorii pași, aceștia sunt
continuarea promovării paginii mele de
Facebook, realizarea unui site și încheierea
de parteneriate cu diverse companii. Chiar
acum îmi muncesc imaginația punând-o să
realizeze un proiect destinat unei companii telefonice, mai exact o aplicație pentru
smart-phone-uri, care să arate în tot timpul
expediției mele unde mă aflu pe glob, dar, de
asemenea, să îmi arate traseul printr-un „fir
roșu”. Ce persoană mai potrivită decât mine
ai putea găsi ca să le demonstrezi clienților că
aplicația e bună și își pot urmări și ei iubiții/
soții/copii etc.?
Presupunând că poți face tot ce vrei,ce ți-ar
place cu adevărat să faci în viață?
Ei! Să rămânem cu picioarele pe Pământ!
Nu sunt Chuck Norris. Absolut nimeni în viața
asta nu poate face tot ce vrea! Sau, dacă poate,
înseamnă ca visează mic de tot!!! Cât despre
a face ceea ce îmi place, chiar asta fac.

Ce dificultăți ai întâmpinat de la începutul proiectului până acum?
Orice proiect care îl începi de unul sin-

Petru Știblei

„Muzica este un pansament pentru sufletul omului!”

V

i s-a întâmplat vreodată să întâlniți anumite persoane și să
simțiți, atunci când stați în preajma lor, că pur și simplu radiază? Dacă încă nu vi s-a întâmplat să cunoașteți o astfel
de persoană, vă invit să faceți cunoștință cu Oana Carmen Bozga, o
tânără și frumoasă interpretă.
De la ce vârstă ai început să cânți?
Oficial, cariera mea a început în 6 mai 2007, când am debutat în
cadrul unui spectacol folcloric de mare amploare din județul Satu
Mare. Când eram mică, îmi plăcea să cânt, ca oricărui copil, dar dragostea mea pentru muzică a început să crească odată cu mine și uite
că... am ajuns să cânt!
Când ți-ai descoperit talentul și când te-ai gândit la o carieră
în muzică?
Eram conștientă că am capacități vocale încă din clasele generale,
când eram pionul principal la serbările artistice. Spre exemplu, în clasa
a noua, în cadrul zilelor liceului la care studiam, am primit o diplomă
prin care mi se acorda titlul de „Privighetoare a școlii”, ceea ce pentru
a mine a fost extraordinar. Talentul mi l-am descoperit cântând o
priceasnă în Sfânta Biserică, iar, văzând reacția credincioșilor când
am început să cânt, mi-am spus: „Nu mă pot opri aici!”.
Care a fost cel mai greu moment din viața ta?
Am avut mai multe momente grele în viața mea, deși încă am o
vârstă destul de fragedă pentru a putea spune că am avut greutăți,
dar soarta nu iartă pe nimeni și mă bucur și pentru bine și pentru
greu. Mă gandesc de multe ori că poate dacă nu aș fi avut clipe grele

în viața mea, nu aș fi putut să cânt... Probabil acest gând e doar o
consolare pentru mine și multora li se pare imposibil acest lucru și
fără vreo legătură între cele două, dar nu e deloc așa. Nimic nu este
întâmplător pe lumea asta!
Ce înseamnă pentru tine cântecul și muzica populară?
Pentru mine cântecul și muzica sunt totul! E ca și cum sunt aripile
pentru o pasăre zburătoare...
Ai fost nevoită să faci și unele sacrificii pentru a ajunge unde
ești acum?
Bineînțeles că am făcut sacrificii, eforturi și multe nopți albe, dar
toate merită când e vorba de visul meu și ceea ce mă face fericită! S-a
întâmplat de multe ori să nu pot sta cu prietenii, pentru că trebuia să
merg să cânt sau de multe ori m-am umplut de dor de părinți, de bunici,
de frate, de iubit, pentru că timpul meu liber este alocat cântecului!
Când te gândești la „viața de acum înainte”, cum îți imaginezi
că ar arăta cariera ta?
Am vorbit cu multe persoane din domeniul meu pe această temă,
iar eu le spuneam că îmi doresc mai întâi să mă văd realizată pe plan
familial, pentru ca apoi să mă pot ocupa de carieră cu gândul că cineva
oricând mă așteaptă acasă cu brațele deschise și, de ce nu, să-mi spuna
și „mamă”. Cariera mea „de acum înainte” sper să evolueze frumos,
cu pași mici, pentru că nu m-am grăbit niciodată să ajung la culmea
succesului. Toate se întâmplă exact atunci când trebuie!
Ileana Bizău

Cu cât va adăuga minciuni vieții lui,
cu atât oglinda va fi mai ciobită, până
când, privindu-se, nu va mai vedea nimic. Atunci, și pentru el, propria persoană nu va mai avea nici un conținut.
Probabil că acesta este destinul celui
care minte și pedeapsa lui.
Totuși, hulită de unii, negată de alții,
invocată în împrejurări dintre cele mai
felurite, minciuna are o prezență cotidiană. Ea nu prea poate lipsi pentru că
este o cale de împlinire facilă a unui scop.
Minciuna este un concept alunecos. Este o fotografie refuzată de către
mincinoși a unor fapte ce nu au fost, nu
sunt sau nu vor fi corecte sau drepte.
Analizând peisajul din jur, întâlnim
minciuna pretutindeni. Aflăm neîncetat
despre minciuni spuse și în public sau în
viața personală. Foarte puțini oameni ar
susține că n-au mințit niciodată și încă și
mai puțini ar spune că n-au fost în viața
lor înșelați de către un mincinos.
În jungla socială se minte la tot pasul,
din dorința de a ataca pe cineva, din
nevoia de protecție sau pentru a ascunde
un adevăr dureros. Se minte pentru a se
rezista vieții. Oamenii se mint unii pe
alții și se mint pe ei însuși. Se minte pe
față sau se minte pe ascuns. Se minte
prin exagerare, adăugare, inventare dar
și prin diminuare, omisiune, tăcere și
prin tot felul de nuanțe ale minciunii.
Se minte în mod conștient și, câteodată,
inconștient. Se minte din interes sau se
minte nemotivat. Se minte falsificând,
sau se minte...adeverind.
Într-un mod pragmatic, minciuna
se dovedește a fi întrucâtva necesară.
Ea alimentează uneori sensul vieții și
apare ca un antidot la previziunile deprimate pe care omul, vrând-nevrând,
le face. Supraviețuirea are nevoie și de
pârghii compensatorii, de autoiluzionare, de „linii de fuga” utopice. Prin
minciunile „vitale” se neagă realitatea
bolii sau a morții, se cultivă sentimentele speranței și încrederii, se întâmpină
sau se depășesc piedici care marchează
ființa. Minciuna de acest fel pare a fi o
formă ocolită de acceptare a vieții așa
cum este, o „împăcare” tergiversată cu
propria condiție, o luare încetinită a propriei evoluții și deveniri, o față bizară a
acceptării limitelor. Se recunoaște, apoi,
că minciuna nu se află la îndemâna oricui. Ea presupune inteligență, în anumite cazuri chiar un anume fel de geniu.
Este dificil de a spune dacă minciuna
aparține firescului sau aparține nefirescului. Dar ceea, ce se poate spune este
că liniștea unui om, una dintre marile
comori ale vieții, vine din sinceritate.
Mulți oameni nu știu măcar de ce nu pot
avea liniște. Probabil de aceea atât de
puțini oameni reușesc să o dobândească.
Iulia Andreea Cătană
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Trupa Incognito, „un pas în față”

Trupa de coveruri Incognito, din
Cluj-Napoca, a făcut primul pas în
conceperea unui stil propriu, lansânduși prima piesă, intitulată „Clipe”.
Trupa a luat ființă în 2008, fiind formată din Darius Micu la chitară,
Emilian Tofan la clape și David Todoran la voce, toți din Bistrița și
absolvenți ai Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.
Primele piese abordate au fost coveruri din stilul rock sau pop-rock ale
trupelor Coldplay, Keane, Counting Crows, Queen, Simply Red, The
Beatles, The Killers sau ale unor artiști ca David Bisbal, Elvis Presley, Fatboy Slim, Gnarls Barkley, Madcon, Nec sau Negramaro. Din
dorința de a adăuga la repertoriu piese cu tentă folclorică sau gipsy,
melodii pe care publicul care asista la concertele lor să danseze, celor
trei li s-a alăturat Andrei Lup la vioară, acesta fiind coleg cu cei trei
la Conservatorul din Cluj,.
„Prima piesă cu vioara a fost Muro Shavo, o piesă din folclorul
țigănesc pe care nu am putut să o cântăm pentru prima dată într-un
club din Cluj Napoca, din cauza managerului care ne-a spus că la
el în club nu se cântă manele. Interesant este că, după câteva luni,
această locație a devenit club de manele” , a declarat Andrei Lup,
violonistul trupei.
După ce au văzut că publicul preferă muzică de dans, pe care toți se
distrează, au început să adauge repertoriului piese pop, gipsy, latino
și chiar românești. Au început să abordeze toate genurile de muzică,
iar cluburile din Cluj și din Bistrița organizau party-uri cu ei. Din
cauză că abordau multe genuri de muzică, pentru toate gusturile,
au început să cânte și la evenimente private, cel mai important fiind

Romtelecom Party din Club Bamboo București, în deschiderea Loredanei Groza, în 2010.
La sfârșitul anului, a devenit parte în trupă solistul Dragoș Podină, iar în 2011 percuționistul și toboșarul Seby Micu. Ambii, prin
experiența și prin dăruirea lor, au contribuit foarte mult la noua față
a trupei Incognito și la show-ul din concertele lor live. În scurt timp,
au adăugat repertoriului multe piese rock, retro, latino sau piese
românești, cunoscute de toată lumea și chiar muzică de club sau hip
hop, pentru a crea o atmosferă de party.
„Dorim ca cei prezenți la concertele noastre să se distreze pe muzica din tinerețe, pe piese vechi sau pe muzică nouă, care a fost sau
este în topuri. Încercăm să împăcăm pe toată lumea, la toate tipurile
de evenimente, în cluburi, puburi, în concerte de deschidere ale unor
artiști ca Smiley, Loredana sau Voltaj” ,a precizat Andrei.
Anul 2012 a fost unul bun pentru trupă, cu multă muncă și seriozitate, aceștia reușind cu ajutorul lui Bogdan Mureșan (Sorel de la Cassa
Loco) să-și înregistreze piesa „Clipe” în studioul său din Bistrița, piesa
fiind ascultată pentru prima dată în Austria, cu ocazia „Romanian Sky
Days” din data de 1 decembrie. În paralel, au lucrat și la cea de-a doua
piesă, tot împreună cu Bogdan, aceasta numindu-se „Un pas în față”.
Piesa „Clipe” a fost prezentată publicului în concertul pe care l-au
susținut în deschiderea trupei Voltaj, concert organizat cu ocazia
Târgului de Crăciun din Cluj-Napoca din Piața Unirii.
„Știam că vom avea parte de un public numeros și de asemenea
pretențios, având în vedere că majoritatea au fost fani ai trupei Voltaj.
Din fericire pentru noi, reacția a fost pozitivă, lucru care ne dă foarte
multă încredere pe viitor” ,a declarat Andrei.
Andreea Cătană

Paștele - falit fără să te simți vinovat

S

i pentru că se apropie
Sfânta Sărbătoare a
Paștelui, ortodocșii
sărbătoresc Învierea Domnului. Sună frumos celebrarea Învierii Domnului nu?
Ni se povestește în anumite
cărți lăsate ca dovadă de către strămoșii noștri ca aceștia
sărbătoreau acest eveniment
prin rugăciune și altruism
față de cei care sunt mai
neajutorați. Ei bine, de-a lungul anilor, acest eveniment
pur și religios s-a transformat
într-unul de natură financiară, mai exact într-o formă
de faliment pentru bugetari.
De ce? Pentru că oamenii nu
mai sărbătoresc prin rugăciune, ci prin cumpărături
în exces. Am să fiu mai explicită. Acum, pe masă nu
mai găsim o cină modestă, ci

un adevărat ospăț, respectiv
carne de miel, carne de porc,
carne de vita, toate preparate
in diferite moduri, unul mai
complicat decât altul. Ouăle
de Paște nu mai sunt roșii și
vreo cinci, acum sunt verzi,
galbene, mov, albastre etc. și
sunt vreo 100. E de prisos să
încep să vorbesc despre legume, salate, murături ș.a. Ornamentele de pe masă ocupă
la fel de mult spațiu ca și mâncarea, astfel incât se creează o
confuzie între alimente și ornamente. Alcoolul nu se rezumă la un pahar de vin, acum,
ca să sărbătorim Paștele e
nevoie să avem, pe lângă vin,
țuică, votcă, whisky, gin, rom
și multe alte băuturi alcoolice
ale căror nume nu mi le mai
amintesc acum. Un alt aspect
interesant este cel al hainelor.

Evident, trebuie să ai haine
noi și cât mai frumoase ca să
poți intra în Sfânta Biserică,
pentru că Dumnezeu ar putea să se supere, ba chiar să
te scoată afară dacă nu ești
prezentabil. Toți încearcă să
arate mai bine decât vecina
Rodica sau vecinul Mitică, să
aibă pe masă prăjituri, mâncare, alcool și ornamente
mai multe, mai bune și mai
frumoase decât prietenii de
familie sau decât vecinii.
Toate aceste eforturi sunt
făcute de către toate clasele
sociale, oamenii au ajuns să
cheltuiască bani pe care nu îi
dețin de dragul acestei sărbători. În alt moment al anului,
când cheltuim o sumă mare
de bani pe o îmbrăcăminte
sau dacă lăsăm mai mulți
bani decât am fi estimate la

supermarket, ne-am fi simțit
vinovați, dar pentru că este
Paștele… merită să rămânem
faliți la sfârșitul săptămânii și
să aruncăm o groază de mâncăruri, care s-au stricat pentru ca nimeni nu a putut să
mănânce o asemenea cantitate de cărnuri și prăjituri. Toate aceste eforturi, doar pentru
a da vina pe Paște la sfârșit de
lună pentru greutățile financiare care vor urma.
Încă o dată vedem cum
parvenitismul predomină și
cum omenirea a uitat că se
află pe acest pământ cu un
alt scop decât acela de a se da
în stambă cu lucrurile materiale.
Alexandra Sarca

Facebookul ne poate
afecta cariera
Continuare din pagina 1
Motivele pentru care angajatorii recurg la
asemenea măsuri sunt lesne de înțeles: în Codul Muncii se specifică faptul că la interviul
de angajare se pot discuta numai aspecte ce
țin de viața profesională, iar atunci când vrei
sa afli care sunt obiceiurile, pasiunile, modul
de viață al persoanei pe care intenționezi să o
angajezi, este mult mai simplu și comod să îi
verifici contul de facebook.
În plus, este foarte important să știm că,
odată postate pe facebook, orice informație,
poză devine proprietatea site-ului și poate fi
oricând utilizată în alte scopuri, chiar dacă
a fost deja ștearsă de utilizator. Acest aspect
este unul important și a ajuns chiar subiect de
discuții la nivelul UE. Conform Wall-street, în
prezent este dezbătut un proiect de lege care ar
prevede eliminarea, după o anumită perioada
de timp, a informațiilor despre anumite persoane de pe internet, pentru ca să se prevină
riscurile legate de socializarea online.
Recent, Serviciul Consultativ de Conciliere
și Arbitraj din Marea Britanie (ACAS) a publicat un ghid prin care-i îndemna pe angajatori
să nu fie atât de duri și să nu-și penalizeze
angajații pentru comentariile neprofesioniste
pe care le fac pe site-uri. ACAS i-a atenționat
pe manageri cu privire la riscul pe care îl presupune documentarea pe internet cu privire la informațiile personale ale potențialilor
angajați, precum convingerile religioase sau
politice.
Totuși, John Tyler, directorul ACAS face
referire și la angajați, spunând că aceștia trebuie să-și asume faptul că orice postează pe
internet poate fi făcut public și că ar trebui
să fie consecvenți, astfel încât „conduita lor
online să fie aceeași cu cea offline", conform
adevărul.ro
Concluzia la care ajungem este simplă: trebuie avut grijă cu ceea ce postăm pe rețelele de
socializare, cu pozele pe care le încărcăm, cu
„like-urile” pe care le dăm atât de generos și
chiar cu formulările lingvistice mai mult sau
mai puțin corecte la care apelăm.
Adriana Solovei
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