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editorial

Lăcrămioara
MÎNZĂRARU

My UDG NEWS
sau cum începe
o nouă provocare
Un început este frumos în măsura
în care ești dispus să riști, să îţi asumi
de pe acum că totul va fi o aventură,
fără să te lași strivit de diverse amănunte care vor să te întoarcă din
drum. E un pariu. Cu tine. Cu ceilalţi.
Cu totul. Un pariu pe care ţi-l proiectezi de pe acum ca fiind câștigat.
Și mergi tot înainte cu ședinţe de
sumar, cu întâlniri cu colegii și cu
îndrumătorii, cu idei de subiecte,
unele geniale, altele nu prea, fotografii, cu tăieturi pe textele tale, dar
și ale altora, cu prima zăpadă care
ţi-a umplut o pagină (întotdeauna
prima zăpadă înseamnă drumuri blocate, oameni nervoși, mașini înzăpezite și mulţi copii bucuroși)!
O nouă aventură în lumea scriiturii
de ziar, cu regulile ei stricte (da, chiar
sunt asemenea încorsetări!), care de
fiecare dată se cer încălcate, dar, de
data asta, îndrăzneala nu merge
mână în mână cu profesionalismul,
tranformăm ideile geniale în rutină
și umplem 12 pagini cu informaţii
care mai de care mai interesante,
mai diverse, mai savuroase. Pentru
tine, cititorule, ne transformăm în
ziariști, fotoreporteri și încercăm să
fim cei mai buni, să-ţi oferim un ziar
în care să te regăsești.
Vom fi scormonitori, poate chiar
incomozi uneori, vom încerca să punem în cele mai potrivite cuvinte
emoţii și gânduri, informaţii și subiecte de interes, vă vom prezenta
viaţa studenţească marca DANUBIUS,
vom lega prietenii cu cititorii noștri,
vă vom face parteneri ai demersului
nostru jurnalistic.
Jurnalismul este ca un microb,
am auzit această expresie de foarte
multe ori de la diverse persoane care
au făcut din meseria asta un mod
de viaţă. Nu știm încă dacă ne vom
molipsi pentru totdeauna, dar ceea
ce este sigur este că punem pariu
că vom fi ziariști-studenţi dedicaţi
acestei profesii fascinante, atât cat
va exista acest proiect. Până la urmă,
studenţia este o perioadă din viaţa
fiecaruia în care ideea de vârstă dispare, locul ei find luat de entuziasm,
de provocări, de trăiri și experienţe
pe care le porţi în suflet cu o mare
duioșie.
UDG NEWS începe o nouă aventură, cu o nouă echipă, dar la fel de
plină de idei și de speranţe că vă
vom oferi un ziar studenţesc adevărat!

Colaborare cu prietenii de dincolo de ocean

Universitatea Danubius,
pe prima pagină din THE
BULLETIN OF ARCADIA (SUA)
Pe prima pagină a ziarului Universităţii
Arcadia SUA, The Bulletin of Arcadia, a fost
publicat un impresionant reportaj despre colaborarea dintre cele două universităţi. Pe
scurt, reportajul surprinde momente importante ale colaborării celor două universităţi.
Este suficientă o lectură în diagonală a materialului și deja am reţinut cuvintele-cheie:
onoare, privilegiu, forţă și cea mai potrivită
alegere: DANUBIUS.

DOUĂ UNIVERSITĂŢI
PRIVATE, TREI OPINII, UN
PARTENERIAT DE SUCCES
Prorectorul Universităţii Arcadia SUA,
Steve O. MICHAEL, a fost numit curator al
Universităţii “Danubius”, cea mai bine cotată
universitate privată din România. Domnia
sa devine astfel primul membru internaţional
al conducerii universităţii.
Într-o scrisoare adresată d-lui Steve O.
MICHAEL, rectorul Universităţii “Danubius”,
Andy PUȘCĂ, afirmă: „De-a lungul colabo-

rării noastre în ultimii zece ani, am apreciat
calităţile și devotamentul tău în asigurarea
evoluţiei și dezvoltării universităţii noastre,
ceea ce ne-a oferit plăcerea unică de a te
invita să faci parte din conducerea Universităţii
«Danubius». Suportul vast și necondiţionat
pe care ni l-ai oferit a permis o colaborare la
cel mai înalt nivel între comunităţile academice
pe care le reprezentăm”.
Steve O. MICHAEL, considerând Universitatea “Danubius” „o forţă majoră a învăţământului superior nu doar în România
ci și în Regiunea Est – Europeană”, răspunde
pozitiv invitaţiei, pe care o primește ca pe „o
mare onoare și un privilegiu de a susţine
studenţii, facultăţile, întreaga comunitate danubiană și colaboratorii”.
Carl (Tobey) OXHOLM III, președintele
Universităţii Arcadia, declară: „Nu îmi pot
imagina o alegere mai potrivită pe care prorectorul Universităţii Arcadia, Dr. MICHAEL,
putea să o facă de a deveni primul membru
internaţional în conducerea Universităţii Danubius. Steve a fost solicitat frecvent de către
Consiliul American al Educaţiei să coordoneze

numeroase iniţiative ale acestui Consiliu în
SUA, fiind un lider activ al managementului
educaţional, numărându-se printre puţinii
lideri care înţeleg atât importanţa cât și
modul în care funcţionează educaţia globală.
Acestea vor conduce spre o mai strânsă colaborare pentru a crea punţi de excelenţă în
beneficiul facultăţii și studenţilor noștri”.
Anul trecut, conducerea Universităţii
„Danubius” a primit cu braţele larg deschise
douăzeci de studenţi ai Universităţii Arcadia
cu ocazia primului Curs Honors Cultural
Crossover and Change. Steve O. MICHAEL
a însoţit studenţii americani în această experienţă și a semnat un memorandum cu
Danubius în vederea dezvoltării unor noi
programe academice, primul dintre acestea
fiind Masteratul Internaţional în Administrarea Afacerilor (IMBA) pentru care cele
două universităţi au încheiat deja un parteneriat. Acest program a fost gândit astfel
încât să susţină comunitatea de afaceri românească în a face faţă provocărilor pieţelor
internaţionale în contextul globalizării.

Resmeriţă Sebastian Alexandru

Pentru al doilea an consecutiv

Premiul I pentru studenţii de la Drept
În perioada 16 – 18 noiembrie
2012, Alin Fănel GANGU și Ana
Maria CIORTAN, studenţi în
anul IV la Facultatea de Drept
din cadrul Universităţii „Danubius”, au participat la cea de-a
patra ediţie a Sesiunii Internaţionale de Comunicări Știinţifice
Studenţești a Facultăţii de Relaţii
Internaţionale, Drept și Știinţe
Administrative a Universităţii
“Constantin Brâncuși” din Târgu
– Jiu.
Tinerii cercetători s-au prezentat la sesiunea „Lege sapere
aude” cu două lucrări de cercetare
realizate în coautorat: Deţinerea
fără drept a minorului, inadvertenţă civilă sau certitudine penală?

și Art. 3201 din Codul
de procedură penală,
limită între discriminare, abuz sau șantaj
asupra persoanei, sub
îndrumarea a două
cadre didactice din
cadrul Facultăţii de
Drept: lector univ. dr.
Dragu Creţu și asist.
univ. dr. Alina Dumitrache.
Din competiţia
strânsă, cu sute de colegi din ţară dar și din Republica
Moldova, de la universităţi de
renume - precum Universitatea
Babeș Boliay din Cluj, Academia
de Poliţie “Al. I. Cuza” din Bucu-

rești, Universitatea de Vest din
Timișoara etc. -, studenţii noștri
au ieșit, la secţiunea Drept public,
învingători, câștigând Premiul I.
După același criteriu, al valorii

și inovaţiei, studenţii
danubieni au câștigat
și anul trecut Premiul
I, la același eveniment,
dar la Secţiunea Sentenţia.
Lucrările vor fi publicate în Ediţia a IVa a volumului de lucrări
știinţifice studenţești
Lege Sapere Aude, Editura “Academică Brâncuși”, Târgu – Jiu.
Ii felicităm pe colegii noștri, dar și pe profesorii
care i-au ajutat în elaborarea lucrărilor, și le dorim mult succes
în carieră!

Năstasă Roxana

Proiectul Help Portrait

Fotografii de familie pentru cei defavorizaţi
Help Portrait, un eveniment desfășurat la
nivel internaţional, este organizat de un grup
de voluntari fotografi și stiliști și la Galaţi,
pentru a treia oară. Scopul acestei manifestări
este de a oferi persoanelor mai puţin norocoase
șansa de a fi fotografiate de aproximativ 20 de
oameni cu inima mare care deţin un aparat
foto. Astfel, familiile cu venituri mici, bolnavii,
orfanii sau bătrânii din mediul rural vor primi
în dar, din partea artiștilor fotografi, imaginile
realizate de aceștia într-un mod profesionist,
menite să le aducă un zâmbet pe buze și să le

ofere o amintire care va dăinui peste ani.
Și cum ideile frumoase încolţesc repede
în mintea împătimiţilor de imagini, anul acesta
a avut loc cea de-a III-a ediţie a evenimentului
Help Portrait. Astfel, în data 6 decembrie,
mesagerii lui Moș Nicolae au pornit spre
Școala Gimnazială nr.1 din Frumușiţa pentru
a face fotografii elevilor. Al doilea pas a avut
loc în comuna Cuca, unde 15 voluntari au
călcat pragul celor necăjiţi, pentru a le face
fotografii de familie. Ei au împărţit și hăinuţe
și jucării copiilor cuminţi. Ultima acţiune din

cadrul Help Portrait Galaţi a fost desfășurată
pe 8 decembrie, când alţi voluntari au făcut
poze în oraș, în urma identificării unui grup
ţintă.
Help Portrait a debutat în anul 2009, la
iniţiativa unui cunoscut fotograf de celebrităţi,
Jeremy Cowart, iar apoi ideea a luat amploare,
desfășurându-se la nivel internaţional. Evenimentul are loc, în mod oficial, în data de 8
decembrie, când mii de fotografi din întreaga
lume participă la acest eveniment deosebit.

Sălceanu Anișoara
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Cu ocazia Sărbătorilor Galaţiului,

Meșterii de la târg,
magnet pentru gălăţeni
Mult așteptatul târg al meșterilor populari
organizat de Centrul Cultural „Dunărea
de Jos" cu ocazia Sărbătorilor Galaţiului a
venit cu nu mai puţin de 45 de producători
autentici, care au oferit o gamă largă de
obiecte de uz casnic, de articole vestimentare,
bijuterii, articole de îmbrăcăminte sau preparate tradiţionale, toate realizate în mod
tradiţional. La acţiune au participat meșteri
veniţi la noi în oraș din toate colţurile ţării,
precum: Bistriţa Năsăud, Maramureș, Teleorman, Suceava, Vâlcea, Iași, Mureș, dar
și 15 producători din Galaţi.
"Întâmpinăm gălăţenii cu produse tradiţionale, cu meșteri autentici, care au venit
să ne aducă arta populară din zona pe care
o reprezintă. Avem o gamă diversă de produse - sculpturi în lemn din Băbeni, ceramica
de Horezu, ţesături realizate din viermi de
mătase din Vâlcea. Împreună cu acești meșteri, reușim să aducem în faţa gălăţenilor

produse pentru a fi admirate, care vorbesc
despre istoria locului din care provin - produse pe care, într-o bună zi, poate nu am
dori să le uităm", a explicat Anișoara Ștefănucă, șefa secţiei de cercetare din cadrul
Centrului Cultural "Dunărea de Jos".
Gălăţenii s-au arătat, ca în fiecare an,
foarte interesaţi de produsele din standurile
amplasate pe platoul de la Potcoava de Aur,
foarte mulţi dintre ei plecând acasă fie cu
un borcănel de miere naturală, fie cu turtă
dulce, fie cu bijuterii sau articole din piele.
Cei care nu au cumpărat nimic s-au mulţumit să admire obiectele realizate cu dăruire
de către meșterii iscusiţi, care au atras ca
un magnet trecătorii.
"Am venit și anul acesta cu instrumente
tradiţionale și mai multe costume populare
din zona Argeșului. Avem fluier, ocarină,
cimpoi, bâzoi sau caval, în materie de instrumente muzicale. Toate sunt lucrate ma-

nual de soţul meu și de tatăl meu, care are
81 de ani. Este foarte mult de muncă, dar
ne bucurăm că se păstrează, în acest fel,
tradiţiile", a spus Doina Mihaiu, unul dintre
meșterii participanţi la târg.

Tofăleanu (Stamate) Georgiana
Alina

O piesă de teatru pentru achiziţionarea
unui sonoelastograf
a ţinut să ureze gălăţenilor sărbători cu
bine, pline de bucurii, și să anunţe și noutăţile
sezonului.
„Anul acesta, ca și în cei trecuţi, am
căutat să îl încheiem cu noutăţi. Noutăţile
sunt «Năpasta» lui Caragiale, minifestivalul
de film românesc, cu piesele «Aurora» și
«Morgen» și piesele de teatru programate
în perioada următoare. De asemenea, începând cu data de 3 ianuarie, odată cu
spectacolele noastre, vom deschide și stagiunea. Un alt lucru interesant, și mă bucur
că s-a apelat la noi, îl reprezintă colaborarea
cu o asociaţie - o ajutăm să strângă bani
pentru un aparat care este necesar pentru
doamne, dar eu sper să nu le trebuiască niciodată”, a explicat Vlad Vasiliu, directorul
Teatrului Dramatic "Fani Tardini".
Conform informaţiilor furnizate de Corina Drujescu, vicedirectorul ariei România
- Bulgaria - Macedonia Zonta Club, aparatul

costă aproximativ 100.000 de euro dar, în
urma unei oferte poate fi achiziţionat cu
22.000 de euro. „Domnul doctor Paul Ichim
dorește realizarea primului centru de sonoelastografie, iar noi ne ocupăm de strângerea banilor necesari. Acesta costă în jur
de 100.000 de euro dar, spre surprinderea
noastră, după campania din data de 8 iunie,
o companie canadiană ne-a făcut o ofertă
și va trebui să strângem doar 22.000 de
euro plus TVA. În prima etapă a colectării
noastre, am strâns 10.700 de lei, pe care îi
avem într-un depozit din bancă. Sperăm
ca, împreună cu fundaţia "Elisabeta Doamna"
și cu Teatrul Dramatic să strângem banii
necesari. Pașii necesari construirii centrului
sunt deja parcurși, din ceea ce ni s-a spus sălile sunt pregătite, trebuie adus doar aparatul", a spus Corina Drujescu.

La Centrul Comunitar „La Vale” al „Fundaţiei Cuvântul Întrupat” 40 de copii primesc
un prânz cald, de luni până vineri, pot să
se spele cu apă caldă, au lângă ei oameni
care să-i ajute să înţeleagă exerciţiul la matematică, unde se află Suedia, cum se scrie
„vârstnic” sau ce înseamnă Crăciunul. Pentru
fiecare din lucrurile pe care le primesc la
Centrul Comunitar este nevoie de resurse
și de aceea sunteţi invitaţi să daţi o mână
de ajutor. Pentru fiecare donaţie de 2 lei
primiţi în dar o felicitare de Crăciun cu
desene create de copii, iar dacă donaţi 20
sau 35 de lei, primiţi o geantă din material
textil lucrată cu drag în atelierul fundaţiei.

Mircea Mariana

Caravana de Crăciun
„Inimă de Copil”

La expoziţie participă 20 de societăţi
de profil, meșteri artizani și populari, care
au expus mai multe obiecte specifice sărbătorilor de Crăciun: beteală, globuri,
diferite aranjamente pentru masa de Crăciun, brazi naturali, dar și papucei groși de
iarnă.
Expoziţia poate fi vizitată până la sfârșitul
lunii decembrie, iar programul de vizită
este de miercuri până duminică, între orele
9.00 și 17.00.

Roxana Năstasă

Lucian Talpeș

Tofăleanu (Stamate) Georgiana
Alina

Magia sărbătorilor, întro expoziţie
„Nae Leonard”, care a susţinut un recital
de colinde și cântece de Crăciun, debutând
cu „O, ce veste minunată!”. De asemenea,
a fost prezent și corul „Allegria” de la Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, prezentând
și acesta un program artistic.
Atât directoarea instituţiei muzeale, Camelia Moroianu, cât și directorul Teatrului
Muzical, Teodor Niţă, au mulţumit gălăţenilor că i-au onorat cu prezenţa la activităţile
organizate până acum, le-au promis multe
alte proiecte interesante și le-au urat sărbători
fericite și pline de bucurii.

Dăruiţi pentru copiii
Fundaţiei Cuvântul
Întrupat!

An de an, în preajma Crăciunului, Caravana Inimă de Copil este un eveniment
prin care strângem daruri și donaţii pentru
copiii din programele sociale. Iniţiată în
2004 și ajunsă anul acesta la a X-a ediţie,
Caravana “Dar din inimă, de Crăciun! – pentru ca fiecare copil să aibă o casă și o
familie” este un eveniment de strângere
de fonduri. Anul acesta standurile publice
sunt organizate în perioada 13-21 decembrie și vor fi amplasate în locaţii ale unor
parteneri deveniţi deja tradiţionali: BCR –
18 și 19 decembrie între orele 10.00-14.00,
Galeria Real – 13-21 decembrie între orele
16.00-20.00 iar sâmbătă și duminica între
orele 10.00 – 20.00, precum și la Magazinul
Jysk – pe 14 și 15 decembrie între orele
16.00 – 20.00. Alături de fundaţie se vor
afla voluntari din cinci licee gălăţene. La
standuri puteţi găsi informaţii despre Fundaţia “Inimă de Copil”, despre copiii și tinerii
sprijiniţi, veţi putea cumpăra felicitări și
obiecte decorative din sticlă pictate manual
și veţi putea face donaţii. Persoanele juridice
ne pot sprijini prin direcţionarea unei cote
de maxim 20% din impozitul pe profit (în
limita a 3 la mie din cifra de afaceri) cheltuieli
deductibile legal până la sfârșitul lunii decembrie 2012.
În perioada 19-21 decembrie, peste 250
de copii din Galaţi vor primi cadouri de
Crăciun.

„Vis de iarnă” la Complexul Muzeal de Știinţele Naturii
Vernisajul expoziţiei temporare organizată de Complexul Muzeal de Știinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă”, intitulată „Vis
de iarnă”, a avut loc pe 13 decembrie și a
fost încununat cu surprize pentru cei prezenţi. Pentru a aduce magia sărbătorilor
de iarnă în sufletul gălăţenilor, interiorul
instituţiei a fost decorat cu ghirlande, globuri, beteală și alte obiecte specifice Crăciunului, strălucitoare și răpitoare. Cei care
au avut norocul de a se afla în acel moment
la vernisaj, au avut parte de momente emoţionante oferite de corul Teatrului Muzical

Casa de Cultură a Sindicatelor Galaţi
(CCSG) organizează, întreaga lună decembrie, o colectă pentru persoanele defavorizate. Dacă doriţi să aduceţi zâmbetul pe
buze celor cărora soarta nu le-a surâs sau
dacă doriţi ca și alţi micuţi să se bucure de
magia sărbătorilor de Crăciun, puteţi fi, cu
foarte puţin efort, Moșul pe care-l așteaptă.
Cei care vor să doneze jucării, cărţi, lucrușoare sau hăinuţe le pot aduce la etajul I al
Casei de Cultură a Sindicatelor, coordonatorul programului fiind scriitoarea și managerul cultural al instituţiei, Angela Baciu.

Zaharia Adrian

"Magnum Mophtologicum", un spectacol de caritate

Teatrul Dramatic „Fani Tardini” se implică într-un proiect de caritate desfășurat
de Zonta Club Galaţi al cărui scop este de
a strânge fonduri pentru achiziţionarea
unui sonoelastograf, un aparat medical necesar pentru orașul nostru. Sonoelastograful
este un ecograf mult mai performant și
poate depista tumorile mamare cu o mai
mare precizie și sensibilitate decât celelalte
metode. Un astfel de aparat mai există doar
București și la Cluj. Astfel, spectacolul de
pe 14 decembrie, „Magnum Mophtologicum” a fost unul caritabil, iar încasările vor
fi direcţionate spre acest proiect. Costul
unei invitaţii - donaţii a fost de 20 de lei.
De asemenea, pentru cei care au dorit să
mai doneze pentru campanie au avut la
dispoziţie o cutie în care au fost colectaţi
bănuţii.
În cadrul conferinţei de presă în care a
fost anunţată acţiunea, directorul instituţiei

Fiţi Moș Crăciun
pentru copiii
defavorizaţi!
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Se dorește ca Galaţiul
să arate ca în perioada
1955-1989

Demersuri pentru
refacerea unor
monumente
În urma organizării mai multor
expoziţii de fotografii și vederi vechi
cu Galaţiul de altădată (perioada
1955 - 1989), Direcţia Judeţeană
pentru Cultură și Patrimoniu, implicată în aceste proiecte, a tras un
semnal de alarmă și a invitat edilii
orașului și vadă diferenţele. Expoziţia,
intitulată "Galaţii, atunci și acum", a
fost găzduită de Complexul Muzeal
de Știinţele Naturii "Răsvan Angheluţă" în luna noiembrie și se află la a
II-a ediţie, prima fiind organizată în
vara acestui an.
Reprezentanţii instituţiei au vrut
să le arate cum arată orașul acum și
cum arăta în acea perioadă. "Prin
participarea, în calitate de co-organizatori, la expoziţia de ilustrate iniţiată de acei inimoși colecţionari gălăţeni, am arătat că se poate lucra în
parteneriat și cu societatea civilă și
se pot obţine rezultate deosebite.
Sperăm ca cei îndrituiţi să ia măsurile
corespunzătoare. Edilii orașului au
venit la expoziţie, au admirat ilustratele și au văzut diferenţele. Astfel,
sunt convins că vor proceda în consecinţă și că orașul nostru va căpăta
un cu totul alt aspect. Aici mă refer
la viitorul economic al acestuia, dar
și social sau turistic", a explicat Marius
Mitrof, consilier al Direcţiei Judeţene
pentru Cultură și Patrimoniu.
De asemenea, au fost înaintate
Consiliului Judeţean mai multe propuneri care vizează refacerea și conservarea monumentelor istorice:
Valul lui Traian, Castrul roman de la
Tirighina Bărboși și Poarta de han
turcesc. "Instituţia noastră a înaintat
aceste propuneri, iar președintele
CJ le-a primit cu braţele deschise.
Așteptăm semnale pentru începerea
acelui proiect de management pentru dezvoltarea durabilă a acestei
zone în care este protejat Valul lui
Traian. Sperăm ca și celelalte monumente să fie conservate și revitalizate. Sperăm și ca anul viitor să fie
refăcută statuia marinarilor căzuţi la
1918, aceasta urmând a fi construită
pe vechiul amplasament, în zona
Stirex. Tot anul viitor avem în plan
construirea unei troiţe, undeva la
Giurgiulești. Povestea spune că acolo,
în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, un vajnic apărător al orașului, un căpitan, împreună cu soldaţii
din subordine, s-au opus intrării tancurilor sovietice în orașul nostru", a
explicat Marius Mitrof. Acesta a mai
susţinut că e foarte posibil ca lucrările
să înceapă în primăvara anului viitor.

Rotaru Roxana Maria

La Universitatea Danubius

Singurul International MBA
oferit de ARCADIA UNIVERSITY
în Europa de EST
În luna noiembrie, Sala Senatului a Universităţii „Danubius”
a găzduit un eveniment academic
ce va marca istoria învăţământului
superior internaţional: a fost semnat parteneriatul academic unic
prin care s-au pus bazele programului de Masterat Internaţional
de Administrarea Afacerilor
(IMBA), organizat de ARCADIA
UNIVERSITY (SUA) și UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAŢI.
Conducerile celor două universităţi partenere, reprezentate de
dl. O. Michael STEVE, prorectorul
Universităţii Arcadia din Philadelphia, SUA, și Andy PUȘCĂ,
rectorul Universităţii Danubius,
doresc să ofere prin acest program
o posibilitate eficientă și rapidă de
pregătire a leaderilor în business,
capabili să aplice strategii în situaţii
reale, manageri de top pe piaţa internaţională modernă a muncii.
La nivel global există zeci de
universităţi care organizează asemenea masterate. Unicitatea
IMBA–ului organizat la Danubius

sub acreditare ACBSP (Asociaţia
pentru Școli și Programe de Afaceri Universitare) din SUA este
dată de pregătirea inovatoare, bazată pe nevoia societăţii secolului
XXI pentru un leadership bazat
pe dinamism și globalizare în gândire, conţinutul său fiind proiectat
pentru cei care doresc să înţeleagă
afacerile la nivel global. De asemenea, potrivit declaraţiei Rectorului Andy PUȘCĂ, „ne vom
evidenţia și prin cursul de management aplicat, ce se va ţine în
Statele Unite, adică «la sursă», cu
deplasarea inclusă în taxă, dar și
prin doctoratele obţinute în Marea
Britanie sau Statele Unite ale tuturor profesorilor ce vor preda în
acest program”.
Marketingul Multinaţional,
Gestionarea forţei de muncă la
nivel global, Leadership-ul pentru
organizaţii eficiente, Managementul strategic global și Finanţele
internaţionale, sunt câteva din
cele 10 discipline cuprinse în curriculumul programului.

După 12 luni în regim parttime, absolventul IMBA-ului Arcadia & Danubius va deţine toate
abilităţile unui manager – factor
de decizie superior pregătit pentru
a face faţă provocărilor mediului
managerial internaţional.
Apreciată în lumea academică
internaţională, prezentă în comitetele știinţifice ale Conferinţelor
internaţionale organizate de universităţi de prestigiu din lume,
parteneră în numeroase proiecte
de cercetare internaţionale, prin
organizarea acestui masterat, Uni-

versitatea „Danubius” urcă încă
o treaptă sau chiar mai multe spre
ceea ce și-a propus să devină: o
universitate internaţională. Potrivit
d-lui rector Andy PUȘCĂ, ascensiunea spre această devenire va
continua în viitorul imediat printro strategie care cuprinde „oferirea
de cursuri în engleză inclusiv în
sistem european, Bologna, destinate studenţilor străini, din ţările
vecine, Orientul Mijlociu și Asia”.

Coman (Ciornovalic)
Denis Daniela

Jurnalism versus Juridic la Danubius

Dezbatere între studenţii FCRP și cei de la DREPT
Douăzeci de studenţi din cadrul Cercului
Știinţific Studenţesc de Drept Public „Nicolae
Titulescu” al Facultăţii de Drept și Cercului
de Jurnalism al Facultăţii de Comunicare și
Relaţii Internaţionale au avut ocazia, pe 3 decembrie, să dezbată aspecte deosebit de importante pentru viitoarea profesie pentru care
se pregătesc: jurist sau jurnalist.
Invitat special al acestui eveniment marca
Danubius a fost Marius Ţuca, jurnalist la cotidianul local ,,Viaţa liberă“. Acesta a venit
pregătit nu doar cu răspunsuri pentru studenţii
danubieni, ci și cu multe întrebări.

Tema acestei dezbateri s-a axat pe două
direcţii: imparţialitatea jurnalistică și adevărul
absolut al Justiţiei. Adevărul și independenţa
sunt principii fundamentale care stau la baza
activităţii magistratului, dar și a jurnalistului.
A fost nevoie de un popas îndelungat al
discuţiilor dintre studenţi și invitatul lor
pentru a lămuri nuanţele răspunderii jurnalistului care publică informaţii despre o faptă
penală care urmează să se întâmple, dar odată
ce acesta hotărăște să o publice, fapta nu se
mai întâmplă, tocmai datorită articolului.
Astfel, studenţii au învăţat cum să evite ase-

menea situaţii, prin folosirea unui stil alunecos
sau a unor cuvinte magice preferate de jurnaliștii de investigaţie: ,,se pare că“, ,,din surse
neoficiale am aflat că“, ,,X ar intenţiona să…“.
Forumul studenţesc își extinde lucrările
pentru perioada imediat următoare sesiunii
de examene, studenţii trebuind să reflecteze
asupra noului concept de cazier mediatic,
cazier care nu are implicaţii penale, dar are
profunde implicaţii asupra imaginii unei persoane.

Tudose Laura

ANOSR:

Programul Erasmus este salvat!
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţești din România (ANOSR) a transmis
zilele trecute un comunicat prin care salută
salvarea programului Erasmus ca urmare a
unui acord între Parlamentul European și
statele membre ale Uniunii Europene privind
finanţarea acestuia. Acordul elimină un deficit
de finanţare a Programului Erasmus de 90 de
milioane de Euro în anul 2012. Se evită în
același timp problemele celorlaltor tipuri de
mobilităţi care sunt parte din Programul de
studiu pe tot parcursul vieţii (Leonardo for
apprentices, Comenius for schools, Grundtvig
for adult education) și le permit tinerilor și
personalului didactic să-și lărgească compe-

tenţele și perspectivele de carieră prin studiu
sau formare într-o ţară străină. Acordul bugetar
vine și în sprijinul Acţiunilor Marie Curie
care susţin mobilitatea internaţională a cercetătorilor.
Conform unui comunicat de presă al Comisarului European pentru Educaţie, Cultură,
Multilingivsm și Tineret, Androulla Vassilou,
se elimină și incertitudinea privind finanţarea
programului în 2013 și se asigură finanţarea
pentru 280.000 de granturi studenţești Erasmus
în anul universitar 2013 – 2014.
„ANOSR a militat alături de Organizaţia
Europeană a Studenţilor (ESU), din care face
parte, pentru salvarea programului Erasmus

și i-a transmis Președintelui Parlamentului
European o scrisoare deschisă în acest sens”,
se arată în comunicatul ANOSR.
„Vestea asigurării fondurilor necesare
pentru programul Erasmus este cu siguranţă
îmbucurătoare pentru studenţi, fiind și un
semnal pozitiv privind hotărârea statelor
membre ale Uniunii Europene de a-și respecta
propriile angajamente în acest sens. Din
punctul nostru de vedere, finanţarea educaţiei
și a programelor asociate este fundamentală
atât pentru dezvoltarea statelor membre cât
și a Uniunii Europene în sine”, a declarat
Mihai Dragoș, președinte ANOSR.

Tudose Laura
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Spaniolii au venit la Danubius

Experienţa spaniolă în cadrul
Proiectului VEHMED
VEHMED – Vehicule media
pentru formarea abilităţilor practice,
televiziuni și ziare operate de studenţi pentru studenţi, cofinanţat
din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 “Investește în oameni”,
unul dintre proiectele de anvergură
derulate de Universitatea „Danubius” în parteneriat cu Asociaţia
Naţională a Specialiștilor în Resurse
Umane (AUR), a trecut la o altă
etapă, mult-așteptată de studenţii
Facultăţii de Comunicare și Relaţii
Internaţionale.
Cinci zile, în perioada 16 – 20
noiembrie, viitorii jurnaliști danubieni au fost instruiţi de specialiști
spanioli în comunicare și jurnalism
care lucrează în una dintre cele
mai puternice firme spaniole specializată în PR, publicitate, imagine
și consultanţă în comunicare
(www.arje.es). Sesiunea de dezbateri
cu participarea partenerului
transnațional ARJE Formacion, cu

tema „Jurnalist de succes – premize
și provocări”, a însemnat pentru
Eugenia Frunză, studentă participantă în proiect, ,,o experienţă unică, foarte interesantă prin modalitatea în care s-au realizat aceste
dezbateri, o oportunitate de a învăţa
cât mai multe despre această meserie atât de fascinantă, cum este
jurnalismul“.
În lumina reflectoarelor propriului studio TV – GETtv, înfiinţat
prin acest proiect și dotat cu aparatură la cel mai ridicat standard,
studenţii au participat la exerciţii
dinamice și amuzante, din care au
descoperit importanţa muncii în
echipă pentru reușită. Jocul-exerciţiu va continua și anul viitor, de
data aceasta în Spania, unde viitorii
jurnaliști vor observa diferenţele
majore între maniera în care se
studiază jurnalismul și comunicarea
în cele două ţări.

Coman (Ciornovalic) Denis
Daniela
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De sărbători avem prilejul să ne regăsim cu prietenii, familia într-o atmosferă
de basm, creată de sărbătoarea Nașterii Domnului și venirea noului an

Obiceiuri și tradiţii de Crăciun
și Anul Nou
- Cu șapte zile înainte de Nașterea Domnului trebuie să înveţi un copil toate colindele
specifice. Asta îţi va aduce lumina în suflet
și fericire în familie.
- Conform tradiţiei, porcul se taie de
Ignat, adică pe 20 decembrie. Se spune că
porcul nu se mai îngrașă după această dată,
pentru că și-a visat cuţitul.
- În serile de 23 și 24 decembrie, precum
și în ziua de 25, fii o gazdă bună și lasă
cetele de copii să-ţi cânte colinde după
datină. Ei îţi vor aduce noroc și fericire în
anul următor.
- În cazul în care ai un copil mic, ca să
fie gras și frumos peste an, cu o zi înainte
de Crăciun dă-i să mănânce dovleac copt.
- Se spune că Dumnezeu a lăsat Crăciunul
pentru ca noi să fim sătui în această zi. Dacă
nu ai porc gras în ziua sfântă înseamnă că ai
avut parte de multe griji și supărări în anul

care se încheie și te vor însoţi și în anul 2013.
- Adună-ţi familia și cinstiţi-vă cu vin în
ziua de Crăciun. Cu toţii veţi fi mai plini de
viaţă în 2013, pentru că vinul simbolizează
puterea vieţii, trăinicia și fericirea.
- Nu trebuie să-ţi lipsească din casă crenguţele de vâsc. Ele sunt simbolul iubirii.
- Dacă întâlnești un om sărac și nu-i dai
de pomană în ziua Nașterii Domnului, vei
fi urmărit de ghinion.
- Ca să ai noroc pe plan financiar în
anul care vine, spală-te de Crăciun cu apă
în care ai ţinut bani de argint.
- Pentru ca pomii din grădină să rodească
peste an, leagă-i cu paie în ziua de Ajun.
- De Crăciun nu trebuie să-ţi lipsească
bradul împodobit. Pe lângă obiceiul venirii
lui Moș Crăciun să lase daruri pentru copiii
cuminţi, bradul simbolizează moartea și renașterea divinităţii.

- Ţine bani în buzunar de Revelion și
vei avea un an îmbelșugat.
- De Anul Nou trebuie să ai casa curată,
masa bogată, să porţi haine noi și să confecţionezi un lucru, cât de mic, ca să ai
prosperitate.
- Tradiţia spune că în noaptea dintre ani
este bine să faci mult zgomot, ca să alungi
spiritele rele.
- Întâmpină noul an cu muzică, joc și
voie bună, ca să-ţi fie mai bine în anul nou.
- Tot de Anul Nou există obiceiul de a
nu arunca nimic, pentru că-ţi dai norocul
din casă.
- Nu împrumuta bani și nu face datorii
în prima zi, deoarece vei fi mereu în pierdere.
- La trecerea dintre ani, fix la ora 00.00,
pune-ţi o dorinţă, pentru că are toate șansele
să ţi se îndeplinească.
- Aduce noroc să mănânci linte sau carne
de porc de Anul Nou.
- Poartă haine roșii în noaptea de Revelion
și vei fi vigilent, iubit și plin de energie tot
anul.

- Evită garderoba de culoare neagră,
pentru că ea va atrage evenimente triste în
viaţa ta.
- Miezul nopţii trebuie să te prindă cu
bani în buzunar, ca să obţii câștiguri importante și în restul anului.
- Prima persoană care-ţi bate la ușă în
2013 trebuie primită. Se spune că, dacă este
bărbat, peste an drumul tău va fi curat ca
lacrima și eforturile îţi vor fi încununate de
succes. Dacă e femeie, va fi străbătut de
multe încercări grele.
- Dacă lași o lumânare sau o lampă
aprinsă în noaptea de Anul Nou până la
ziuă, vei avea un an luminos și îmbelșugat.
- La ora 00.00 deschide ușa - "anul vechi
să iasă, cel nou să intre" - și sărută-ţi partenerul de viaţă ca să fii fericit în cuplu.
- Nu folosi foarfecele pentru că-ţi tai
norocul și nu plânge, fiindcă așa va fi tot
anul.
- Primește colindătorii pentru că, prin
formulele lor magice, dansul și gesturile
specifice scenariilor, ei îţi aduc sănătate și
belșug.

Crăciunul este sărbătoarea cadourilor, a păcii și a liniștii sufletești. Cu acest prilej, în seara
de Ajun, toată familia se strânge în jurul bradului frumos împodobit și-l așteaptă cu nerăbdare
pe Moșul cel bun să le împartă daruri

Ce simbolizează culorile globurilor din bradul de Crăciun?
Bradul de Crăciun este unul dintre cele
mai importante simboluri ale sărbătorilor de
iarnă. El semnifică viaţa oferită de Hristos,
"darul suprem al lui Dumnezeu pentru omenire". Vestitul pom cu cetina veșnic verde
este legat de o tradiţie veche, care slăvește valoarea vieţii. De sărbători, darurile trebuie
așezate sub el în semn de recunoștinţă, iubire,
iertare, ascultare reciprocă și de primire a
vieţii "perene" pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu.
Evident, din pomul de Crăciun nu trebuie să
lipsească ornamentele. Globurile care dau o
frumuseţe aparte bradului au și o poveste interesantă, purtată prin toată lumea de generaţii
întregi. Se spune că în ziua în care Fecioara
Maria l-a adus pe lume pe Iisus Hristos, un
artist foarte sărac era în trecere pe lângă ieslea
de la Betleem și a hotărât să-l viziteze pe
micul prunc. Cum nu avea niciun cadou, a
ezitat, dar s-a gândit să jongleze cu mingile.

Jocul său l-a făcut pe Iisus să râdă. Tocmai de
aceea, pomul vieţii se împodobește în fiecare
an cu globuri frumos colorate, acestea devenind
cele mai importante decoraţiuni. În funcţie
de culorile globurilor cu care îţi împodobești
bradul, anul viitor îţi va aduce mult noroc,
sănătate și realizări profesionale.

A l b u l îţi redă echilibrul
și bucuria
Puritatea și inocenţa, simbolizate de albul
zăpezii, trebuie să se reflecte în fiecare an în
globurile bradului tău. Totodată, această culoare reprezintă smerenia și bunătatea. Albul
îţi va aduce, în anul care vine, echilibrul de
care ai nevoie, bucuria, fericirea și înţelepciunea. Pe lângă decoraţiunile albe, poţi
folosi și unele argintii, care îţi vor aduce
bucuria sărbătorii Crăciunului.

Roșul te face mai puternic
și îţi aduce prieteni iubitori
Culoarea care se regăsește în costumul
lui Moș crăciun este un simbol religios al
focului, iubirii și dăruirii. Dacă îţi decorezi
bradul cu globuleţe roșii, vei atrage tot mai
mulţi oameni iubitori pe lângă tine și îţi vei
largi grupul de prieteni pe care poţi conta
la greu. Prin forţa, puterea și strălucirea lui,
roșul are acţiuni binefăcătoare, mărindu-ţi
puterea voinţei, a curajului și a împlinirii
sufletești.

Verdele îţi aduce bunăstare
Culoarea cetinei de brad trebuie să se regăsească în fiecare an în ornamentele din
pom. Simbol consacrat al tinereţii, vieţii și
bunăstării, verdele îţi aduce spor în casă, liniște
în familie, stabilitate financiară și economică,

precum și realizări în plan profesional.

Albastrul îţi dă sănătate și te
ţine departe de spiritele rele
Globuleţele albastre sunt indispensabile.
Albastrul cerului care se află pe astfel de
decoraţiuni dă stil bradului și îţi aduce multă
liniște psihică, sănătate și putere de cucerire.
În plus, globurile albastre te ţin departe de
spiritele rele.

Auriul îţi poartă noroc la bani
Este culoarea luminii, a perfecţiunii spirituale și a aurei sfinţeniei. Auriul folosit la
realizarea icoanelor trebuie să decoreze și
materialele din care sunt confecţionate globurile pentru brad. Dacă ești un bun credincios, auriul îţi va alunga stările de teamă
și îţi va aduce succes financiar.
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Revelionul este plin de superstiţii peste tot în lume

Obiceiuri ciudate de Revelion
Pentru români, zgomotul alungă spiritele rele, iar buzunarele trebuie să fie pline în noaptea dintre ani. Nu
aveţi voie să împrumutaţi bani, pentru vă veţi rămâne
săraci în anul care vine, iar foarfecele trebuie ocolite,
pentru că taie norocul. Însă obiceiurile unor popoare
par mult mai ciudate decât cele românești.

Metal topit într-un pahar cu apă
Atunci când vine vorba despre tradiţii, germanii și
austriecii par campionii lucrurilor ciudate. În noaptea
de Revelion, ei toarnă metal topit într-un pahar cu apă.
În contact cu apa, metalul ia niște forme ciudate, care
pot prezice viitorul. De exemplu, o minge înseamnă
noroc în anul care vine, o ancoră înseamnă nevoia de
ajutor, în timp ce crucea reprezintă moartea unei rude
apropiate.

chilienii iau câteva scaune de-acasă și merg la cimitir, așteptând venirea noului an alături de cei care le-au fost
dragi. Pentru mulţi chilieni, Revelionul arată întotdeauna
la fel.

Lenjerie intimă de culoare galbenă
Momentul în care își schimbă lenjeria intimă este
foarte important pentru bolivieni. Ei cumpără lenjerie
de culoare galbenă și așteaptă miezul nopţii pentru a
fugi și a se schimba într-un loc ascuns. Norocul lor se va
schimba la fel de repede.

Despre originea bradului de Crăciun
circulă mai multe legende, care mai
de care mai minunată prin mesajul ei
plin de speranţă și bucurie. Cea mai
frumoasă dintre legende este legenda
populară românească.

Legenda românească
a bradului de Crăciun

Farfurii trântite de uși
În Danemarca, spargerea farfuriilor de ușile prietenilor
nu este un act de huliganism. Danezii au un astfel de
obicei de Anul Nou. Cu cât găsesc mai multe farfurii
sparte la ușă pe 1 ianuarie, cu atât au mai mulţi prieteni.

Fotografii aruncate în foc
În seara de Revelion, localnicii din Ecuador adună
câteva fotografii realizate în ultimul an pentru a le arunca
în foc. În acest fel, ecuadorienii scapă de trecut și sunt
gata să îmbrăţișeze începutul noului an.

Curăţenie de Revelion

Haine colorate

„Dinner for One”

Mexicanii își asigură fericirea purtând lenjerie intimă
colorată în noaptea dintre ani. Cei care vor să găsească
iubirea, poartă lenjerie intimă de culoare roșie, iar cei
care vor noroc, aleg culoarea galbenă.

În ajunul Anului Nou, oamenii din Puerto Rico spală
vechiul an, aruncând apă pe fereastră și făcând curăţenie
în toată casa.

Începând din 1972, în fiecare an, un număr impresionant de germani urmărește emisiunea britanică „Dinner
for One". Nu se știe de ce acest fapt a devenit un obicei,
însă cuvintele „aceeași procedură, în fiecare an” s-au
transformat într-un adevărat slogan în Germania.

Haine cu cercuri
Spre deosebire de mexicani, filipinezii vor bani, iar pentru
asta se îmbracă în haine cu diferite modele circulare.

Revelion în cimitir
În multe orașe din Chile, în ajunul Anului Nou,
oamenii mănâncă alături de familie. După cina tradiţională,

Strângere de fonduri
În Turcia, acţiunile filantropice în seara de Anul
Nou aduc noroc și fericire în anul care va urma. Însă
fericirea este simţită, în primul rând, de către beneficiarii
acţiunilor umanitare care au devenit o adevărată tradiţie
de Revelion.

Se spune că...
...nu e bine ca între Crăciun și
Anul Nou să se tricoteze, să se coasă,
să se spele rufele.
...acel obiect pe care îl ai în mână
de Anul Nou, la 12 noaptea, sau cel
pe care pui mâna imediat după ora
12 va fi cel mai important plan al
vieţii tale în anul care vine. Dacă ai
bani în mână, vei merge bine cu
banii tot anul, dacă îţi ţii iubita de
mână, îţi va merge bine cu dragostea
tot anul, dacă ţii paharul în mână, va
fi un an vesel.
...dorinţa pusă la miezul nopţii de
Revelion are toate șansele să se împlinească.
...e bine să ai pe masa de Crăciun
și de Anul Nou crenguţe de vâsc aduce noroc.
...aduce ghinion dacă agăţi calendarul înainte ca noul an să înceapă.
...aduce ghinion să întorci fila de
calendar înainte ca ziua sau luna să
se încheie.
...aduce ghinion să intri în noul
an fără nici un ban în buzunar.
...e bine să nu te găsească Anul
Nou cu datorii, altfel vei avea datorii
tot anul.
...primul om care va trece pragul
în prima zi din noul an va influenţa
tot anul. Persoanele blonde sau roș-

cate aduc ghinion, persoanele brunete aduc noroc.
...prima persoană care va bate la
ușă în prima zi din noul an trebuie
primită. Dacă prima persoană care
va intra în casă e femeie - va fi un an
prost, dacă e bărbat - va fi un an norocos.
...nu trebuie să arunci nimic din
casă în prima zi de an nou, nici măcar
gunoiul! E bine ca ceva sau cineva
să intre în casă în prima zi din Anul
Nou, nu să iasă!
...este bine să faci ceva care are
legătură directă cu serviciul sau ocupaţia specifică în prima zi a noului
an pentru ca aceasta să meargă bine
în Anul Nou.
...nu este bine să speli în prima zi
a Noului An.
...prima zi din Noul An trebuie să
găsească locuinţa curată.
...este bine să porţi haine noi pe
1 ianuarie și ceva de culoare roșie,
de Revelion.
...este semn rău să spargi ceva în
prima zi a Noului An și în noaptea
de Revelion.
...este semn rău să plângi în prima
zi a Noului An.
...este bine să faci mult zgomot
la miezul nopţii pentru a alunga spiritele rele (clopoţei, petarde etc.)

...este rău să împrumuţi bani sau
altceva în prima zi a Noului An.
...e semn rău dacă strănuţi în
noaptea de Anul Nou.
...aduce noroc să mănânci carne
de porc sau linte de Anul Nou.
...Anul Nou va fi luminos și bun
dacă se lasă o lampă sau o lumânare
aprinsă până la ziuă.
...în dimineaţa de 1 ianuarie se
pun bani de argint în apă cu care se
spală membrii familiei.
...este semn rău să înjuri sau să
folosești cuvinte urâte în ajun de An
Nou.
...este bine să lași ușile și geamurile
deschise în noaptea de Anul Nou.
...ceea ce faci în ajun de An Nou
vei face tot anul următor.
...femeile nemăritate, dacă împrumută o verighetă și o poartă de Anul
Nou pe al treilea deget de la mâna
stângă, îl vor visa pe viitorul soţ. De
asemenea, același vis va apărea dacă
tai o frânghie deasupra pernei când
mergi la culcare, de Anul Nou.
...copiii născuţi de Crăciun sau de
Anul Nou sunt norocoși.
...nu este bine să lași focul să se
stingă de Anul Nou.
...este bine să întorci ceasul și să
îl potrivești imediat după ce a bătut
ora 12 noaptea.

Demult, tare demult, când picioarele sfinte ale Domnului
Iisus mai pășeau pe acest pământ, s-a iscat din senin o
furtună, cum nu se mai pomenise. Grindina era cât oul de
porumbel, vântul smulgea pietrele din loc iar cerul se
întunecase ca la venirea nopţii, măcar că era miez de zi. Iisus
Hristos și Sfântul Petru tocmai se aflau atunci pe drum, la
marginea unei păduri, și au cerut adăpost copacilor, care
însă se ascundeau, care mai de care mai zgribuliţi și mai înfricoșaţi. Mândrii stejari și fagi nu au vrut să-i primească la
adăpostul lor, pentru că abia își puteau păzi frunzișul bogat
de urgia cerurilor - unde să-i mai adăpostească și pe cei doi
călători? Merii și perii au spus că trebuie să-și apere fructele,
sălciile și plopii s-au făcut că nu-i băgau în seamă și au tăcut.
Dintre toţi, doar bradul s-a învoit să le ofere adăpost. El a
spus: „Fructe mândre pe care să le apăr nu am, frunzișul
meu e făcut din ace ascuţite, care nu se tem de grindină, oamenii mă ocolesc și mă socotesc nefolositor, dar dacă vreţi
să-mi cinstiţi acoperământul cu prezenţa voastră, eu vă voi
primi cum voi ști mai bine și am să învelesc trupurile voastre
cu ramurile mele dese”. Zis și făcut. Domnul Iisus și Petru au
fost păziţi cum nu se poate mai bine de bradul cel vrednic.
Apoi furtuna s-a oprit iar soarele a răsărit, din nou,
mândru pe cer. Atunci, ieșind din adăpostul cetinei, Iisus
cuvântă astfel către brad: „Dintre toţi copacii, tu, bradule, ai
fost cel mai vrednic, iar eu, prin voia Tatălui Meu, te voi
răsplăti. Fie ca de azi înainte, iarna, tu să nu-ţi mai lepezi
frunzișul, ca ceilalţi copaci, ci să-l păstrezi veșnic. Apoi, fie
ca acele tale înţepătoare să capete o mireasmă care să-i
bucure pe oameni, să le dea putere și să le vindece bolile,
astfel încât ei să te preţuiască așa cum se cuvine. Cât despre
lipsa ta de rod, fie ca în miez de iarnă, când toate fructele pământului se vor fi terminat, oamenii să te împodobească și
să pună pe ramurile tale toate bunătăţile, iar atunci când se
vor strânge în jurul tău, ei să se gândească la Mine, pentru
că tu ești copacul cel mai drag Mie”.
Numai ce zise acestea și Iisus dispăru, împreună cu
Petru, într-o geană de lumină. A rămas în pădure bradul cel
falnic, cu darurile sale nemuritoare, precum și această poveste
murmurată de frunzișul copacilor, înfioraţi de minunea
dumnezeiască.

Pagini realizate de Talpeș Lucian
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Am preluat ștafeta VEHMED!

Foștii noștri colegi
de facultate au trăit
experienţa VEHMED
și neo împărtășesc și nouă
Odată cu începerea anului universitar 2012-2013
am primit vestea că unii dintre noi, studenţi la Comunicare, am fost cooptaţi în proiectul VEHMED.
Știam despre acest proiect și eram oarecum invidioși
pe colegii noștri mai mari. I-am văzut în vară, când
s-au întors din deplasările la București și Cluj, la
colegii lor de acolo. Erau așa entuziasmaţi! Dar erau

Cu „vehmezii“
în lung șin lat

și triști, totodată, deoarece pentru ei experienţa
VEHMED se apropia de final. I-am rugat să aștearnă
pe hârtie ceea ce au văzut și au simţit iar dumneavoastră aveţi acum posibilitatea de a citi aceste
rânduri publicate în UDG News.
Pagini realizate de

Mînzăraru (Chiţoșcă) Lăcrămioara Ionela

Crina Panţîru (Munteanu), fost student al Universităţii
Danubius Galați, participant la proiectul VEHMED:

„De neuitat…”

Am stat de vorbă cu unul dintre studenţii Universităţii Danubius care deja a trecut prin focul VEHMED,
pentru că auzesem despre proiect si chiar am fost impresionată de ceea ce auzisem povestindu-se pe holurile
Universităţii în legătură cu acesta. Asta mai ales după
ce studenţii din acest proiect s-au întors din vizitele la
colegii d ela București și Cluj, survenite după primirea
la Galaţi a acestora din urmă. Iată ce mi-a declarat
Crina Panţîru:
„Mulțumim Asociației AUR pentru oportunitatea
pe care au oferit-o studenților de la Universitatea Danubius, Universitatea Hyperion și Universitatea Babeș
Bolyai de a căpăta experiență în media. În acest
proiect, VEHMED, am avut ocazia de a interacționa
cu experții din Galați, București și Cluj-Napoca, dar
și ocazia de a ne cunoaște abilitățile pe care, poate,
până acum nu le-am descoperit.
Dacă la începutul proiectului VEHMED, studenții
de la Universitățile Danubius, Hyperion și Babeș Bolyai
interacționau doar prin emisiunile TV, dar în vară au
avut ocazia de a se cunoaște personal și de a face
schimb de experiență. După ce studenții de la Universitatea Hyperion București și Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca au avut ocazia să ne cunoască pe noi,
studenții Universității Danubius Galați și experții de
aici, și o mică parte a orașului nostru, studenții din
Galați au mers și ei la București și Cluj-Napoca.
Poate la început drumul ni s-a părut lung, dar
adevărul este că atmosfera din autocar a făcut ca
timpul să zboare odată cu kilometrii. Reprezentanții

Impresii de călătorie: Galaţiul
și Universitatea Danubius, prin ochii
Cristinei Ungureanu, colegă de la Cluj

proiectului VEHMED ne-au surprins cazându-ne la
Rin Grand Hotel București, unde ne-am simțit excelent.
Primul loc unde am mers a fost studioul Hyp TV al
Universității Hyperion și redacția presei scrise, unde
s-au ținut nenumărate emisiuni, în direct, cu studenții
din Galați și cei din București. După această întâlnire,
am fost la TVR, unde l-am cunoscut pe Cristian
Tabără, care ne-a povestit câte puțin din culisele TVRului. Am avut parte de experiențe plăcute, văzând
patru studiouri imense, și am avut ocazia să vedem
două emisiuni în direct. Următoarea întâlnire importantă am avut-o, în sala de Conferință Amsterdam
din cadrul hotelului, cu experți din Galați și București
și cu prezentatorul de știri de la TVR Mircea Radu.
În următoarea zi am plecat spre Cluj-Napoca,
unde am fost cazați la hotelul Grand Napoca, amplasat
în centrul orașului. Prima întâlnire a fost la studioul
BBY TV și la redacția presei scrise. Și aici au avut loc
emisiuni în direct, de această dată cu studenții din
Galați și Cluj. Următoarea locație a fost TV Transilvania.
Am fost cu toții impresionați de această televiziune
locală, care era foarte bine organizată. Acolo am cunoscut o parte din personalul televiziunii, care ne-a
dezvăluit mici secrete din spatele camerelor de filmat.
Mulțumim încă o dată reprezentanților Proiectului
VEHMED pentru oportunitatea pe care ne-au oferito și cu care studenții și-au descoperit noi abilități,
ajutându-i în viitoarea carieră. Noi, dei de la Universitatea Danubius Galați, nu vom uita această experiență
și sperăm ca pe viitor să colaborăm”.

Proiectul VEHMED a însemnat
pentru majoritatea dintre participanți o ocazie bună de a face
practică. Puțini s-au gândit însă
că această formare profesională la
care au acceptat să participe îi va
îmbogăţi dincolo de planul strict
profesional. Asta am dedus stând
de vorbă cu Cristina Ungureanu,
studentă la Universitatea „BabeșBolyai“ din Cluj-Napoca. Iată ce
ne-a povestit Cristina:
„Pe 9 mai 2012 am fost anunțați
că vom merge într-o călătorie, în
vizită la colegii noștri din București
și din Galați, ce a durat o săptămână, în cadrul unei noi etape a
proiectului VEHMED. Cum să nu
te duci să-ţi cunoști colegii?
Toată nebunia a început în
dimineața zilei de 16 mai, când,
adunați cu mic și cu mare, cu
ghiozdane în spate și cu trolere
trase după noi, ne-am îmbarcat în
autocarul care urma să ne fie călăuză prin jumătate de țară. Prima
oprire oficială am avut-o în
București. Am pornit la drum plini
de energie și cu chef de cântat,
însă, pe măsură ce am avansat cu
drumul, oboseala a început să-și
spună cuvântul.

O mână de ardeleni
în București
Am ajuns în București pe jumătate adormiți și pe jumătate
amorțiți, însă, când am intrat în
hotelul de patru stele unde am fost
cazați, ne-am trezit brusc. Camere
spaţioase și mâncare cu autoservire.
Cum putea să nu-ți placă? Hmmm...
parcă totuși camera era cam mare;
așa că prima seară am petrecut-o
împreună, într-o cameră, unde am
vorbit vrute și nevrute. Personal,
m-am simțit mulțumită că am apucat
să cunosc centrul vechi al
Bucureștiului, un loc în care te simți
de parcă ai fi în altă lume, noaptea;
o lume în care aglomerarea, terasele
și cluburile de-o parte și de cealaltă
a Lipscaniului se potriveau aproape

perfect cu clădirile vechi, păstrate
din perioada interbelică. În timpul
zilei, am avut ocazia să purtăm
discuții cu jurnaliști renumiți din
presa scrisă, online, TV și radio,
care ne-au împărtășit din experiențele lor de la începutul carierei.
Chiar dacă nu am apucat să ne
cunoaștem atunci colegii din Capitală mai bine, câștigul a fost mai
degrabă „intern“: am putut să ne
cunoaștem între noi mai bine, să
ne consolidăm ca echipă, dar și ca
un grup compact de oameni cu interese comune care face presă.

Galaţiul, exprimat
în trei cuvinte
După 3 zile de stat în București,
am plecat cam nedormiți și cam
extenuați spre Galați. Când am
ajuns, am privit pe fereastră și am
văzut Dunărea, plină ochi de echipamente și bărci, iar pe partea cealaltă impozanta clădire a
Universității Danubius. Ne-am cunoscut colegii de la malul Dunării,
în timp ce am vizitat studiourile și
ne-am băut mult așteptata cafeluță.
După câteva plimbări prin Galați,
am putut să admir faleza Dunării,
care se umple până la refuz cu oameni în serile mai călduroase și
atmosfera parfumată de mirosul
popcornului și al vatei de zahăr
abia făcute. Zilele au trecut prea
repede, înainte să apucăm să
cunoaștem Galațiul mai bine, însă
colegii de acolo ne-au oferit o
ultimă seară de neuitat, plină de
distracție și muzică bună.
Cu mintea plină de sfaturi contradictorii, dar constructive, ale
jurnaliștilor care au acceptat să se
deschidă în fața noastră și cu inima
plină de emoții, distracție și voie
bună, ne-am îndreptat spre casă,
spre Cluj. Și nu oricum, ci împreună
cu colegii din București, care erau
la fel de plini de entuziasm molipsitor, cum eram și noi când am
plecat din inima Ardealului. La
Cluj, urma să fim noi gazdele”.
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Experienţa trecutului, ancorată în prezent și proiectată spre viitor

O nouă etapă a VEHMED 
Studenţii gălăţeni, în vizită
la omologii din București și Cluj
Simona Zamfir (Păun), fostă
studentă a Universtăţii Danubius
Galaţi și cursant VEHMED, îmi
povestea acum ceva vreme despre
experienţa în acest proiect. Am
decis să îi ofer posibilitatea de a
povesti cu proriile cuvinte ce a însemnat proiectul pentru ea și colegii
ei și cum a decurs întâlnirea dintre
cele trei „tabere”, de la cele trei
universităţi. Iată ce ne-a povestit:
„A doua parte a călătoriei în
cadrul proiectului VEHMED – vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni și ziare
operate de studenţi pentru studenţi
a pornit de la Galaţi spre București
și apoi spre Cluj. După trei luni de
activităţi la foc automat, cu dead
line-uri care ne-au pus la încercare,
cu acumulare de informaţii noi,
pe care în același timp le puneam
în practică, a venit și timpul unui
alt tip de activităţi alături de cei
care ne-au îndrumat: Mirella Aur
- redactor șef la Monitorul de
Galaţi, expertul nostru în presă
scrisă, lector univ. Florin Postolache,
Cristian Deceanu (Antena 1 Galaţi-Brăila), Andrei Tatulici - experţi
TV și lect. univ. drd. Alexandrina
Ghintuială. Am fost, spunem noi,
gazde bune pentru prietenii noștri
din capitală și Cluj, iar acum eram
curioși cum este la ei „acasă“, cum
lucrează și cum s-au organizat. Le
cunoșteam în mare parte activităţile,
dar a fost o deosebită plăcere să-i
vedem lucrând. Am plecat la drum
cu multă bucurie, entuziaști dar și
punctuali, așa cum trebuie într-o
organizare bine pusă la punct. Cei
peste 240 de kilometri au trecut
într-o clipă și parcă abia începuserăm un cântec sau «încălziserăm»
bliţurile, că deja am ajuns la București. Aici ne aștepta, ca o gazdă
bună, d-na Elena Petcu, care s-a
ocupat pe întregul parcurs al de-

plasării de programul activităţilor
noastre, ne-a oferit și câteva surprize
plăcute și a fost tot timpul lângă
noi, ca de altfel întreaga echipă de
la AUR-A.N.S.R.U. Ne-au ţinut în
priză ședinţele de training făcute
pe echipe, din care am învăţat
multe despre noi și acum vedem
cu alţi ochi cum trebuie să facem
tranziţia de la studenţie la viaţa
activă (în cadrul unei profesii),
cum să ne comportăm la un interviu și care ne sunt drepturile pe
care le putem cere unui angajator.
Am avut păcerea de a discuta
cu două pesonalităţi ale micului
ecran: Cristian Tabără și Mircea
Radu, fiecare împărtășindu-ne din
experienţa lor de profesioniști, dar
îmboldiţi de întrebări și din cea
personală. Bineînţeles, nu a lipsit
sesiunea de ședinţe foto cu care iam asaltat. La redacţia de presă
scrisă și studioul TV de la Hyperion
am avut impresia că suntem întrun stup de albine: toţi se agitau și
fugeau dintr-o parte în alta, realizând poate că rolul de gazdă e mai
greu decât cel de musafir, cu care
au fost obișnuiţi la Galaţi. Dar totul
e bine când se termină cu bine…
ne-am liniștit, o parte la presa
scrisă (Hyp News) și alţii în studio,
cu un proiect de emisiune având
ca protagoniști studenţi din ambele
orașe. Ne-am recunoscut realizările
dar și stângăciile inerente unui început de drum dar am ascultat cu
urechile mari indicaţiile pertinente
ale experţilor ce ne-au îndumat pe
parcursul întregului proiect. După
o zi solicitantă, piscina și sala de
fitness a hotelului au fost foarte
bine venite.
Vizita la Televiziunea Română
încadrează în cuprinsul ei ceea ce
scriam în subtitlul meu: experienţa
trecutului. Începutul, istoria. O istorie vie în care am pătruns cu

emoţie, recunosc. Așa cum noi citim și doar ne imaginăm de exemplu despre Rezistenţa franceză a
celui de-al doilea Război mondial,
așa tinerii, copiii, vor citi despre
Studioul nr.1 al Televiziunii, fiind
o pagină de istorie a ţării noastre,
a Revoluţiei din 1989, pe care unii
dintre noi au trăit-o cu adevărat.
Aceste lucruri nu trebuie uitate niciodată și le mulţumim organizatorilor că ne-au dat posibilitatea
de a atinge istoria.
Ancorarea în prezent a fost realizată prin intersectarea cu emisiunile din timpul vizitei noastre
(de exemplu Dănutz SRL, interviuri
în direct luate lotului de scrimă,
pregătiri ale platourilor de filmare,
montarea decorurilor etc.), filmări
la care am asistat în vârful picioarelor, în liniște, ca să vedem cum
procedează profesioniștii. Așa au
zburat cele două zile în București
și la finish mi-au rămas în memorie
două lucruri: prelegerea domnului
decan al Universităţii Hyperion
despre Cezar Petrescu și personajul
său preferat, jurnalistul, și vizita la
TVR.
Încărcaţi de trecut și trăind la
maxim prezentul am plecat spre
Cluj, spre viitor. Ajunși spre seară,
unii dintre noi am căutat liniștea
parcului din apropierea hotelului
pentru relaxare iar alţii s-au aruncat
în tumultul orașului studenţesc,
participând la concertele de pe
străzile orașului. Așteptam dimineaţa, vizita la redacţia Univesităţii
Babeș-Bolyai și apoi cea de la Televiziunea Transilvania - reprezentanta viitorului. Redacţia studenţilor
clujeni era pur și simplu solară,
numai zâmbete, deschidere, discuţiile legate de ziar «Student times») s-au legat imediat iar aici,

ca și la București de altfel, ne așteptau în loc de pâine și sare cu
ziarele pe masă, așa cum le stă
bine oricăror jurnaliști. Le-am comparat și am ajuns la concluzia că
toate sunt la fel de bine scrise și
tehnoredactate. În studioul TV am
realizat din nou o emisiune cu studenţii din cele două centre universitare, în care moderatorul a
vrut să afle mai mult despre ce înseamnă proiectul VEHMED pentru
cei implicaţi. Discuţiile au curs lin
iar emisia (în afara câtorva mici
probleme la sunet) a decurs bine,
pentru că experienţa deja căpătată
și-a spus cuvântul.
La Televiziunea Transilvania
ne-a impresionat noutatea, tinereţea
ei, entuziasmul dar și profesionalismul oamenilor de acolo și mai
ales am observat că mulţi dintre ei
sunt aproape de vârsta noastră,
ceea ce este un semn bun pentru
cei care își doresc să intre în lumea
făuritorilor de vise… se poate…
nu vă daţi bătuţi. Apoi am avut
Clujul numai pentru noi. Ne-au

fermecat arhitectura orașului, Grădina Botanică și muzeul său, grădinile japoneze și romane, ceasul
solar, serele, centrul orașului…
Dimineaţă și a trebuit să plecăm.
De data asta cu două bagaje: unul
greu, pe care l-am pus în cala autocarului, și unul în suflet și minte,
pe care îl vom purta cu noi mult
timp.
Mulţumim experţilor și cadrelor didactice universitare din Galaţi, Cluj și București pentru că
ne-au fost alături și ne-au îndrumat
în această întreprindere simulată,
temelie sigură pentru viitorul nostru”.
Am ascultat cu nesaţ cele povestite de colega noastră și am
pășit cu mai multă speranţă spre
ceea ce urma să fie și pentru noi,
în următoarele luni, experienţa
VEHMED. Noi suntem acum
„vehmezii” și promitem că nu ne
vom lăsa mai prejos faţă de colegii
care, iată, acum sunt absolvenţi și
pot să arate lumii tot ceea ce au
învăţat în cadrul acestui proiect.
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ONU: 110 state au votat
pentru abolirea pedepsei
cu moartea
Un număr record de 110 ţări au sprijinit de curând o
rezoluţie prin care Naţiunile Unite lansează un apel la
fiecare doi ani pentru abolirea pedepsei cu moartea, informează AFP. Statele Unite, Japonia, China, Iranul, India,
Coreea de Nord și Siria se află printre cele 39 de ţări care
au votat împotriva acestei rezoluţii ce nu are un caracter
obligatoriu, votată de Adunarea Generală. Alte 36 de
state s-au abţinut.
Cu prilejul votului din anul 2010, 107 ţări au susţinut
această rezoluţie.

Săpăceanu Daniela

Singapore și Thailanda,
în fruntea clasamentului
ţărilor preferate de expaţi
Banca HSBC a stabilit, al cincilea an consecutiv, clasamentul ţărilor preferate de lucrătorii expatriaţi. Banca a
făcut sondajul pe 5.339 expaţi din circa o sută de ţări.
Expaţii au răspuns la întrebări despre economie și veniturile
lor (salariu, mașină, piscină, proprietăţi, asigurări medicale
etc.), precum și despre calitatea vieţii în orașele în care
trăiesc (climă, cultură, hrană, integrare, magazine, infrastructuri sportive, prieteni, transport etc.). Nu s-a luat în
considerare posibilitatea de a crește copii în ţările gazdă.
În fruntea clasamentului se află în acest an ţări din
Asia - Singapore, Thailanda, Hong Kong -, urmate de paradisurile fiscale - Insulele Caiman, Bermude, Elveţia - și
statele din Orientul Mijlociu - Bahrein, Qatar, Emiratele
Arabe Unite. Primele ţări din Europa în Top 20 sunt Spania,
pe locul al 13-lea, Germania, pe al 15-lea, și Belgia, pe
poziţia a 17-a.
În clasamentul ţărilor preferate de expaţi, alcătuit de
banca HSBC, Singapore și Thailanda sunt urmate, în
ordine, de Insulele Caiman, Bermude, Hong Kong, Mexic,
Elveţia, Malaezia, Africa de Sud, „Top 10” fiind încheiat de
Bahrein.

Săpăceanu Daniela

Coroana statuii Libertăţii,
din nou deschisă publicului
Coroana statuii Libertăţii este din nou deschisă pentru
public, după ce a fost supusă un an lucrărilor de renovare,
relatează AFP. În 2011, statuia de pe Liberty Island (sudul
Manhattanului) a împlinit 125 de ani, fiind apoi închisă
pentru lucrări de întreţinere. „Libertatea luminând lumea”,
reprezentând o femeie cu o făclie într-o mână și în cealaltă
o placă pe care scrie „1776”, a fost concepută de sculptorul
francez Auguste Bartholdi, fiind oferită Statelor Unite
pentru aniversarea - cu zece ani întârziere - centenarului
Independenţei (4 iulie 1776). Statuia a fost inaugurată pe
28 octombrie 1886.
Au fost renovate scările din coroană, s-au introdus
echipamente mai moderne și măsuri suplimentare de
securitate, costul lucrărilor ridicându-se la 27,25 milioane
de dolari.

Rotaru Roxana Maria

Top 10 orașe la modă în 2013
Ghidul Best in Travel 2013, publicat de Lonely Planet,
a alcătuit, cu ajutorul voturilor internauţilor, lista celor
zece orașe care vor fi la modă ca destinaţii turistice în
2013. În top 10 figurează doar două orașe europene și
două nord-americane, menţionează Huffington Post.
Lista cuprinde următoarele orașe: 1. San Francisco
(SUA), 2. Amsterdam (Olanda), 3. Hyderabad (India), 4.
Londonderry (Irlanda), 5. Beijing (China), 6. Christchurch
(Noua Zeelandă), 7. Hobart (Tasmania), 8. Montreal (Canada), 9. Addis-Abeba (Etiopia) și 10. Puerto Iguazu (Argentina).

Zaharia Adrian

Numai trei ţări - România, Croaţia și Serbia - au interzis
plasarea în instituţii a copiilor cu vârste sub 3 ani,
se arată în raportul UNICEF

15.000 de copii sunt
abandonaţi în fiecare an
în fostele ţări comuniste
Practica moștenită din comunism
constând în abandonarea copiilor în
îngrijirea statului s-a menţinut întrun ritm de 15.000 de abandonuri pe
an în 21 de ţări europene și asiatice
provenite din fostul bloc comunist, a
anunţat, la Sofia, Marie-Pierre Poirier,
director regional al UNICEF, informează AFP.
„Multe ţări mizează încă pe plasarea
în instituţii, neglijând dovezile că
această practică contravine total intereselor copilului și duce la handicapuri
fizice și cognitive pe viaţă”, a declarat
oficialul UNICEF, în cursul unei conferinţe la care au participat miniștri și
experţi din 21 de ţări.
Potrivit unui raport al UNICEF,
jumătate din cei 31.000 de copii cu
vârste de sub 3 ani plasaţi în instituţii
din această regiune se află în Rusia.
Cu 654 de copii plasaţi din 100.000 de
copii cu vârste sub 3 ani, Bulgaria se
află pe primul loc în cazul copiilor de
această vârstă abandonaţi în cămine.
Numai trei ţări - România, Croaţia
și Serbia - au interzis plasarea în instituţii a copiilor cu vârste sub 3 ani, se
arată în raport.
În prezent, 1,3 milioane de tineri
cu vârste de cel puţin 18 ani din Europa
de Est și Asia Centrală, trăiesc separaţi

de familiile lor. „Aceste cifre sunt cele
mai ridicate din lume”, arată raportul.
„Este vorba de o moștenire a politicii
sovietice, care plasa interesele publice
deasupra intereselor private și ceda
statului principala responsabilitate de
a crește copiii”, se precizează în document, realizat în cadrul campaniei destinate combaterii abandonului copiilor
cu vârste mai mici de 3 ani.
Campania a fost lansată de UNICEF
și Înaltul comisariat al ONU pentru
drepturile omului, în iunie 2011.
O tendinţă de scădere a abandonului
copiilor este vizibilă în regiune în
ultimii 10 ani, dar „o creștere alarmantă”

a acestui fenomen social s-a înregistrat
în Bosnia, Tadjikistan și Macedonia.
Între 2% și 5% dintre copiii abandonaţi în instituţii sunt orfani de ambii
părinţi. Sărăcia familiilor și absenţa
îngrijirii alternative în cadrul comunităţii, în special pentru copiii cu handicap, explică nivelul crescut al abandonului.
UNICEF recomandă măsuri preventive pentru abandonul nou-născuţilor
prin sprijinirea mamelor singure și a
familiilor numeroase și crearea de noi
centre de zi pentru copiii cu handicap.

Rotaru Roxana Maria

Clasamentul Trip Advisor

Topul celor mai vizitate orașe europene în 2012
Ca în fiecare an, site-ul Trip Advisor
a realizat topul celor mai atractive destinaţii turistice din Europa. În 2012,
primul loc este ocupat de capitala
Ucrainei, Kiev. Rusia are două orașe
în clasament, Italia două, iar Marea
Britanie, trei.
Orașul Kiev a ajuns pe primul loc
în topul celor mai atractive destinaţii

de vacanţă ale Europei, în primul rând
datorită vieţii culturale și artistice deosebite. Vizitatorii au de unde alege.
Numeroasele teatre, muzee, catedrale,
ruine antice dar și zgârie-nori, realizaţi
cu tehonologie ultra-modernă, fac din
Kiev un oraș foarte interesant pentru
turiști.
Pe poziţia a doua în clasamentul
Trip Advisor se află un alt
oraș estic, Moscova. Piaţa Roșie, clădirea Kremlinului,
mausoleul lui Lenin sau muzeul spionilor KGB constituie
atracţii pentru cei interesaţi
de vizitarea capitalei Rusiei.
Podiumul este completat
de orașul italian Torino, situat
în partea de nord a Italiei,
care găzduiește a doua cea
mai valoroasă colecţie egipteană expusă într-un muzeu.
Rusia ocupă și a patra poziţie a clasamentului, cu orașul
Sankt Petersburg, fostul Leningrad, celebru pentru ama-

torii de istorie, pentru că a fost fondat
de către ţarul Petru cel Mare. Orașul,
o fostă capitală a Imperiului Rus, este
renumit și prin luptele purtate aici
între armata germana, Wermacht și
forţele rusești, în cel de al doilea război
mondial, dar și prin muzeul Ermitaj,
unul dintre cele mai mari din lume.
Italia mai are și ea o destinaţie,
care se situează pe locul al cincilea în
preferinţele vizitatorilor. Este vorba
despre romanticul Napoli, situat la
poalele vulcanului Vezuviu.
Acesta este urmat de trei destinaţii
aparţinând Marii Britanii: Glasgow cel mai mare oraș scoţian, urbe încărcată de istorie, Manchester - cunoscut
datorită fotbalului și Belfast - capitala
Irlandei de Nord, oraș cosmopolit,
locul unde a fost construit vasul Titanic.
Ultimele două poziţii ale topului
Trip Advisor sunt adjudecate de faimoasele orașe Valencia și Liverpool.

Resmeriţă Sebastian Alexandru
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Consideră că aderarea nu este un cadou, ci un drept

Președintele PE reiterează
sprijinul pentru aderarea
României la Schengen
Președintele Parlamentului European,
Martin Schulz, a reiterat suportul său
atât pentru aderarea cât mai rapidă a
României și Bulgariei la spaţiul Schengen
cât și pentru o reformă profundă a zonei
europene de liberă circulaţie în care toate
statele membre și nu doar cele candidate
să fie monitorizate și evaluate periodic
de către Comisia Europeană.
În cadrul unei întâlniri cu europarlamentarul român Ioan Enciu, în calitate
de raportor al Grupului S&D pentru
aderarea României și Bulgariei la spaţiul
Schengen cât și pentru reforma spaţiului
european de liberă circulaţie, Schulz a
subliniat că sprijină în totalitate includerea
celor două ţări în zona europeană de
liberă circulaţie întrucât "apartenenţa lor
la spaţiul Schengen nu este un cadou, ci
un drept pe care cele două state îl au ca
urmare a îndeplinirii tuturor criteriilor
prevăzute de Tratate", potrivit unui comunicat dat publicităţii miercuri de cabinetul europarlamentarului român.
Președintele PE a arătat de asemenea
că va susţine în continuare în discuţiile
cu responsabilii politici de la nivel euro-

pean faptul că România și Bulgaria trebuie
să fie admise fără întârziere în zona
Schengen.
Ioan Enciu a subliniat în cadrul discuţiilor faptul că "întreg sistemul de gestiune a spaţiului Schengen trebuie să fie
reformat astfel încât instituţiile europene
să poată controla periodic felul în care
statele Uniunii respectă acquis-ul Schengen", arătând totodată că "sistemul actual
de evaluare este bazat pe standarde duble,
un set de reguli extrem de stricte aplicân-

du-se statelor candidate precum Romania
și Bulgaria, un alt set de reguli mult mai
permisive fiind aplicate pentru statele care
sunt deja membre ale spaţiului Schengen".
Acest lucru conduce, în opinia europarlamentarului român, la situaţia actuală în
care "României și Bulgariei le este în continuare interzis accesul la zona Schengen
cu toate că în practică, respectă standardele
acquis-ului la un nivel mai ridicat decât
majoritatea statelor deja membre".

Lăcătușu Sorin

Cheltuim prea puţini bani pentru cultură

Românii, cei mai inculţi europeni?
Școala nu pare să mai aibă un impact
prea ridicat asupra românilor. Statisticile
arată că nu ne îngrămădim să cheltuim
prea mulţi bani pe activităţi culturale,
potrivit unui studiu Econtext.
Din toţi europenii, românii alocă cele
mai mici sume pentru activităţile culturale, arată un studiu Econtext. Cea mai
mică parte din salariu, mai exact!
Practic, am putea spune că românii
nu-și mai rezervă, ca altădată, bani pentru
cărţi sau muzică de bună calitate. Cele
mai frecvente acte culturale sunt mersul

la filme (de calitate îndoielnică) și achiziţia
de ziare (la fel, de o calitate discutabilă).
În plus, dezinteresul românilor pentru
cultură nu poate fi motivat prin constrângerile cauzate de criză. Nici în perioada de boom economic nu ne înghesuiam să vizităm prea multe muzee sau
să vedem prea multe piese de teatru ori
să citim cărţi bune în mod regulat.
Pe prima poziţie în topul sumelor alocate culturii se află finlandezii. Suprinzător,
dintre toţi europenii, aceștia alocă cea
mai mare parte din venituri pentru acti-

vităţi și manifestări culturale. Astfel, în
medie, finlandezii cheltuiesc 11,3% din
veniturile salariale pentru tot ceea ce ţine
de spectrul cultural. Nu britanicii, nu
nemţii sau francezii, ci finlandezii. Iar pe
locul doi se află maltezii. Britanicii se plasează abia pe locul cinci, iar nemţii pe 10.
Iar pe ultima poziţie se află românii, care
cheltuiesc mai puţin de jumătate decât
ocupanţii primului loc. Stăm mai prost și
decât bulgarii, vecinii noștri pe care-i privim cu atâta superioritate...

Lăcătușu Sorin

Tehnica ceramicii de Horezu, pe Lista UNESCO

Comitetul Interguvernamental pentru
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, care s-a reunit joi la Paris, a luat
decizia de a introduce Tehnica ceramicii

România se află printre ţările cel mai puţin competitive
din lume, potrivit unui studiu recent. Astfel, ţara noastră
se află pe locul 53, în cădere trei poziţii faţă de anul trecut,
dintr-un total de 59 de state analizate de IMD World Competitiveness. Mai rău decât noi stau doar Bulgaria, Argentina,
Ucraina, Croaţia, Grecia și Venezuela. La polul opus, cele
mai competitive state din lume sunt Hong Kong și SUA.
Autorii analizei menţionează că, în Europa, cel mai bine
stau la acest capitol Elveţia (locul 3) și Germania (locul 5),
datorită exporturilor și disciplinei fiscale. În schimb, Irlanda
(locul 20) și Islanda (locul 26) au o situaţia mai bună decât
Spania (locul 39), Portugalia (locul 41) sau Grecia (locul
58), care continuă să sperie investitorii.
Nici statele emergente nu sunt imune la criză, astfel
că China (23), India (35) și Brazilia (46) au scăzut faţă de
anul trecut, în timp ce Rusia (48) a urcat doar un loc.
De asemenea, majoritatea economiilor din Asia au
înregistrat un declin în acest clasament, excepţie făcând
Hong Kong (1), Malaezia (14) și Coreea (22).
Aceeași tendinţă s-a păstrat și în statele latino-americane, care au avut un an greu, singurul care a avut o
creștere fiind Mexicul.
Studiul a fost realizat luând în calcul opinia a 4.200
de directori generali ai unor companii și măsoară cât de
bine reușește o ţară să își gestioneze resursele economice
și umane, pentru a-și mări prosperitatea.

Radu Geanina Miruna

Eurostat: 40% dintre români
se confruntă cu privaţiuni
materiale grave
În 2011, cel mai ridicat procent de persoane supuse
riscului de sărăcie și excluziune socială din Uniunea Europeană se înregistra în Bulgaria (49%), România și Letonia
(ambele cu 40%), Lituania (33%), Grecia și Ungaria (ambele
cu 31%), arată datele prezentate de Oficiul european de
Statistică (Eurostat). La nivelul celor 27 de state din
Uniunea Europeană, în 2011 erau 119,6 milioane de persoane - 24,2% din populaţie - supuse riscului de sărăcie
și excluziune socială. Nivelurile cele mai reduse ale acestui
indicator se înregistrează în Cehia (15%), Suedia și Olanda
(ambele cu 16%), Austria și Luxemburg (ambele cu 17%).
Un obiectiv al Strategiei Europa 2020 este scoaterea
din categoria celor expuși sărăciei și excluziunii sociale în
UE a cel puţin 20 de milioane de persoane până în 2020.
Progresele către atingerea acestui obiectiv sunt măsurate
în funcţie de 3 indicatori - persoane aflate în risc de
sărăcie, persoane ce se confruntă cu privaţiuni materiale
grave și persoane ce trăiesc în familii cu o intensitate a
muncii foarte scăzută (în care adulţii au utilizat mai puţin
de 20% din potenţialul lor de muncă în cursul anului anterior). În 2011, 17% din populaţia UE era afectată de cel
puţin una din aceste 3 forme de excluziune socială.
Cel mai ridicat risc de sărăcie din UE se observă în România, Bulgaria și Spania (toate cu 22%) și Grecia (21%)
iar cel mai scăzut în Cehia (10%), Olanda (11%), Slovacia,
Austria și Danemarca (toate cu 13%).

Tofăleanu (Cristea) Laura Monica

Redacţia UDG News

România ocupă locul 42 din 122 de ţări
tradiţionale de Horezu pe Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii, a anunţat
președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor și Senatului
pentru relaţia cu UNESCO, deputatul
Gigel Sorinel Știrbu.
"În acest moment România ocupă
locul 42 din 122 de ţări, cu 31 de monumente istorice și naturale pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO și 3 elemente
de patrimoniu imaterial pe Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii (Călușul,
Doina și Ceramica de Horezu), ceea ce
face ca ţara noastră să aibă un potenţial

România, printre cele mai
puţin competitive ţări din lume

cultural semnificativ, care trebuie susţinut
și promovat. De asemenea, alte 14 monumente naţionale se află pe Lista tentativă a UNESCO pentru includerea lor
definitivă pe Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO", se arată într-un comunicat
de presă al președintelui comisiei comune.
Această decizie subliniază necesitatea
revitalizării patrimoniului cultural imaterial naţional prin adoptarea unor politici și programe de conservare adecvate,
se mai subliniază în comunicatul de
presă.

Tofăleanu (Cristea)
Laura Monica

Redactor șef – Talpeș Lucian
Redactor șef adjunct – Tofăleanu (Cristea) Laura Monica
Redactor șef adjunct – Coman (Ciornovalic) Denis Daniela
Secretar general de redacţie – Mînzăraru (Chițoșcă) Lăcrămioara Ionela
Șef secţie Politic – Lăcătușu Sorin
Redactor: Mircea Mariana
Șef secţie Publicistică – Rotaru Roxana Maria
Redactor: Săpăceanu Daniela
Șef secţie Social, investigaţii - Tofăleanu (Stamate) Georgiana Alina
Redactor: Năstasă Roxana
Șef secţie Externe - Resmeriță Sebastian Alexandru
Redactor: Zaharia Adrian
Șef secţie Cultură – Tudose Laura
Șef secţie Social – Radu Geanina Miruna
Corp tehnic:
Corectură – Sălceanu Anișoara
Fotoreporter – Nedelciu Georgiana

12

UDG NEWS - nr. 7, 20 decembrie 2012

„Caravana carierei”,
un proiect al BNS:

90% din elevii
români vor
să lucreze
în ţară, nu
în străinătate
Peste 90 la sută din elevii de liceu din România doresc să lucreze în ţară, nu în străinătate, însă mulţi dintre ei sunt „victime
sigure” pe piaţa muncii de la noi, din cauză
că nu cunosc suficient de bine legislaţia, a
declarat Dumitru Costin, președintele Blocului
Naţional Sindical (BNS). El spune că acesta
este motivul pentru care, de anul viitor, din
luna februarie, în opt orașe din ţară vor exista
centre regionale specializate, unde vor fi
ajutaţi să se angajeze, mulţumită unui proiect
cu finanţare europeană, numit Caravana carierei.
„Prin «Caravana carierei» încercăm să le
punem la dispoziţie elevilor din anii terminali,
cât mai multă informaţie pentru o tranziţie
cât mai lesnicioasă pe piaţa muncii. (...) În
urma sondajelor făcute, sunt niște vești pozitive pentru România, dar care obligă pe
toţi cei responsabili, să facă mult mai mult
pentru tinerii din România. Peste 90 la sută
din ei doresc să rămână în România, să aibă
un loc de muncă în România. Nu doresc să
plece, să își caute destinul pe alte meleaguri”,
a spus Dumitru Costin.
Acesta a vorbit cu 5.600 de elevi, din 16
judeţe din ţară, pe care a încercat să îi sfătuiască împreună cu specialiști de pe piaţa
muncii, cum să își înceapă o carieră. La finalul
discuţiilor, elevii au fost testaţi, iar cei mai
pregătiţi pentru a munci efectiv, au primit
notebook-uri și abonamente gratuite la Internet, timp de un an. În urma chestionarelor
completate de cei 5.600 de elevi, BNS a concluzionat că toate cunoștinţele de la școală,
le folosesc doar în proporţie de 20% elevilor
de liceu.
„Din toate evaluările pe care le-am făcut,
tot ce le oferă școala, este 15-20 la sută din
ceea ce ar avea nevoie un tânăr să poată să
ajungă un lucrător de calitate în economia
României, asta pentru că din păcate, școala
a fost în ultimii ani, amputată. Lucrurile merg
într-o direcţie greșită. Asta ne costă, se vede
în indicatorii naţionali cu care România se
prezintă la Bruxelles, mă refer la rata abandonului școlar”, a spus președintele BNS.
Conform liderului sindical, Dumitru Costin,
România ocupă se află în primele trei ţări
europene, după Spania, cu o rată a șomajului
foarte mare, de 20%, în rândul tinerilor.
„Peste 20 la sută din tinerii din România
nu sunt în stare să aibă acces la un loc de
muncă”, a atras atenţia Dumitru Costin.
Tinerii români vor avea un acces mult mai
ușor și la locurile de muncă din ţară și din
străinătate, din februarie 2013, când la centrele
regionale ale BNS, vor putea vedea exact ce
ofertă este pe piaţa muncii. Cei interesaţi de
ajutor în căutarea unui loc de muncă, pot
accesa deja site-ul caravanacarierei.bns.ro.

Nedelciu Georgiana

Georgeta Bratu secretar de stat MMFPS:

„Rata șomajului în rândul
tinerilor este în scădere,
faţă de anul trecut”
Rata șomajului în rândul tinerilor este
în scădere, faţă de anul trecut, de la 23,7%
la 21,5%, iar în 2013 vor fi accesate scheme
de grant de formare profesională a tinerilor
cu risc de marginalizare, în baza finanţărilor
oferite prin Fondul Social European (FSE),
a declarat Georgeta Bratu, secretar de stat
în Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei
Sociale (MMFPS).
„Rata șomajului în rândul tinerilor, respectiv a celor cu vârsta cuprinsă între 15 și
24 ani, așa cum sunt aceștia raportaţi și în
sistemul european, a scăzut faţă de 2011, de
la 23,7% la 21,5%, iar rata de ocupare a
crescut de la 23,8% în 2011 la 24,4%, în trimestrul II din 2012, potrivit celor mai recente
date certe furnizate de Institutul Naţional
de Statistică”, a spus Georgeta Bratu.
În legătură cu proiectele pentru 2013,
oficialul MMFPS a arătat că anul viitor vor
fi accesate scheme de grant pentru formare
profesională, finanţate din Fondul Social
European, de tipul „Ucenicie la locul de
muncă”, orientate către tinerii romi, tineri
fără nicio calificare, tinerii din mediul rural
și către cei cu dizabilităţi.
„În acest program intenţionăm să cuprindem cam 5.000 de tineri, în vederea
calificării. Meseriile vor fi identificate împreună cu Ministerul Economiei pentru a-i
orienta spre zona tehnică, în funcţie de
cererea din piaţa muncii. Constat că există
și o preocupare a patronatelor pentru revigorarea industriei, deci un interes pentru
pregătirea de meseriași”, a adăugat secretarul
de stat Georgeta Bratu.
Pe de altă parte, în programele de formare

profesională vor fi cuprinse 10.500 de persoane/an, dar nu numai tineri. Pe perioada
participării la un program de formare profesională, vor fi acordate alocaţii în valoare
de 50% din nivelul Indicatorului Social de
referinţă.
„Pentru tinerii cu risc de marginalizare
avem în vedere un program pe care-l vom
lansa anul viitor prin care angajatorii de inserţie vor beneficia, timp de doi ani, de 50%
din nivelul indemnizaţiei de șomaj de care
ar beneficia tinerii dacă ar fi disponibilizaţi
la expirarea contractului”, a adăugat secretarul
de stat Georgeta Bratu.
Aceasta a mai spus că, săptămâna trecută,
la reuniunea Consiliului EPSCO de la Bruxelles, secţiunea dedicată ocupării și afacerilor
sociale, între politicile sociale considerate
prioritare pe agenda Uniunii Europene
pentru perioada imediat următoare s-au
aflat și cele referitoare la ocuparea tinerilor.
În contextul discutării modului de implementare a prevederilor Strategiei Europa
2020, secretarul de stat Georgeta Bratu a
reiterat faptul că „în România, situaţia tinerilor pe piaţa muncii reprezintă o prioritate
pentru politicile guvernamentale, planul naţional privind locurile de muncă incluzând
o serie de măsuri special destinate integrării
mai facile a tinerilor pe piaţa muncii”.

Fără discriminare!
O propunere directivă a Parlamentului
European și a Consiliului, luată în discuţie,
la Bruxelles, de către miniștrii europeni ai
muncii a vizat „consolidarea echilibrului
de gen în rândul administratorilor neexe-

cutivi ai societăţilor cotate la bursă”.
În poziţia exprimată la reuniunea EPSCO, secretarul de stat Georgeta Bratu a
subliniat că „este necesară identificarea
celei mai bune modalităţi de creștere a
gradului de reprezentativitate a sexului feminin în cadrul forurilor de conducere ale
marilor companii”, în acest sens „consultarea
mediului privat, a partenerilor sociali fiind
mai mult decât utilă pentru transpunerea
în practică a unor concepte”.
„Deși ar trebui să fiu mulţumită de
propunerea pentru creșterea numărului de
femei în consiliile de administraţie ale
companiilor listate la bursă, cred că nu
prin impunerea unei rate a posturilor care
să fie ocupate de femei ci prin recunoașterea
efectivă a competenţei profesionale a acestora se poate realiza un echilibru de gen”, a
subliniat Georgeta Bratu.
În încheiere, secretarul de stat în Ministerul Muncii s-a referit la intervenţia sa
de la Consiliul EPSCO în legătură cu protecţia drepturilor lucrătorilor detașaţi în
străinătate - „introducerea unei răspunderi
individuale și în solidar a contractantului,
alături de subcontractant, sporind gradul
de protecţie a lucrătorilor, precum și responsabilitatea firmei contractante faţă de
respectarea drepturilor lucrătorilor angajaţi
de către firma subcontractoare”.
La întâlnirea miniștrilor europeni ai
muncii și politicilor sociale de săptămâna
trecută s-a decis ca 2015 să fie desemnat
Anul European pentru toleranţă zero faţă
de violenţa împotriva femeilor.

AMOFM:

150 de studenţi români
pot să lucreze în Germania,
pe perioada vacanţei de vară
Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei
de Muncă (AMOFM) București anunţă organizarea unei selecţii pentru 150 de studenţi și
masteranzi care doresc să desfășoare o activitate
lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada
vacanţei de vară, minimum două luni.
Domeniile de activitate în care există posturi
vacante sunt: cel hotelier (cameristă, ajutor
recepţie), gastronomie de sistem (restaurant
sau fast-food), industrie (ambalator manual),
curăţenie clădiri sau birouri, agricultură.
„Pot participa studenţii și masteranzii care
urmează cursuri la zi, la o facultate de stat sau
particulară, acreditată conform legii, colegiu
tehnic, colegiu”, au precizat reprezentanţii
AMOFM București.
Depunerea dosarelor și susţinerea testului
de limbă germană vor avea loc la sediul
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Investeşte în oameni!

AMOFM (str. Spătaru Preda 12), în perioada
7 ianuarie 2013 - 24 ianuarie 2013.
Anul trecut, pentru Germania, au fost disponibile tot 150 de posturi. Au fost depuse 74
de dosare, în final fiind selectaţi 63 de studenţi
și masteranzi.

Sălceanu Anișoara

Domeniul major de intervenţie 2.1.
„Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“
POSDRU/90/2.1/S/64002
Titlul proiectului:
„VEHMED – Vehicule media
pentru formarea abilităţilor practice,
televiziuni şi ziare operate de studenţi
pentru studenţi“
Editor:
„AUR – Asociaţia Naţională
a Specialiştilor în Resurse Umane“
Data publicării: 8 martie 2012
Conţinutul acestui material
nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.

