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editorial

10 ani de Probaţiune la Galaţi, motiv de bilanţ

Student
naufragiat
pe insula
GET TV
Danubius

Probaţiunea, aniversată
la Danubius

Ciocan Otilia
Mult a fost… puţin mai e!
Acum trei ani mă gândeam cât
de greu va trece perioada studenţiei. Îmi închipuiam tot felul de
scenarii despre cum va fi când voi
ajunge în anul III, atât de aproape
de o licenţă în Știinţe ale comunicării – Comunicare și Relaţii Publice.
Și iată-mă ajuns în ultimul an de
studii, aproape de banchetul de
absolvire, cu un amestec de emoţii
pro și contra “gata viaţa de student”.
Specialist în relaţii publice, mediator, brand manager, organizator
protocol... Atâtea oportunităţi în
carieră mă așteaptă iar eu… parcă
nu vreau să se termine viaţa de
student.
Aș rămâne la Danubius, să mai
fac un masterat și… de ce nu…
un doctorat. Aș rămâne să colaborez cu studioul de televiziune
Get TV, locul în care am învăţat
practica de care am și voi avea
atâta nevoie. Locul în care am învăţat să fac știri, reportaje, chiar
și editoriale.
De fapt este locul meu de muncă, locul în care vreau să vin zilnic,
pentru că îmi place ceea ce fac,
îmi place echipa, îmi place aparatura, îmi place tot!
Înainte de a începe voluntariatul la studioul TV, în mintea
mea nu prea exista ideea de a
face ceva doar pentru că îţi place,
fără a te gândi imediat la câștig.
Când am intrat la facultate
eram hotărât să îmi găsesc un job,
să câștig bani, să mă desprind de
ai mei, nu pentru că ei și-ar fi dorit
asta.
Planul s-a schimbat radical
după doar câteva luni de studenţie,
când am fost luat de valul de activităţi pentru studenţi (îmi aduc
aminte cu multă plăcere de primul
Bal al Bobocilor), val care m-a lăsat
pe plaja studioului Get TV. O plajă
populată de specialiști de la diferite
trusturi media și de cadre didactice
care s-au hotărât să ne înveţe, pe
noi, studenţii, meserie.
Anul acesta ar trebui să se
termine proiectul în care sunt implicat și căruia mi-am dedicat tot
timpul liber, dar eu sper să rămân
alături de echipa de care mă leagă
atâtea amintiri. Sper să scriu o
știre în UDG News prin care să
anunţ că vom continua!
Deci… sunt un naufragiat pe
plaja Get TV, dar… nu strig S.O.S.!
Vă rog să nu mă ajutaţi!

Pe 7 februarie, Aula Magna a Universităţii
Danubius a găzduit un eveniment aniversar
al partenerului său Serviciului de Probaţiune
de pe lângă Tribunalul Galaţi: „Bilanţul a 10
ani de probaţiune la Galaţi”.
Colaborarea dintre cele două instituţii a
început încă din anul 2011, studenţii danubieni beneficiind de stagii de practică în
cadrul Serviciului de Probaţiune Galaţi, având
posibilitatea să descopere tainele acestei profesii noi în domeniul juridic. Primele informaţii despre noua oportunitate în carieră,
respectiv, profesia de consilier de probaţiune,
au fost transmise studenţilor danubieni în
luna martie a anului 2011, în cadrul unei
mese rotunde cu tema „Oportunităţi în carieră. Profesia de consilier în probaţiune”,
ocazie care a adus în faţa studenţilor specialiști
în domeniul probaţiunii (doamna Sorina
Vîrgolici – șef al Serviciului de Probaţiune
de pe lângă Tribunalul Galaţi însoţită de
consilierii de probaţiune – doamna Emanuela
Roxana Iorga și domnul Viorel Milea) pentru
a descrie ce înseamnă această profesie, ce
aptitudini trebuie să ai pentru a profesa în
domeniu etc. Decanul Facultăţii de Drept,
doamna prof. univ. dr. Vasilica Negruţ, va
ţine aproape cu Serviciul de Probaţiune de
pe lângă Tribunalul Galaţi, dar și cu alte instituţii care activează în domeniul juridic, în
vederea implicării studenţilor, din timp, în
activitatea practică pentru a fi pregătiţi să
profeseze în această materie.

Mii de condamnaţi
sub supraveghere au fost
reintegraţi în comunitate
Puţini gălăţeni cunosc importanţa Serviciului de Probaţiune asupra comunităţii din
Galaţi, în ceea ce privește reintegrarea socială
a persoanelor care au comis infracţiuni, dar
și reducerea riscului ca acestea să recidiveze.
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul
Galaţi a organizat un interesant bilanţ asupra
activităţii sale de la înfiinţare până în prezent,
ce înseamnă 10 ani în care consilierilor de
probaţiune le-au trecut prin mâini mii de gălăţeni condamnaţi la pedepse neprivative de
libertate. Astfel, dacă anul 2002 s-a încheiat
fără finalizarea vreunei referat de evaluare
sau raport, vârful activităţii Serviciului de
Probaţiune la Galaţi s-a consemnat în 2007,
când erau înregistrate 1.270 de rapoarte de
probaţiune privindu-i pe minorii care nu răspund penal, pentru ca anul 2012 să se încheie
cu 230 de rapoarte și referate de probaţiune,
după cum a declarat consilierul de probaţiune
Emanuela Roxana Iorga.

Peste 90% din rapoartele
de probaţiune vizează minori
Interesant de amintit este că majoritatea
referatelor de evaluare ale Serviciului de Probaţiune de la Galaţi vizează minori, ceea ce
face munca consilierilor de probaţiune cu

atât mai importantă în ceea ce privește activitatea de prevenire a comiterii de noi infracţiuni
de către aceștia.
„La întocmirea referatelor și rapoartelor
de probaţiune discutăm atât cu persoana condamnată, cu familia, dar și cu vecinii, reprezentanţii Poliţiei, Primăriei și școlii pentru a
avea o imagine cât mai obiectivă a situaţiei în
care se găsește persoana respectivă”, a precizat
consilierul de probaţiune Mihăiţă Croitoru.
Eficienţa Serviciului de Probaţiune de la Galaţi
se apropie de 100%, dacă ţinem cont că din
2002 și până astăzi doar câteva zeci de persoane
au recidivat sau nu au respectat măsuri impuse
de instanţe, ceea ce a atras revocarea suspendării
executării pedepselor sub supraveghere. Aceste
rezultate impresionante au fost posibile prin
colaborarea cu o serie de instituţii ale statului,
pornind de la instanţe, Parchete, Poliţie și Penitenciar și până la Primăria Galaţi, Prefectură,
Inspectoratul Școlar și Direcţia Generală de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Galaţi.

Ciocan Otilia

Unul dintre colegii noștri, printre finaliștii Galei Studenţilor Români din Străinătate

Felicitări, Greta Popovici!
Excelența academică în străinătate este recunoscută anual în cadrul Galei Studenţilor
Români din Străinătate, la Palatul Parlamentului.
Evenimentul promovează meritele celor mai
buni studenți români, ca exemple de excelență
academică. Totodată, Gala LSRS 2013 a marcat
patru ani de existență a Ligii Studenților Români
din Străinătate. Astfel, în seara de 8 ianuarie
2013, Gala a reunit peste 600 de studenți și
absolvenți români, alături de personalități marcante ale mediului politic, economic, academic,
cultural și neguvernamental.
Ediția din 2013 a competiției a vizat rezultatele obținute de studenții români în anul
universitar 2011-2012.

Greta POPOVICI, masterandă în anul II
la GFASE la Danubius, a fost desemnată
printre cei 10 finaliști din cadrul concursului
„Studentul Român ERASMUS al Anului”. Ea
a beneficiat de 2 burse Erasmus în Istanbul,
Turcia, în care a urmat consecutiv un semestru
de studii de master și un stagiu de plasament
în calitate de asistent universitar.
Una dintre condiţiile de participare și totodată un criteriu de departajare a fost un eseu
care să cuprindă realizările academice și extracurriculare. Eseul colegei noastre Greta
Popovici, intitulat „Îndrăznește să fii primul”,
se va regăsi în publicațiile ANPCDEF și de
asemenea în broșura ERASMUS de la Danu-

bius. Acesta reflectă viaţa de student, cu toate
provocările și oportunităţile de care a avut
parte, cât și activitatea de cercetare în calitate
de asistent universitar la Universitatea Kadir
Has din Istanbul.

Adamache Netuţa

15 februarie, data limită pentru sondajul de opinie

„Studiu, muncă sau cariera?
Studenţii de la Universitatea Danubius au
fost invitaţi să participe la sondajul studenţesc
anual al Institutului trendence – Graduate
Barometer Europe (GBE) 2013 / Barometrul
Absolvenţilor din Europa 2013. Sondajul de
opinie s-a desfășurat online, fiind rapid și
ușor de completat, făcând click pe www.trendence-gradbarometer.eu.
Universitatea Danubius este una dintre
cele peste 1.000 de universităţi participante la
sondajul trendence Graduate Barometer, cel

mai mare sondaj din Europa privind educaţia
și cariera. Întrebările aflate în chestionar urmăresc să afle cât ești de mulţumit de studiile
tale și care îţi sunt așteptările de la viitoarea ta
carieră. Sondajul reunește opiniile studenţilor
din diferite ţări europene și explorează diferenţele și similitudinile care există între ţările
Uniunii Europene.
După ce ai completat chestionarul, poţi să
îţi compari răspunsurile cu rezultatele altor studenţi din Europa. Mai mult decât atât, ai șansa

de a câștiga prin tragere la sorţi unul din următoarele premii: 5 cupoane Amazon a 500 €
fiecare și 10 cupoane Amazon a 200 € fiecare.
Acest sondaj este realizat în colaborare cu
partenerul nostru, Institutul trendence GmbH
din Berlin, Germania (www.trendence.com).
Studenţii au fost asiguraţi de faptul că răspunsurile
le vor fi anonimizate și datele le vor fi protejate
conform legislaţiei. Chestionarul a putut fi completat online până la data de 15 februarie.

Ciocan Otilia

3

UDG NEWS - nr. 10, 22 februarie 2013

Campanii umanitare pentru categorii defavorizate

Danubius se implică
în viaţa socială
Universitatea “Danubius” a încheiat
mai multe parteneriate cu fundaţii și organizaţii non-profit din Galaţi, parteneriate
al căror obiect vizează acţiuni caritabile
pentru categoriile defavorizate din Galaţi:
copiii din centrele de plasament, bătrânii
din azilele gălăţene și copiii din familii
numeroase sau fără posibilităţi financiare.
Nu au trecut nici două luni de când
Universitatea „Danubius”, în parteneriat cu
Fundaţia Umanitară Theo și cu sprijinul
absolventului danubian Eugen Zaharia, director al Administraţiei Pieţelor Galaţi, au
făcut fericiţi copiii mai multor familii nevoiașe din localităţile Tudor Vladimirescu
și Pechea, dăruindu-le jucării, hăinuţe și
dulciuri, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun.
În anul 2009, Sărbătoarea Crăciunului
le-a dat posibilitatea studenţilor danubieni
de a îmbina utilul cu plăcutul. Astfel, au
organizat un spectacol magic al cărui scop
a fost strângerea de fonduri pentru două
familii sărace și cu mulţi copii din Galaţi.
Deși au fost cuminţi, ascultători și buni
tot anul, la copiii acestor familii, probabil,
în acel an, Moș Crăciun nu ar fi venit, dar,
cu ajutorul Ligii Studenţilor Danubius, în
sacul lui Moș Crăciun au fost și pentru ei
cadouri.

În luna mai a anului 2010 studenţii
Universităţii „Danubius” au finalizat cu
brio acţiunea caritabilă organizată pentru
colega lor, Lupiţu Aura Daniela, studentă
în anul I la Facultatea de Știinţe Economice.
Daniela suferă de parapareză spastică și a
fost supusă unui număr de optsprezece
intervenţii chirurgicale. Balul mascat organizat de Liga Studenţilor “Danubius”
zilele trecute a încheiat cu succes efortul
studenţilor inimoși. Scopul a fost de a
strânge suma necesară pentru o altă intervenţie chirurgicală prin care trebuie să
treacă, din nou, Daniela Lupiţu.
Tot în spiritul sărbătorilor de Crăciun,
Universitatea “Danubius”, în parteneriat
cu Asociaţia EURODEZVOLTARE, a derulat în decembrie 2011 o activitate umanitară denumită Ţara lui Moș Crăciun,
parte din acţiunile tradiţionale umanitare
dedicate copiilor din familiile cu situaţie
financiară precară. Această acţiune a urmărit
concretizarea iniţiativelor locale umanitare
în daruri și donaţii pentru aceștia. Astfel,
Universitatea Danubius și Asociaţia EURODEZVOLTARE, împreună cu Primăria
Galaţi, Inspectoratul Școlar Galaţi, Teatrul
de Păpuși „Gulliver”, Teatrul Muzical „Nae
Leonard ”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”

și A.I.E.S.E.C. Galaţi, și-au unit eforturile
în împlinirea visurilor celor mici.
Perspectiva acţiunilor caritabile derulate
de Universitatea Danubius este foarte generoasă. În luna martie a acestui an, Universitatea va strânge daruri pentru bătrânii
din azilele de bătrâni din Galaţi iar de 1
iunie a pregătit, în parteneriat cu Fundaţia
Theo, o campanie umanitară dedicată copiilor din Galaţi, campanile care va implica
acţiuni ample desfășurate pe terenurile de
sport ale Universităţii “Danubius”: concursuri de modelaj plastilină, de pictură
etc.

Chirică Alina Florina

Oportunitate pentru tinerii pasionaţi de fotografia de presă

Concurs de fotojurnalism:
„OBIECTIV: EUROPA”
Biroul de Informare al Parlamentului
European în România a anunţat lansarea
concursului de fotojurnalism „Obiectiv: Europa”. Concursul se adresează studenţiilor
de la facultăţile de jurnalism, iar scopul acestuia este de a stimula interesul tinerilor jurnaliști pentru problematica europeană. Materialul înscris în concurs ar trebui să reprezinte
o reflectare în imagini a valorilor europene
și a semnificaţiei cetăţeniei europene.
Cei care doresc să participe trebuie să
trimită o serie de 5 fotografii alb-negru

sau color care se vor încadra într-una din
temele date: 2013 - Anul european al cetăţenilor; Unitate prin diversitate în Europa
de azi; Patrimoniul cultural european.
Data limită de transmitere a lucrărilor este
3 martie 2013.
Din fotografiile înscrise în concurs, cele
mai reușite 25 de serii vor fi publicate întrun catalog, iar fotografiile cele mai reprezentative din fiecare serie, alături de alte
35 de fotografii înscrise în concurs, vor fi
prezentate în cadrul unei expoziţii care va

avea loc la începutul lunii aprilie în Spaţiul
Public European, str. Vasile Lascăr nr. 31,
București. Autorii celor mai bune 5 serii
fotografice vor merge la Bruxelles pentru
două zile, unde se vor familiariza cu instituţiile europene și se vor întâlni cu membri
ai Parlamentului European.
Pentru informaţii complete și regulametul concursului puteţi vizita site-ul
www.europarl.ro.

Feraru Cristina

Netuţa Adamache, mereu
aproape de cultură
Marii Uniri, pe 24 ianuarie 2013. Ambele
expoziţii pot fi vizitate în foaierul Universităţii “Danubius” până în luna martie,
aici așteptându-vă portrete și fotografii
realizate de copiii din clasa a III-a a Școlii
Gimnaziale Unirea din Braniștea – Galaţi,
încurajaţi de doamna învăţătoare să realizeze picturi care să redea, așa cum îl înţeleg ei, mesajul versurilor poeziilor marelui
poet Eminescu dar și fragmente din momentul istoric regăsit, Unirea, nume regăsit

În fiecare an, studenţii danubieni merg
prin ţară pentru a transmite tinerilor liceeni
informaţiile de ultimă oră despre oferta educaţională a Universităţii Danubius. Sub îndrumarea doamnei asist. univ. dr. Ana Alina Dumitrache, o echipă de 20 de studenţi s-a deplasat în liceele din Galaţi, Brăila, Constanţa,
Bârlad, Focșani, Tecuci, Onești, Bacău, Suceava
și Botoșani pentru a promova oferta educaţională a Universităţii „Danubius”.
Anul acesta Caravana restrânsă (Galaţi și
Brăila) a început pe 4 februarie, cu vizita
liceelor gălăţene și a continuat până pe 13
februarie, când au fost vizitate ultimele licee
din Brăila.
În primăvară, proiectul Caravanei este mai
amplu, echipa deplasându-se în liceele din
centrele teritoriale de înscriere ale Universităţii.
Nu trebuie să îndeplinești vreo condiţie
specială pentru a face parte din proiectul Caravana Danubius, ci trebuie doar să ai calitatea
de student danubian, deci... implică-te!

Feraru Cristina

Începe “bătălia” pentru
bursele ERASMUS
Studenţii aplicanţi sunt invitaţi luni, 25
februarie 2013, sala B12, începând cu ora
14.00, la selecţia studentilor Erasmus care
vor primi bursa Erasmus de studiu în semestrul
I al anului universitar 2013-2014 și a studentilor
care vor primi bursa Erasmus de plasament
în semestrul II al anului universitar 2012-2013.
Din comisia de selecţie vor face parte: decanul, directorul de departament, profesorii
care predau limbi străine, coordonatorul Erasmus de la nivelul fiecărei facultăţi, coordonatorul instituţional Erasmus, studenta Greta
Popovici - fostă studentă Erasmus.

Chirică Alina Florina

Expoziţii de pictură și fotografie

Orice eveniment istoric, literar sau
cultural este un prilej pentru colega noastră
Netuţa Adamache, studentă la Facultatea
de Comunicare și Relaţii Internaţionale
în anul II, de a organiza câte o expoziţie
de pictură, fotografie sau de obiecte populare. Deja anul acesta Netuţa Adamache
a realizat două expoziţii în foaierul Universităţii Danubius: una cu prilejul zilei
poetului naţional Mihai Eminescu, pe 15
ianuarie 2013, și cealaltă cu ocazia Zilei

Caravana Danubius
2013 a început!

chiar în denumirea școlii lor.

Frunză Eugenia Florentina

Studenţii danubieni,
invitaţi la Forumul
Cercetării
Biroul de Administrare a Cercetării (BAC),
structură instituţională nouă a Universităţii
Danubius, a organizat pe 6 februarie, în Aula
Magna, Forumul cercetării, eveniment dedicat
deopotrivă cadrelor didactice, studenţilor, cercetătorilor și publicului larg interestat de activitatea de cercetare din această universitate.
Cu rol de administrare a sistemului resurselor, activităţilor și rezultatelor cercetării la
nivelul universităţii, prin asigurarea suportului
funcţional al acesteia, BAC organizează acest
eveniment în cadrul unui proiect intern cu
scopul de a stabili o serie de proceduri de
susţinere eficientă a componentelor activităţii
de cercetare la nivelul Universităţii “Danubius”.
Participanţii la acest Forum au avut ocazia de
a dezbate aspecte diverse, pornind de la
primii pași în realizarea unui proiect de cercetare sau dezvoltare și până la abordarea
tehnică a elaborării unui proiect.
Invitatul special și Key-speaker-ul acestui
forum a fost domnul profesor doctor Constantin Fălticeanu, domnia sa având o bogată
experienţă în metodologia cercetării.

Frunză Eugenia Florentina
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CCSG, un an nou, plin
de proiecte culturale
Casa de Cultură a Sindicatelor le promite gălăţenilor un an plin de surprize,
cu proiecte și evenimente deosebite de
la care nu pot lipsi. Reprezentanţii Casei
de Cultură a Sindicatelor (CCSG) invită
copiii, părinţii și nu numai să ia parte la
spectacolele organizate de instituţie deoarece și anul acesta vor face faţă provocării de a derula nu mai puţin de 44
de proiecte - sărbătorind astfel, în luna
octombrie, 44 de ani de existenţă.
„Vă invităm să ne vizitaţi expoziţiile și
ne adresăm în special școlilor și grădiniţelor,
deoarece avem foarte multe proiecte pentru copii. Nu uitaţi că în toamnă, ca de fiecare dată, organizăm «Luna culturii». De
asemenea, în acest an împlinim 44 de ani
de existenţă, deci va fi aceeași provocare
ca și anul trecut - 44 de proiecte. Ce e nou
anul acesta - în cadrul Festivalului «Constelaţii dunărene», vom avea ediţia a II-a a
concursului de dans «Galatz Fest Dance»,
desfășurat sub egida Asociaţiei Naţionale
a Caselor de Cultură din România. Tot în
cadrul acestui proiect vom avea și un concurs de desene și fotografii pentru copii,
expoziţii de panouri cu toate activităţile
caselor de cultură din ţară, seri speciale
de poezii și muzică la care vor fi invitaţi
artiști, scriitori, poeţi”, a explicat scriitoarea
Angela Baciu, managerul cultural al CCSG.
De asemenea, aceasta a mai adăugat
faptul că, în cazul spectacolelor găzduite
de instituţie și venite din afara acesteia,
preţurile biletelor (de obicei, mai ridicate)
nu sunt fixate de conducere, ci de agenţiile
de teatru și de impresariat artistic. „Publicul
să cunoască acest lucru deoarece, pentru
spectacolele organizate de instituţia noastră încercăm să avem preţuri accesibile,
iar pentru cele dedicate copiilor, să fie
gratuite”, a mai adăugat Angela Baciu.

Lupu (Tudorache) Diana Aura

„Dăruiește! Iubește!
Zâmbește!”
Casa de Cultură a Sindicatelor Galaţi
(CCSG) organizează lunar campania „Dăruiește! Iubește! Zâmbește!”, care are
drept scop colectarea de cărţi, jucării,
hăinuţe și alte lucrușoare pentru copiii
și tinerii proveniţi din familii defavorizate.
Acţiunea este desfășurată în cadrul proiectului „CCSG - 44 de ani de existenţă”.
„Această campanie are drept scop
sprijinirea copiilor ce au nevoie de noi,
dezvoltarea responsabilităţii sociale faţă
de copiii proveniţi din familiile nevoiașe
sau cu dizabilităţi. În urma colectelor
noastre din ultimele luni, au fost donate
cărţi, jucării și alte lucrușoare de către
Fundaţia «Bunul Samaritean» din Nicorești, Parohia «Sf. Ecaterina» din Cărăpcești,
Fundaţia «Împreună», Palatul Copiilor
din Brăila, câteva școli din comuna Gohor
și de la voluntari ai CCSG”, a explicat
scriitoarea Angela Baciu, coordonatorul
proiectului. Astfel, dacă vreţi să aduceţi
zâmbetul pe buze unor copii ale căror
familii au o situaţie financiară mai puţin
bună, nu ezitaţi să dăruiţi din puţinul
dumneavoastră. Donaţiile se fac la etajul
I al CCGS - Departamentul Cultural Artistic
sau la secretariatul instituţiei.

Drugă (Stan) Oana Maria

În noaptea de 15 spre 16 februarie,

Un asteroid aproape de noi
Săptămâna trecută s-a ivit
ocazia de a vedea un corp ceresc
ce va trece deasupra planetei
noastre. Un asteroid cu diametrul
de aproximativ 45 de metri a
trecut, în noaptea de 14 spre 15
februarie, la o distanţă de 27.700
kilometri de suprafaţa Pământului, mai aproape decât altitudinea la care se găsesc sateliţii
geosincroni.
Asteroidul poartă numele de
2012 Da14 și a fost descoperit
în data de 23 februarie anul trecut
în cursul experimentului La Sagra
Sky Survey, cu un telescop având
45 cm diametrul oglinzii principale. Masa asteroidului este estimată la aproximativ 130.000 de
tone, iar la apropierea minimă
s-a estimat a avea o viteză faţă
de planeta noastră de 7.9 kilometri/secundă, ceea ce înseamnă
o viteză de 23 de ori mai mare
decât cea a sunetului la nivelul
mării. O echipă a Observatorului

Astronomic al Complexului Muzeal de Știinţele Naturii „Răsvan
Angheluţă” Galaţi a făcut o serie
de observaţii asupra asteroidului
pentru a obţine coordonate în
vederea îmbunătăţirii orbitei.
„De pe teritoriul României,
asteroidul va putea fi observat
începând cu ora 21:30, în noaptea
de 15 februarie, la câteva minute
după apropierea minimă, care
va avea loc la ora 21:23 ora României. Având în vedere viteza
mare cu care se va mișca pe
boltă, asteroidul va trece în câteva
ore prin următoarele constelaţii:
Fecioara, Leul, Părul Berenicei,
Câinii de Vânătoare, Ursa Mare,
Dragonul și Ursa Mică. Așa cum
știm, în fiecare lună trec foarte
mulţi asemenea asteroizi prin
apropierea Pământului și din
aceste motive credem că ar trebui
investiţi mai mulţi bani în construirea, dotarea și modernizarea
mai multor observatoare astro-

nomice ce au ca activitate monitorizarea asteroizilor ce pot pune
în pericol viaţa de pe Pământ”, a
explicat muzeograful Ovidiu Tercu, coordonatorul Observatorului
Astronomic, în timp ce se pregătea să „întâmpine” asteriodul.
Asteroidul 2012 DA14 face
parte din categoria de asteroizi

apropiaţi Pământului iar în momentul de faţă sunt cunoscuţi
alţi 9.573. Cel descris anterior
va putea fi observat și cu ajutorul
telescoapelor de mici dimensiuni,
precum binoclu, lunetă sau telescop, dacă sunt bine mânuite.

Caranghel (GlăvanCaranghel) Gabriela

Daily Mail scrie despre Alecsandra Drăgoi și Hajdu Tamas

Doi fotografi români, pe lista finală
a nominalizărilor Sony World Photography Awards
Cadre apropiate cu gorile aflate pe cale de
dispariţie, instantanee cu tineri sărbătorindu-și aniversările sau cu fani heavy-metal
din Botswana se numără printre fotografiile
extraordinare care au fost nominalizate la
premiile internaţionale de fotografie decernate
de Sony. Printre fotografii nominalizaţi se
numără și românii Alecsandra Drăgoi și Hajdu
Tamas, scrie publicaţia britanică Daily Mail.
Lista nominalizaţilor pentru Sony World
Photography Awards a fost realizată în urma
analizării a 122.000 de propuneri venite din
170 de ţări - cele mai multe de până acum.
Juriul a selecţionat într-un final câteva sute
de fotografii, grupate în categorii precum
„Natură și viaţă sălbatică”, „Arhitectură”,

„Oameni”, „Peisaje” sau „Stil de viaţă”.
Hajdu Tamas se află în competiţie la categoria „Fotografii de călătorie”, iar Alecsandra
Drăgoi la „Portrete”, categoria tineret.
Lista finală oferă o perspectivă unică asupra evenimentelor globale din 2012 prin
ochii unora dintre cei mai buni fotografi
din lume. Printre temele și subiectele preferate
se numără alegerile istorice din Myanmar,
instantanee sofisticate din timpul unor prezentări de modă sau imortalizări dramatice
ale unor triburi africane. De asemenea, cele
mai bune fotografii s-au remarcat și din
punct de vedere tehnic.
De exemplu, fotografa canadiană Meaghan
Ogilvie a ales să nu poarte un echipament

de scufundare și și-a ţinut în schimb respiraţia
pentru a putea face fotografii în timpul unei
prezentări de modă subacvatice. Pe de altă
parte, Hudson Garcia a folosit un senzor cu
laser de mare precizie pentru a imortaliza
momentul exact în care o broască braziliană
își prindea prada.
Catherine Chermayeff, responsabilă de
proiecte speciale în cadrul Magnum Photos,
care a prezidat juriul, a spus: „Cred că noi,
cei din juriu, ne-am simţit iniţial copleșiţi.
Sunt mulţumită să spun însă că, după trei
zile, fiecare grup și-a prezentat și și-a argumentat lista finală”.

Caranghel (Glăvan-Caranghel)
Gabriela

Distincţii oferite celor care au promovat cultura, au dezvoltat relaţii
culturale sau au creat opere deosebite

Premiile revistei „Dunărea de Jos”
Cea de-a VIII-a ediţie a decernării premiilor revistei „Dunărea de Jos” a avut loc
zilele trecute la mansarda Centrului Cultural.
La secţiunea Literatură, cei care au primit
distincţii sunt: Nicoleta Onofrei - pentru
interviu și cronică de teatru, Alexandru
Maria - pentru debut (poezie), Paul Blaj pentru poezie, Vasile V. Popa - pentru
volumul „Spitalul Judeţean și alte întâmplări”.
De asemenea, au fost acordate și cinci premii
speciale, după cum urmează: premiul „Paul
Păltănea”, pentru contribuţii aduse la cunoașterea istoriei Galaţiului, lui Dan RâpăBuicliu, premiul „Nicolae Spirescu” pentru
contribuţii deosebite aduse la dezvoltarea și
promovarea artelor plastice - Grupării At-

hanor, premiul „Vasile Lica” pentru dezvoltarea relaţiilor culturale - Adrian Pohrib Arhivele Statului, premiul „Constantin Buzdugan” pentru dezvoltarea relaţiilor între
instituţiile de cultură - Ioan Sava (director
CNMK), din nou premiul „Constantin Buzdugan” pentru dezvoltarea fenomenului revuistic de calitate - Cenaclul „Noduri și semne” - 30 de ani de la înfiinţare. Cu toate că
poeţilor nu le place cuvântul excelenţă, după
cum a spus Florina Zaharia, redactorul-șef
al revistei, premiul acesta a fost numit
„Dreamland” și i-a fost acordat lui Dan
Mircea Cipariu pentru volumul „Singurătatea
vine pe Facebook”. De asemenea, a fost
oferită și o diplomă In Templum pianistului

Florin Ionuţ Gilcanu, colaboratorul Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” și al revistei.

Lupu (Tudorache) Diana Aura
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Angajaţii de la stat au ajuns să câștige lunar cu aproximativ 1.000
de lei pe capitaţie mai mult decât "colegii" lor angajaţi în mediul privat

Care este diferenţa de salariu
dintre stat și privat
Discrepanţă mare între câștigurile salariale
de la stat și cele din mediul privat. O analiză
realizată de Institutul Naţional de Statistică
scoate în evidenţă faptul că un muncitor angajat
la o companie deţinută de stat poate câștiga în
medie și cu aproape 1.000 de lei mai mult
decât "colegul" său care este pe statele de plată
ale unui angajator cu capital privat.

Cum s-a ajuns aici
Din anul 2005, cifrele indică o creștere
mult mai accelerată a salariilor de la stat faţă
de cele din mediul privat, în contextul în
care, la stat se câștiga aproape dublu faţă de
privat. Spre exemplu, în 2006, câștigul salarial
mediu net a unui muncitor care lucra la stat
ajunsese la 1.194 lei, cu 16% mai mult decât
cu un an în urmă, în vreme ce muncitorul
de la privat câștiga în medie 670 de lei, cu
12,2% mai mult comparativ cu 2005. Tendinţa
a continuat și în perioada 2006-2009, astfel
că, la nivelul lui 2009 salariul mediu lunar
net al unui muncitor angajat la o companie
de stat a atins pragul de 2.000 de lei. În
același an, la privat se câștiga în medie 1.083
de lei, cu 917 lei mai puţin. De asemenea, în
2010 diferenţa dintre banii încasaţi de un
muncitor angajat la stat și cel al unui salariat
la privat era de 956 de lei.

Schimbările ultimilor ani
2010 a adus însă o schimbare în ceea ce
privește majorările salariale la stat și privat.
Este primul an în care câștigul salarial
nominal mediu net a crescut mai mult la
privat (plus 5,8%) decât la stat (plus 5,1%).
Mai mult, în 2011 muncitorii din mediul
privat au primit în medie cu 9,24% mai

Economiile
românilor
nu ţin pasul
cu inflaţia
În ultimul an economiile populaţiei și
ale firmelor deţinute în sectorul bancar au
avansat cu 5.3 procente. În luna decembrie
2012, economiile populaţiei și a agenţilor
economici plasate în bănci, atât în lei dar
și în valută, se ridicau la 197.294 milioane
lei, în creștere cu 5,3% faţă de luna decembrie 2011. O creștere substanţială, de
1 procent, a fost înregistrată în luna decembrie 2012, datorită creșterii depozitelor
bancare deţinute de persoanele juridice.

Economiile au crescut
în 2012 în același ritm
cu inﬂaţia

mult decât cu un an în urmă, în vreme ce
salariile colegilor de la stat s-au majorat cu
numai 1,18%. Discrepanţa dintre veniturile
muncitorilor de la stat și cele raportate de
salariaţii companiilor private s-a diminuat
astfel până la 69,8%, faţă de 84,6% cât era
2009. În cifre exacte, în 2011 câștigul salarial
nominal mediu net lunar al unui muncitor
de la stat era de 2.127 de lei, iar la privat nu
depășea 1.252 lei.

Pragul de 1.000 de lei
Diferenţele mari dintre salariile la stat și
cele de la privat în cazul muncitorilor, singura
categorie de salariaţi pentru care INS are date,
ies în evidenţă și dacă ne uităm la perioada în

care cele două categorii au atins la salariu
pragul de 1.000 de lei. La stat acest prag a fost
atins încă din 2005 (1028 de lei), în timp ce la
privat s-a câștigat în medie peste 1000 de lei
(1030 de lei) de abia în 2008.
Menţionăm că cifrele prezentate mai sus
se referă la câștigul salarial nominal mediu
net lunar pe forme de proprietate și categorii
de salariati. Câștigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către agenţii economici în luna de
referinţă, indiferent pentru ce perioadă se
cuvin, și numărul mediu de salariaţi. Ultima
actualizare a datelor datează din 13-09-2012.

Lăpușnianu Elena

Am accesat 44% din suma totală alocată prin PNDR 2007 - 2013

România a atras 4,4 miliarde de euro din fondurile
europene destinate dezvoltării rurale
România a atras până la finele anului
trecut peste 4,39 miliarde euro din fondurile
europene pentru dezvoltare rurală, ceea
ce reprezintă un grad de absorbţie de aproximativ 44% din suma totală alocată prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR) 2007 - 2013, potrivit datelor furnizate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală și Pescuit (APDRP).
Până în prezent, APDRP a încheiat
64.845 contracte de finanţare pentru investiţii în agricultură și dezvoltare rurală,
cu o valoare nerambursabilă de 5,1 miliarde
euro. Această sumă reprezintă o valoare
contractată de peste 70%, raportat la întreaga
sumă din PNDR alocată măsurilor de investiţii. Pentru proiectele de investiţii au
fost depuse 117.221 de cereri de plată, cu
o valoare nerambursabilă de peste 2,7 miliarde euro. În cadrul angajamentelor încheiate pentru măsurile care vizează plăţile
compensatorii acordate pe suprafaţă și
plăţile naţionale directe complementare au
fost efectuate plăţi în valoare totală de

Analiză Moneycenter.ro

peste 1,7 miliarde euro.
Potrivit datelor APDRP, suma plătită
până la finele anului 2012 se ridică la 4,39
miliarde euro, adică o absorbţie efectivă
de 43,88% raportat la suma totală alocată
pentru PNDR. De asemenea, în prezent se
află în etapa de verificare aproape 6.957
de cereri de plată pentru măsurile de investiţii, însumând peste 102,1 milioane
euro.
Astfel, până la începutul anului 2013,
numărul cererilor de finanţare conforme
depuse la APDRP a ajuns la 139.623, însumând o solicitare de peste 17 miliarde
euro fonduri europene nerambursabile.
Raportat la alocarea de 10 miliarde euro,
pentru întreaga perioadă de implementare
a PNDR 2007 - 2013, interesul pentru fonduri nerambursabile pentru investiţii în
agricultură, înregistrat până în acest moment, reprezintă 175%. Faţă de numărul
cererilor de finanţare depuse până la sfârșitul
anului 2011, solicitările au crescut cu 68%.
"Beneficiarii au înţeles repede că dez-

În aceste condiţii, cum inflaţia în luna
decembrie 2012 era de aproape 5 procente faţă de aceeași lună din 2011, economiile abia dacă au reușit să ţină pasul
cu rata inflaţiei. În plus, dobânda la depozite bancare în lei a continuat să scadă
pe parcursul anului trecut, iar românilor
le este din ce în ce mai greu să obţină
randamente superioare ratei inflaţiei plasând economiile în lei în depozite. Conform statisticilor moneycenter.ro, dobânda
medie la depozitele în lei se situează
între 5,18% și 5,88%, care este sub rata
inflaţiei dacă scădem și impozitul de 16%
aplicat la dobânda câștigată.
Pe parcusul anului trecut, o mare
parte din depozitele în lei ale populaţiei
și ale agenţilor economici plasate la bănci
au fost schimbate în valută. Mișcarea a
venit după ce în cursul anului trecut atât
cursul de schimb valutar pentru euro cât
și dolar a înregistrat maxime istorice.
Depozitele în lei au avansat anul trecut
cu doar 0,7%, faţă de creșterea de 14,5%
pentru depozitele în valută. În continuare,
însă, depozitele în lei sunt majoritare,
125.453 milioane lei depozite în moneda
naţională, faţă de 71.840 milioane lei depozite în valută.

Populaţia deţine majoritatea
depozitelor din bănci

voltare rurală înseamnă mai mult decât
agricultură, așa încât solicitarea de fonduri
pentru finanţarea activităţilor non-agricole,
pentru măsura 312 "Sprijin pentru crearea
și dezvoltarea de micro-întreprinderi', de
exemplu, reprezintă astăzi 252% faţă de
suma alocată. Dezvoltarea Rurală este un
concept care trebuie să ducă, în cele din
urmă, la creșterea calităţii vieţii în mediul
rural și, în același timp, la reducerea gradului
de dependenţă faţă de agricultură”, a precizat
director general al APDRP, George Turtoi.
Potrivit datelor APDRP, în 2012 au fost
depuse 40.375 proiecte, pentru care s-au
solicitat 2,163 miliarde de euro.
PNDR 2007 - 2013 este instrumentul
prin care se acordă fonduri europene nerambursabile pentru investiţiile private și
publice care vor asigura dezvoltarea satelor
din România. Alocarea totală prin PNDR
este de 9,67 miliarde de euro, pentru perioada 2007 - 2013, bani europeni care
pot fi atrași până în 2015.

Cea mai mare parte a creșterii sumelor
economisite a venit din partea populaţiei,
care avea la finalul anului trecut cu 3,7%
mai mulţi lei și cu 16,7% mai multă valută
în depozite, faţă de luna decembrie 2011.
De altfel, populaţia deţine aproape 62%
din economiile plasate la bănci, restul
fiind depozite ale agenţilor economici.
O parte din creșterea depozitelor în
valută pe parcursul anului trecut este datorată cursului de schimb, având în vedere
că soldul depozitelor în valută este raportat
la moneda naţională, însă chiar și așa, creșterea depozitelor în valută a fost impresionantă în 2012, doar populaţia avea la finalul
anului trecut cu peste 1,5 miliarde de euro
mai mult în depozite în valută faţă de 2011.
Scăderea dobânzilor oferite de bănci ar
putea să ducă însă la o reducere a sumelor
economisite sau la cheltuirea unei părţi
din economii, dacă câștigul continuă să se
afle cu mult sub rata inflaţiei, economiile
fiind erodate astfel de creșterea preţurilor.

Mitrașcă Petru

Mitrașcă Petru
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Ziua îndrăgostiţilor:
Valentine's Day, Jack Valentin, Sf. Dwynwen, Valentinsdag, Ziua Inimilor
Dragi/Dulci... nu contează cum îi spui,
atâta timp cât celebrezi iubirea. Ziua Îndrăgostiţilor se sărbătorește pe tot globul,
deși nu în aceeași zi, iar originile acestei
tradiţii diferă de la o ţară la alta.

Valentine's Day
Ziua îndrăgostiţilor are tradiţii regionale
în Marea Britanie. În Norfolk, un personaj
numit Jack Valentin ciocăne la ușile din
spatele tututor caselor lăsând dulciuri și
cadouri pentru copii. Mulţi copii au fost
speriaţi de acest personaj mitic.
În Ţara Galilor, mulţi oameni sărbătoresc
pe 25 ianuarie în loc de 14 februarie. Ziua
comemorează pe Sf. Dwynwen, sfântul patron al îndrăgostiţilor galezi.
În Franţa, o ţară tradiţional catolică,
Valentine's Day este cunoscut simplu drept
Sfântul Valentin și este sărbătorită ca în
restul ţărilor occidentale.
În Danemarca și Norvegia, 14 februarie
este cunoscut ca Valentinsdag. Nu este
sărbătorită pe o scară largă, dar mulţi oameni își fac timp pentru a îl petrece întrun mod romantic cu partenerul de viaţă
sau trimit o felicitare unei iubiri secrete.
În Suedia, este numită ziua tuturor inimilor. Nu este o sărbătoare oficială.
În Slovenia, un proverb spune că Sfântul
Valentin aduce cheile rădăcinilor, așa că
pe 14 februarie plantele și florile încep să
crească. Ziua îndrăgostiţilor a fost sărbatorită ca ziua în care încep lucrările în vii
și pe câmpuri. Este, de asemenea, spus ca
păsările se căsătoresc în această zi. Cu siguranţă, numai de curând este sărbătorită
ca Ziua iubirii. Ziua iubirii este tradiţional
12 martie, ziua Sf Gregor.
În Turcia, Valentine's Day este numai
Sfântul Gregor, care se traduce în Ziua
Inimilor Dragi/Dulci.
În Brazilia, ziua înamoraţilor sau ziua
iubitului/iubitei este sărbătorită pe 12 iunie,
când cuplurile își dau cadouri, cum ar fi
ciocolată, felicitări și de obicei un buchet

de flori. Aceasta a fost aleasă ca ziua înainte
de Sfântul Anton, cunoscut aici ca sfântul
căsătoriei, când multe femei singure realizează ritualuri populare pentru a găsi un
soţ bun sau iubit.
În Columbia, Ziua iubirii și a prieteniei
este sărbătorită în a treia vinere și sâmbătă
din septembrie, datorită scopurilor comerciale. În această ţară, prietenul secret este
o tradiţie foarte populară, care presupune
desemnarea fiecărui participant un destinatar a unui cadou secret (asemănător tradiţiei de Crăciun, Moș Crăciun Secret).
În Mexic, ziua iubirii și prieteniei este
sărbătorită asemănător ca în Columbia,
dar pică în altă dată.
Datorită unui efort de marketing concentrat, Valentine's Day a apărut și în Japonia și Coreea ca o zi în care mai mult
femeile și mai puţin bărbaţii dăruiesc bomboane, ciocolată și flori. A devenit ca o
obligaţie ca multe femei să dăruiască ciocolată tuturor colegilor bărbaţi. În Japonia
este cunoscut ca giri-choko, de la cuvintele
giri - obligaţie și choko - ciocolată. Aceasta

contrastează cu honmei-choko, ciocolata
dată persoanei iubite. Prin efort de marketing susţinut, o zi reciprocă, Ziua albă,
a apărut pe 14 martie, când bărbaţii sunt
așteptaţi să întoarcă favorul celor care leau dat ciocolate de Ziua Îndragostiţilor.
La început cadoul de retur trebuia să fie o
bezea sau ciocolată albă, de unde și numele
de Ziua albă. Însă acum lenjeria a devenit
un cadou foarte comun.
În cultura chineză există un omolog
al Zilei Îndrăgostiţilor, numit Ziua Șaptelor, potrivit legendei Ciobanului și Ţesătoarei Menajeră care s-au găsit în Rai
în ziua a șaptea a lunei a șaptea a calendarului lunar.

Legenda
preotului Valentin
Era odată un împărat roman, pe nume
Claudiu al II-lea, un luptător îndârjit care

a purtat multe războaie. A vrut o armată
puternică, dar majoritatea bărbaţilor lui
nu au vrut să meargă în luptă. Împăratul sa gândit că bărbaţii voiau să stea acasă cu
soţiile și copiii lor în loc să se lupte pentru
el. Claudiu a găsit o soluţie pentru această
problemă. A decis ca niciunul dintre soldaţii
din Roma să nu se mai poată căsători. Împăratul s-a gândit că această lege îi va face
pe bărbaţi să meargă la război și să lupte
ca niște adevăraţi soldaţi.
Un preot, pe nume Valentin, credea că
oamenii trebuie să se căsătorească și a căsătorit în secret cupluri. El făcea cununiile
în locuri secrete, deci împăratul nu-l putea
găsi, dar în cele din urmă l-a prins. Valentin
a fost arestat și adus în faţa împăratului.
Lui Claudiu i-a plăcut de Valentin și a
crezut că este un om tânăr și înţelept. L-a
încurajat să renunţe la creștinism și să
devină un soldat roman. Valentin a refuzat,
a fost întemniţat și condamnat la moarte.
Până în ziua execuţiei, el a trimis scrisori
de adio către prietenii săi și le-a semnat
scriind „Adu-ţi aminte de Valentin al tău”.
Valentin a fost ucis, se pare, pe 14 februarie în anul 269 sau 270. Nu există
dovezi pentru a arăta dacă această poveste
este adevărată sau nu, dar oricum, ziua
de Sfântul Valentin este celebrată în onoarea sa.

Și românii sărbătoresc
Valentine's Day
În România, sărbătoarea tradiţională
pentru iubiţi este Dragobete, care este sărbătorit pe 24 februarie. Totuși, România a
început să sărbătorească și Valentine's Day,
deși avea Dragobetele ca o sărbătoare tradiţională. Aceasta a dus la multe repercursiuni
din partea mai multor grupuri, persoane
reputabile și instituţii, dar și organizaţii naţionaliste, ca Noua Dreaptă, care condamnă
Ziua îndrăgostiţilor ca fiind o sărbătoare
superficială, comercialistă, importată drept
un kitsch occidental.
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Valentine's Day vs. Dragobete
Dragobetele
sau sărbătoarea
dragostei la români
Sărbătoarea Dragobetelui, sărbătoare a
dragostei la români, este celebrată în fiecare
an la 24 februarie. Sărbătoarea este specifică
zonei de sud a ţării (Oltenia, Muntenia și
parţial Dobrogea). Obiceiul are o tradiţie
milenară și marchează începutul primăverii,
renașterea naturii, a dragostei, a apropierii.
Denumit și Cap de primăvară, Dragostiţele sau Logodnicul Păsărilor, Dragobetele
marchează luna de primavară, ziua de 24
februarie fiind considerată, în trecut, începutul anului agricol. Este momentul în care
natura și oamenii revin la viaţă. Odată cu
natura, reînvia și iubirea, iar Dragobetele
marca ziua în care întreaga suflare sărbătorea
înnoirea firii și se pregătea pentru venirea

ziţii, de ziua lui organizându-se petreceri,
prilejuind, astfel, înfiriparea unor noi iubiri,
logodne și chiar căsnicii. În trecut, în sate,
se auzea zicala „Dragobetele sărută fetele!”.
Credinţele populare referitoare la această
sărbătoare sunt multe.

Tradiţii și superstiţii
În Mehedinţi (sud-vestul României)
exista obiceiul numit "zburătorit", potrivit
căruia la prânz fetele se întorceau în fugă
spre sat. Fiecare flăcău urmărea fata care îi
era dragă. Dacă băiatul era iute de picior și
o ajungea, iar fata îl plăcea, goana se sfârșea
cu un sărut în văzul tuturor. Acest sărut
simboliza logodna celor doi tineri, pentru
cel puţin un an de zile. Nu de puţine ori,
aceste logodne ludice precedau logodnele
adevărate, Dragobetele fiind un prilej pentru
comunitate pentru a afla ce nunţi se mai
pregătesc pentru toamnă.

viorele și tămâioasă, pe care le păstrau la
icoane, fiind folosite apoi în diverse farmece
de dragoste.
În unele locuri, exista obiceiul ca fetele
mari să strângă apă din omătul netopit sau
de pe florile de fragi. Apa era păstrată cu
multă grijă pentru că avea proprietăţi magice,
spunându-se că e „născută din surâsul zânelor”.
La prânz, fetele începeau să coboare spre
sat în fugă. În sudul ţării, această goană era
numită „zburătorit”. Fiecare băiat urmărea
fata care îi plăcea, iar dacă fetei îi plăcea
respectivul urmăritor, atunci se sărutau în
văzul tuturor. Sărutul era logodna ludică a
celor doi, pentru un an de zile. De multe
ori, astfel de logodne veneau înaintea logodnelor adevărate.
Femeile obișnuiau să atingă un bărbat
din alt sat în ziua de Dragobete, ca să fie
drăgăstoase tot anul, și aveau grijă să dea
mâncare bună animalelor din curte. Nici o

vietate nu era sacrificată la Dragobete.
Se mai pastrează, în sud, obiceiul ca nevestele de curând măritate, nu mai mult deun an, să iasă pe uliţe, cu bărbaţii lor de
mână și cu o sticlă de vin sau de rachiu sub
braţ. Ele trebuie să oprească bărbaţii străini
pe care îi întâlnesc și să îi sărute, dându-le
apoi, drept plată, de băut.

Biserica și Dragobetele
În ceea ce privește sărbătoarea Dragobetelui, un punct de vedere neoficial al Bisericii Ortodoxe se găsește în revista Buletin
Ortodox Românesc (BOR) nr. 69, 24 febr.2 mart. 2003, unde se spune că în ziua de 24
februarie pe lângă sărbătoarea creștină Întâia
și a doua aflare a capului Mergătorului
Înainte și Botezătorului Ioan se sărbătorește
Dragobetele, o sărbătoare populară deosebită,
rezultată din împletirea creștinismului cu
vechile tradiţii ale poporului nostru și ale
popoarelor sud-dunărene.
Aceasta datează de sute de ani și este
prin excelenţă sărbătoarea dragostei. Dragobete, cap de primăvară, este o denumire
de origine slavă, semnificând „a fi drag”, „a
fi iubit”. Ceea ce, însă, delimitează Dragobetele
de alte sărbători de import, se precizează în
materialul din BOR, este aspectul moral, în
sine: niciodată dragostea curată, sinceră, nu
a fost condamnată sau pusă la zid. Dar ea
presupune niște limite impuse de o morală
creștină, în primul rând.

primăverii.
Divinitate mitologică asemănătoare lui
Eros (zeul iubirii, în mitologia greacă) și
Cupidon (sau Amor, zeul roman al dragostei),
Dragobete, cunoscut și sub numele de Dragomir, este considerat, în credinţa populară
românească, fiul Babei Dochia. Năvalnic și
nestatornic, Dragobetele se diferenţiază de
blajinitatea Sfântului Valentin din tradiţia
catolică și este închipuit ca fiind un flăcău
voinic, chipeș și iubăreţ, care sălășluiește
mai mult prin păduri.
Preluat de la vechii daci (strămoșii antici
ai poporului român), unde era perceput ca
un zeu peţitor și ca un naș ce oficia în cer, la
începutul primăverii, nunta tuturor animalelor, de-a lungul veacurilor românii au
transformat Dragobetele, acesta ajungând
să fie considerat "zânul dragostei", zeitate
ce îi ocrotește și le poartă noroc îndrăgostiţilor. A devenit protectorul iubirii celor care
se întâlnesc în ziua de Dragobete, iubire
care ţine tot anul, precum cea a păsărilor ce
"se logodesc" în această zi.
Dragobete este și un zeu al bunei dispo-

Deoarece exista credinţa că Dragobetele
îi va ajuta pe cei gospodari să aibă un an
mai îmbelșugat decât ceilalţi, oamenii respectau această sărbătoare la fel ca și pe cele
religioase - nu munceau, doar își făceau curăţenie prin case. Cele care lucrau erau fetele
mai îndrăzneţe care chiar își doreau să fie
"pedepsite" de Dragobete. Chiar dacă mai
"pedepsea" femeile, se considera că Dragobetele ocrotea și purta noroc tinerilor, în
general, și îndrăgostiţilor, în mod special.
Credinţa populară spune că cei care participă la Dragobete vor fi feriţi de boli tot
anul. Dimineaţa, îmbrăcaţi în cele mai bune
haine, tinerii se întâlneau în faţa bisericii.
Dacă timpul era favorabil, porneau cântând,
în grupuri, către pădure sau prin lunci, în
căutarea ghioceilor și a altor plante folosite
pentru descântece de dragoste. Dacă vremea
era urâtă, se adunau la unii dintre ei acasă
și jucau jocuri sau povesteau. De Dragobete
se făceau logodne simbolice, pentru anul
următor, sau se făceau frăţii de sânge.
În pădure, în jurul focurilor, băieţii și
fetele stăteau de vorbă. Fetele strângeau

Pagini ralizate de Adamache Netuţa
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Studiu:

Studiu Cisco:

Cât de mult au folosit
românii internetul în 2012

90% dintre tineri
își verifică emailul
sau mesageria înainte
de a se ridica din pat

Ponderea românilor cu vârsta
peste 15 ani care utilizează internetul a urcat la 48,7% anul trecut,
cu 8,4 puncte procentuale peste
nivelul din 2010, o creștere importantă, de 11%, fiind înregistrată
în rândul populaţiei din mediul
rural, potrivit unui studiu al companiei de cercetare a pieţei GfK.
"Mediul rural înregistrează o
dinamică bună, cu o creștere mai
mare în 2012 faţă de 2010, cu aproximativ 11% mai multe persoane
au apelat la acest canal de comunicare anul trecut, atingând 33%
din populaţia rurală", se arată în
studiul GfK.
În ceea ce privește mediul urban,
61% dintre orășeni au utilizat internetul în 2012, în creștere cu
6,7% faţă de 2010. Cea mai mare
rată de penetrare este în București,
unde 68% dintre persoanele cu
vârsta de peste 15 ani accesează
acest mediu.
De asemenea, procentul femeilor care utilizează internetul a avut
un avans mai mare decât cel al
bărbaţilor. "În 2012, aproximativ
50% dintre bărbaţi și puţin peste
47% dintre femei foloseau internetul. Numărul bărbaţilor a crescut
cu 7,7% comparativ cu 2010, iar
cel al femeilor cu 9,3%", potrivit
GfK.
Pe grupe de vârstă, internetul
este foarte agreat de tineri. Astfel,
aproximativ 83% dintre persoanele
cu vârsta între 15-24 ani îl folosesc,

71% dintre cei între 25 și 34 ani și
62% dintre cei între 35 și 44 ani.
"Este interesant de semnalat faptul
că cel mai mult utilizarea internetului a crescut în rândul persoanelor
mature, 35-44 ani (mai mult cu
15% comparativ cu 2010). O creștere semnificativă, de aproximativ
8%, se remarcă și pentru intervalul
de vârstă 45-54 ani", se spune în
studiu.
Atunci când se referă la educaţie,
raportul arată că 89% dintre persoanele cu educaţie superioară și
52% dintre persoanele cu educaţie
medie sunt utilizatoare de internet.
"Apariţia gadgeturilor, expansiunea
furnizorilor de internet, deschiderea

consumatorilor care înainte erau
reticenţi faţă de acest mediu de
comunicare sunt doar câţiva factori
care susţin creșterea accelerată a
utilizării internetului. Internauţii
deja nu mai reprezintă un target
de nișă. Multe companii își regândesc business-ul, construind strategii de abordare a consumatorului
digital", a declarat, într-un comunicat, Traian Năstase, Online Project
Manager GfK România.
GfK România a realizat un studiu despre obiceiurile de utilizare
a internetului în România de-a
lungul a doi ani - 2010 și 2012.

Redactor: Babotă Corina

Atacul cibernetic "Octombrie Roșu", mediatizat de către
firma Kaspersky a fost investigat de SRI încă din 2011

România, pe harta
terorismului cibernetic
Mai multe instituţii și ambasade
străine din București au fost vizate
de o campanie de spionaj cibernetic.
Atacul a fost descoperit de către
specialiștii în securitate informatică
de la compania rusă Kaspersky.
"Sunt patru IP-uri în România.
Investigaţia este încă în desfășurare.
Am luat toate măsurile necesare
pentru reducerea efectelor atacurilor", a declarat, pentru televiziunea
naţională, directorul tehnic al Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică,
Dan Tofan.
Purtătorul de cuvânt al SRI a
declarat că atacul cibernetic "Octombrie Roșu" mediatizat de către
firma Kaspersky a fost investigat
de SRI încă din 2011, iar acesta a
vizat accesul la reţele informatice

de interes naţional și culegerea de
"informaţii confidenţiale", nu clasificate.
El a adăugat că atacul cibernetic
"a determinat reacţia Serviciului
de informare a autorităţilor vizate
și întreprinderea măsurilor de contracarare a atacului, precum și restabilirea funcţionării normale a
acestora".
Potrivit purtătorului de cuvânt
al SRI, reţelele vizate de atacurile
"Octombrie Roșu" aparţin "unor
instituţii guvernamentale, dar și
din domeniul privat".
"SRI întreprinde măsuri pentru
stabilirea identităţii agresorului cibernetic întrucât activităţile acestuia
aduc atingere securităţii naţionale",
a menţionat oficialul SRI.
Potrivit lui Sava, atacurile in-

vestigate în ultimii ani de SRI permit estimarea că ameninţarea cibernetică este una dintre cele mai
mari și dinamice la adresa securităţii
naţionale și partenerilor externi,
iar aceasta trebuie tratată ca o "prioritate a statului român".
"Securitatea cibernetică reprezintă o dimensiune a securităţii
naţionale, iar această zonă revine
SRI și noi avem o colaborare în
acest sens cu celelalte instituţii ale
statului, dar și cu mediul privat,
fiind vorba de firme, universităţi",
a mai spus Sava.
Potrivit specialiștilor de la Kasperski, operaţiunea a facut parte
dintr-un atac mai amplu care mai
viza Rusia, Kazahstan, Azerbaidjan,
Belgia, India și Afganistan.

Drugă (Stan) Oana Maria

Nouă din zece studenţi și tineri
angajaţi, incluși în așa-zisa Generaţie Y, își verifică e-mailul, mesageria telefonică și profilurile de pe
site-urile de socializare direct pe
smartphone, de cele mai multe ori
înainte de a se ridica din pat, se
arată în studiul Cisco Connected
World Technology.
Astfel, conform cercetării, 90%
dintre cei care compun generaţia Y
chestionaţi la nivelul grupului de
repondenţi au afirmat că își verifică
e-mailul, mesageria și profilurile de
pe site-urile de socializare de pe
smartphone, de multe ori înainte
de a se ridica din pat. Mai mult, în
condiţiile în care corpul uman conţine 206 oase, membrii Generaţiei
Y consideră smartphoneul în mod
plauzibil cea de-a 207-a vertebră.
Doi din cinci intervievaţi au
declarat că s-ar „simţi neliniștiţi,
ca și când ar lipsi o parte din ei”,
dacă nu și-ar putea utiliza smartphone-urile pentru a rămâne conectaţi, în timp ce 60% dintre aceștia
își verifică noutăţile de pe e-mail,
mesaje text și site-urile de socializare,
de pe smartphone, la nivel de subconștient sau în mod compulsiv.
Dintre aceștia, femeile sunt cele
mai tentate să se conecteze (85%),
în comparaţie cu bărbaţii (63%).
Studiul Cisco relevă, de asemenea, faptul că trei din patru repondenţi folosesc smartphone-urile
în pat, peste o treime la toaletă,
aproape jumătate trimit SMS-uri,
e-mailuri și verifică site-urile de
socializare în timpul meselor alături
de familie și prieteni, iar aproape
o persoană din cinci admite că trimite SMS-uri în timp ce conduce.

Pe segmentul aplicaţiilor, mai
mult de jumătate dintre repondenţi
declară că le folosesc mai ales pentru jocuri și divertisment, în timp
ce unul din patru (27%) folosesc
aplicaţiile mobile la serviciu.
Aproape 90% dintre cei chestionaţi au afirmat că încarcă fotografii online pentru a le partaja și
stoca pe site-uri, 62% încarcă videoclipuri, 87% deţin cont de Facebook, iar unul din 10 este tot
timpul conectat la această reţea de
socializare.
Cel de-al treilea studiu anual
Cisco Connected World Technology Report 2012 a fost comandat
de Cisco și aplicat de InsightExpress,
o companie independentă de cercetare de piaţă, cu sediul în Statele
Unite ale Americii.
Studiul constă în două cercetări:
prima axată pe studenţi și angajaţi
cu vârstele cuprinse între 18 și 30
de ani, iar a doua pe profesioniști
în domeniul IT. Fiecare cercetare
include 100 de repondenţi din 18
ţări, care a rezultat într-un eșantion
de 3.600 de persoane.
În cele 18 ţări participante sunt
incluse: SUA, Canada, Mexic, Brazilia, Argentina, Marea Britanie,
Franţa, Germania, Olanda, Rusia,
Polonia, Africa de Sud, India, China, Japonia, Coreea de Sud și Australia.
Cisco (NASDAQ: CSCO) este
liderul mondial în IT care ajută
companiile să fructifice oportunităţile de mâine prin a demonstra
că lucruri uimitoare se pot întâmpla
când conectezi ceea ce până acum
a fost neconectat.

Buruiană Florina Mirela

Cea mai mare comunitate de internauţi

China are 564 milioane
de utilizatori de Internet
Numărul internauţilor (utilizatorilor de Internet) din China, deja
cel mai mare din lume, a ajuns la
564 milioane la finele lui 2012, cu
51 de milioane mai mult decât la finele lui 2011, a anunţat Centrul chinez de informare în domeniul internetului (CNNIC), transmite AFP.
Potrivit CNNIC, rata de penetrare a internetului în cea mai populată ţară din lume este de 42,1%
faţă de 38,3% la finele lui 2011. De
asemenea, aproape trei sferturi din
internauţii chinezi (74,5%) accesează în prezent la reţeaua de Internet via telefoanele lor mobile.
La finele lunii decembrie 2012,
China avea 420 de milioane de

utilizatori de Internet mobil, cu 64
de milioane mai mult decât la sfârșitul lui 2011.
Numărul chinezilor care fac
cumpărături pe Internet a crescut
cu 48 de milioane într-un an ajungând la 242 milioane, iar numărul
utilizatorilor de reţele sociale din
China a atins 309 milioane, în creștere cu 58 de milioane într-un an.
Autorităţile de la Beijing încurajează dezvoltarea Internetului însă
în același timp încearcă să controleze
accesul la anumite site-uri cu un
conţinut pe care îl consideră sensibil
din punct de vedere politic.

Durbacă Larisa Lariseia
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Execută 10 ani de închisoare

Un deţinut student la Drept
vrea să pledeze întro zi la CEDO
A făcut afaceri cu material combustibil
în anii '90 și așa a ajuns să datoreze 10.000
dolari unei firme a lui Dinu Patriciu iar
după ce a fost reclamat a primit 10 ani de
închisoare. Cum sentinţa i se pare nedreaptă,
după 5 ani de executare a pedepsei și „n”
apeluri la instanţele românești și la CEDO,
plus solicitări la comisarii europeni Viviane
Reding sau europarlamentari, precum Renate
Weber, a decis să se facă avocat. Este povestea
gălăţeanului Silviu Luparu, care ispășește
în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi
cei 10 ani de închisoare primiţi de la Înalta
Curte de Casaţie și Justiţie pentru complicitate
la infracţiunea de înșelăciune. Omul, în
vârstă de 42 de ani, susţine că nu a făcut-o
intenţionat, pur și simplu nu avea lichidităţi.
Dar ultima instanţă a considerat că fapta a
fost făcută intenţionat.
„Eu am făcut afaceri cu metale și combustibil pe lângă Combinatul siderurgic Galaţi. În 1999 am luat o mare ţeapă, financiar
vorbind, și de atunci m-am dezechilibrat financiar. Aveam două firme. Cu una aveam
relaţii de afaceri cu o firmă a lui Dinu
Patriciu. Administratorul acesteia, nu domnul
Patriciu direct, m-a reclamat... și de aici a
pornit totul. Pentru 10.000 de dolari am
primit 10 ani de închisoare. De fapt eu
aveam, și am și acum, de încasat un milion
de euro, dar nu aveam lichidităţi. Mi s-a
spus că nu am evidenţiat o factură... și tot
așa. Nu am făcut-o intenţionat. Toate instanţele mi-au dat dreptate, numai ÎCCJ ma condamnat la 10 ani. M-a condamnat un
judecător, Pandrea, care acum și el este cercetat la rândul lui pentru alte fapte”, povestește

gălăţeanul cum a ajuns la închisoare.

Dezbatere publică
pentru PUZ - Zone
Construite Protejate

ApRG propune
închiderea traficului
pe strada Domnească

Învaţă în inﬁrmerie, fără
calculator, dar e integralist
Cum în timpul detenţiei s-a îmbolnăvit
de diabet și are și alte afecţiuni cardiace,
Luparu stă acum în infirmeria Penitenciarului. Acolo învaţă și e mândru că a fost integralist. E student în anul II la Drept la
Universitatea Danubius din Galaţi. Începuse
studiile înainte de a intra la închisoare, dar
cum au trecut 5 ani fără să le mai continue,
acum le-a luat de la capăt.
„Mă sprijină colegii de detenţie. Ba îmi
mai cer și sfaturi. Și le dau cu plăcere. Cum
termin facultatea vreau să fac și un master
și apoi vreau să devin avocat pe cauze la
CEDO. O să deschid și o acţiune pentru
cazul meu, o să dau statul în judecată deoarece mi se pare mult prea nedreaptă și dură
sentinţa primită. Am început să vreau iar
să studiez ca să îmi înţeleg dosarul meu, să
înţeleg cum de s-a putut să îmi dea o astfel
de pedeapsă”, a mai spus Luparu.
Gălăţeanul este căsătorit, soţia e economist, băiatul în vârstă de 22 de ani e student
iar familia îi plătește taxa la facultate. Nu va
obţine reducere a pedepsei pentru finalizarea
studiilor.
„Examenele se dau în incinta unităţii,
având ca supraveghetori profesori de la facultate și colegii de la Serviciul Educaţie”, a
precizat Safta Trincu, purtător de cuvânt la
Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi.
Luparu a reușit să fie integralist chiar
dacă nu are acces la calculator, la informaţii
online, și face totul pe hârtie. De aceea nici

nu poate lua note mai mari de 8, deoarece
ar trebui să trimită temele online și, cum
asta nu se poate, din punctajul notei finale i
se scad temele nefăcute. Cea mai mică notă
a fost 5 la Informatică Judiciară, iar în rest
are multe note de 8.
„E un student bun. Comparativ cu lucrările altor studenţi, cele ale domnului Luparu denotă faptul că se dedică studiului”, a
spus prof. Ana Alina Dumitrache de la Universitatea Danubius.

În cadrul dezbaterii publice care viza
Planul Urbanistic Zonal (PUZ), organizată
de Primăria Galaţi - instituţia Arhitect șef,
Asociaţia pentru Renașterea Galaţiului
(ApRG) a participat în calitate de partener
și a propus o schimbare prin intermediul
unei petiţii.
„ApRG a propus spre dezbatere o petiţie
privind relocarea foișorului realizat acum
100 de ani de către inginerul Petrescu, din
Parcul Carol („CFR”), în Parcul Municipal
(„Mihai Eminescu”). Această petiţie a fost
susţinută de purtătorul de cuvânt al Asociaţiei, Valentin Bodea (cercetător în istorie).
De asemenea, Emil Ancuţa (proprietar al
unor imobile din zona veche a orașului),
Marcel Capriș (proprietar al Casei Serfioti)
și colecţionarul Costel V. Gheorghiu au
susţinut în faţa Comisiei de Urbanism necesitatea transformării străzii Domnească
în pasaj pietonal”, a explicat Adrian Zăinescu,
unul dintre membrii fondatori ai ApRG.

Gîlcanu Florin

Sondaj Mednet Marketing Research Center

Peste 60% dintre locuitorii orașelor mari consideră
că situaţia economică a ţării sa înrăutăţit în 2012
Majoritatea locuitorilor din orașele României cu peste 100.000 locuitori (60,5%)
consideră că, în anul 2012, comparativ cu
2011, situaţia economică a ţării s-a înrăutăţit,
se arată într-un studiu realizat de către firma
de cercetare de piaţă Mednet Marketing
Research Center. Participanţii la studiu care
văd mai pregnant această înrăutăţire a
situaţiei economice sunt în special femei cu
vârsta între 45 și 65 ani, cu studii medii și
un venit lunar net mai mic de 2.000 lei/familie.
Chiar dacă percepţia majoritară despre
economia României este una negativă, 5,6%
dintre orășenii intervievaţi apreciază că a
avut loc îmbunătăţire a situaţiei economice
în 2012, iar 30,8% dintre respondenţi nu
văd schimbări demne de semnalat.
Pe de altă parte, 47,9% dintre orășenii
intervievaţi declară că situaţia economică a
familiilor lor a fost în 2012 aceeași ca în
2011. Este vorba despre tineri cu vârsta cuprinsă în intervalul 18-34 ani, cu studii
peste medie și cu un venit lunar net/familie
cuprins în intervalul 3.001-5.000 lei.
Un număr semnificativ de orășeni se

luptă cu criza economică, nereușind să-și
menţină sau să-și îmbunătăţească nivelul
de trai, se afirmă în studiul Mednet Marketing
Research Center, care constată că pentru
35,6% dintre respondenţi situaţia economică
a familiei lor s-a înrăutăţit în 2012, comparativ
cu anul precedent.
„Aceștia și-au schimbat comportamentul
de consum pe parcursul anului trecut, fie
cumpărând aceleași produse sau mai ieftine,
dar și în cantitate mai mică. Și bugetul pentru
Sărbătorile de Iarnă a fost mai mic faţă de
anul trecut (...) Din această categorie fac parte
cei care nu și-au permis să cumpere cadouri
și care, pentru masa de Crăciun, și-ar fi dorit
să cumpere diverse produse alimentare, cum
ar fi carnea de curcan sau de porc, dar nu au
avut bani”, potrivit studiului menţionat.
Respondenţii care, pe parcursul anului
2012, au simţit o îmbunătăţire a situaţiei
lor economice au o pondere de 16,1% și
sunt, în special, bărbaţi cu vârsta cuprinsă
în intervalul 25-44 ani, cu studii superioare
și cu un venit lunar net per familie mai
mare de 5.000 lei.
În ceea ce privește comportamentul de

consum, 65,8% dintre persoanele intervievate
au afirmat că în 2012 și-au schimbat obiceiurile de consum, fie cumpărând aceleași
categorii de produse, dar în cantitate mai
mică (34,0%), fie cumpărând produse mai
ieftine (21,3%).
Numai 8,5% dintre respondenţi au cumpărat aceleași produse ca în 2011, dar în
cantitate mai mare, în timp ce 2,0% au cumpărat produse mai puţine, dar 'mai de calitate'
și 'mai sănătoase' (produse bio, eco etc.).
Există un procent suficient de mare de
orășeni (34,0%) care declară că nu și-au modificat comportamentul de consum. Cercetarea
a înregistrat însă o creștere, din punct de
vedere statistic, a celor care nu și-au schimbat
stilul de viaţă de la un an la altul (34,0% în
2012, comparativ cu 22,5% în 2011).
Studiul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ pentru București și orașele cu
peste 100.000 locuitori, în perioada 23 - 29
noiembrie 2012. Au fost intervievate telefonic
800 persoane cu vârsta cuprinsă în intervalul
18 - 65 ani. Marja de eroare a studiului este
de plus sau minus 3,46%.

Babotă Corina

...și mutarea chioșcului rustic
Conform petiţiei, reprezentanţii ApRG
susţin mutarea chioșcului rustic din Parcul
CFR în Parcul „Eminescu”, precum și restaurarea acestuia. Chioșcul a fost amplasat
iniţial în „Parcul Eminescu”, dar a fost mutat
abuziv în perioada comunistă iar astăzi se
degradează pe zi ce trece. ApRG mai propune și închiderea traficului pe strada
Domnească, între Parcul „Mihai Eminescu”
și strada Basarabiei, în vederea transformării
acestei zone într-o alee pietonală și centru
istoric al orașului, precum și revenirea la
pavajul cubic pe această porţiune. De asemenea, mai este susţinută și respectarea
cromaticii clădirilor și restaurarea monumentelor istorice și de arhitectură.
În urma acestei dezbateri, ideile și propunerile au fost notate iar în următoarea
perioadă, membrii ApRG urmează să discute aceste lucruri în cadrul unei audienţe
la city managerul Aurel Vlaicu. De asemenea, va avea loc și o dezbatere publică
pentru a fi discutate propunerile preliminare privind documentaţia PUZ - Zone
Construite Protejate. Cei care vor să consulte documentaţia o găsesc la sediul Bibliotecii sau pe site-ul Primăriei Galaţi.

Gîlcanu Florin
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Bloomberg:
Economia globală
este în cea mai bună
formă din ultimele
18 luni

Parlamentul European:

Economia globală este în cea mai bună
formă din ultimele 18 luni, datorită îmbunătăţirii perspectivelor în China și a
probabilităţii mari ca SUA să evite intrarea
în vigoare a "vârfului fiscal", un program
automat de majorări de taxe și reduceri
ale cheltuielilor.
Două treimi dintre investitorii și analiștii
participanţi la sondaj au descris starea economiei mondiale ca stabilă sau în curs de
îmbunătăţire, cei mai mulţi după luna mai
2011. În septembrie 2012 puţin peste jumătate dintre cei intervievaţi declarau acest
lucru, potrivit unui sondaj Bloomberg.
Investitorii consideră că Statele Unite
vor oferi anul viitor cele mai bune oportunităţi de afaceri, urmate de China, ţară
care în septembrie se plasa abia pe poziţia
a patra. Uniunea Europeană, afectată de
criza datoriilor, oferă potrivit sondajului
cele mai slabe oportunităţi de investiţii.
"Starea economiei mondiale se îmbunătăţește, datorită Statelor Unite și a pieţelor emergente", a declarat Andrea Guzzi,
vicepreședinte la IST Investmentstiftung
fuer Personalvorsorge, care administrează
active ale fondurilor elveţiene de pensii.

Parlamentul European a desemnat anul
2013 drept Anul european al cetăţenilor,
pentru a favoriza o mai bună cunoaștere a
drepturilor legate de cetăţenia europeană.
Pe durata întregului an vor fi organizate diferite evenimente, pentru a le explica cetăţenilor europeni drepturile de care beneficiază
atunci când decid să studieze, să lucreze, să
își înceapă o afacere sau să își primească
pensia în alt stat membru.
Potrivit unui comunicat postat pe siteul PE, în 2013 va avea loc cea de-a douăzecea
aniversare a cetăţeniei europene. Fiecare cetăţean al Uniunii Europene se bucură de o
serie de drepturi garantate de tratatele UE,
printre care dreptul de a se deplasa și a
locui liber într-un alt stat membru, dreptul
de a vota și de a candida la alegerile locale
sau europene, precum și dreptul de a adresa
petiţii Parlamentului European. De multe
ori cetăţenii UE nu cunosc aceste drepturi,
iar scopul Anului european va fi tocmai
acela de a educa publicul larg și în special
tinerii și de le arăta cum pot profita de

Lepădatu Constantin

China a devenit a
doua piaţă mondială
a filmului
China a devenit în 2012 a doua mare
piaţă mondială a filmului după SUA, cu
vânzări de bilete în valoare de 17,07 miliarde de yuani (2 miliarde de euro), în
creștere cu 30,18% în ritm anual, a anunţat
agenţia de presă Xinhua.
Vânzările de bilete pentru filmele importate s-au ridicat la 8,8 miliarde de
yuani, sau 51,54% din vânzările totale de
bilete, ceea ce înseamnă că pentru prima
dată în ultimii nouă ani filmele străine au
devansat filmele chineze în termeni de
încasări.
Producătorii chinezi de filme au realizat
anul trecut 893 de filme, incluzând 745
filme de ficţiune și 33 de filme de animaţie,
arată datele publicate miercuri de Administraţia de stat pentru radio, film și televiziune din China (SARFT).
„China este acum al treilea mare producător mondial de filme și a doua mare
piaţă de film”, a declarat directorul SARFT,
Tong Gang. „Chiar dacă încasările filmelor
domestice au fost devansate de cele ale
filmelor importate, cota de piaţă de 48,46%
este mai mare decât estimările de la începutul anului după semnarea unui nou
acord între China și SUA în domeniul filmului”, a adăugat Gang.
În 2012, doar 34 de filme străine (majoritatea superproducţii de la Hollywood)
au fost admise în China potrivit regimului
de împărţire a veniturilor rezultate din vânzarea de bilete convenit de China și SUA.

Boghian Valentin Adrian

Anul 2013, Anul european
al cetăţenilor
aceste drepturi.
"Pe timp de criză economică, politică și
socială, cu doar 20 de luni înainte de următoarele alegeri europene, este absolut esenţial
să punem cetăţenia europeană și democraţia
participativă în centrul agendei politice", a
comentat Antigoni Papadopoulou (S&D,
CY), raportoarea din partea PE pentru
această legislaţie. "Tocmai acesta este scopul
Anului european al cetăţenilor 2013: de a
marca cea de-a douăzecea aniversare a instaurării cetăţeniei europene prin Tratatul
de la Maastricht și de a da un suflu nou
dezbaterii privind cetăţenia europeană", a
adăugat ea.
Rezoluţia a fost adoptată cu 518 voturi
pentru, 63 împotrivă și 19 abţineri.
Activităţile organizate în cadrul Anului
european al cetăţenilor se vor axa pe explicarea drepturilor legate de deplasarea și
viaţa în alte state membre UE: recunoașterea
academică și a calificărilor profesionale,
drepturile pasagerilor și ale consumatorilor,
accesul la asistenţă medicală și la servicii de

securitate socială transfrontaliere, precum
și accesul la programe cum ar fi Erasmus,
care permite tinerilor să studieze în străinătate.

Bran (Ciochină) Mariana

Avertizările Forului Mondial Economic:

Lumea este tot mai vulnerabilă
Lumea pare tot mai vulnerabilă din cauza
unor riscuri legate de criza financiară și catastrofe naturale, avertizează marţi Forumul
Economic Mondial (WEF) în raportul pentru
2013 privind riscurile la nivel mondial, publicat la Geneva.
Riscurile legate de criza financiară "care
continuă" deturnează atenţia "de la modificările climatice, în contextul în care evenimente meteorologice extreme sunt în desfășurare", scriu experţi din cadrul WEF, care
organizează anual, la sfârșitul lui ianuarie,
cunoscutul Forum de la Davos. Acest raport
este bazat pe o anchetă realizată asupra unui
număr de aproximativ 1.000 de experţi și
decidenţi.
După un 2012 marcat de uraganul Sandy
și inundaţii în China, experţii apreciază că
o creștere a emisiei de gaze cu efect de seră
este deosebit de îngrijorătoare și denunţă
incapacitatea lumii de a "se adapta la modi-

ficările climatice", ceea ce antrenează un
risc de mediu ale cărui "efecte vor fi tot mai
marcante în următorul deceniu".
Potrivit lui Lee Howell, director general
WEF și însărcinat cu raportul, "rezilienţa
naţională faţă de riscurile mondiale trebuie
să fie o prioritate". În opinia lui Axel Lehmann, însărcinat cu controlul riscurilor în
cadrul companiei elveţiene Zurich Insurance
Group, a venit "vremea acţiunii", din cauza
"creșterii costurilor legate de evenimente ca
uraganul Sandy, a unor imense pericole care
vizează naţiuni insulare și comunităţi de
coastă și a absenţei unor soluţii la emisiile
de gaze cu efect de seră". Potrivit lui John
Drzik, director general la Oliver Wyman
Group, o firmă internaţională de consultanţă,
"două furtuni, una de mediu și cealaltă economică, vor sfârși prin a intra în coliziune,
dacă nu alocăm resursele necesare în vederea
reducerii riscului, în creștere, reprezentat

de evenimente climatice severe. Prosperitatea
generaţiilor viitoare este cea care ar putea
să fie ameninţată".
Experţi din cadrul WEF stigmatizează
totodată un nou fenomen, cunoscut sub
numele de "incendii cibernetice sălbatice",
provocat pe Internet de evenimente ca "un
film critic la adresa islamului pe YouTube",
care se concretizează prin revolte. "Într-o
lume în care rolul tradiţional de paznici
jucat de mass-media își pierde importanţa",
este necesar să se reflecteze la mijloacele de
stingere a acestor "incendii", apreciază WEF.
Alt risc denunţat în 2013 de către WEF
este cel al sănătăţii, marcată de "o rezistenţă
la antibiotice", care "riscă să dea o lovitură
de graţie sistemelor noastre de asigurări de
sănătate vlăguite". Tot în lumea sănătăţii,
WEF relevă propagarea unor pandemii, "favorizate de o lume hiper-conectată".

Lepădatu Constantin

O legislaţie nepermisivă și opresivă

Funcţionare chineze supuse trimestrial testului de sarcină
Funcţionarele din zona Shangluo a provinciei chineze Shaanxi vor trebui să se supună trimestrial testului de sarcină, în urma
unui ordin al autorităţilor din domeniul
planificării familiale locale, a informat, cotidianul Global Times, transmite EFE.
Comisia pentru planificare familială și
populaţie din Shangluo a indicat că funcţionarele care vor refuza să se supună testelor
vor fi „pedepsite”, iar acelea care au copii
vor trebui să recurgă la un dispozitiv intrauterin (DIU), cea mai utilizată metodă
contraceptivă din China, a semnalat ziarul.
Membrii comisiei au explicat presei locale
că testele de sarcină frecvente vor permite
efectuarea ”la timp” a unui eventual avort.

„Comisia locală trebuie să ia anumite
măsuri pentru a-și respecta cota familială”,
a spus un fost expert al comisiei și cercetător
în cadrul Academiei de Știinţe Sociale din
Shanghai, Liang Zhongtang, citat de ziar.
Potrivit opiniei lui Liang, deși legea chineză
nu specifică frecvenţa, testele de sarcină
constituie ceva obișnuit în orașele și satele
din China.
Această măsură, care, deși a fost decretată
în august 2012, a fost dată publicităţii abia
zilele trecute, a fost intens criticată pe microblog. În mai 2007, presa locală a denunţat
cazul unor cursante de la un institut tehnologic din Urumqi, capitala regiunii autonome
Xinjiang, pe care autorităţile școlare le obligau

să se supună anual unor controale medicale
care includeau detectarea unei posibile
sarcini. Dacă vreuna dintre cursante era însărcinată, era exclusă. Ulterior, în iunie 2012,
s-a denunţat faptul că o femei fusese forţată
să avorteze un făt de peste șapte luni în
orașul Ankang (Shaanxi), ceea ce a provocat
destituirea a trei funcţionari.
În China, cuplurile pot avea un singur
copil, cu excepţia cazului în care ambii parteneri sunt singuri la părinţi, situaţie în care
pot avea doi copii. În zonele rurale se permite,
de asemenea, un al doilea copil dacă primul
născut este o fetiţă.

Bran (Ciochină) Mariana
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Raport al Comisiei Europene

The Guardian:

Minorii, categoria de vârstă cea
mai ameninţată de riscul sărăciei
și excluziunii sociale în România

Topul celor
mai frumoase
destinaţii turistice
românești

Categoria de vârstă confruntată cel mai mult
cu riscul sărăciei și excluziunii sociale în România
este cea de până la 17 ani inclusiv, aproape jumătate dintre minorii români având șanse să
ajungă într-o astfel de situaţie, informează raportul pe 2012 privind ocuparea forţei de muncă
și evoluţiile sociale dat publicităţii la Bruxelles
de Comisia Europeană (CE).
Pe de altă parte, documentul ilustrează faptul
că românii stau foarte bine din punct de vedere
al disparităţilor înregistrate între pregătire și
joburile practicate. Conform raportului, la sfârșitul anului
2011, 40,3% dintre cetăţenii României erau confruntaţi cu
riscul sărăciei sau al excluziunii sociale, proporţie care a scăzut
continuu din 2007, când era de 45,9%. Procentul pe genuri al
românilor aflaţi în această situaţie precară era în perioada
menţionată de 39,5% în rândul bărbaţilor și de 41,1% în cel al
femeilor.
Pe grupuri de vârstă, cei mai dezavantajaţi din punct de
vedere al sărăciei sunt românii din segmentul de până la 17
ani, ameninţaţi de acest risc în proporţie de 49,1%, în creștere
faţă de anul precedent 2010, ceea ce reprezintă un caz unic
printre categoriile de vârstă din România. În grupul de vârstă
18-64 de ani procentul românilor aflaţi în aceeași situaţie este
de 39%, iar în rândul celor de peste 65 de ani riscul există în
cazul a 35,3% dintre cetăţeni. În ambele grupuri de vârstă
riscul a scăzut continuu din 2007, când ameninţa 42% și
respectiv 57,7% dintre românii majori de sub 65 de ani și respectiv cei care au împlinit deja această vârstă.
Raportul CE subliniază că există diferenţe substanţiale între
statele membre din acest punct de vedere și că în timp ce în
ţări precum Bulgaria, unde riscul a crescut cu 11% din 2008,
sau Irlanda, Letonia și Lituania (+6%), procentul cetăţenilor
aflaţi în această situaţie s-a mărit, în alte state acesta a scăzut
cu 3 până 4, cum s-a întâmplat în România și Polonia.

Astfel, în raportul privind ocuparea forţei
de muncă și evoluţiile sociale, riscul sărăciei și
al excluziunii sociale variază la sfârșitul lui
2011 între 15% din populaţie în cazul Cehiei,
Olandei și Suediei, și peste 40% în România și
Letonia, ajungând până la aproape 50% în cazul
Bulgariei.
Dintre categoriile sociale, cele mai expuse
riscului sărăciei și excluziunii sociale sunt cea a
șomerilor (66%) părinţilor singuri (50%), și respectiv cea a imigranţilor din afara UE (38%).
De asemenea, raportul indică faptul că în perioada 20082011 venitul mediu pe gospodărie a scăzut substanţial în
unele cazuri, cum ar fi Letonia (-16%), Irlanda și Grecia
(13%) sau România (-5%).
În ceea ce privește competenţele forţei de muncă, România
se numără printre statele care se evidenţiază prin faptul că nu
sunt caracterizate prin neconcordanţe între calificarea angajaţilor
și locurile de muncă deţinute. Astfel, 10% dintre români sunt
subcalificaţi pentru jobul pe care îl practică, proporţia cea mai
mică în UE alături de Cehia și Slovacia, faţă de 32% în Franţa,
30% în Irlanda și 29% în Belgia. De cealaltă parte, 9% dintre
români sunt prea calificaţi pentru jobul lor, mult mai puţini
decât în Grecia (26%), Lituania (23%) sau Portugalia (21%).
Din punctul de vedere al unei nepotriviri severe între
calificări și joburile practicate, în România doar 2% dintre
muncitori sunt prea slab calificaţi pentru a-și face meseria,
procentul cel mai scăzut la nivelul UE. La polul opus se află
Franţa și Irlanda (16%) și Marea Britanie și Cipru cu câte 15%.
De asemenea, 4% dintre români sunt mult prea calificaţi
pentru joburile lor, având din acest punct de vedere cel mai
scăzut procent din UE alături de Finlanda. Cei mai mulţi cetăţeni
aflaţi în această situaţie sunt în Cipru (16%), Grecia (15%),
Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Malta și Olanda (11%).

Moineagu Elena

Studiu GfK

Paradox românesc: Optimismul crește invers
proporţional cu nivelul de trai
Gradul de încredere al populaţiei a atins în 2012 cel mai
ridicat nivel de la declanșarea crizei până în prezent, românii
fiind "sensibili" la promisiunile din campaniile electorale, care
i-au făcut mai optimiști, deși peste jumătate susţin că situaţia
financiară s-a înrăutăţit, potrivit GfK.
În sondajul GfK, peste jumătate dintre români spuneau că
situaţia financiară a familiei lor este mai dificilă decât în urmă
cu 12 luni, în vreme ce unul din zece locuitori credea că
aceasta este mai bună. Cu toate acestea, în privinţa perspectivelor
financiare doar 28% vede că acestea se vor înrăutăţi, în comparaţie cu decembrie 2010 când peste jumătate din populaţie
avea așteptări sumbre. Numărul optimiștilor este mai mare cu
6 procente faţă de decembrie 2010 și 2011, ajungând la 21%.
"2012 a fost an de campanie electorală - în iunie alegeri
locale, iar în decembrie parlamentare. Ca de obicei în aceste
perioade, românii sunt sensibili la promisiunile candidaţilor
și de aceea remarcăm în mod constant creșterea nivelului de
încredere a populaţiei. În plus, luna decembrie vine cu o îmbunătăţire a percepţiei românilor, «magia» sărbătorilor de
Crăciun înfluenţându-le în bine starea de spirit", a declarat
într-un comunicat director general GfK România, Andi Dumitrescu.
Totodată, 68% dintre cei chestionaţi afirmă că starea
generală a economiei a suferit un regres anul trecut faţă de
2011. Doar 7% dintre români consideră că situaţia economică
generală a cunoscut o îmbunătăţire în ultimul an, în vreme ce
speranţele pentru 2013 sunt ceva mai ridicate, 21% dintre ei

așteptând să le meargă mai bine.
Perspectivele privind șomajul sunt ceva mai bune, media
pesimiștilor în 2012 situându-se la 63,5% faţă de 71% în 2011
și 84,5% în 2010. În decembrie 2012, 9% dintre cei chestionaţi
spuneau chiar că sunt optimiști în privinţa evoluţiei ratei șomajului.
Atunci când se referă la investiţiile în bunuri de folosinţă
îndelungată, numărul celor care considerau în decembrie că
nu este un moment bun pentru realizarea acestora este în
scădere faţă de decembrie 2011, 55% dintre români afirmând
că nu intenţionează să cumpere un obiect important pentru
locuinţă în următorul an.
Și atitudinea faţă de economisire înregistrează ceva schimbări
în bine, dar rămâne la un nivel foarte scăzut, în principal din
cauza veniturilor mici. Aproape 80% dintre români consideră
că nu este o perioadă favorabilă pentru a pune bani deoparte,
în vreme ce mai bine de jumătate spun că veniturile lor abia
reușesc să le acopere cheltuielile curente. Procentul celor care
au declarat că au datorii s-a îmbunătăţit și el faţă de sfârșitul
anului 2010, situându-se la 19% (comparativ cu 26% în decembrie 2010).
Informaţiile provin din Barometrul de Încredere a Consumatorului, studiu cofinanţat de Comisia Europeană și realizat
lunar de GfK România. Datele sunt reprezentative pentru populaţia României în vârstă de 15 ani și peste, eșantionul fiind
de 1000 de persoane.

Moineagu Elena

The Guardian a publicat o listă a celor mai frumoase destinaţii turistice din România realizată pe
baza opiniilor cititorilor cotidianului britanic, în top,
dominat de complexul arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fiind incluse, printre altele, orașele
Sibiu, Sighișoara, dar și București.
The Guardian scrie că satele săsești din Transilvania
sunt binecunoscute ca destinaţii turistice, dar mai
sunt multe locuri de vizitat în România, "una dintre
cele mai fascinante ţări din Europa".
Pe primul loc în preferinţele cititorilor The Guardian s-a situat complexul arheologic Ulpia Traiana
Sarmizegetusa (judeţul Hunedoara), fosta capitală
a Daciei romane, situată la o distanţă de 40 de kilometri de Sarmizegetusa Regia, capitala Daciei.
Tot în Transilvania, publicaţia britanică recomandă
turiștilor să admire operele de artă din Muzeul Brukenthal, dar și Piaţa Mare din Sibiu, vorbind și despre
Podul Minciunilor - cel mai vechi pod din fontă
aflat în serviciu în România.
În aceeași regiune istorică a României, The Guardian le recomandă cititorilor satele săsești de pe
Târnava Mare - Biertan, Richis etc. -, cu bisericile
fortificate, mănăstiri și un "tangibil simţ al trecutului",
Târgul de Crăciun din Sibiu, care are loc în Piaţa
Mare a orașului, Sighișoara, Rezervaţia de urși de la
Zărnești (Liberty Bear), satul Viscri, din judeţul Brașov,
singura așezare de acest tip din România care figurează pe lista patrimoniului UNESCO - publicaţia
recomandând pensiunea deţinută de prinţul Charles
al Marii Britanii -, localitatea Câmpu Cetăţii (în maghiară Vármező) din judeţul Mureș, staţiunea Valea
Verde, de lângă Sighișoara, satul Cisnădioara din
Sibiu.
În topul The Guardian mai este inclus Bucureștiul,
unde un cititor a recomandat clubul Contele Dracula,
dar și Timișoara, despre care se spune că este supranumită și "mica Vienă" și că a fost locul unde "sa născut" revoluţia din 1989, staţiunile de la Marea
Neagră, precum și Maramureșul, cu Sighetu Marmaţiei, Cimitirul vesel și Închisoarea Sighet.
Cititorii publicaţiei The Guardian recomandă nu
numai locuri de vizitat, ci și locuri de cazare de care
au fost impresionaţi, pentru care oferă și tarife.

Boghian Valentin Adrian
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Portalul CareearCast
a realizat un top
al celor mai solicitante
locuri de muncă

Meseriile
de fotoreporter
și reporter, printre
cele mai stresante

Meseria de militar este cea mai stresantă
într-un top al celor mai solicitante 10 locuri
de muncă, între care mai figurează pompierii,
jurnaliștii și șoferii de taxi, realizat de portalul
CareearCast.
Potrivit unui sondaj realizat recent de
Harris Interactive pentru Everest College,
aproape 73% dintre angajaţi sunt stresaţi de
cel puţin un factor la locul de muncă, transmite
CNBC. Între cele 11 criterii folosite de CareerCast pentru realizarea topului se află pericolul fizic, fie direct fie răspunderea pentru
alte vieţi omenești, expunerea publică sau
riscul șomajului. Totuși, cei care lucrează în
cele mai stresante locuri de muncă nu își
urăsc în mod necesar meseria, ci dimpotrivă,
unii sunt dependenţi de adrenalină.
"Ceea ce este un stres pentru un individ,
pentru altul este doar locul de muncă. Unii
sunt dependenţi de adrenalină. Unui pompier
ar putea să îi facă plăcere să intre într-o
clădire în flăcări să salveze pe cineva", a
declarat Tony Lee, editor al CareerCast.com.
El a arătat că nu este surprinzător că militarii
sunt pe primul loc în clasament, având în
vedere că se află în linia întâi. "Fie că se află
pe câmpul de luptă sau ajută după uraganul
Sandy, militarii sunt mereu în pericol", a spus
Lee.
Topul este continuat de pompieri și piloţii
de avioane comerciale, care răspund de viaţa
pasagerilor și trebuie să suporte vremea nefavorabilă, întârzierile și distanţa de casă.
Slujba de director de PR este următoarea
pe listă, din cauza expunerii publice permanente și a răspunderii pentru imaginea produselor și serviciilor promovate, urmată de
cea de director general, care nu înseamnă
cum cred unii numai avioane personale și
caviar, ci și răspunderea pentru tot ce nu
merge bine în companie.
Meserii stresante mai sunt cele de fotoreporter și reporter, din cauza expunerii permanente la pericole, fie în război, cutremur
sau uragane, dar și a termenelor limită și a
concurenţei.
Topul este încheiat de șoferii de taxi, din
cauza mortalităţii mari provocată de actelele
criminale, și poliţiști, care nu își pun doar
viaţa în pericol, ci răspund și de viaţa altora.

Buruiană Florina Mirela

EFE:

Milioane de persoane
supravieţuiesc în România
cu salarii extrem de mici
România este ţara cu salariile cele mai
mici din întreaga Uniune Europeană și
acest lucru, deși avantajează companiile,
prin mâna de lucru ieftină, complică vieţile
a milioane de persoane, care supravieţuiesc
cu câteva sute de euro pe lună, se arată
într-o corespondenţă EFE de la București.
"Entităţile financiare angajează tot mai
puţin, iar criza datoriilor din zona euro
afectează România", afirmă pentru agenţia
spaniolă de presă Andreea Petrescu, o contabilă de 25 de ani, care lucrează pentru o
bancă austriacă din capitală și primește un
salariu lunar de nici 1.300 de lei. EFE comentează că în București preţurile la serviciile de bază și alimente nu sunt cu mult
mai mici decât în restul Europei. "În comunism ne permiteam să ne bucurăm de
vacanţe la Marea Neagră, iar acum nici
măcar nu putem să economisim, ci mai
degrabă să primim pachetele cu mâncare
pe care ni le trimit părinţii", mai spune tânăra intervievată de EFE.
Potrivit statisticilor europene, 22,2 %
din populaţia României se află sub limita
sărăciei, în vreme ce alte 3 milioane de români au venituri lunare sub 400 de lei,
adică aproximativ 100 de euro, remarcă
EFE. De asemenea, în analiza menţionată
se mai arată că România are o economie
de piaţă liberă și feroce, care a provocat
sentimentele de nostalgie ale multora faţă
de vremurile comuniste.
Circa 60% din populaţia României susţine că se trăia mai bine în comunism, din
punct de vedere economic, se mai relatează
în corespondenţa EFE, potrivit sondajului
Institutului pentru investigarea crimelor

comunismului și istoria exilului românesc
realizat în mai 2011. Este nostalgia pentru
un trecut în care toţi erau săraci, deși statul
furniza cel puţin serviciile de bază, notează
agenţia spaniolă de presă, amintind că, în
România, salariul minim este cel mai scăzut
din UE - aproximativ 158 de euro - și
aproape la același nivel precum cel din
statul vecin Bulgaria.
"Se plătește atât de puţin pentru că la
majoritatea locurilor de muncă nu se cere
o calificare anume, și companiile au o activitate care generează puţină productivitate",
după cum explică analistul Cristian Orgonaș.
El mai declară pentru EFE că tipul de
muncă depinde de angajator și nu de
salariat: "multinaţionalele transferă în România o activitate intensă, însă de puţine
ori se poate observa o linie de producţie
automatizată".
Eurostat arăta, potrivit unui studiu din
2011, că două treimi din populaţia României
sunt angajaţi cu activităţi la care nu se cere
o calificare specifică. Angajaţii calificaţi
din România sunt în proporţie de 23,1 %,
în vreme ce media europeană se situează
la nivelul de 39,1 %, iar în Germania și
Franţa sunt în frunte, cu procente de 44
%, respectiv 43 % din populaţia aptă de
muncă.
Constantin Popa are 36 de ani și se numără printre aceste persoane fără calificare,
relatează în continuare agenţia spaniolă de
presă. El locuiește în Târgoviște și se deplasează în fiecare zi în capitală ca să lucreze
în construcţii. Salariul lui este de doar 700
de lei pe lună și mai capătă alţi 100 de lei,
la negru. "Supravieţuiesc pentru că o ajut

Badiu Marian
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Numărul șomerilor va atinge 202 milioane
în 2013, la nivel global

este editată de studenţi

OIM: Șomajul mondial ar putea
atinge un nivel record, anul acesta
Până în prezent, 2009 a fost cel mai rău
an pentru piaţa internaţională a muncii. Rata
șomajului ar putea atinge un nivel record
anul acesta și va continua să crească până în
2017, potrivit Organizaţiei Internaţionale a
Muncii (OIM). În raportul său anual în materie, OIM estimează că, în 2013, numărul
șomerilor va crește cu 5,1 milioane, la un
total de 202 milioane, cifră care va depăși,
astfel, recordul anterior, stabilit în 2009.
Conform OIM, 2009 a fost cel mai rău
an din istorie în privinţa șomajului mondial,
cu 198 de milioane de persoane fără un loc
de muncă în întreaga lume. Previziunile OIM
mai arată un număr de 205 milioane de
șomeri la nivel mondial, în 2014.
"Rata șomajului rămâne la fel de cumplită
cum a fost în timpul crizei din 2009", a
declarat Ekkehard Ernst, șeful departamentului
de ocupare a forţei de muncă din cadrul
OIM.
Organizaţia subliniază că, deși criza are
origini în lumea dezvoltată, 75% din cei care
au devenit șomeri în 2012 provin din afara

pe sora mea să aibă grijă de un bătrân la
sfârșit de săptămână", spune el.
Iar economia subterană este foarte extinsă în România, semnalează EFE, indicând
că aceasta ar putea fi echivalentă cu jumătate
din PIB, potrivit unor experţi locali. Sub
presiunea celor mai joase salarii din UE,
premierul social-democrat Victor Ponta a
spus că ar putea propune creșterea salariului
minim pe economie la 800 de euro, în faţa
Fondului Monetar Internaţional. O echipă
de experţi ai Fondului se află de altfel la
București, pentru a analiza condiţiile unui
împrumut care să evite colapsul finanţelor
publice - după ce, în 2009, România a încheiat un acord pentru un ajutor de 20 de
miliarde de euro, împrumut care a obligat
executivul de la acea vreme, amintește EFE,
să reducă salariile din sectorul public cu
25% și să crească TVA de la 19 la 24%.

acestei regiuni, cele mai afectate zone fiind
Asia de Est, Asia de Sud și Africa Subsahariană.
Ekkehard Ernst atribuie această situaţie
efectului de răspândire a slăbirii creșterii în
economiile avansate și, în mod special, recesiunii din Europa.
Raportul OIM mai amintește de incoerenţa
dintre politicile monetare și cele fiscale la
nivel global, respectiv abordarea fragmentară
a sectorului financiar și a problemelor datoriei
suverane din zona euro.
"Nehotărârea responsabililor din unele
ţări a creat incertitudine cu privire la condiţiile
viitoare și a consolidat tendinţele corporaţiilor
de a-și crește deţinerile în numerar sau de a
plăti dividende, în defavoarea extinderii capacităţii lor și a angajării noi lucrători", se
arată în raport.
Documentul OIM mai indică faptul că
sunt tot mai multe persoane care nu vor săși caute un loc de muncă, întrucât consideră
că situaţia actuală este lipsită de orice speranţă.

Badiu Marian
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