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editorial

Poate nu știaţi...

Internship
cu cartea
pe genunchi

Luna martie – definiţie
și obiceiuri

Lepădatu
Constantin
În ale comunicării, fără practică
ai făcut sau faci facultatea degeaba.
Mai ales dacă îţi dorești o carieră
într-o televiziune, în culise sau pe
sticlă. Îţi dai seama de asta încă de
la primele cursuri de introducere în
comunicare, mai exact de la primul
examen „face to face” cu profesorul,
când, deși ai citit și credeai că nu
este nimic de neînţeles sau că nu
vor fi probleme să expui convingător
ce au scris alţii, te pierzi, vocea e
stinsă iar privirea oriunde este altundeva decât așa cum scrie în cărţi,
în ochii profesorului.
Aţi spune că totul ţine de fiecare
student, de felul lui de a fi: emotiv,
hotărât, puternic, dezinhibat. Nu-i
așa! Repetitio est mater studiorum.
Înainte de a face Internship eram
sigur că profesia în TV mi-ar fi fost
descoperită ușor de medici în analiza
de sânge, într-o hemoleucogramă
cu formulă. Credeam că dacă te-ai
născut cu anumite calităţi nu trebuie
decât să aștepteţi vârsta la care le
poţi etala și cultiva. În mintea mea,
a învăţa pentru ceea ce aveam impresia că pot face perfect era doar
o chestiune de timp, mai exact de 3
ani, cât durează Facultatea.
Un an de Internship la TV mi-a
schimbat total viziunea asupra tehnicii
de a învăţa. Ceea ce este curios sau
poate firesc, nu știu, este faptul că,
pe măsură ce fac lucruri noi cu echipa
de profesioniști, simt o sete necunoscută curiozităţii mele de până
acum de a vedea dacă așa scrie în
cărţi, dacă tot ce se întâmplă în studio
este un „modus vivendi” al celor de
acolo, fac asta dintr-o rutină sau dintrun obicei preluat sau este punerea
în practică a ceea ce au învăţat pe la
marile școli de comunicare.
Și ajung acasă și încep să caut.
În cărţi, de regulă cele electronice.
De multe ori mă simt vinovat faţă
de echipa alături de care îmi fac stagiul de practică. Parcă i-aș verifica
sau parcă aș vrea, inconștient, să
găsesc nereguli catalogate ca atare
de specialiști. Cred că am găsit răspunsul curiozităţii mele cu tentă
de verificare. E doar nevoia de mai
multe informaţii despre domeniul
în care fac practica și vreau să profesez după ce termin Facultatea. Este
o capcană în care, paradoxal, cred
că e bine să fii prins.
Și uite așa… am ajuns la concluzia
că, dacă ne vrem specialiști, teorie
fără practică nu se poate iar de practică fără teorie nici nu poate fi vorba!

Deși suntem la jumătatea ei
aproape, nu putem trece cu vederea semnificaţia lunii martie.
Dex-ul o definește ca fiind a treia
luna a anului, care are 31 de zile
și căruia, popular, i se spune Mărţișor.
Pe de altă parte, mărţișorul
este definit, tot în Dex, ca “un
mic obiect de podoabă, legat de
un fir împletit, roșu și alb, care
se oferă, ca semn al sosirii primăverii, persoanelor de sex feminine, la 1 martie”.
1 martie este, în calendarul
ortodox, ziua Evdochiei, o femeie
martir, numită și Dochia. Sărbătoarea aparţine romanilor încă
din timpuri străvechi și își are
originea în credinţele și practicile
agrare. Când venea primăvara,
oamenii obișnuiau să lege de copaci funii albe și roșii, cu scopul
de a alunga duhurile rele. Această
măsură era luată pentru a proteja

florile copacilor și a-i ajuta pe
aceștia să dea roade.
La originile mărţișorului a stat
o monedă de aur, care era purtată
la gât de copii, fiind legată de o
sfoară făcută din două părţi răsucite,
una roșie și alta albă. Se consideră
că această amuletă aducea noroc
și fericire. Fetele purtau mărţișorul
până când înfloreau copacii, apoi
renunţau la el, legându-l de trunchiul unui copac, iar cu moneda
își cumpărau brânză, pentru a avea
o faţă albă și frumoasă tot anul.
După un timp, moneda a dost înlocuită cu mărgele.
În unele părţi ale ţării, mărţișorul este purtat la încheietura
mâinii toată lună martie, după
care, înainte de răsăritul soarelui,
fetele îl înnoadă de trunchiul
unui copac sau îl pun într-un arbust de trandafiri, cu ferma convingere că toate dorinţele lor se
vor împlini.

Șnurul format din două părţi
răsucite a fost, iniţial, folosit de
daci înainte ca romanii să-i cucerească. În acele vremuri șnurul
nu era alcătuit din culorile alb și
roșu, ci alb și negru. Culoarea
neagră semnifica lâna neagră dată
de Baba Dochia nurorii sale și
simboliza întunericul iernii. Partea
albă era lumina primăverii. Lâna
s-a schimbat, conform legendei,
din negru în roșu, prin sacrificiul
fetei. Din această cauză, partea

roșie din mărţișor reprezintă sângele și sacrificiul.
În zilele noastre, realizarea
mărţișorului a devenit o adevărată
operă de artă. Oamenii oferă cu
multă plăcere, de 1 martie, mărtișoare celor pe care îi iubesc, ca
simbol al admiraţiei lor, ca respect
și stimă specială pentru doamne
și domnișoare.

Caranghel
(Glăvan-Caranghel)
Gabriela

Nebunie de culori

Mărţișoare umanitare,
la CMSN „Răsvan Angheluţă”
Vernisajul expoziţiei cu vânzare intitulată
„Un zâmbet, o floare și un pic de culoare” a
avut loc zilele trecute la Complexul Muzeal
de Știinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi,
în prezenţa a zeci de copii și gălăţeni. Gălăţenii
vor avea de ales din sute de mărţișoare și felicitări confecţionate de copiii Școlii Nr. 29,
dar și de expozanţii veniţi din nu mai puţin
de zece ţări.
„Acţiunea este organizată de Școala Nr.29,
în colaborare cu instituţia noastră și cu Casa
Corpului Didactic. Au venit copiii și, la faţa
locului, au confecţionat felicitări pentru 1 și
8 martie. Vreau să amintesc faptul că această
acţiune este una umanitară - suma de bani
strânsă din vânzarea mărţișoarelor și a felicitărilor expuse va fi donată unei fetiţe de 6
ani care, din păcate, are probleme de sănătate.

Sunt prezenţi și expozanţi din 10 ţări precum
Italia, Spania, Germania sau Republica Moldova veniţi cu mărţișoare originale. Dorim
ca prin intermediul acestui eveniment să fie
păstrată tradiţia mărţișorului, dar să fie menţinut și caracterul umanitar. În fiecare an,
ajutăm un copil care are o problemă de sănătate. Anul trecut a fost ajutat Andrei care
acum este în clasa I și este foarte bine datorită
efortului făcut de cei care au cumpărat mărţișoarele”, a explicat Florin Matei, purtătorul
de cuvânt al Complexului Muzeal de Știinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi.
Dacă doriţi să oferiţi un cadou original
confecţionat de mânuţele dibace ale copiilor
sau un mărţișor internaţional, nu ezitaţi să
le cumpăraţi de la Complexul Muzeal pentru
că, în acest fel, o ajutaţi pe Ioana, fetiţa care

are nevoie de două operaţii la picioare, dintre
care una trebuie făcută în străinătate. Veţi
găsi aici cadouri care mai de care mai colorate
și mai originale, confecţionate din fel de fel
de materiale: hârtie, carton, seminţe, șnur,
flori uscate și multe altele, care cu siguranţă
vă vor capta atenţia. Aveţi timp până în data
de 10 martie să vizitaţi expoziţia.

Lăpușnianu Elena

Detalii despre concursul de eseuri pe tema "România 2020 în contextul guvernanţei economice europene"

Problematica europeană și studenţii și masteranzii
Universităţii Danubius
Reprezentanţa Comisiei Europene în România (RCE) organizează pe 14 martie, de la
ora 11.00, cu sprijinul Centrului de Documentare Europeană EuroInfoGhid, o acţiune
cu studenţii și masteranzii Universităţii Danubius (Aula Magna).
În cadrul întâlnirii, studenţii și masteranzii
de la facultăţile cu profil economic și de
relaţii internaţionale vor afla detalii despre
concursul de eseuri pe tema "România 2020
în contextul guvernanţei economice europene",
competiţie care îi încurajează să își exprime

viziunea despre subiecte europene de actualitate, precum Bugetul UE 2014 – 2020 sau
creșterea economică și crearea de noi locuri
de muncă.
Prin participarea la acest concurs, studenţii
la facultăţile cu profil economic sau de relaţii
internaţionale pot câștiga 3 iPad-uri de ultimă
generaţie, finaliștii urmând a fi premiaţi în
cadrul unei ceremonii organizate în București,
la sediul RCE.
Concursul de eseuri adresat studenţilor
și masteranzilor la facultăţile cu profil economic

sau de relaţii internaţionale este parte a campaniei de informare la nivel naţional „Forum
European”, organizată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România. Campania include și organizarea unei serii de evenimente
pe teme de guvernanţă economică în 12 orașe
din România, obiectivul fiind generarea unor
dezbateri împreună cu oameni de afaceri,
ziariști, studenţi, profesori, reprezentanţi ai
societăţii civile despre soluţiile redresării economice la nivel european și la nivel naţional.

Badiu Marian
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Îi așteptăm din nou pe colegii noștri de la Universitatea Arcadia
din Philadelphia - S.U.A.

Visul american, trăit la Danubius
în fiecare martie
Am deschis prima pagină a
„The Bulletin of Arcadia”, am primit de nenumărate ori vizita profesorilor americani la Danubius,
anul trecut am fost vizitaţi de diplomaţi și studenţi americani iar
anul acesta, după ce s-au pus bazele unui IMBA la Danubius, îi
așteptăm din nou pe colegii noștri
de la Universitatea Arcadia din
Philadelphia - S.U.A. în cadrul
proiectului Study&Travel@RO.
Suntem nerăbdători să ne întâlnim cu studenţii americani.
Deși o experienţă trăită ar trebui
să atenueze emoţiile unui asemenea proiect, nu există zi în care
să nu ne facem planuri pentru ce
va însemna Study&Travel@RO
2013.
Anul trecut, în cadrul unei
acţiuni a proiectului intitulată
“The Romanian Highschool Student
of Today- the American Student
of Tomorrow”, studenţii americani
au interacţionat sub ochii noștri,
a studenţilor danubieni, cu elevii
Colegiului Naţional „Vasile Alec-

sandri”, liceu gălăţean de prestigiu
internaţional datorită absolvenţilor
care își continuă studiile de licenţă
în străinătate. Scopul? Dialog deschis pro „a fi student american”.
În următoarele zile ale proiectului, studenţii americani au
participat la cursurile profesorilor
noștri, care au selectat suporturi
de curs de interes pentru tinerii
americani, precum: „A face afaceri
în România”, curs susţinut de
domnul Profesor Andronic Bogdan (Doing Business in Romania),
„Multiculturalism, lingvistică și
dialoguri culturale”, curs susţinut
de domnul Liviu Marinescu, coordonator al Centrului de Programe Interculturale (Multiculturalism, Linguistics, Cultural
Dialogues), dar și despre „The Enlargement Process of The E.U. and
It s Economic Effects”, curs susţinut
de doamna lector univ. dr. Gabriela Marchis, coordonator al
Centrului de Documentare Europeană EuroInfoGhid.
Cea mai frumoasă parte a pro-

iectului a fost cea dedicată cunoașterii României, a tradiţiilor
sale. Această etapă a început cu
un spectacol denumit „Welcome
to Romania!”, organizat de Universitatea „Danubius” sub egida
Centrului de Documentare Europeană EuroInfoGhid, special
pentru musafirii americani, aceștia
intrând repede în hora moldovenească dar și în alte dansuri populare românești.

Bineînţeles că am stabilit o întâlnire și cu Dracula, care a fost
vizitat de studenţii americani la
domiciliul său din Transilvania,
castelul Bran.
Study&Travel@RO 2013 va fi
cel puţin la fel de bine organizat.
Cu susţinerea profesorilor noi,
studenţii vom pune în aplicare
ideile special născute pentru colegii noștri americani.

Mitrașcă Petru

O iniţiativă demnă de toată lauda:

Bursă privată pentru studenţii
Universităţii “Danubius”
Din semestrul al II-lea al acestui an universitar, studenţii din anul III de la Drept
care au media peste 9.50 vor beneficia de o
bursă privată în valoare de 100 de euro lunar,
acordată de un absolvent al Universităţii “Danubius”: „Bursa de Excelenţă Alumnus Danubius: av. Gabriel Guriţă”.
Absolventul danubian, avocat de succes
în Galaţi, dorește sprijine în continuare studenţii pentru a fi performanţi. De asemenea,
studenţii au posibilitatea să urmeze un stagiu
de practică la cabinetul de avocatură al lui
Gabriel Guriţă.
Întrebat despre experienţa de student la
Danubius, domnul avocat ne-a declarat: “Aici

am găsit un Univers, nu doar o scoală, o
viziune nouă despre ce și cum trebuie să acumulăm, o abordare diferită a procesului didactic.
Am găsit aici un corp profesoral nu doar excepţional pregătit ci și dornic să împărtășească
studenţilor tot ceea ce e necesar pentru a deveni
buni profesioniști, cadre didactice prietenoase
dar în același timp exigente. Am găsit totodată
o bază materială extraordinară și cu siguranţă
de invidiat”.
Iniţiativa absolventului Danubius poate fi
privită și ca o invitaţie pentru alţi absolvenţi,
nu doar din domeniul juridic, de a acorda
asemenea burse studenţilor merituoși.

Lupu (Tudorache) Diana Aura

Codul drepturilor și obligaţiilor studentului, aprobat de Senatul Universităţii „Danubius”

Mai puţine taxe pentru studenţii
din anii terminali
Procedura elaborării Codului drepturilor
și obligaţiilor studentului a început la Danubius
de anul trecut, din luna aprilie, imediat după
emiterea Ordinului Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666
din 30 martie 2012, când Senatul Universităţii,
împreună cu studenţii senatori, au stabilit
primele detalii ale unui asemenea document.
Potrivit acestui Cod, în anul 2013 studenţii

danubieni au mai multe drepturi și mai puţine
taxe, fiind eliminate o serie de taxe pentru
absolvenţii care vor susţine examenele de finalizare a studiilor în iunie 2013. Este vorba
de: taxa de eliberare situaţie școlară la cerere;
taxa de eliberare diplome de licenţă sau diploma de master; certificat studii; adeverinţă
absolvire examen de licenţă; adeverinţă absolvire examen de disertaţie; adeverinţe diverse;

taxe servicii bibliotecă: taxă eliberare permis
cititori interni; viză anuală permis cititori interni. Taxele pentru serviciile bibliotecii se
elimină pentru toţi studenţii și masteranzii
Universităţii „Danubius”, indiferent de anul
înscrierii sau anul susţinerii examenului de
absolvire.

Durbacă Larisa Lariseia

Verdict final
în cauza „Adevăr
juridic versus
adevăr jurnalistic”
„Adevăr juridic versus adevăr jurnalistic”, cauza discutată în decembrie
2012 de studenţii Facultăţii de Drept
și cei ai Facultăţii de Comunicare și
Relaţii Internaţionale, va fi redeschisă
discuţiilor forumului studenţesc organizat în luna martie. Data concretă
va fi anunţată din timp, în funcţie de
activităţile studenţești stabilite pentru
această lună.
Cei douăzeci de studenţi care s-au
întâlnit la sfârșitul anului trecut vor
acţiona tot sub umbrela cercurilor știinţifice studenţești ale celor două facultăţi, respectiv Cercul Știinţific Studenţesc de Drept Public “Nicolae Titulescu” al Facultăţii de Drept și Cercului
de Jurnalism al Facultăţii de Comunicare și Relaţii Internaţionale.
Același invitat special, om de presă
de peste 15 ani, jurnalistul Marius
Ţuca va fi alături de studenţii danubieni
în căutarea răspunsurilor la diferite
întrebări jurnalistice și juridice.

Durbacă Larisa Lariseia

„Ministerul
Educaţiei va realiza
un pachet de
măsuri pentru
ca elevii buni
să rămână în ţară”

Ministerul Educaţiei intenţionează
să realizeze un set de măsuri prin care
elevii cu rezultate foarte bune la învăţătură să fie motivaţi să rămână în
România, a declarat ministrul delegat
pentru învăţământ superior și cercetare
știinţifică, Mihnea Costoiu.
"În curând veţi vedea pachete speciale acordate pentru studenţi odată
cu admiterea la facultate și proiecte
de susţinere a lor în timpul facultăţii.
Ieri am avut o întâlnire cu reprezentanţii Ligii Studenţilor Români din
Străinătate (LSRS), vor să se întoarcă
mulţi acasă și am stabilit un stagiu de
pregătire pentru ei în MEN și în universităţi. Pentru tinerii inteligenţi creșterea cuantumului burselor cu aproximativ 40%. Pachetele se referă la
măsuri pentru accesul facil a acestor
tineri în universităţi, foarte repede,
sumele de burse acordate universităţilor vor fi sume destinate exclusiv
acestor tineri", a spus Costoiu.

Babotă Corina
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Propunere de activităţi
opţionale pentru elevi

Expoziţie la Complexul Muzeal de Știinţele Naturii

Ministrul Educaţiei
intenţionează
să introducă în școli
teatrul și educaţia
prin film

Peste 100 de exemplare de gândaci
vă așteaptă să le vizitaţi

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie,
a anunţat, miercuri, că intenţionează să
introducă în școli teatrul și educaţia prin
film, activităţi cu titlu opţional pentru
elevi. Remus Pricopie a declarat, miercuri,
la Cluj-Napoca, într-o emisiune televizată,
că intenţionează să introducă teatrul în
școli, filmul, educaţia prin film și multe
alte activităţi interesante pe care copiii
să le dezvolte și să meargă cu plăcere la
școală. "Vor fi activităţi pe bază de opţiune,
nu poţi să obligi toţi copiii să facă teatru.
Voi da mai multe detalii când voi finaliza
acest proiect", a spus Pricopie.
Pricopie a vorbit și despre intenţia
Ministerului Educaţiei de creștere, de la
clasa pregătitoare până la clasa a IV-a, a
numărului de ore de sport, prin introducerea unor ore specifice grupei de vârstă
respective numite "muzică și mișcare".
"Pedagogii și profesorii au dezvoltat metode prin care copiii pot să facă mișcare
pe un ritm antrenant. Acestea vor duce
la creșterea gradului de sănătate a copilului, la o mai bună integrare a copilului
în școală, pentru că va veni la ore cu
drag, cu interes" , a afirmat ministrul
Educaţiei. Pricopie a precizat că orele de
sport vor fi introduse suplimentar, nefiind
tăiate alte ore.
Premierul Ponta i-a cerut ministrului
Educaţiei, Remus Pricopie, să transmită
inclusiv inspectorilor generali că trebuie
găsită soluţia prin care în programa școlară
să fie incluse mai multe ore de sport,
susţinând că nu a mai văzut atât entuziasm
pentru o altă măsură a Guvernului precum
aceasta. "Domnule ministru Pricopie, toată
lumea ne-a felicitat pentru faptul că vrem
să facem mai mult sport în școli. Deci,
dumneavoastră vă duceţi acum la minister,
de la minister la inspectorii generali, de
la inspectorii generali mai jos și le spuneţi
că nu au soluţie, trebuie să găsească
soluţia să facem sport în școli. Nu am
mai văzut atât entuziasm pentru o măsură
a Guvernului de foarte mult timp și, probabil, nici nu o să văd. Asta înseamnă că
e o măsură bună. Cu încăpăţânare, toţi
cei care spun că nu se poate să găsească
soluţii, să se poată. E mare păcat să nu
reușim să avem rezultate cu iniţiative de
acest gen", a spus Ponta ministrului, în
ședinţa de guvern.
Miercuri, premierul Victor Ponta i-a
solicitat ministrului Educaţiei să prezinte,
în ședinţa Guvernului, modalitatea de
aplicare a unui program care să asigure
organizarea a patru ore de sport pe săptămână în școli. La scurt timp, ministerul
a lansat în dezbatere publică un proiect
în care propune creșterea numărului de
ore de sport în învăţământul primar, pe
lângă cele două ore la "Educaţie fizică"
fiind prevăzute la clasele pregătitoare,
întâi și a II-a alte două ore la "Muzică și
mișcare", iar la clasele a III-a și a IV-a, o
oră la "Joc și mișcare".

Frunză Eugenia Florentina

Dacă v-au fascinat viaţa și
tainele insectelor, acum aveţi ocazia să aflaţi mai multe despre o
categorie mai puţin cunoscută a
acestora, și anume gândacii sau
coleopterele, sub denumirea lor
știinţifică. Complexul Muzeal de
Știinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi vă invită să vizitaţi,
la etajul I al instituţiei, expoziţia
temporară „Gândacii - uriașii insectelor”, care a fost vernisată
ieri după-amiază. La deschiderea
oficială a acesteia, publicul a
putut afla mai multe despre secretele și legendele gândacilor,
aceste vietăţi care, de-alungul
timpului, au uluit oamenii.
Muzeograful Mihaela Cristescu, organizatoarea expoziţiei,
le-a oferit celor prezenţi o adevărată lecţie de biologie interesantă și captivantă, fiind ascultată
cu atenţie și cu un deosebit interes. Cu ajutorul unui gândac mai
mare, a putut explica diferenţa

dintre coleoptere și celelalte insecte: cele dintâi au prevăzute o
pereche de aripi numite elitre
care, în majoritatea cazurilor acoperă întreg abdomenul. Aceste
aripi nu ajută gândacul să zboare,
ci au rol protector. Aripile adevărate se găsesc sub elitre și ajută
gândacul la deplasare.
„La ora actuală există în lume
peste 550.000 de specii, însă numărul acestora ar putea ajunge
lejer la 1 milion de specii, dacă
anumite zone ale Terrei ar fi mai
ușor de explorat. În ceea ce privește vechimea acestora, ele au
fost semnalate încă de acum 200
de milioane de ani și de atunci
și până în prezent au cunoscut o
evoluţie extraordinară, atingând
astăzi o diversitate greu de egalat
în lumea animală. De asemenea,
mărimea gândacilor variază de
la câţiva milimetri (abia vizibilă
cu ochiul liber) până la adevăraţi
uriași. Paleta coloristică a acestora

este extrem de variată, culorile
toracelui pornind de la negru la
toate culorile curcubeului. În
ceea ce privește adaptările, această
grupă de insecte a reușit să cucerească atât mediul acvatic, cât
și pe cel terestru”, explică Mihaela
Cristescu. Tot de la aceasta am
aflat un lucru deosebit de interesant despre gândacul de bălegar
sau scarabeul sacru al egiptenilor.
Această insectă reușește să transforme o bucată de bălegar într-o
sferă perfectă, direcţia de mișcare
a acesteia fiind doar de la est
spre vest, repetând traseul soarelui. Astfel, vechii egipteni au
considerat scarabeul a fi sacru,
iar mingea de bălegar era asociată
cu discul solar. Respectul pentru
scarabeu a căpătat contur și a
fost considerat simbolul vieţii
veșnice, deoarece soarele este nemuritor. De aceea, în camerele
funerare egiptene au fost găsite
adesea talismane sub forma acestui gândac.

„Puteţi vedea peste 100 de
exemplare de gândaci, de pe toate
meridianele lumii, și de toate
mărimile - de la câţiva milimetri,
până la 15 sau 18 centimetri.
Meritul pentru organizarea expoziţiei îi aparţine secţiei Muzeu,
care s-a ocupat câteva săptămâni
bune de aceasta și s-a străduit să
o prezinte publicului într-un mod
atractiv. Am convingerea că expoziţia va fi pe placul tuturor, în
special al copiilor”, a spus Emil
Strungă, directorul instituţiei organizatoare. De asemenea, puteţi
admira și un mulaj de scarabeu
realizat la dimensiune foarte
mare, pentru a-i observa formele
și caracteristicile mai bine.
Expoziţia „Gândacii – uriașii
insectelor” va putea fi vizitată
până în data de 19 mai 2013.
Programul pentru public la muzeu este de miercuri până duminică, între orele 09.00 și 17.00.

Lăpușnianu Elena

România, a treia mare creștere din Europa la frecventarea sălilor de cinema în 2012

Românii prind din nou gustul filmului
văzut la cinema
Frecventarea sălilor de cinema din Europa
a scăzut cu 0,9% în 2012 comparativ cu
2011, însă România a înregistrat a treia mare
creștere procentuală (16,1%), fiind devansată
doar de Bosnia-Herţegovina cu o creștere
de 37,9% și Finlanda (19%), potrivit cifrelor
provizorii publicate de Observatorul european
al audiovizualului, transmite AFP.
Numărul de spectatori din sălile de cinema
din România a crescut în 2012 până la 8,4
milioane de la 7,24 milioane în 2011. De
asemenea, veniturile rezultate de pe urma
vânzărilor de bilete la cinema în România
au crescut cu 28,3% până la 160 milioane
lei, a doua mare creștere din Europa după
creșterea de 46% înregistrată în Bosnia-Herţegovina.
În schimb, în primele patru mari ţări
din Europa (Germania, Franţa, Marea Britanie
și Italia), care sunt responsabile pentru două
treimi din spectatorii din UE, frecventarea
sălilor de cinema a scăzut cu 2,8% în 2012

în condiţiile în care scăderile cumulate în
Franţa și Italia se ridică la 9,9%, fiind mai
mari decât creșterile din Marea Britanie
(+0,5%) și Germania (+4,2%).
Frecventarea sălilor de cinema a fost
afectată în mod deosebit în Europa de Sud
(minus 12,3% în Portugalia și minus 6,5%
în Spania) în contextul lipsei filmelor naţionale
și al crizei economice, notează Observatorul,
potrivit căruia „la acest lucru ar fi contribuit
și rata mai ridicată a piratării online”.
AFP evidenţiază, în baza datelor Observatorului european al audiovizualului, că
scăderea numărului de spectatori în sălile
de cinema din Europa este mai semnificativă
în ţările Uniunii Europene (-2,4%).
Cifrele variază „considerabil” de la o ţară
la alta, fiind puternic influenţate de „prezenţa
sau absenţa filmelor naţionale de succes la
public”, adaugă Observatorul. Astfel, în Franţa
scăderea a fost de 5,9%, însă în anul precedent
situaţia a fost alta datorită celor două filme

de mare succes „Intouchables” și „The Artist”.
În schimb, în Danemarca numărul spectatorilor a crescut cu 14,2%, unul din filmele
daneze ('A Royal Affair') fiind nominalizat
la Oscar la categoria Cel mai bun film străin.
Cea mai semnificativă creștere s-a înregistrat în Bosnia-Herţegovina (+37,9%) și
în Finlanda (+19%), tot datorită filmelor
realizate în cele două ţări.

Frunză Eugenia Florentina
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Filialele LSRS din Canada, Danemarca, Germania, Italia, Olanda
și Turcia au organizat diferite evenimente de Mărţișor

Voluntarii Ligii Studenţilor Români
din Străinătate au sărbătorit sosirea
primăverii în mod tradiţional românesc
radio săptămânale ”Zig Zag de România”, de la Freies Radio Stuttgart.

Ce au făcut voluntarii
din Canada?
La Toronto, colegii noștri voluntari din LSRS Canada au sărbătorit Mărţișorul și venirea primăverii
în cadrul unei seri speciale cu filme
românești și un recital de nai. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul
Lectoratului de limba română de la
York University și susţinerea celor
de la Center of Multidisciplinary
Studies.

Dubla sărbătoare în Danemarca
LSRS Danemarca a sărbătorit venirea primăverii în
două orașe: Aarhus și Kolding. Astfel, pe 28 februarie, voluntarii din Kolding au oferit mărtișoare confecţionate
manual acasă, fiind oferite atât studenţilor români, cât și
celor internaţionali de la Internaţional Business Academy,
Kolding. În cadrul întâlnirii prilejuite de venirea primăverii,
prietenii internaţionali au aflat câte ceva și despre istoria
acestei frumoase tradiţii românești. Alături de studenţi, și
profesorii au primit câte un mărţișor și o scrisoare despre
această tradiţie.
În orașul Aarhus, echipa LSRS Danemarca a oferit mărtișoare, câteva gustări și ceai atât studenţilor români de la
Aarhus University, Business and Social Sciences, cât și
celor de la Aarhus Business Academy și Lar Dansk Sprogskole
Aarhus. Toţi cei care au primit mărtișoare de la voluntarii
LSRS s-au arătat a fi încântaţi și, mai mult decât atât, le-au
purtat cu mândrie, pentru a avea noroc tot anul.

Filme românești, în prima zi
de primăvară germană
Colegii din LSRS Germania au participat duminică, 3
martie, la un eveniment special organizat de Mărţișor. Redacţia
emisiunii ”Zig Zag de România” (Freies Radio Stuttgart) și
Asociaţia Cetăţenilor Originari din România au dorit să revigoreze prin acest eveniment interesul diasporei, dar și pe
cel al comunităţii germane, pentru cinematografia românească.
Evenimentul a fost găzduit de Bistro Einstein, o locaţie foarte
specială din centrul Stuttgartului, cu participarea a nu mai
puţin de 60 de persoane, doamnele fiind întâmpinate cu
mărtișoare lucrate manual, de acasă, din România. În cadrul
acestei prime întâlniri au fost vizionate scurt metrajul ”După
gâște” și lung metrajul ”Casanova – identitate feminină”.
Pe lângă filme și mărtișoare, invitaţii au avut parte și
de specialităţi culinare românești. Moderatoarea acestui
eveniment a fost Daiana Matieș, realizatoarea emisiunii

Liceenii gălăţeni,
interesaţi de mesajul
studenţilor danubieni

Două zile de expomărţișoare, în Italia
Voluntarii LSRS Italia, împreună
cu Asociaţia Bucovina, au organizat
pe 2 și 3 martie o frumoasă expoziţie
de mărtișoare românești. Evenimentul
s-a desfășurat în Parco del Valentino
din Torino, având succes neașteptat.
Cei peste 400 de vizitatori ai expoziţiei
au plecat acasă cu peste 400 de mărtișoare confecţionate de
către membrii asociaţiilor, dar și cu aproximativ 500 de
pliante bilingve, care i-au informat pe vizitatori despre povestea
mărţișorului și tradiţiile din România. Evenimentul s-a
bucurat de apreciere mai ales în rândul italienilor, care au
ascultat poveștile românești despre Mărţișor cu multă
curiozitate, ca mai apoi să își prindă în piept câte un mărţișor.
Cei mai mici au avut parte și ei de surprize: la atelierul
dedicat lor au participat copii români născuţi în Italia care
auziseră de mărţișor numai din poveștile părinţilor, însă nu
au văzut vreunul până acum. Micuţii și-au împărtășit entuziasmul și cu ceilalţi copii participanţi la activităţi.

Mărtișoare și felicitări, în Olanda
Studenţii din LSRS Olanda au sărbătorit la Haga și
Leeuwarden venirea primăverii, oferind mărtișoare însoţite
de felicitarea LSRS Olanda, în care se explica semnificaţia
acestei minunate sărbători. De asemenea, colegii noștri au
împărţit și ghiocei și trandafiri doamnelor și domnișoarelor
cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie.

LSRS Turcia, cină și mărtișoare
în prima zi de primăvară
Colegii din LSRS Turcia au organizat o serie întreagă
de manifestări dedicate sosirii primăverii. Astfel, pe 27 februarie LSRS-Filiala Turcia a organizat un workshop de
mărtișoare cu și pentru studenţii din Istanbul, confecţionând
împreună simbolurile românești care vestesc primăvara.
Tinerii s-au arătat bucuroși și interesaţi de tradiţiile noastre.
Pe lângă workshop-ul reușit, LSRS Turcia a participat la
evenimentul „Mărţișor - Târgul de Primăvară” organizat
de către Institutul Cultural Român (ICR) Istanbul și Consulatul Moldovei la Istanbul, pe data de 1 martie. Cu ocazia
acestui eveniment, invitaţii au putut degusta tradiţionalii
mucenici moldovenești, fiind încântaţi de sceneta prezentată
de copiii din comunitate, dar și de tradiţionalele mărtișoare.

Ciocan Otilia

La iniţiativa rectorului Andy Pușcă,

Caravana Danubius și-a împlinit prima parte a misiunii,
aceea de a transmite informaţii liceenilor gălăţeni despre
oferta educaţională a Universităţii „Danubius” pentru anul
universitar 2013- 2014. Prezenţi în liceele din Galaţi,
studenţii Universităţii „Danubius”, au prezentat liceenilor
noutăţile ofertei educaţionale ale instituţiei pe care o reprezintă.
Cursurile gratuite pentru Bacalaureat au fost un magnet
pentru interesului tinerilor liceeni, aceștia înscriindu-se în
număr foarte mare la aceste cursuri, care vor demara în
luna martie la Universitatea „Danubius”. Un proiect demarat
de anul trecut de Universitate se pare că are succes înzecit
în acest an, probabil și pentru faptul că s-a extins și pentru
elevii din clasele a XI-a.
Continuarea acestui proiect este justificată de procentul
scăzut al tinerilor care promovează examenul de Bacalaureat.
La întrebarea „Câţi dintre voi credeţi că nu veţi promova
examenul de Bacalaureat?” adresată de doamna profesoară
Ana Alina Dumitrache tinerilor liceeni, peste 50% dintre
aceștia răspund afirmativ în ceea ce îi privește.
O altă atracţie pentru liceenii gălăţeni a fost Tombola
organizată de Universitatea Danubius, premiile puse în
joc - Smartphon-uri, Ipad-uri, Iphon-uri - fiind foarte dorite
de liceenii gălăţeni. Extragerile vor avea loc în luna mai,
cu ocazia Zilei Porţilor Deschise la Universitatea „Danubius”.

Gîlcanu Florin

Se anunţă un calendar
plin de evenimente

Danubius, sprijin
și colaborator
al ELSA Galaţi

de activitate de peste 15 ani în mediul corporatist
multinațional i-a oferit oportunitatea cunoașterii evoluției
organizaționale și a consecințelor acesteia asupra managerilor
în fazele diferite ale schimbării.
La iniţiativa rectorului Andy Pușcă, vreme de câteva
luni (octombrie 2012 – mai 2013), Iulian LUCA se află la
Universitatea “Danubius” pentru a antrena managerii universitari să devină mai împliniţi, mai echilibraţi, departe
de valorile competitive, toţi în aceeași echipă, pentru
același obiectiv comun: perfrmanţa echipei manageriale.
„Coaching-ul nu este training, nu este consultanţă și nici
terapie. Se bazează pe potenţialul celui care intră în program,
catalizând conștienţa fiecărui participant. Nimic nu se întâmplă dacă cel care vine la coaching nu vrea să se întâmple!”,
ne-a declarat Iulian LUCA.

Universitatea „Danubius” a încheiat un
parteneriat cu Asociaţia Europeană a
Studenţilor la Drept
din Galaţi în vederea
realizării în comun a
unor activităţi culturale și știinţifice. Facultatea de Drept a
Universităţii „Danubius” va sprijini și va colabora cu această
Asociaţie în vederea atingerii scopului de a contribui la
educaţia juridică, de a promova înţelegerea reciprocă și
responsabilitatea socială a studenţilor în drept și a tinerilor
juriști.
În luna decembrie a anului trecut, studenţi din cadrul
Universităţii Danubius au participat la seminarul organizat
de ELSA Galaţi cu tema „PERSPECTIVE: Aleg să fiu procuror!
Tu ce alegi?”. Împreună cu ceilalţi colegi de la Universitatea
„Dunărea de Jos” s-au discutat aspecte referitoare la accederea spre o asemenea profesie.
Pentru anul 2013 se conturează o multitudine de evenimente în Calendarul de activităţi comune: mese rotunde,
simpozioane, sesiuni de comunicări știinţifice etc.

Moineagu Elena

Buruiană Florina Mirela

Managerii de la Danubius sunt antrenaţi
prin TeamCoaching
Iulian LUCA, professional coach în cadrul școlii Noble
Manhattan, a aprofundat domeniul de specializare eExecutive
coaching. Dedicația sa faţă de coaching l-a determinat să
devină partener strategic al Noble Manhattan și să
înfiinţeze grupul de coaching suport Galați în calitate de
lider al acestuia. De asemenea, este autorul conceptului
Business Tuning®, adresat organizațiilor care își doresc accelerarea dezvoltării spre înalta performanţă. Experiența

Cursurile gratuite pentru Bacalaureat
și Tombola, adevăraţi magneţi
pentru liceenii care se gândesc
să devină studenţi
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Acuză statele din regiune că nu fac
suficiente eforturi pentru tinerii
aflaţi în situaţii speciale

Semnal de alarmă
al studenţilor
din SE Europei
Reprezentanţii studenţilor din Sud-Estul Europei,
reuniţi la București, acuză statele din regiune că nu
fac suficiente eforturi pentru ca tinerii din familii
cu venituri reduse, cu dizabilităţi, aparţinând unor
minorităţi etnice sau proveniţi din mediul rural să
aibă șanse comparabile în a urma și a termina o facultate cu ceilalţi tineri.
Federaţiile studenţești din cadrul Iniţiativei SudEst Europene s-au reunit la București, la invitaţia
Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţești din
România (ANOSR), pentru a dezbate probleme comune ale studenţilor din regiune, concentrânduse în special asupra serviciilor sociale pentru studenţi.
Cu această ocazie reprezentanţii studenţilor au
adoptat o declaraţie comună legată de serviciile
sociale studenţești și o publicaţie cu analizele făcute
va fi lansată în câteva săptămâni.
Deși documente internaţionale precum Declaraţiile Ministeriale Bologna, semnate de către Miniștri
sau Guverne, își asumă cu tărie asigurarea unui învăţământ echitabil, accesibil fără bariere de ordin
financiar, etnic, legate de dizabilităţi sau provenienţă
din mediul rural, studenţii constată că ponderea
acestor grupuri în învăţământ este cu mult sub
ponderea lor în societate în general și consideră că
s-au luat mult prea puţine măsuri pentru rezolvarea
problemelor.
Studenţii le cer guvernelor și instituţiilor de învăţământ superior să ia măsuri legate de granturi,
burse, cămine dar și pentru a asigura consiliere de
calitate pentru elevi și studenţi, acces gratuit la
jurnale de specialitate și alte materiale de studiu,
acces gratuit la internet în campusuri și condiţii
pentru ca persoanele cu dizabilităţi să poată participa
în activităţile educaţionale, sociale și culturale
asociate studenţiei.
Reprezentaţii studenţilor își asumă să monitorizeze reformele în asigurarea echităţii în sistemele
educaţionale și afirmă că vor să lupte pentru măsuri
eficiente care să abordeze și să rezolve problemele
semnalate.
„Uităm, deseori, să ne uităm cu grijă tocmai la
cei care au cea mai mare nevoie de sprijin pentru a
putea să fie membri activi ai societăţii, a contribui
la dezvoltarea acesteia și pentru a beneficia de
șanse egale cu majoritatea la o viaţă împlinită. Am
organizat acest eveniment tocmai pentru a vedea
cât de mult au uitat guvernele noastre de acești
oameni și pentru a le da un impuls să își analizeze
strategiile, să le îmbunătăţească și să facă investiţiile
și reformele care se impun!” Mihai Dragoș, Președinte
ANOSR
Semnatarii declaraţiei sunt: ANOSR – Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţești din România
(ANOSR), SUS – Studentska Unija Srbije (Serbia),
SKONUS – Student Conference of Serbian Universities
(Serbia), NSUM – National Student Union of Macedonia (Macedonia), NASC – Nacionalno Predstavitelstvo na Studetskite Saveti v Republika Bulgaria
(Bulgaria), UBS – Barski Studentski (Bulgaria), SSU –
Studentska Organizacija Slovenije (Slovenia). Susţin
această declaraţie: SAMOK – Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto (Finlanda), PSRP –
The Students` Parliament of the Republic of Poland
(Polonia), ANSA – Armenian National Students` Association (Armenia), CNE – Consiliul Naţional al
Elevilor (România) și ESU – European Students’ Union
(Organizaţia Europeană a Studenţilor).

Lepădatu Constantin

Statelor membre li se oferă sugestii privind cele mai bune
modalităţi de a utiliza ajutorul financiar acordat de UE,
în special prin Fondul social european

CE le cere statelor membre să acorde
prioritate investiţiilor sociale
Comisia Europeană (CE) a prezentat miercuri o comunicare
privind investiţiile sociale în favoarea creșterii economice și a
coeziunii, prin care invită statele membre să acorde prioritate
investiţiilor de acest tip și să-și modernizeze sistemele de
protecţie socială. Schimbarea de orientare presupune strategii
mai performante de incluziune activă și o utilizare mai eficientă
a bugetelor sociale.
Prin această comunicare, statelor membre li se oferă
orientări privind cele mai bune modalităţi de a utiliza ajutorul
financiar acordat de UE, în special prin Fondul social european,
pentru a realiza aceste obiective. CE se angajează să monitorizeze
îndeaproape, în cadrul semestrului european, performanţele
sistemelor de protecţie socială ale statelor membre individuale
și să formuleze, acolo unde este cazul, recomandări specifice
fiecărei ţări.
„Investiţiile sociale sunt esenţiale dacă dorim să ieșim din
criză mai puternici, mai solidari și mai competitivi. În limita
constrângerilor bugetare actuale, statele membre trebuie să-și
orienteze investiţiile către capitalul uman și coeziunea socială.
Acest lucru este foarte important dacă dorim să realizăm
progrese reale în ceea ce privește atingerea obiectivelor din
strategia Europa 2020. Investiţiile sociale realizate astăzi ajută
statele membre să evite plata unei facturi financiare și sociale
mult mai mari mâine”, a declarat László Andor, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale și incluziune.
Pachetul privind investiţiile sociale prezentat le oferă
statelor membre orientări în ceea ce privește elaborarea de
politici sociale mai rentabile și mai eficiente drept răspuns la
problemele majore cu care se confruntă în prezent, se precizează
într-un comunicat al CE. Printre acestea se numără dificultăţile
financiare serioase, creșterea sărăciei și a excluziunii sociale,
precum și nivelurile record ale șomajului, în special în rândul
tinerilor, la care se adaugă îmbătrânirea societăţii și scăderea
populaţiei de vârstă activă, ceea ce pune la încercare sustenabilitatea și caracterul adecvat al sistemelor sociale naţionale.

Pachetul privind investiţiile sociale include o recomandare
a CE privind lupta contra sărăciei infantile, în care se propune
o politică integrată de investiţii sociale în favoarea copiilor.
Practic, pachetul privind investiţiile sociale este un cadru
strategic integrat care își propune să ia în considerare diferenţele
sociale, economice și bugetare dintre statele membre. Acesta
se concentrează pe adaptarea sistemelor de protecţie socială
la nevoile persoanelor care trec prin etape critice ale vieţii lor
și sugerează că trebuie să se ia măsuri suplimentare pentru a
reduce riscul de excluziune socială și a evita astfel costuri
sociale mai mari în viitor.
De asemenea, documentul propune politici sociale simplificate și mai bine orientate, vizând crearea unor sisteme de
protecţie socială adecvate și sustenabile. Modernizarea strategiilor
de incluziune activă aplicate de statele membre, serviciile de
îngrijire a copiilor și educaţia cu costuri accesibile și de bună
calitate, prevenirea abandonului școlar timpuriu, formarea
profesională, sprijinul pentru găsirea unui loc de muncă,
ajutorul pentru locuinţă și accesibilitatea serviciilor medicale
sunt toate domenii de acţiune cu o puternică dimensiune
socială, mai menţionează comunicarea.

Ciocan Otilia

Puteţi fi voluntari sau puteţi face donaţii

„Ajută un copil să crească sănătos!”
Aceasta este deviza campaniei de voluntariat desfășurată
de de membrii A.S.M.A (Asociaţia Suport Medical Activ), ai
cărei membri fondatori sunt 3 medici, 2 asistente medicale și
un consilier juridic care își desfășoară activitatea la Spitalul
Militar de Urgenţă „Dr. Aristide Serfioti” și care fac apel la
orice gălăţean să li se alăture în cadrul acţiunilor care au loc la
diferite unităţi școlare din judeţ.
„Realizând importanţa educaţiei în prevenirea îmbolnăvirii
și știind că impactul maxim al informaţiilor este în perioada
copilăriei, în anul 2012 A.S.M.A. a pus bazele unui proiect
educativ – umanitar intitulat «Ajută un copil să crească
sănătos», menit să realizeze întâlniri cu elevii claselor 0 – 8
din judeţul Galaţi în cadrul cărora să se prezinte prelegeri pe
teme de educaţie sanitară și civică. În acest scop am luat ca

parteneri principali de derulare a proiectului Inspectoratul
Judeţean de Poliţie și Inspectoratul Școlar Judeţean. Medici
specialiști le vorbesc copiilor despre igiena personală, igiena
dentară, igiena clasei și a locuinţei, iar un medic ginecolog
aduce informaţii de educaţie sexuală (pentru elevii claselor a
VII-a și a VIII-a). Reprezentanţii IPJ ţin prelegeri pe teme de:
infracţionalitate juvenilă, trafic de persoane, abuz asupra minorilor, violenţă școlară, consum de alcool, tutun, droguri și
circulaţia pe drumurile publice. Ideea noastră a fost îmbrăţișată
de câţiva voluntari inimoși - economiști, profesori, juriști, informaticieni, persoane fizice sau juridice, care au ajutat la implementarea acestui proiect. Pe lângă latura educativă, proiectul
are și o latură umanitară, copiii din mediul rural primind din
partea A.S.M.A. produse de igienă personală (periuţe și pastă
de dinţi, săpun, gel de duș), dulciuri, rechizite și carte școlară.
Până acum, 1.025 de elevi din Buciumeni, Hănţești, Poiana,
Vișina, Școala Gimnazială «Petru Rareș» și Școala Gimnazială
nr. 1 Frumușiţa s-au bucurat de darurile noaste, iar bibliotecile
școlare s-au îmbogăţit cu 1.200 de volume de carte, alte 700
așteptând să le fie oferite acestora”, ne-a declarat Marcela Dragomir, membru al ASMA.
Doctorul Marcela Dragomir face un apel la orice persoană
care dorește să participe ca voluntar în cadrul acţiunilor desfășurate
de asociaţie, care se vor derula în următoarea perioadă în școlile
din Cavadinești, Vădeni, Gănești, Ghidigeni, Gefu – Nou precum
și la Școala gimnazială nr. 2, Școala nr. 10 și CNVA.

Moineagu Elena
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Un nou studiu confirmă:

Diverse studii știinţifice au găsit
asocieri între expunerea
la chimicale și infertilitate,
anumite tipuri de cancer, deficitul
de atenţie și hiperactivitatea

Dieta mediteraneană reduce
riscul de probleme cardiace OMS arată legătura
Unul dintre studiile-test cele mai îndelungate și mai riguroase sub aspect
știinţific care au avut ca obiect dieta mediteraneană indică faptul că aceasta poate
scădea posibilitatea apariţiei de probleme
cardiace, și îndeosebi atacuri de cord, la
persoanele în vârstă foarte expuse la
acest risc, relatează agenţia Reuters.
La acest studiu, care s-a desfășurat în
Spania pe o perioadă de cinci ani, au
participat 7500 de persoane. Dintre acestea, cele care au mâncat în stil mediteranean - cu cantităţi mari de ulei de măsline
sau nuci - au prezentat un risc cu 30%
mai mic de a suferi probleme cardiovasculare majore, comparativ cu cei care au
urmat un regim sărac în grăsimi.
Dieta mediteraneană constă în multe
fructe, pește, pui, leguminoase, suc de
roșii, salate, vin, și alimente coapte și
produse de patiserie în cantităţi mici. Se
spune de multă vreme că acest regim
este unul sănătos pentru sistemul cardiovascular, dar mai mult pe baza unor
studii de observaţie, care nu au putut
demonstra acest lucru. Noul studiu este
mai bine fundamentat, întrucât participanţilor li s-a impus o anumită dietă pe
o perioadă îndelungată de timp și au
fost atent monitorizaţi. Medicii au efectuat
periodic teste de laborator pentru a verifica dacă într-adevăr cei care au convenit
să urmeze dieta mediteraneană consumă
mult ulei de măsline sau nuci, așa cum li
se recomandase.
Majoritatea acestor persoane luau și
medicamente împotriva colesterolului și
hipertensiunii, iar cercetătorii nu le-au

modificat schemele de tratament clasic,
a menţionat conducătorul studiului, dr.
Ramon Estruch, de la Spitalul clinic din
Barcelona. Dar, ca prim pas pentru prevenirea problemelor cardiace, „considerăm că dieta este mai bună decât un medicament”, pentru că nu are efecte adverse.
„Dieta funcţionează”, a insistat acesta.
Rezultatele studiului au fost publicate
luni și urmează să fie discutate la o conferinţă dedicată nutriţiei care are loc săptămâna aceasta la Loma Linda, în California.
Participanţii la studiu nu au primit
meniuri rigide sau „targeturi” de calorii,
scăderea în greutate nefiind între obiectivele acestuia. Ei au fost împărţiţi în
trei grupuri - două dintre acestea au
urmat o dietă mediteraneană îmbogăţită
fie cu patru linguri suplimentare de ulei
de măsline extravirgin pe zi, fie cu un
pumn de nuci, alune sau migdale, iar al
treilea a urmat o dietă low-fat, bazată pe
pâine, cartofi, paste, orez, fructe, legume
și pește, cu puţine alimente coapte, nuci,
uleiuri și carne roșie. Doar 7% dintre cei
din primele două grupuri au renunţat la
participare în primii doi ani și de două
ori mai mulţi din al treilea.
Monitorii independenţi au întrerupt
studiul după aproape cinci ani, când au
constatat că în rândul persoanelor din
primele două grupuri se înregistrează
mai puţine probleme. Medicii au urmărit
frecvenţa de apariţie a atacurilor cardiace,
atacurilor cerebrale sau a deceselor și au
consemnat 96 de cazuri de acest gen
între cei care au consumat ulei de măsline,

dintre expunerea
la chimicale
și bolile
endocrine

83 în rândul celor care au consumat nuci
și 109 în grupul low-fat.
Participanţii la studiu au avut între
55 și 80 de ani și nu aveau probleme cardiace, ci doar prezentau risc crescut în
acest sens, jumătate dintre ei având diabet
și majoritatea fiind supraponderali, cu
colesterol mare și tensiune crescută.
Studiul a fost iniţiat și plătit de agenţia
guvernamentală spaniolă pentru sănătate,
iar uleiul și nucile consumate au fost
furnizate de producători de ulei de măsline
și nuci din Spania și California Walnut
Commission. Mulţi dintre autorii săi au
legături financiare cu grupuri din industria
alimentară, a vinurilor și altele, dar susţin
că sponsorii nu au avut niciun rol în
realizarea studiului sau analizarea rezultatelor sale.

Chirică Alina Florina

În Suedia și Japonia speranţa de viaţă
este printre cele mai ridicate din lume

Speranţa de viaţă a crescut
spectaculos în ultimul secol
Longevitatea oamenilor a crescut atât
de rapid de-a lungul ultimului secol încât
vârsta de 72 de ani de acum poate fi
echivalată cu cea de 30 la nivelul anului
1900, relevă un nou studiu citat de CNBC
și Financial Times.
Potrivit cercetătorilor de la Institutul
de cercetări demografice Max Planck
din Rostock (Germania), progresele în
ce privește scăderea probabilităţii de
deces, indiferent de vârstă, au fost atât
de rapide după 1900 încât speranţa de
viaţă a crescut mai repede decât în cei
circa 200.000 de ani anteriori, socotind
de la începuturile evoluţiei omului modern din speciile hominide.
Pe de altă parte, acest ritm rapid de
creștere a speranţei de viaţă lasă economiile industrializate nepregătite în faţa
costurilor presupuse de asigurarea veniturilor după retragerea din activitate

pentru atât de mulţi oameni și un timp
atât de îndelungat, menţionează sursele.
Studiul, publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States, a analizat bărbaţi
din Suedia și Japonia, două ţări unde
astăzi speranţa de viaţă este între cele
mai ridicate din lume. Cercetătorii au
conchis că speranţa de viaţă la nivelul
anului 1800 era comparabilă mai curând
cu aceea a vânătorilor și culegătorilor de
la începuturile omenirii, decât cu speranţa
de viaţă a adulţilor din zilele noastre.
Mai exact, estimează cercetătorii, acei
oameni primitivi, la vârsta de 30 de ani,
erau expuși unui risc de deces similar
unui bărbat suedez sau japonez din ziua
de azi la vârsta de 72 de ani.
În același timp, oamenii de știinţă
implicaţi în studiu notează că nu se știe
care ar putea fi de fapt limita superioară

a speranţei de viaţă. „Cât de mult putem
prelungi viaţa? Pur și simplu nu știm”, a
punctat Oskar Burger, conducătorul studiului.
Demersul cercetătorilor germani nu
a urmărit să stabilească în ce măsură
prelungirea vieţii umane este morală sau
dezirabilă sau dacă s-ar putea realiza
fără ca toate facultăţile, necesare omului
pentru a se bucura de acești ani în plus,
să aibă de suferit.
Oskar Burger a mai subliniat că această
creștere foarte rapidă a speranţei de viaţă
a coincis cu inventarea antibioticelor și
vaccinurilor, cu vasta îmbunătăţire a eficienţei agricole, care a asigurat accesul
la hrană pentru un număr mult mai
mare de oameni, și cu dezvoltarea pe
scară largă a sistemelor de aprovizionare
cu apă potabilă.

Feraru Cristina

Absorbţia de către organismul omului a mai
multor chimicale în același timp, chiar și a unor
doze mici din fiecare, este tot mai mult asociată de
oamenii de știinţă cu creșterea incidenţei bolilor
sistemului endocrin, potrivit unui raport dat publicităţii
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), semnalează EFE.
Chimicalele care pot bulversa sistemul endocrin
- de care depind funcţii vitale precum metabolismul,
creșterea, somnul - se află în produse prezente
practic în toate casele, precum produsele cosmetice
și de îngrijire personală. Se află, de asemenea, în
produse industriale, precum aparatele electronice
și pesticidele.
Potrivit raportului, deși datele știinţifice sunt insuficiente pentru a stabili o relaţie directă între anumite componente chimice și consecinţele negative
asupra omului sau a mediului înconjurător, combinarea lor are un impact defavorabil asupra sănătăţii
omului.
Faţă de acum zece ani, când OMS a efectuat
prima investigaţie pe această temă, în prezent se
recunoaște că „înmulţirea tulburărilor și bolilor endocrine nu poate fi asociată exclusiv cu procese genetice”, a explicat directorul OMS pentru sănătate
publică și mediu, Maria Neira, prezentând acest
studiu la Geneva.
Neira a semnalat că este rezonabil să se considere
că problema are legătură cu o combinaţie de factori
precum îmbătrânirea, nutriţia și expunerea persoanelor la substanţe chimice care afectează funcţiile
endocrine.
Unul dintre aspectele cele mai preocupante
pentru OMS este înmulţirea substanţelor chimice
prezente în viaţa cotidiană și faptul că fiinţa umană
este expusă unei bune părţi din ele chiar și înainte
de a se naște.
„Copiii sunt cei mai vulnerabili, însă expunerea
începe în uter, ceea ce poate cauza tulburări sau
boli după 20 de ani de la expunerea fătului”, a
declarat expertul.
Diverse studii știinţifice au găsit asocieri între
expunerea la aceste chimicale și infertilitate, anumite
tipuri de cancer mamar și cancerul de prostată și tiroidian. S-au observat, de asemenea, consecinţe
nefaste ale acestor produse asupra sistemului nervos
la copii, mai ales deficitul de atenţie și hiperactivitatea.
Chimicalele dăunătoare pentru sistemul endocrin
pot intra în ambient prin deșeurile industriale și urbane, acumularea de chimicale utilizate în agricultură.
Printre acţiunile pe care le propune OMS figurează
îmbunătăţirea capacităţii de a analiza impactul mai
multor chimicale asupra sistemului endocrin, o mai
bună determinare a căilor de expunere și promovarea
transparenţei pentru ca industriile să declare cu
exactitate substanţele pe care le conţin produsele
lor.

Chirică Alina Florina
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ARPIM:

Intenţii bune dar greu de transpus în practică

Românii trăiesc
cu 5 ani
mai puţin
decât ceilalţi
europeni

Plan naţional pentru angajarea
tinerilor la patru luni
de la terminarea școlii

România se află la finalul clasamentului
european privind speranţa de viaţă, românii
trăind în prezent cu 5 ani mai puţin decât
ceilalţi europeni, dar cu 13 ani mai mult decât
în anii '70, potrivit ultimului raport OECD
Health Data.
Potrivit unui comunicat al Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), pe primul loc în clasament
se situează Elveţia cu peste 80 de ani speranţă
de viaţă, urmată îndeaproape de Islanda și
Italia.
Ţările vecine, Ungaria (73,3 ani) și Bulgaria
(72,8 ani), deși sunt sub media europeană, se
situează deasupra României (72,7 ani), iar Lituania (71,1 ani) și Letonia (70,9) sunt pe ultimele locuri și singurele ţări unde speranţa de
viaţă este mai mică decât a românilor.
"Speranţa de viaţă este direct proporţională
cu investiţiile în sănătate și tocmai de aceea
poziţia României în acest clasament nu reprezintă o surpriză. Investiţia în medicamentele
de ultimă generaţie este un factor al scăderii
speranţei de viaţă. Cel mai recent raport EFPIA
(European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) arată că, la nivel
global, între 40-59% din creșterea speranţei
de viaţă pe o perioadă de aproximativ 10 ani
se datorează medicamentelor inovatoare și
poate cel mai important accesului la aceste
medicamente. Din păcate, inovaţia în România
este pe lista de așteptare, întrucât sunt mai
bine de 5 ani de când nu au fost introduse
spre compensare sau gratuitate terapii noi.
Vorbim de medicamente de ultimă generaţie,
care sunt mai eficiente, cu mai puţine efecte
adverse, cu un grad de tolerabilitate mai mare
și, paradoxal, care implică cheltuieli mai reduse
pentru bugetul Sănătăţii. Sunt medicamente
în mare parte pentru bolnavii de cancer, de
hepatită, diabet, cei cu boli cardiovasculare,
pe scurt pentru bolnavii cronici care luptă în
fiecare zi pentru supravieţuire'', a declarat Dan
Zaharescu, director executiv Asociaţia Română
a Producătorilor Internaţionali de Medicamente
(ARPIM).
La rândul său, Sorin Popescu, coordonator
Grup Comunicare ARPIM a arătat că "speranţa
de viaţă scăzută a românilor se justifică și prin
faptul că România se află pe ultimele locuri și
la alte capitole ale Sănătăţii: alocarea procentuală din PIB, cheltuielile cu medicamente per
capita sau consumul de medicamente''.
''În acest context poate România recupera
acest decalaj la nivel european? Pot ajunge
românii să aibă aceeași speranţă de viaţă ca
ceilalţi europeni? Da, în condiţiile unei investiţii
constante și continue în sănătate. Dacă România va aloca anual 1-1,5% din PIB în plus
Sănătăţii, în anul 2020 se va ajunge la nivelul
mediu european. Astfel, când România va
privi Sănătatea ca pe o investiţie și nu ca pe o
cheltuială, treptat va crește și speranţa de
viaţă a românilor", a arătat Popescu.

Mitrașcă Petru

Claudia Boghicevici anunţa anul trecut
un plan îndrăzneţ de ocupare a tinerilor
prin prisma obiectivelor propuse: ori locuri
de muncă pentru tineri, ori înrolarea lor
într-un curs de formare/perfecţionare la
absolvirea căruia să fie angajabili. Ambele
obiective urmau să fie îndeplinite de Guvern
în cel mult patru luni de la absolvirea școlii.
Între timp, s-a schimbat Guvernul și
cu el și ministrul de la Muncă. Ce s-a întâmplat cu planul de ocupare a tinerilor?
Actualul Minister al Muncii a decis elaborarea, în cadrul unui grup de instituţii, a
planului naţional privind locurile de muncă
pentru tineri, au spus pentru ECONOMICA.NET oficialii Ministerului de resort.
Guvernul României a gândit acest plan
printr-o serie de modificări aduse legii
76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru
șomaj și stimularea forţei de muncă.
Pe hârtie, planul e îndrăzneţ. Iată declarativ, care sunt priorităţile Guvernului
român sintetizate în planul naţional de
ocupare:
• crearea de noi locuri de muncă prin
implementarea programelor de dezvoltare
a antreprenoriatului în rândul tinerilor;
• stagii de ucenicie și de formare profesională la locul de muncă pentru tineri
pentru dobândirea de experienţă profesională;
• consiliere și orientare în carieră a tinerilor, mai ales a celor cu nivel scăzut de
calificare;
• recunoașterea competenţelor dobândite de tineri în sistemul informal sau
non-formal de educaţie și formare profesională.
În realitate, la cea mai importantă întrebare care gravitează în jurul planului
naţional de ocupare - câte locuri de muncă
pentru tineri prevede planul că va crea
Guvernul - Ministerul Muncii răspunde
ambiguu că planul de ocupare a tinerilor
vizează "creșterea șanselor de ocupare a
tinerilor și reducerea timpului petrecut
de tineri în șomaj".
"Precizăm că acest plan identifică priorităţi de acţiune în domeniul ocupării tinerilor și măsuri subsumate acestora, prin
a căror implementare se urmărește reducerea
timpului petrecut în șomaj și inactivitate
de către tineri și creșterea șanselor lor de
ocupare. De asemenea, menţionăm că măsurile incluse în cadrul planului vizează
sprijinirea tinerilor care nu au un loc de
muncă și stimularea inserţiei cât mai rapide
a acestora pe piaţa muncii", ne-au răspuns
oficialii Ministerului Muncii.

Când se face planul
și cât costă
Ministerul Muncii nici nu știe nici când
va fi implementat planul naţional de ocupare, dar ne-a asigurat că planul se face.

"Proiectul Planului naţional privind
locurile de muncă pentru tineri a fost
transmis spre consultare instituţiilor financiare internaţionale cu care România
a încheiat un Memorandum de Înţelegere.
Au fost preluate recomandările formulate
de aceste instituţii, iar forma finală a planului a fost transmisă membrilor grupului
de lucru în vederea agreării acesteia", neau explicat oficialii Ministerului Muncii.
Următorul pas în direcţia implementării
planului constă în avizarea acestuia de
către ministerele de linie implicate în elaborare și implementare, ca să poată fi
transmis spre aprobare, prin Memorandum,
Guvernului României, au conchis oficialii
Ministerului Muncii.
Ministerul Muncii nu a putut comunica
nici câţi bani va aloca Guvernul ca să implementeze planul naţional de ocupare a
tinerilor.

Marele plan naţional
e de fapt o exigenţă a UE
În fapt, planul Guvernului de a găsi tinerilor un loc de muncă la absolvirea
școlii nu e o iniţiativă originală.
Planul naţional de ocupare a tinerilor
e rezultatul angajamentului statelor UE la
reuniunea Consiliului European informal
din 30 ianuarie 2012. În cadrul acestei
reuniuni, statele membre și-au asumat că
vor pregăti planuri naţionale pentru ocuparea forţei de muncă cu accent pe combaterea șomajului ridicat în rândul tinerilor
cu vârste cuprinse între 16-24 de ani.

Cum a văzut UE planurile
naţionale de ocupare
a tinerilor șomeri
Potrivit Consiliului European, planurile
naţionale de ocupare trebuie să fie o "garanţie pentru tineri, ori că vor fi încadraţi
în muncă, ori că vor fi cuprinși într-o
formă de învăţământ sau curs de formare
profesională (la capătul căruia să fie angajabili), în termen de patru luni de la terminarea școlii", chestiune confirmată de
Minister în scris pentru ECONO MICA.NET.
"La data de 30 ianuarie 2012, membrii
Consiliului European informal au adoptat
Declaraţia comună Spre o Consolidare
Favorabilă Creșterii și o Creștere Favorabilă
Ocupării Forţei de Muncă, recomandând
implementarea unor măsuri concrete cu
privire la ocuparea forţei de muncă, educaţie
și la formare profesională. La nivelul statelor
membre, aceste măsuri trebuie abordate
integrat în cadrul planurilor naţionale privind locurile de muncă, centrate pe implementarea „garanţiei pentru tineri”, ne-

au mai spus reprezentanţii Ministerului
Muncii.
Punctual, Declaraţia Consiliului European conţine recomandări făcute statelor
membre ca să crească angajabilitatea tinerilor șomeri și să se concentreze pe
creșterea substanţială a numărului de stagii
de ucenicie și de formare profesională la
locul de muncă. .

În ce stadiu se aﬂă
proiectul CE care trasează
planurile naţionale de
ocupare a tinerilor
"Comisia Europeană a lansat pe 5 decembrie 2012, pachetul privind ocuparea
tinerilor care cuprinde - ca principală
componentă - propunerea de Recomandare
a Consiliului privind instituirea unor „garanţii pentru tineri”, ca răspuns la creșterea
îngrijorătoare a șomajului în rândul acestei
categorii, în ultimii patru ani", au explicat
oficialii Ministerului Muncii pentru ECONOMICA.NET.
Proiectul de Recomandare privind înfiinţarea unei garanţii pentru tineri se află
în dezbatere în cadrul propunerii de Regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind Programul Uniunii
Europene pentru Schimbare Socială și Inovare, ne-au mai spus oficialii Ministerului
Muncii. Recomandarea urmează să fie
aprobată de miniștrii de resort din statele
membre UE în cadrul reuniunii Consiliului
Ocupare, Politică Socială, Sănătate și Afacerile Consumatorului care va avea loc pe
28 februarie, ne-au spus oficialii Ministerului Muncii.
La finalul acestui traseu birocratic, garanţia pentru tineri va fi implementată în
toate statele membre putând fi finanţată
din FSE (2014 – 2020) și din Fondul de
Coeziune, au conchis oficialii Ministerului
Muncii.
Rămâne de văzut dacă România va
pune în aplicare Recomandarea CE privind
crearea de locuri de muncă pentru tineri
sau profesionalizarea acestora ca să devină
angajabili.

Urgenţa: unul din cinci
tineri din UE e șomer
"La nivelul Uniunii Europene, numărul
tinerilor aflaţi în șomaj a ajuns la 5,52
milioane, ceea ce înseamnă că mai mult
de un tânăr din cinci nu are loc de muncă,
fapt care evidenţiază dificultăţile crescânde
legate de tranziţia de la studii la viaţa
profesională", spun oficialii Ministerului
Muncii.

Boghian Valentin Adrian
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Potrivit analizei Econtext, Galaţiul este unul dintre cele 3 judeţe din România unde
PIB-ul pe cap de locuitor, exprimat în euro, a scăzut continuu din 2008 până în
2013, în timp ce în cazul celorlalte 39 de judeţe veniturile locuitorilor au crescut

Galaţiul a „sărăcit” în ultimii 5 ani
Econtext a realizat un clasament al judeţelor din România în funcţie de evoluţia
PIB-ului pe cap de locuitor de la începutul
crizei, și anume anul 2008, și până în prezent.
Iar rezultatele care au reieșit în ceea ce
privește judeţul Galaţi nu sunt deloc îmbucurătoare, ci de-a dreptul alarmante, deși
avertizări despre situaţia cu care se confruntă
Galaţiul în ceea ce privește lipsa de investiţii
(și nu facem referire la „explozia” de malluri), disponibilizările de personal care au
condus la creșterea continuă a numărului
de șomeri și negăsirea unui sistem de facilităţi
care să atragă și să sprijine investitorii, mai
ales pe cei autohtoni, au existat de-a lungul
ultimilor ani, ele venind atât din partea președintelui IMM-urilor gălăţene, Marian Filimon, cât și de la alţi reprezentanţi de
frunte ai unor instituţii gălăţene sau de
lideri de sindicat care au cerut ca autorităţile
să ia măsuri pentru stoparea desfiinţării locurilor de muncă. Unul dintre proiectele
care a fost „născut” anul trecut a fost cel
legat de înfiinţarea zonei intercomunitare
metropolitane Galaţi - Brăila, care ar fi
urmat să cuprindă și localităţi din Tulcea,
printre iniţiatorii acestui proiect fiind Ciprian
Dediu, Dan Lilion Gogoncea, Ion Mocanu,
președintele Camerei de Comerţ și Industrie
Galaţi, precum și alţii, proiect care a fost
demarat în vederea atragerii fondurilor europene mai ales pentru sectorul de strategie
a Dunării. Iniţiativa a fost considerată bună
și de către primarul liberal Marius Stan,
edilul șef al urbei, ca și city-managerul Aurel
Vlaicu anunţând că fac demersuri pentru
atragerea de fonduri europene sau de in-

a ajuns un pol al sărăciei și se află în coada
clasamentului. Din păcate, se pare că nu se
schimbă cu adevărat ceva în bine”, ne-a declarat președintele IMM-urilor gălăţene,
Marian Filimon.

Romii
se mobilizează

Galaţiul încă
nu a depășit criza

vestitori la Galaţi. De atunci și până în prezent, chiar dacă au avut loc alegeri locale și
Galaţiul are o nouă conducere, singurele
lucruri palpabile unde s-a putut vedea efectuarea unor investiţii au fost mall-urile. „Ce
să mai zic legat de analiza făcută de cei de
la Econtext? Eu tot zic de ani de zile că
acest oraș va muri dacă nu sunt atrase investiţii, și nu mă refer la mall-uri, dacă nu
se pune pe picioare Parcul Industrial, dacă
nu se acordă anumite facilităţi investitorilor
interesaţi să facă ceva în Galaţi, și aici nu
mă refer la comerţ. Cu un număr mare de
șomeri și cu lipsa de investiţii, în condiţiile
în care nu profităm nici de faptul că Dunărea
trece pe lângă noi, nu e de mirare că Galaţiul

Conform analizei făcute de Econtext,
din cele 42 de judete (41 + București), 39
au depășit nivelul anului 2008. Cu alte
cuvinte, în 39 de judeţe, PIB-ul pe cap
locuitor va ajunge în 2013 peste valoarea
din 2008, ceea ce înseamnă că ele au depășit
criza, se afirmă în analiza Econtext. Galaţiul
nu se află, din păcate, printre cele 39 de
judeţe. Judeţul nostru face parte din rândul
celor 3 judeţe unde nivelul din acest an este
estimat a fi sub cel din 2008, ceea ce, potrivit
specialiștilor Econtext, înseamnă că se află
tot în criză. Cele 3 municipii unde criza
încă își arată colţii sunt București, Galaţi și
Călărași, unde PIB-ul pe cap de locuitor înregistrat în 2008 (calculat în euro) este mai
mare comparativ cu cel din 2013, în timp
ce în cazul celorlalte 39 judeţe PIB-ul a înregistrat o creștere în anul 2013 faţă de
2008. Conform datelor prezentate de Econtext, PIB-ul pe cap de locuitor în anul 2008
se ridica la nivelul judeţului Galaţi la 4.659
de euro, în timp ce în anul 2013 PIB-ul pe
cap de locuitor este estimat la valoarea de
4.582 de euro, ceea ce înseamnă o scădere
de 1,30%.

Caranghel (Glăvan-Caranghel)
Gabriela

Piaţă constantă a apartamentelor, terenurilor și chiriilor

Galaţiul nu mișcă nici în sus nici în jos pe piaţa imobiliară
Apartamentele din Galaţi și-au menţinut
constante preţurile pe parcursul ultimelor
6 luni ale anului 2012, chiriile la birouri au
rămas și ele neschimbate, iar preţul terenurilor nu a cunoscut nicio fluctuaţie. Așa
arată piaţa imobiliară în cea de-a doua jumătate a celui de-al cincilea an de criză.
Pentru al cincilea an consecutiv, compania
Darian DRS SA, cel mai important jucător
independent de pe piaţa de evaluări din
România, prima companie din ţară acreditată
RICS la nivel corporativ, a lansat studiul
„Analiza pieţei imobiliare" alături de “Indicele
Imobiliar Darian”. Studiul cuprinde cele mai
mari 27 de orașe din Romania, analizând
evoluţia pieţei pe fiecare sector al pieţei imobiliare, fiind singura analiză exhaustivă de
acest fel la nivel naţional, care ia în considerare preţurile de tranzacţionare.
Preţul de vânzare al apartamentelor vechi
din Galaţi s-a situat la același nivel ca în
urmă cu un an de zile, respectiv 668 euro/mp
dar comparând anul 2012 cu primul an de
criză – 2008 – preţurile de vânzare au cunoscut o scădere de 40% – relevă datele
companiei de consultanţă și evaluare DARIAN prin biroul local din Galaţi.
În zona Piaţa Centrală, apartamentele
vechi cu două camere s-au vândut cu preţuri
cuprinse între 700 și 800 euro/mp Su, în

Printre proiecte - renovarea
blocului G4 din Micro 19

timp ce pentru același tip de apartamente
din zone mai slab cotate, cum ar fi Micro
38-39-40, preţurile au fost cuprinse între
500 și 630 euro/mp Su.
Comparativ, la nivel naţional, în semestrul
2 din 2012, preţul mediu de tranzacţionare
al apartamentelor vechi, a fost de aproximativ
696 euro/mp, în scădere cu aproximativ
40% faţă de perioada de început a crizei și
cu aproximativ 2,5% mai mici comparativ
aceeași perioadă din 2011. Cele mai scumpe
apartamente rămân în continuare în București, unde preţul mediu a fost în al doilea
semestru din 2012 de 961 euro/mp.
Asemenea apartamentelor vechi, pe parcursul lui 2012 și preţurile celor noi au
rămas neschimbate faţă de 2011, acestea
fiind situate la nivelul de 748 euro/mp. Faţă
de începutul crizei, preţurile apartamentelor
noi au scăzut cu aproximativ 35%.
“Cum programul «Prima Casă» care a
susţinut industria imobiliară în ultimii ani
este practic finalizat, iar planurile guvernamentale prevăd un nou proiect, «Noua
Casă», s-ar putea să asistăm la o scădere
mai accentuată a preţurilor apartamentelor
vechi și o menţinere sau chiar o creștere
ușoară a celor noi, în special a celor bine
dimensionate și amplasate în zone cu infrastructură bună”, a declarat Adrian Crivii,

președintele companiei de evaluare DARIAN
În ceea ce privește terenurile din Galaţi,
preţurile acestora au înregistrat de-a lungul
crizei imobiliare o reducere de aproximativ
42%, scăderea în ultimele 12 luni fiind de
aproximativ 1%.
Raportul privind analiza pieţei imobiliare
realizat de compania Darian mai relevă
faptul că pentru spaţiile de birouri chiriile
se menţin la nivelul anului anterior.
“În funcţie de zonă, finisaje și dotări, se
situează pe intervalul mediu de 5-9 euro/mp.
Zonele centrale sunt caracterizate de o chirie
medie de 7-9 euro/mp/lună, iar pentru cele
semicentrale, preţul de închiriere se situează
în intervalul 6-8 euro/mp/lună. Chiriile
pentru spaţiile de birouri vor stagna sau
chiar vor scădea pe fondul creșterii ofertei”,
crede Mihaela Dobrin, expert evaluator DARIAN.
Compania Darian, cu birouri în 20 de
orașe din ţară, este cea mai veche firmă cu
capital integral românesc care activează în
sfera consultanţei pentru evaluare. Semestrial,
compania realizează o analiză privind evoluţia
pieţei imobiliare din România, pe baza
acestui studiu, elaborând și indicele imobiliar
Darian.

Lupu (Tudorache) Diana Aura

În cadrul ședinţei de lucru a Biroului
Judeţean pentru Romi, care a avut loc joi
la Prefectură, au fost discutate mai multe
proiecte la care vor participa cei care fac
parte din această comunitate. Conform
spuselor Vioricăi Gotu, reprezentanta Biroului, proiectele sunt binevenite deoarece,
în primul rând, vor fi create locuri de
muncă. Printre subiectele discutate s-a
numărat și renovarea blocului G4 din
Micro 19, iar suma necesară acestui demers
este de peste 3 milioane de euro. „Avem
mai multe proiecte și nu sunt adresate în
special, Alianţei Romilor. Ele rezolvă problemele comunităţii, în general, dar ne
aliniem și noi. Cel mai important este un
centru de sănătate - prin intermediul
acestui proiect au fost înfiinţate două
centre socio-medicale, unul la Ivești și
unul la Frumușiţa. Sunt foarte bune, pentru
că există un modul cu încăperi și au toate
dotările. Astfel, oamenii noștri pot să vină
pentru a-și rezolva problemele. Dacă cei
care se ocupă de centre nu pot rezolva
ceva, îi direcţionează la noi. Trebuie să
menţionez că fără sprijinul instituţiilor locale, romii, oricât de mult suflet ar pune,
nu pot reuși”, a explicat Viorica Gotu.
Printre realizările de care se mai bucură
comunitatea romilor se numără și aprobarea unor finanţări de la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Aici au
fost elaborate două fișe de proiect - renovarea blocului G4 din Micro 19 și înfiinţarea unui centru multifuncţional. „Sunt
convinsă că suma de 3 milioane și jumătate
de euro nu sunt suficienţi pentru a reface
blocul G4, chiar dacă pare o sumă mare.
Vor fi reconstruite instalaţiile sanitare,
electrice și va fi făcută o curăţenie lună.
Fișele de proiect încă sunt în faza de aprobare. De asemenea, va avea loc și o consiliere a celor care locuiesc în acel bloc,
pentru a ști să păstreze curăţenia și să
aibă grijă de bunurile de acolo. Din câte
am înţeles, jumătate dintre locuinţe sunt
proprietate personală. În privinţa centrului
multifuncţional, a fost primită finanţarea
de 1.800.000 de euro și aici Primăria Galaţi
vine cu 20 la sută. E necesar pentru că
vor fi create și locuri de muncă”, a mai explicat Viorica Gotu.

Babotă Corina
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Neofit, mitropolitul
orașului Ruse, este
noul Patriarh
al Bisericii Ortodoxe
Bulgare
Neofit, mitropolitul orașului Ruse (nordestul ţării), este noul Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Bulgare. Neofit a câștigat duminică 94 dintre voturile delegaţilor la
Adunarea Naţională Bisericească. Pe locul
doi a rămas Gavrail, mitropolitul Loveciului.
Ceremonia de întronizare va avea loc duminică după-amiază la catedrala Sf. Alexandăr Nevski, în prezenţa președintelui
bulgar Rosen Plevneliev, a multor reprezentanţi ai elitei politice, precum și a
multor oaspeţi din celelalte biserici ortodoxe.
Născut în 1945 la Sofia, Neofit a studiat
la Sofia și la Moscova, în anul 1975 a devenit monah la Mănăstirea din Troian. În
anul 1994 a devenit mitropolit de Ruse.
Potrivit Comisiei pentru studierea arhivelor fostei Securităţi de stat, Neofit a
colaborat cu serviciile secrete comuniste,
sub numele de cod Siemonov. O mare
parte din dosarul lui de agent a fost
distrus, fiind păstrat un singur act din
care însă nu reiese în ce a constat activitatea lui de colaborator.
Fostul patriarh al Bisericii Ortodoxe
Bulgare, Maxim, s-a stins din viaţă la 6
noiembrie 2012, la doar câteva zile după
ce împlinise vârsta de 98 de ani. Maxim a
fost și patriarhul care a rămas cel mai
lung timp în fruntea Bisericii Ortodoxe
Bulgare de la înfiinţarea ei în urma cu 12
secole. Întronizat pe 4 iulie 1971, Maxim
a condus biserica în unii dintre cei mai
grei ani de existenţă.

Buruiană Florina Mirela

În Turcia, narghileaua
a fost interzisă
în locurile publice
O tradiţie străveche, reprezentativă
pentru cultura turcă, și anume fumatul
narghilelei, a fost interzisă de duminică în
locurile publice - o lege care o completează
pe cea referitoare la ţigări, conform AFP.
Această măsură se înscrie în cadrul
noilor reglementări ale guvernului conservator privind lupta împotriva tabagismului. Conform acestei măsuri, fumatul
celebrelor pipe cu apă în locuri publice
este interzis, iar contravenienţii vor fi
amendaţi.
În 2009 guvernul de la Ankara și-a început ofensiva împotriva tabagismului
atacându-i pe fumătorii de ţigări. Acestea
au fost interzise în toate locurile publice,
inclusiv baruri, restaurante și cafenele.
Tot în acea perioadă a fost interzis fumatul
narghilelei de către minori.
Narghileaua era foarte populară în perioada Imperiului Otoman, însă consumul
s-a redus considerabil abia după trecerea
la republică și modernizarea acestui stat,
în 1923, an începând cu care ţigările au
câștigat treptat în popularitate.
În ultimii ani, în contextul interzicerii
ţigărilor, naghileaua a redevenit la modă
în localurile din marile orașe.

Badiu Marian

Până acum numai 98 din cele 193 de state membre ale ONU
au recunoscut independenţa acestui stat

La cinci ani de la independenţă,
Kosovo mai are multe
vise de îndeplinit
La cinci ani de la declararea unilaterală
a independenţei de Serbia, Kosovo este un
stat în construcţie, cu o rată ridicată a
sărăciei și șomajului, cu grave probleme de
corupţie și cu un conflict etnic nesoluţionat
între majoritatea albaneză și minoritatea
sârbă, scrie EFE într-un comentariu.
La 17 februarie 2008, sute de mii de kosovari albanezi euforici au ieșit pe străzi
pentru a sărbători decizia Parlamentului de
la Pristina, care declarase unilateral independenţa Kosovo faţă de Serbia. Cinci ani
mai târziu, acel optimism și promisiunile
oamenilor politici par să se fi evaporat, pe
fondul acumulării de probleme, îndeosebi
de ordin social.
Cu o rată a șomajului de peste 40% și un
venit anual pe locuitor de abia 2.300 de
dolari, economia acestei foste provincii sârbe
a cunoscut o ușoară ameliorare, însă ritmul
este foarte lent.
„Guvernul a făcut prea puţin pentru a
accelera creșterea economică, iar slăbiciunea
sectorului privat complică și mai mult perspectivele economice”, a declarat pentru Efe
un analist al grupului de reflecţie Riinvest,
Lumir Abdixhiku.
În plus, criza economică globală a înrăutăţit situaţia în Kosovo, unde emigraţia
continuă să fie singura opţiune la o viaţă
mai bună pentru mulţi kosovari.
„Eram șomer înainte de independenţă
și încă mai caut de lucru”, rezumă această
paralizie Agron Kelmendi, tehnician minier
în vârstă de 41 de ani, pentru care faptul că
trăiește într-un stat suveran nu i-a schimbat
în niciun fel viaţa.
Deși suveranitatea Kosovo s-a bucurat
de sprijinul SUA și a majorităţii statelor
membre ale Uniunii Europene, până acum
numai 98 din cele 193 de state membre ale
ONU au recunoscut independenţa acestui
stat. Mai multe ţări importante, îndeosebi
China și Rusia, cu putere de veto în Consiliul
de Securitate al Naţiunilor Unite, au afirmat
în repetate rânduri că susţin Serbia în decizia

acesteia de a respinge independenţa kosovară.
Având închisă ușa ONU și a altor organisme, deși este membru al Băncii Mondiale
și al Fondului Monetar Internaţional (FMI),
Kosovo este stat doar pe jumătate. Mărturii
ale acestei stări de fapt o constituie lipsa
unui prefix telefonic propriu - Kosovo se
vede nevoit să folosească prefixul de ţară al
Monaco, Serbiei și Sloveniei - sau interdicţia
impusă sportivilor kosovari de a-și reprezenta
ţara în competiţiile internaţionale.
Corupţia este o altă mare plagă a acestei
naţiuni tinere, cu un vicepremier și trei foști
miniștri anchetaţi și chiar puși sub acuzare
pentru abuzuri, doar în ultimul an.
Studii sociologice reflectă o lipsă de încredere tot mai pronunţată a kosovarilor în
instituţiile statului, iar corupţia este considerată drept una dintre principalele preocupări. Însă nu doar guvernanţii proprii
sunt prost văzuţi. Kosovarii sunt nemulţumiţi
și de Eulex, misiunea civilă a UE în Kosovo,
a cărei misiune este să ajute la combaterea
corupţiei și a crimei organizate.
Totuși, în pofida instabilităţii politice și
economice, cei cinci ani de independenţă
au produs și câteva efecte pozitive. Reţeaua
de autostrăzi și de școli s-a îmbunătăţit semnificativ, salariile personalului sanitar și din
învăţământ, dar și pensiile au crescut, însă
nu suficient, continuând să se afle sub media
ţărilor balcanice.
Însă Kosovo continuă să fie sub tutelă
internaţională, nu doar a Eulex, ci și a NATO,
care garantează pacea și securitatea și care
trebuie să se asigure că tensiunea persistentă
dintre albanezi și sârbi nu degenerează.
Aceste tensiuni sunt grave îndeosebi în nord,
unde se află concentrată populaţia sârbă
care continuă să fie fidelă Belgradului și
respinge orice legitimitate a Pristinei. În
fapt, autoritatea guvernului kosovar este
cvasiinexistentă în această regiune.
În 2011, trimiterea de forţe de poliţie
pentru a controla punctele de frontieră cu

Serbia a degenerat într-o revoltă a populaţiei
sârbe și s-a soldat cu moartea unui agent.
„Nu se vor produce conflicte la scară largă,
însă chiar și incidente minore afectează
poziţia Kosovo pe plan internaţional”, explică
analistul Leon Malazogu, de la grupul de
reflecţie D4D din Pristina.
Este la fel de adevărat că în alte zone,
mai la sud, comunităţile sârbe încep să colaboreze cu Pristina. Iar dacă pe străzi tensiunea este evidentă, în birouri și companii
există aplecare spre dialog. Belgradul continuă
să considere ilegală independenţa kosovară,
dar a fost de acord să negocieze cu Pristina
anumite aspecte practice de convieţuire, sub
presiunea Bruxelles-ului care condiţionează
viitorul Serbiei în UE de îmbunătăţirea relaţiilor cu Kosovo.
Serbia și Kosovo au reușit să încheie
acorduri în domeniul controlului vamal și
al frontierelor, deși statutul sârbilor din nord
continuă să fie nodul gordian al conflictului
kosovar. Pe de o parte, există presiunile comunităţii internaţionale asupra autorităţilor
de la Pristina pentru ca această regiune nordică să primească o amplă autonomie, iar
pe de altă parte, Belgradul este îndemnat să
accepte faptul că Kosovo, incluzând aici și
nordul fostei provincii, este de-acum independent.

Gîlcanu Florin

Lupta cu „invazia culturală străină”

Statuete ale lui Buda și păpuși Barbie interzise în Iran
În Iran, statuetele lui Buda au avut aceeași
soartă cu cea a păpușilor Barbie și a celor întruchipând personaje din filmul Familia Simpson. Autorităţile iraniene au confiscat din
magazine, la Teheran, statuete ale lui Buda
cu scopul de a opri promovarea acestei religii
în ţara islamică, informează presa locală.

Iranul a interzis de multă vreme comercializarea păpușilor Barbie, pentru a bloca
extinderea influenţei occidentale în această
ţară, însă este pentru prima dată când autorităţile iraniene interzic simboluri provenind
din estul mapamondului.
Saeed Jaberi Ansari, un demnitar care răspunde de protejarea moștenirii culturale a
Iranului, a indicat că statuile lui Buda reprezintă
simboluri ale unei „invazii culturale” străine.
Autorităţile de la Teheran nu vor permite
comercializarea de obiecte care promovează
o anumită religie, a indicat oficialitatea iraniană, subliniind că această „curăţenie” va
continua.
Iranienii își decorează automobilele și

căminele cu statuete ale lui Buda. Majoritatea
sunt executate în China și intră în ţară prin
zona liberă din Golf.
Iranienii folosesc respectivele statuete
cu scop decorativ, nu religios, a declarat
proprietarul unui magazin care comercializează asemenea obiecte.
Pe lângă islam, Constituţia Iranul permite
practicarea altor religii și recunoaște creștinismul, iudaismul și zoroastrismul, sub rezerva „monitorizării” acestora.
În 2010, o presupusă asociaţie fundamentalistă a ridicat la Teheran mai multe
statui ale unor personalităţi iraniene proeminente.

Lepădatu Constantin
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Agricultura românească, în statistica Eurostat

Suntem fruntași la numărul
de lucrători din agricultură

Avem cei mai mulţi muncitori în agricultură, dar și cel
mai mic venit real pe cap de locuitor. Potenţialul este însă
mare, iar dacă producţiile s-ar dubla, cu totul altfel ar sta
lucrurile la capitolul financiar în agricultură.
Polonia, România, Italia, Spania, Franţa și Germania sunt
statele cu cea mai mare pondere a forţei de muncă ocupată în
agricultură. Potrivit ultimului recensământ agricol, efectuat
în 2010, circa 23 milioane de persoane lucrau în agricultură
în cele 12 milioane de exploataţii agricole din UE-27. Cifra
include exploataţiile agricole și mâna de lucru familială, dar și
cea provenită din afara familiei, care nu își ocupă timpul în
totalitate cu agricultura. În 2010, mâna de lucru agricolă care
lucra tot timpul la nivel de UE-27 în agricultură se ridica la
9,7 milioane de persoane, dintre care 7,5 milioane (adică
77%) reprezentau mâna de lucru familială.
Dintre statele membre UE, Polonia este ţara care are cea
mai importantă forţa de muncă ocupată în agricultură (1,9
milioane de persoane), urmată de România (1,6 milioane),
Italia (1 milion), Spania (0,9 milioane), Franţa (0,8 milion) și
Germania (0,5 milioane). Împreună, cele șase state membre
acoperă circa 70% din mâna de lucru totală a UE-27. Cele
mai mari procente în ceea ce privește forţa de muncă familială
erau înregistrate în Polonia (95% din total mâna de lucru), Irlanda (92%), Malta (90%), Republica Cehă (75%), Slovacia
(69%), Franţa și Estonia (45% fiecare). Cât privește forţa de
muncă non-familială (care muncește în mod neregulat în
agricultură), cele mai mari procente se consemnează în Spania
(19%), Olanda (13%) și Italia (12%).

Exploataţiile ecologice,
doar 1,3% din total
La nivelul UE-27, în 2010 existau circa 156.000 de exploataţii
agricole ecologice, adică 1,3% din numărul total al exploataţiilor.
În termeni de suprafaţă, circa 5 milioane de hectare erau
folosite pentru agricultura ecologică, adică 2,9% din ansamblul
suprafeţei agricole utilizate. Printre statele membre, proporţia
exploataţiilor agricole ecologice în numărul total al exploataţiilor
era cea mai ridicată în Austria (13%), Republica Cehă (7%),
Suedia (6%), Estonia, Finlanda, Germania și Danemarca (5%
fiecare). Austria ocupă prima poziţie în ceea ce privește
ponderea agriculturii ecologice (12% din suprafaţa agricolă
totală utilizată pentru agricultura bio), fiind urmată de Suedia
(10%), Estonia și Republica Cehă (9% fiecare).
În anul 2010, în România existau circa 3,85 milioane de
exploataţii agricole care administrau 13,3 milioane de hectare,
potrivit datelor Eurostat. Doar 0,2% din suprafaţă era certificată
în sistem ecologic.

Venitul real în agricultură în UE,
în 2012
România se numără printre ţările care au înregistrat cea
mai mare scădere a venitului agricol real pe activ în 2012 la
nivel european, respectiv -16,4%, alături de Ungaria, cu 15,7%, sau Slovenia, cu -15,1%, potrivit estimărilor Eurostat.
Cele mai mari creșteri ale venitului agricol au fost consemnate
în Belgia (+30,0%), Olanda (+14,9%), Lituania (+13,6%) și
Germania (+12,1%).
Trebuie remarcat însă că, la nivelul UE, venitul agricol real
s-a majorat cu 1% comparativ cu avansul de 8% din 2011.
Conform estimărilor, venitul agricol real pe activ în UE s-a
mărit în perioada 2005 – 2012 cu 29,7%, în timp ce forţa de
muncă s-a redus cu 20,0%.
Majorarea venitului agricol în 2012 la nivelul UE se
datorează în special creșterii valorii producţiei agricole pe
fondul preţurilor mai mari (+1,8%), dar și al scumpirii
inputurilor (+1,6%).

Volume mai mici, preţuri mai mari
Pentru 2012, potrivit estimărilor, valoarea producţiei
agricole, raportată la preţurile de producţie în UE-27, era
prognozată pe creștere – 1,8%, pe fondul unei progresii slabe
a valorii producţiei vegetale (+0,5%) și a celei mai importante
– animale (+3,8%). Majorarea valorii producţiei vegetale este
consecinţa creșterii preţurilor reale (+6,3%), compensată de
reducerea volumului de producţie (-5,4%). Volumele s-au
redus la cea mai mare parte a produselor, începând de la
plante și flori (-0,8%), legume proaspete (-2,0%), sfecla de
zahăr (-6,2%), fructe (-6,5%), cereale (-7,3%), până la oleaginoase
(-7,9%). Scăderea a fost mare la cartofi (-13,8%) și vin (15,6%). Preţurile s-au mărit la toate categoriile de produse vegetale: sfecla de zahăr (+1,2%), plante și flori (+1,4%), cartofi
(+3,2%), fructe (+4,7%), vin (+6,2%), legume proaspete
(+7,8%), oleaginoase (+8,8%) și cereale (+9,1%).
Majorarea valorii producţiei animale este determinată în
principal de creșterea preţurilor (+3,9%), în timp ce volumul
de producţie s-a redus lejer (-0,2%). Volumul producţiei s-a
redus la bovine (-2,4%), ouă (-1,8%), ovine și caprine (-1,2%),
dar și la porcine (-1,0%), în timp ce s-a mărit producţia de
lapte (+0,9%) și cea de carne de pasăre (+2,7%). Preţurile s-au
micșorat la lapte (-5,4%), dar și la ovine și caprine (-1,3%) și
s-au mărit la pasăre (+1,9%), bovine (+8,5%), porcine (+10,2%)
și cel mai mult la ouă (+36,2%).

Drugă (Stan) Oana Maria

Ca urmare a aderării Croaţiei la UE,

România va pierde
un loc de eurodeputat

România se află printre cele 12 ţări UE care vor
pierde din 2014 câte un loc de eurodeputat, ţara
noastră urmând să deţină 32 faţă de 33 în prezent,
potrivit unui proiect aflat în lucru la PE, care coroborează numărul aleșilor europeni cu prevederile
Tratatului de la Lisabona și aderarea Croaţiei.
De asemenea, Germania va pierde din 2014 trei
locuri de europarlamentari, urmând să deţină 96
faţă de 99 în actuala formulă a legislativului european,
potrivit proiectului adoptat marţi de Comisia pentru
Afaceri Constituţionale a PE.
Alături de România, vor mai pierde câte un eurodeputat Grecia, care rămâne cu 21, Belgia (21),
Portugalia (21), Cehia (21), Ungaria (21), Austria
(18), Bulgaria (17), Irlanda (11), Lituania (11) și Letonia
(8), precum și Croaţia, care are în prezent 12 euroobservatori.
Parlamentul European va avea în total 751 de
locuri, în conformitate cu plafonul stabilit de Tratatul
de la Lisabona.
Cu excepţia Germaniei, celelalte mari state europene nu vor pierde niciun loc, astfel încât Franţa
va rămâne cu 74 de locuri, Marea Britanie și Italia
cu câte 73, Spania cu 54, Polonia cu 51, Olanda cu
26 și Suedia cu 20.
Celelalte ţări care nu vor pierde locuri sunt Danemarca (13), Slovacia (13), Finlanda (13), Slovenia
(8), Estonia (6), Cipru (6), Luxemburg (6) și Malta (6).
Această formulă de repartiţie a locurilor din Parlamentul European se bazează pe principiul că
"nicio ţară nu obţine mai multe locuri și niciuna nu
pierde mai mult de unul".
Această formulă are și cele mai mari șanse să
treacă de votul în plenul Parlamentului European și
să obţină un consens al liderilor statelor UE la nivelul
Consiliului European, necesare înainte de stabilirea
cadrului legislativ pentru alegerile din 2014.
România ar putea pierde în legislatura 20192014 alte locuri de eurodeputaţi, având în vedere
scăderea de populaţie din rezultatele recensământului
din 2011.

Bran (Ciochină) Mariana
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Topul celor mai căutate joburi

ANOFM:

Unde vor studenţii să lucreze

Rata șomajului la
nivel naţional a urcat
la 5,82%, în ianuarie

În topul preferinţelor studenţilor în materie de joburi se afla marketing-ul (27%) și
relaţiile publice (27%), urmate de resursele
umane (HR), unde 22% dintre studenţi șiar dori un loc de muncă în viitor. Chiar
dacă nu se află în top 3, un job de vânzări iar satisface pe studenţi, 20% declarând că
acesta este un domeniu în care le-ar plăcea
să lucreze. La polul opus, domenii precum
producţia/ industrial (3%), mentenanţa tehnică/ service (3%) sau suport operaţional
(2%), potrivit datelor studiului ”Cei mai
iubiţi angajatori din România”, realizat de
Mercury Research.
Studiul relevă și concluzii legate de cum
se împacă visurile studenţilor cu realităţile
din piaţa muncii.
În acest moment, doar 6% dintre angajaţi
lucrează sau au lucrat în marketing, 6% în
relaţii publice și doar 5% în HR (resurse
umane).
Paradoxal, deși sunt la coada listei de
joburi, joburile în producţie/ industrial sunt
primele în topul locurilor de muncă actuale
(22%). Visul devine realitate numai când
vine vorba de vânzări, domeniu în care în
acest moment au experienţă de lucru 22%
dintre angajaţi.

Cum stăm la capitolul
experienţă?
Studiul citat mai arată că în România
avem de-a face cu o piaţă matură, în care în
majoritatea domeniilor experienţa angajaţilor
este de peste 3 ani.
Sunt totuși câteva domenii în care pre-

domină angajaţii cu experienţă sub 3 ani,
printre acestea numărându-se și marketingul, unde 6 din 10 specialiști nu au depășit
încă acest prag.
De asemenea, aceeași tendinţă se întâlnește și în domeniul colectării de creanţe,
trade marketing, sau consultanţă.
”Sunt domenii care au apărut în ultimii
ani, relevante pentru situaţia economică actuală, care necesită expertiza nouă, și abia
acum se formează specialiști în aceste arii
profesionale. În același timp, sunt domenii
în care au fost preferaţi specialiști cu mai
puţină experienţă în detrimentul specialiștilor
cu o maturitate de lucru mai mare, din
motive de eficientizare a costurilor, acesta
ar putea fi cazul consultanţei”, a declarat
Ioan Simu, director general la Mercury Research.
”În cazul marketing-ului, angajarea de
forţe proaspete poate fi explicată prin orientarea companiilor, în general, în direcţia
serviciilor de marketing, care a fost mai
evidentă în ultimii ani, precum și o mai
mare deschidere a companiilor mici și
mijlocii către astfel de activităţi”, a adăugat
Simu.
Dacă în 2011 două treimi dintre angajaţi
doreau să își schimbe locul de muncă, în
2012 situaţia a fost ușor diferită, numărul
acestora scăzând la 57%. De asemenea, în
2012 un număr mai mare dintre cei care își
căutau un loc de muncă au optat pentru
contactarea directă a companiei, pentru a
verifica oportunitatea unui loc de muncă
(39% faţă de 29% în 2011).

Călătoriile în interes de serviciu încep
să devină o barieră în alegerea locului de
muncă, în 2012 mai mult de un sfert dintre
respondenţi (27%) nefiind dispuși să-și
asume astfel de atribuţii, procent în creștere
faţă de 2011 (17%).

Ce se așteaptă
de la angajatori
O condiţie importantă pentru angajaţi
care a reieșit din discuţiile de tip focus grup
în prima parte a studiului și validată cantitativ
de etapa a doua este respectarea condiţiilor
contractuale de către angajator, aceasta aflându-se în topul condiţiilor pe care potenţialii
angajaţi le așteaptă de la angajator, întrunind
un scor de 7.3 puncte, după salariu (15
puncte) și siguranţa locului de muncă (8.5
puncte).
Studiul ”Cei mai iubiţi angajatori din
România” se realizează anual, cu scopul de
a contribui prin informaţiile și analizele pe
care le oferă la optimizarea interacţiunii
dintre potenţialii angajaţi și angajatori.
Studiul a constat în evaluarea cantitativă a
4.162 de respondenţi din mediul urban și a
acoperit o plajă largă de poziţii din diverse
arii profesionale și sectoare economice. A
fost elaborat împreună cu 18 manageri de
HR din companii de top din România și au
fost evaluate 138 de companii. Eșantionul
selectat este reprezentat de studenţi, muncitori
și specialiști cu studii medii, specialiști cu
studii superioare, middle manageri și top
manageri.

Adamache Netuţa

Rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns la 24% în UE, 55% în Spania și 58% în Grecia

Șomajul în rândul tinerilor a atins valori record
Cu o rată a șomajului în rândul tinerilor de 24%, Uniunea Europeană
a ajuns într-o situaţie fără precedent. În state precum Grecia și Spania
rata șomajului a depășit chiar 55%, ceea ce înseamnă că unul din doi
tineri nu are loc de muncă în momentul de faţă. Astfel, Parlamentul
European a sugerat Comisiei Europene și statelor membre urgentarea
implementării sistemelor de garanţii pentru tineret.
Sistemul de "garanţii pentru tineret" nu este o garanţie pentru
obţinerea unui loc de muncă, ci un instrument care garantează că toţi
tinerii sub 25 de ani și proaspeţii absolvenţi sub 30 de ani primesc o
ofertă de angajare de bună calitate ori își continuă educaţia sau ucenicia
în termen de maxim patru luni de când devin șomeri sau își termină
studiile. Ideea acestor garanţii a venit din Suedia și Finlanda, două
state care aplică acest sistem încă din 1984 respectiv 1996.
"Având în vedere situaţia alarmantă în care se găsesc tinerii
europeni, printre care si cei români, adoptarea unor măsuri urgente
cum ar fi garanţiile pentru tineri devin prioritare pentru asigurarea
viitorului României. Evoluţia economiei trebuie să fie însoţită de
eforturi de creare de locuri de muncă concentrate pe forţa de muncă
tânără și consider că aceste garanţii vor avea efectul scontat numai în
cazul în care vor fi însoţite de o corelare între strategiile naţionale de
ocupare a forţei de muncă și necesităţile viitoare ale economiei noastre,
de noi programe menite să asigure tinerilor o educaţie tehnologică
performantă și de o susţinere a dezvoltării spiritului antreprenorial în
rândul tinerilor prin acces sporit la fonduri europene și la consiliere în
afaceri" a declarat europarlamentarul român Petru Luhan.

Finanţare suplimentară din partea UE
pentru tineret
Sistemele de garanţii pentru tineret ar trebui să fie eligibile
pentru finanţare din fonduri europene și în special din Fondul
Social European. Astfel, Parlamentul European a cerut o suplimentare
a bugetului acestui program cu cel puţin 25%.

"Am cerut Comisei Europene să vină astfel în sprijinul statelor
membre, în special a celor care întâmpină momentan dificultăţi financiare, și să declare eligibile cât mai multe cheltuieli ce urmăresc
finanţarea măsurilor de combatere a șomajului în rândul tinerilor.
În plus, având în vedere că în tara noastră șomajul în rândul
tinerilor a ajuns la 23%, solicit autorităţilor competente din Romania
ca pentru viitoarea perioadă de programare 2014-2020 să acorde o
atenţie mult mai mare tineretului și în mod obligatoriu să includă
în structura programelor naţionale axe bine finanţate și special
dedicate ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor." a mai declarat
Petru Luhan.

Monitorizare strictă din partea Comisiei
Parlamentul European a mai sugerat ca sistemele de garanţie
pentru tineret să fie însoţite de un cadru privind calitatea, pentru a
garanta că educaţia, formarea și locurile de muncă oferite includ
remunerare, condiţii de muncă și standarde de sănătate și siguranţă
adecvate.
Având în vedere că statele membre au metodologii diferite în
vederea adoptării unei garanţii pentru tineret, Comisia va monitoriza
atent evoluţia implementării acestor sisteme și va prezenta periodic
rapoarte privind statele membre care nu au respectat decizia de înfiinţare a acestor garanţii.
"Solicit Guvernului Ponta și în special ministrului muncii,
familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice să respecte
cerinţele Parlamentului European și să facă tot ce le sta în putinţă
pentru adoptarea acestor garanţii. Sper ca de data aceasta Guvernul
să își facă datoria și Romania să nu mai fie arătată cu degetul, așa
cum se întâmplă în ultima perioadă, de când tara noastră a intrat
într-un con de umbra din cauza deciziilor eronate ale executivului
de la București" a încheiat Petru Luhan.

Ciocan Otilia

Rata șomajului înregistrată la sfârșitul
lunii ianuarie 2013 a fost de 5,82%, la nivel
naţional, mai mare cu 0,23 puncte procentuale decât cea din luna decembrie a
anului 2012 și cu 0,45 puncte procentuale
faţă de rata lunii ianuarie 2012, a anunţat
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă (ANOFM).
Potrivit sursei citate, numărul total al
șomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă
la finele lunii ianuarie a fost de 513.349 de
persoane, cu 19.574 persoane mai multe
faţă de finele lunii anterioare.
În ceea ce privește rata șomajului înregistrat pe sexe, în luna ianuarie 2013, comparativ cu luna precedentă, rata șomajului
masculin a crescut de la valoarea de 6,09
% în luna decembrie 2012 la valoarea de
6,47%, iar rata șomajului feminin s-a
majorat de la 5,04% la 5,09%.
Structura șomajului pe grupe de vârstă,
în luna ianuarie 2013, arată că 81.533
șomeri au sub 25 de ani, 40.212 șomeri au
între 25 și 29 de ani, 119.614 șomeri au
între 30 și 39 de ani, 138.793 șomeri sunt
între 40 și 49 de ani, 63.680 șomeri - între
50 și 55 de ani, iar 69.517 șomeri au depășit
55 de ani.
Potrivit ANOFM, rata șomajului a scăzut
în trei judeţe, respectiv în Vrancea (cu 0,06
puncte procentuale), Harghita (cu 0,04
puncte procentuale) și Cluj (cu 0,01 puncte
procentuale).
Cele mai ridicate niveluri ale ratei șomajului au fost atinse în judeţele Vaslui
(10,99%), Teleorman (10,33%), Mehedinţi
(10,21%), Dolj (10,11%), Alba (9,55%),
Galaţi (9,54%) și Buzău (8,54 %).
Din totalul șomerilor înregistraţi la
nivel naţional, 208.698 au fost șomeri indemnizaţi și 304.651 neindemnizaţi. Numărul șomerilor indemnizaţi a crescut cu
14.225 persoane, iar numărul șomerilor
neindemnizaţi a scăzut cu 5.349 persoane
faţă de luna precedentă, se mai precizează
în comunicatul ANOFM.
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