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editorial

O experienţă unică pentru studenţii implicaţi

A fi mamă,
artistă și…
studentă

Proiectul VEHMED
se apropie de final

Netuţa
Adamache
Reţeta vieţii mele poate fi un
exemplu pentru tinerii care nu
sunt motivaţi să meargă mai departe sau să vrea mai mult de la
ei. Ingredientele reţetei sunt: patruzeci de căni cu viaţă (dar să
aveţi sacul la îndemână, e posibil
să fie mai mult sau mai puţin,
după gust), 20 de linguri de pedagogie, cât cuprinde dragoste
pentru artă și câte un praf zdravăn de studii.
Ce m-a ajutat: 3 copii la frământat, 2 facultăţi, prima de Psihologie, absolvită și cea de-a
doua de Comunicare și Relaţii
Publice, care mai trebuie să stea
un an la copt.
Născută în satul Braniștea din
Galaţi, am preluat de la moșii
mei iubirea pentru artă și puterea
de a o transpune, indiferent că
e vorba despre cântec, tradiţie,
pictură sau olărit. Am șlefuit de
tânără talentul meu, urmând
cursurile de canto la Școala Populară de Artă și apoi cursuri de
olărit la Centrul Cultural „Dunărea
de Jos”.
Am dorit să găsesc răspunsuri
la tot felul de întrebări existenţiale
și m-am hotărât să urmez cursurile Facultăţii de Psihologie,
care mi-au fost de un real ajutor
atât pentru mine cât și pentru
psihologia copiilor mei și a generaţiilor de copii pe care îi preiau
imediat după ce învaţă primii
pași ai celor șapte ani de acasă.
Nu e tocmai ușor să fii și
mamă și învăţător și artist. Vă
întrebaţi probabil de ce am mai
urmat și cursuri universitare.
Dacă răspunsul pentru Psihologie
l-am dat, cursurile Facultăţii de
Comunicare am dorit să le urmez
pentru a da un exemplu copiilor
mei, că se poate să te trezești la
5 dimineaţa, să ai grijă de gospodărie, să muncești și apoi să
mergi la Facultate. Se pare că
exemplul meu a fost urmat fără
ezitare de copii, fiul cel mare fiindu-mi chiar coleg de an la Facultate.
Doresc tuturor tinerilor să găsească motivul de a face ceva
pentru ei și, nu în ultimul rând
pentru această ţară, care merită
să îi ducem valorile și tradiţiile
peste generaţii.

Celor care nu au aflat încă despre acest proiect, le spunem că
VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităților practice,
televiziuni și ziare operate de
studenți pentru studenți, este un
proiect de dezvoltare profesională
și integrare pe piața muncii în domeniul mass-media.
Acest proiect a fost finanțat
prin Fondul Social European POSDRU, coordonat de către ”AUR” –
Asociația Națională a Specialiștilor
în Resurse Umane (ANSRU) și
dezvoltat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Hyperion și Universitatea
Danubius, alături de Revista ”22”,
Asociația Română pentru Managementul Proiectelor, Asociația
Jurnaliștilor din România, FILMNOTIC și ARJE.
Printre obiectivele principale
ale proiectului, amintim: creșterea
gradului de înțelegere de către
studenți a contextului în care aceștia
au lucrat; facilitarea profesiei de
jurnalist; îmbunătățirea capacității
de promovare a competențelor și
abilităților profesionale ale
studenților.
Grupul țintă al proiectului

VEHMED este format din 400 de
studenți, care studiază jurnalismul,
din regiunile Sud-Est, Nord-Vest
și București-Ilfov și care au putut
experimenta până acum exercitarea
profesiei de jurnalist în studiouri
TV sau în redacții de ziare ce sunt
operate de studenți.
Pentru grupul țintă, proiectul,
prin obiectivele sale, a contribuit
la: formarea abilităților practice
necesare pentru exercitarea profesiei de jurnalist (experiență minimă); crearea unui portofoliu profesional (proiecte care încorporează
articole, emisiuni etc.); creșterea

gradului de socializare în mediul
profesional și dezvoltarea abilităților
de comunicare; sprijinirea studentului în descoperirea punctelor
tari și slabe, profesionale; completarea CV-ului, asigurându-i, astfel,
viitorului absolvent, o minimă
competitivitate în raport cu alte
persoane cu experiență aflate în
căutarea unui loc de muncă;
cunoașterea mediului în care
absolvenții vor activa pe piața
muncii.
Experiența trăită la Galați de
studenții danubieni a fost, până
acum, una constructivă și, în același

timp, unică. Orele de muncă la
redacţie, pe teren, la studio, la filmare, la regie și la montaj, au îmbinat armonios seriozitatea cu plăcerea și cu distracția.
Cele patru zile de ateliere alături
de specialiștii spanioli au conturat
și mai bine realizările noastre.
Contactele cu ceilalți studenți, din
Cluj și București, implicați și ei în
același proiect, au legat și mai mult
echipa Vehmed România.
Acum proiectul se apropie de
final și munca studenților va fi încununată într-un premiu: o excursie ”retur” în Spania, la formatorii veniți la noi cu puțin timp în
urmă.
Dar cea mai mare bucurie a
noastră, a celor care ”am pus umărul” la această acțiune, rămâne
conturată în întreaga colecție de
ziare, de emisiuni realizate atât în
platou sau în redacţie, cât și pe teren, alături de amintirile, fotografiile și prieteniile legate și consolidate între noi.
Mulțumim
DANUBIUS!
Mulțumim VEHMED!

Caranghel (GlăvanCaranghel) Gabriela

O zi aparte

Danubius a sărbătorit Ziua Internaţională
a Poeziei alături de Colegiul Naţional
„Al. I. Cuza”
Doamna profesoară Alina
CHEȘCĂ a participat, joi, 22 martie, alături de alţi 10 campioni ai
poeziei, la „Victoria Poeziei”, prezentându-și crezul artistic și dând
citire unui poem reprezentativ din
propria creaţie.
Finalul competiţiei în versuri
a fost cel mai plăcut, poeţii dând
autografe și făcând fotografii cu
liceenii și profesorii Colegiului Naţional “Al. I. Cuza”, gazdele evenimentului.
Anul trecut, Alina
CHEȘ-

CĂ a făcut parte din aceeași echipă,
a purtat tricoul cu numărul 9, cifra
corespondentă a zilei de naștere,
și a fost prezentată ca fiind un
“golgheter înnăscut”.
Colaborarea deosebită dintre
doamna profesoară și liceele gălăţene a fost premiată în urmă cu
cinci ani prin diploma acordată
de Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” din Galaţi pentru promovarea culturii în rândul tinerilor
în cadrul manifestărilor prilejuite
de Sărbătorirea a 130 de ani de la

întemeierea școlii. Anul trecut,
același Colegiu i-a acordat poetei
Diploma “Lumină și carte” pentru
calitatea de membră a echipei de
scriitori în cadrul proiectului „11
– Poezia campioană în Galaţi”,

Luptă pentru polonicul aurit

Turcia a câștigat titlul ERASMUS CHEF
Iniţiativa aparţinând grupului
de studenţi ERASMUS: International Lunch a adus la Danubius
șapteci de studenţi ERASMUS
de la universităţile gălăţene precum și studenţi străini veniţi la
studiu în România. Aceștia au
petrecut o seară culturală culinară în care s-au remarcat bu-

cătăriile României, Turciei, Italiei
și Spaniei.
Titlul ERASMUS CHEF a fost
acordat studenţilor din Turcia,
aceștia ducând acasă un trofeu
inedit: polonicul aurit.
Evenimentul studenţilor gălăţeni a avut ca scop să-i integreze
în mediul lor pe studenţii veniţi

din alte ţări, pe care i-au susţinut
și îndrumat cu multă prietenie.
Cina internaţională a fost
unul dintre evenimentele care
continuă tradiţia experienţei
ERASMUS, sub sloganul: IF
ONCE ERASMUS – FOREVER
ERASMUS!

Bran (Ciochină) Mariana

proiect organizat de Centrul Cultural “Dunărea de Jos”, domnisoara
Alina Beatrice CHEȘCĂ fiind colaborator al acestei instituţii de
aproximativ 13 ani.

Feraru Cristina
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Voluntariatul presupune acţiune, iar acţiunea produce experienţă.
Vino și dăruiește alături de noi, într-o experienţă frumoasă!

Studenţii danubieni, în pas cu...
VOLUNTARIATUL

Voluntariatul este foarte practicat în
ţările Europei Occidentale și SUA, de către
oricine, fie că sunt studenţi, șomeri, angajaţi
sau pensionari. Nevoia fiecăruia de a da
ceva în schimb către societate, de a-i ajuta
pe cei mai puţin norocoși sau de a lupta
pentru o cauză umanitară este mult mai
dezvoltată în aceste ţări.
Legea voluntariatului din România definește voluntariatul ca fiind o activitate de
interes public desfășurată din proprie iniţiativă
de orice persoană fizică în folosul altora,
fără a primi vreo contraprestaţie materială.
Sfera de interes a celor care desfășoară
activitatea de voluntariat poate cuprinde
diverse domenii, cum ar fi: asistenţa și serviciile sociale, protecţia drepturilor omului,
domeniul medico-sanitar, cultural, artistic,
filantropic, religios, sportiv, de protecţie a
mediului, social și comunitar.
Noi, studenţii danubieni de la Facultatea
de Comunicare și Relaţii Internaţionale,
specializarea Comunicare și Relaţii Publice,
suntem mereu deschiși oportunităţilor, dornici să experimentăm cât mai multe lucruri
care ne vor ajuta să ne conturăm mai bine
o eventuală direcţie profesională. Spontani,
inimoși și mereu la curent cu legislaţia în
domeniu, avem acum un nou proiect la
care participăm: un proiect de voluntariat.
Sensibilizaţi de articolul ”Omul fără chip”,
arătat la curs de asist. univ. drd. Luminiţa
Iosif pe site-ul ziarului „Viaţa Liberă” Galaţi,
articol ce prezenta drama unui bărbat, cu

vârsta puţin peste 50 de ani, mutilat de un
cancer cutanat, am hotărât, la iniţiativa cadrului
didactic, să demarăm o acţiune umanitară
bazată pe voluntariat. Astfel, am organizat
CAMPANIA ”DĂRUIEȘTE ALĂTURI DE
NOI”, de într-ajutorare a copiilor, dar și a celorlalţi locuitori ai satului Pleșa, situat în
nordul judeţului Galaţi. Zis și făcut! S-a scris
lista cu voluntari și s-au pus pe hârtie primele
schiţe ale proiectului, care vizau: date, lista
cu potenţiali sponsori, modele de afișe, modele
de flyere, programul pe zile, lista cu locaţii în
care să fie postate afișele, contracte de sponsorizare... și am pornit la drum.
Alături de colegii mei - Lăcrămioara
Mânzăraru, Denis Coman, Laura Tudose,
Corina Babotă, Daniela Săpăceanu, Otilia
Ciocan, Alina Chirică și Netuţa Adamache
- am ales culorile pentru afișe și flyere, numele campaniei, sloganul și textul însoţitor
și am plecat... prin oraș. Primii pași deja au
fost făcuţi, noi prezentând acţiunea în care
suntem implicaţi și scopul ei câtorva directori
de instituţii, credem noi, potenţiali sponsori
sau donatori de bunuri de orice fel, din supermarketuri, cofetării, pizzerii, farmacii.
Drumul continuă, fiind abia la început.
Învăţăm să folosim sigla Universităţii, să
citim un contract de sponsorizare, să cerem
aprobări, să promovăm acţiunea noastră.
Ne întrebăm mereu ”aici cum să facem, ca
să fie mai bine?”, apelăm la prieteni pentru
tipărirea afișelor și flyere-lor; cei care au, își
pun la dispoziţie mașinile pentru a ne mișca

mai repede și a economisi timp și, peste
toate acestea, venim la cursuri și ne prezentăm referatele.
Ideile ne vin din mers și, pentru că întreaga
acţiune se desfășoară în apropierea Sărbătorilor
Pascale, ne-am gândit să le organizăm un
concurs cu premii copiilor din satul Pleșa.
Astfel, pachetele, pe care noi le dorim pline
cu jocuri, jucării, îmbrăcăminte și/ sau încălţăminte pentru cei mici, vor fi însoţite și de
diplome, create și tipărite tot de noi.
După cum vedeţi, dragi cititori, lucrurile
nu sunt atât de simple pe cât, poate, ar părea
la prima vedere. Dar, dacă, prin cele scrise
de mine acum spre a fi citite, am sensibilizat
ceva acolo, în inima dumneavoastră, veniţi
și dăruiţi alături de noi, pentru ca iepurașul
să aibă coșul plin în zilele de Paște și pentru
cei din satul Pleșa. Suntem deschiși oricărei
fapte bune, oricărui gest care ar aduce zâmbetul, de sărbători, pe chipul unor semeni
de-ai noștri, mai puţin favorizaţi ca noi.

Caranghel (Glăvan-Caranghel)
Gabriela

La sfârșitul lunii aprilie,

Conferinţă internaţională organizată
de Universitatea „Danubius”
„Regional development between recent
experiences and future challenges” este denumirea evenimentului știinţific internaţional
găzduit și organizat de Universitatea „Danubius” la sfârșitul lunii aprilie 2013, în
zilele de 26 și 27.
O colaborare de aproape 10 ani cu Asociaţia Română de Știinţe Regionale aduce
din nou pe scena cercetării știinţifice de la
Danubius dezbaterea aspectelor referitoare
la dezvoltarea macroeconomică dar și cele
de natură a crește vizibilitatea regiunii Galaţi
– Brăila.
Iniţiativa organizării acestei Conferinţe
aparţine domnului prorector cu activitatea
didactică, profesorul Victor Romeo Ionescu,

unul dintre puţinii doctori în știinţe regionale
din ţară.
Anul acesta și-au anunţat participarea
la conferinţă personalităţi din domeniu:
Peter NIJKAMP, doctor în Economie Regională, profesor în cadrul Free University
of Amsterdam , vice-președinte al Academiei
Regale de Științe și Arte a Olandei, președinte
al Governing Board Netherlands Reseach
Council și președinte al Regional Science
Association International și Roberta CAPELLO, profesor în Economie Regională și
Urbană la Universitatea din Milano și președintele RSAI (Regional Science Association
International).
Dintre temele Conferinţei enumerăm:

Clusterele și competitivitatea regională; modificările demografice, pieţele factorului
muncă și migraţia; universităţile, antreprenoriatul și reţelele regionale; investiţiile în
infrastructură, transporturile și coeziunea
teritorială; guvernanţa teritorială, instituţiile
și politica regională.

Frunză Eugenia Florentina

Un interviu inedit cu fondatorul Universităţii

Filmul „20 de ani de la înfiinţare”, o producţie
originală a colegilor de la Get TV
Colegii noștri de la studioul de televiziune
Get TV au realizat un material video emoţionant, care surprinde un interviu cu fondatorul Universităţii “Danubius”, prof. univ.
dr. Benone Pușcă, despre suișurile și coborâșurile întâmpinate în cei douăzeci de ani
de la înfiinţarea acestei instituţii de învăţământ superior.
Materialul a fost prezentat pentru prima

dată anul trecut, la deschiderea lucrărilor
conferinţei internaţionale „Integrarea Europeană – Realităţi și Perspective”, eveniment
știinţific de tradiţie al Universităţii, care are
loc în fiecare an în luna mai.
Îndrumaţi de profesioniștii Florin Postolache și Cristian Deceanu, colegii noștri
au reușit să realizeze un material video care,
cu siguranţă, va rula în deschiderea multor

evenimente ale Universităţii “Danubius”,
chiar și peste 50 de ani.

Ciocan Otilia

Sesiune naţională
de comunicări
știinţifice pentru
studenţi
și masteranzi
Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a
Universităţii “Dimitrie Cantemir” organizează
pe data de 19 aprilie 2013 Sesiunea naţională
de comunicări știinţifice a studenţilor și
masteranzilor. Studenţii și masteranzii Universităţii “Danubius” pot participa cu lucrări
de cercetare în una din următoarele secţiuni:
Drept public, Știinţe penale, Drept privat,
Proprietate intelectuală și drept comercial,
Master I (Drept public); Master II (Drept
privat). Anul acesta există și o secţiune specială: Comunicare și negociere în afaceri și
relaţii publice.
Cele mai bune lucrări, prezenatate în maxim 10 minute și discutate încă 5 minute,
vor fi publicate în “Revista juridică studenţească”, ISSN 2068 – 763X.
Participarea nu implică nicio taxă.
Programul detaliat al Conferinţei dar și
alte informaţii vor fi postate începând cu
data de 2 aprilie pe site-ul www.dimitriecantemir.ro la „Activitatea știinţifică”.
Cu o experienţă frumoasă în materia
participării la asemenea evenimente, studenţii Facultăţii de Drept a Universităţii “Danubius” câștigând doi ani consecutiv Premiul
I la Sesiunea Internaţională de Comunicări
Știinţifice organizată de Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu- Jiu, cu siguranţă
vor răspunde acestei oportunităţi știinţifice.

Gîlcanu Florin

Susţinere
pentru Bacalaureat

Universitatea „Danubius” a invitat toţi
elevii din clasele terminale de liceu la deschiderea cursurilor gratuite de pregătire
pentru Bacalaureat, care a avut loc pe data
de 7 martie, la ora 16.oo, în Aula Magna.
Demersul Universităţii a început de anul
trecut, din dorinţa de a veni în sprijinul tinerilor liceeni de a obţine note mari la examenul de Bacalaureat. Din cei 300 de elevi
participanţi, peste 70% au obţinut media
peste 8.00 la disciplinele Limba și literatura
română și Matematică.
Invitaţia este a fost adresată și elevilor
de liceu din clasele terminale din Brăila, deoarece, anual, tot mai mulţi elevi din acest
oraș optează pentru a urma cursurile uneia
dintre facultăţile Universităţii „Danubius”.
Programul acestor cursuri nu va periclita
activitatea de pregătire individuală sau particulară a elevilor participanţi.
La prima întâlnire cu profesorii care vor
face aceste cursuri au participat sute de
elevi, doar stabilirea programului necesitând
câteva zeci de minute.

Chirică Alina Florina
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Biblioteca virtuală
din computer sau
cea plină de cărţi
vechi, cu file
îngălbenite de vreme?

Bibilioteca
versus internet
Personal, folosesc atât internetul
cât și cărţile de la bibliotecă. Folosesc
calculatorul în fiecare zi și când am
nevoie de o informaţie o capăt imediat, economisind timp preţios, dar
când vreau să aprofundez o lectură,
să învăţ, iau o carte-n mână și o
citesc. Există atât avantaje cât și dezavantaje pentru ambele surse de
informare. Cartea este un instrument
de care utilizatorii se pot ajuta să se
informeze, să se pregătească pentru
diferite domenii de specialitate sau
pur și simplu pentru viaţă. Ea nu înseamnă foaia de hârtie pe care a
fost publicată, ci conţinutul. Același
conţinut poate fi publicat atât pe
hârtie, cât și în format electronic.
Mediul electronic a adus cartea întro altă înfăţișare: cărţile electronice,
e-books sau audio-books. Deși pe
internet avem acces la foarte multe
site-uri cu cărţi în format electronic,
informaţii cât cuprinde în timp util,
majoritatea consideră că nu este
cea mai bună cale de a te documenta
temeinic. Abia după ce ai o cultură,
după ce ai răsfoit un număr consistent de cărţi, atunci poţi apela la internet ca la o metodă de căutare rapidă a unor informaţii suplimentare.
Cu toate acestea, mouse-ul nu va
putea înlocui vreodată foșnetul hârtiei îngălbenite iar literele nu vor
avea mirosul cernelei proaspete și,
cum abia se mai citesc cărţile pe
hârtie, când să se mai găsească timp
pentru a le citi pe cele în format
electronic, care pot fi citite numai
în faţa computerului?!
O carte rămâne totuși o prezenţă
concretă pentru mai multe simţuri:
vrem să pipăim, să mirosim, să simţim
pagina și să facem însemnări pe
marginea ei. Nu dorim să stăm înţepeniţi pe scaunul de la birou și să
ne stricăm vederea, pentru că este
obositor să stăm atâtea ore în faţa
monitorului, ci să ne simţim cât mai
confortabil, pe fotoliu, canapea, pe
o bancă în parc și să ne cufundăm
în lectura. Depinde și de cum preferă
fiecare să citească o carte… unii o
răsfoiesc mai întâi și apoi o citesc în
detaliu, alţii preferă să asculte la
căști. Cultura costă, cărţile sunt scumpe și nu toţi au posibilitatea de a-și
face o bibliotecă personală, spre
exemplu, apelând astfel la un alt
mijloc de obţinere a informaţiilor, la
care probabil au acces: internetul.
Nu încape îndoială că internetul va
înlocui, în bună măsură, hârtia tipărită, dar este la fel de sigur că nu o
va doborî de tot. Eu cred că cele
două procedee se complementează
reciproc și că pe piaţă este loc pentru
amândouă.

Corina Babotă

Să nu le uităm opera, dar să privim și la cum au trăit, de unde s-au inspirat

Ion Creangă va rămâne veșnic
în memoria noastră ca autor
al Amintirilor din copilărie
Dragi cititori, nea-m propus ca în fiecare
lună să vă vom aduce la cunoștinţă câteva lucruri interesante despre personalităţi născute
în România. Anterior l-am prezentat pe Mircea
Eliade. Acum a venit rândul lui Ion Creangă.
Născut la 1 martie 1837, în satul Humulești,
judeţul Neamţ, Ion Creangă avea să devină
cel mai mare povestitor al ţării noastre. El va
ilustra frumuseţea satului din sec. XIX-lea,
oferind cititorului o viziune de basm asupra
copilăriei. Primele studii le face la școala din
sat, începând cu anul 1847, avându-l învăţător
pe Vasila a Iloaiei. Apoi, la iniţiativa mamei,
doi ani mai târziu, pleacă la școala din Broșteni.
Începând cu anul 1853 se mută la Școala
Domnească din Târgu Neamţ, apoi este înscris
la școala catihetică din Fălticeni, pentru a
deveni preot. În 1885 se înscrie la Seminarul
Central de la Socola, unde rămâne doar trei
ani și termină cursul inferior al seminarului.
În 1859, la un an de la moartea tatălui, se
însoară la Iași, cu fiica preotului Ioan Grigoriu,
Ileana, și devine tatăl unui băieţel în anul
1860. În același an se angajează ca diacon în
cadrul bisericii și rămâne aici 12 ani. Din
1861 face Facultatea de Teologie. Cariera bisericească se sfârșește în 1872, fiind înlocuită,
pentru o perioadă de 25 de ani, cu cea de pedagog. Scriitorul humulestean a realizat patru
manuale școlare, care rămân un simbol al de-

votamentului și al iscusinţei cu care a tratat
învăţământul.
Divorţat de soţie, se mută împreună cu
fiul său, unde rămâne din anul 1872. Aici, în
căsuţa sa, pe care obișnuia să o numească
“bojdeuca”, Ion Creangă scrie minunatele sale
povești, povestiri și basme, care rămân nemuritoare.
Este foarte bun prieten cu Mihai Eminescu.
În această perioadă de prietenie, publică în
revista Convorbiri literare poveștile: „Soacra
cu trei nurori”, „Capra cu trei iezi”, “Punguţa
cu doi bani”, “Dănilă Prepeleac” și “Povestea
porcului”. În timp, în aceeași publicaţie apar:
„Moș Nichifor Coţcariu”, „Povestea lui Stan
Păţitul”, „Fata babei și fata moșului” etc.
Anul 1881 este reprezentativ pentru opera
lui Ion Creangă, deoarece acum apar primele
două părţi ale romanului “Amintiri din copilărie”, publicate tot în Convorbiri literare. În
1882 apare și a treia parte a Amintirilor.
Din 1883, scriitorul se află în concediu
medical, la început pentru trei luni, apoi
pentru două luni, pentru șase luni și pentru
tot restul vieţii, datorită problemelor de sănătate
pe care le avea.
La sfârșitul anului 1889, chiar în noaptea
de Ajun de Anul Nou, se stinge din viaţă, în
urma unui atac de epilepsie, după o seară minunată petrecută alături de colindătorii care

i-au luminat bojdeuca.
Prin opera “Amintiri din copilărie”, scriitorul
a creat „primul roman al copilăriei ţărănești”
și rămâne în inimile noastre ca fiind povestitorul preferat atât al copiilor, cât și al adulţilor.

Caranghel (Glăvan-Caranghel)
Gabriela

Punte între Arcadia din SUA și Danubius din România

Prima parte a proiectului Study&Travel@RO,
finalizată cu succes
Study&Travel@RO, proiect complex demarat anul trecut de două Universităţi din
două lumi diferite - Arcadia din SUA și Danubius din România - continuă și anul acesta
la Universitatea gălăţeană. 22 de studenţi și
doi profesori de la Universitatea Arcadia au
venit pe 10 martie la sediul Universităţii
noastre pentru prima întâlnire cu un grup de
liceeni de la CNVA în cadrul activităţii „Romanian Highschool of Today, American Student of Tomorrow”.
Cei 42 de tineri au format echipe mixte, au
construit punţi de legătură între cele două civilizaţii, comunicarea a venind de la sine, au

convenit repede ce personaj reprezintă echipa
și și-au construit, la fel de repede, argumentele
care urma să însoţească desenul ales. Ingredientele succesului acestei acţiuni au fost atent
pregătite de Alina Răileanu, coordonator al
Centrului de Formare Continuă.
I love you – Te iubesc, Hi – Bună, Thank
you – Mulţumesc, erau prezente pe toate foile
de lucru ale echipelor.
După un joc serios a urmat un schimb de
relatări serioase despre viaţa de student american
și cea de student român, sistemul de învăţământ
universitar american prezentând o multitudine
de beneficii savurate vizibil de tinerii liceeni.

Astfel, studenţii americani pot să își aleagă nu
doar profilul ci și cursurile pe care doresc să le
parcurgă, curricula americană cuprinde mult
mai multe cursuri de limbi străine, activităţile
extracurricurale sunt foarte importante pentru
sistemul de învăţământ american și foarte
apreciate de studenţi și, un imens beneficiu al
sistemului, studenţii americani au posibilitatea
să testeze din timp dacă domeniul ales este
potrivit profilului și personalităţii lor prin parcurgerea unor cursuri tehnice.
Proiectul continuă cu alte activităţi de Study
și se încheiei prin mult așteptatul Travel.

Drugă (Stan) Oana Maria

Exponatul lunii, la Muzeul de Istorie

Vasul bitronconic, o călătorie în epoca fierului
Publicul gălăţean pasionat de
istorie are acum posibilitatea de a
vedea un nou bun muzeistic de o
deosebită valoare, în cadrul programului Exponatul lunii. Acesta
este vasul bitronconic, ce poate fi
vizitat până în data de 31 martie
la Muzeul de Istorie Galaţi. Vasul
bitronconic este cel de-al doilea
exponat, după „mapa lui Costache
Negri”, care face obiectul proiectului desfășurat de Muzeu. Acest
obiect de patrimoniu face parte
din prima epocă a fierului, fiind

specific culturii Babadag și a fost
descoperit de Ion T. Dragomir, la
situl arheologic de la Suceveni, în
anul 1972. „Continuăm cu seria
exponatul lunii, pe care Muzeul
l-a început în luna februarie. Acesta
este cel de-al doilea exponat pe
care-l prezentăm publicului vizitator - este vorba de o piesă extraordinară, ce face parte din patrimoniul naţional și vine din perioada străveche a noastră, a celor
care au locuit în această zonă”, a
spus Cristian Căldăraru, directorul

Muzeului de Istorie. De asemenea,
muzeograful Adrian Adamescu,
coordonatorul acţiunii de luna
aceasta, le-a explicat celor prezenţi
că ceea ce face ca acest vas să fie
deosebit sunt dimensiunile reduse
ale acestuia în comparaţie cu cele
din aceeași categorie. „Face parte
din categoria ceramicii de bună
calitate - are corp bombat, margine
evazată și fundul spre interior. De
obicei, vasele de acest gen sunt
foarte mari, dar acesta poate fi
încadrat în categoria celor minia-

turale. Mulţi o să spună că vasul
este din metal, de fapt, este din
lut prelucrat și lustruit”, explică
muzeograful.

Durbacă Larisa Lariseia

5

UDG NEWS - nr. 12, 28 martie 2013

Cu ocazia Adunării Generale a ANOSR,

Peste 100 de absolvenţi
de masterat
au disertat

Priorităţi ale studenţilor
și asumări ale miniștrilor
În perioada 15-18 martie, în București s-a
desfășurat Adunarea Generală a ANOSR, eveniment la care au participat reprezentanţi a
peste 70 de organizaţii studenţești din România.
La deschiderea evenimentului, desfășurată în
Aula Magna a Academiei de Studii Economice
a participat ministrul educaţiei naţionale, Remus
Pricopie, și ministrul delegat pentru învăţământ
superior, cercetare știinţifică și dezvoltare tehnologică, Mihnea Costoiu. Miniștrii au declarat
că sunt de acord și susţin participarea studenţilor
în procent de 25% în procesul de alegere a rectorului în universităţi și că subvenţia căminecantine va fi mărită din acest an.
ANOSR a lansat de asemenea studiul
”Implementarea Procesului Bologna în România – perspectiva studenţilor”. Reprezentanţii studenţilor au constatat că multe
reforme nu au fost înţelese și au fost aplicate
superficial sau deloc. Principala soluţie
propusă în studiu este participarea studenţilor în calitate de parteneri în procesul
educaţional, la toate nivelurile de decizie.
Pentru următoarea perioadă reprezentanţii
studenţilor și-au setat ca obiective înlăturarea
piedicilor aflate în calea exercitării dreptului
de vot de către studenţi, înfiinţarea în cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale a unui departament care să gestioneze și monitorizeze
serviciile pentru studenţi și susţinerea lor de
către minister, inclusiv a centrelor de consiliere
și orientare în carieră, creșterea subvenţiei
cămine-cantine în acord cu suma prevăzută
în Legea bugetului și modificarea unor prevederi ale OUG nr. 92/ 2012.
Totodată, liderii studenţilor au stabilit
și o serie de propuneri pentru buna guvernare
a universităţilor din România, pe care le
vor trimite conducerilor acestora și pentru
care vor milita în următoarea perioadă.

Viitori absolvenţi ai celor trei programe
de studii de masterat ale Facultăţii de Drept
- Drept comunitar, Drept și Administraţie Publică Europeană și Știinţe Penal -, așteptau,
încorsetaţi de emoţii, pe 16 martie, să finalizeze
studiile universitare de masterat.
Avocaţi, poliţiști, profesori, primari de comune și chiar cadre militare de toate gradele
din Galaţi dar și din alte orașe ale ţării (Onești,
Brăila, Vaslui, Bârlad, Bacău etc.) s-au pregătit
pentru ultimul examen al programului de
studii urmat: disertaţia.
Universitatea noastră a gândit programe
de studii utile pentru piaţa muncii, astfel
încât absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă sau masterat să își găsească
locul în domeniile importante de pe piaţa
locurilor de muncă
Din datele statistice, rezultă că aproximativ
70% dintre absolvenţi se integrează pe piata
muncii în următorii doi ani după absolvire.
Pe lângă masteratele Facultăţii de Drept,
Universitatea “Danubius” are și alte programe
de masterat, în cadrul Facultăţii de Știinţe
Economice, la fel de importante pentru piaţa
muncii, ceea ce a și determinat decizia înfiinţării lor: Management Financiar Public și
Privat, Gestiunea Financiară a Afacerilor în
Spaţiul European, Managementul Afacerilor
în Comerţ și Turism – cu predare în limba
engleză, Audit și Control Public și Privat, Managementul Bioeconomiei în contextul Creșterii Durabile.
Prin înfiinţarea, în 2013, a programului
de Masterat Internaţional în Administrarea
Afacerilor (IMBA), în colaborare cu Arcadia
University (S.U.A), colaborarea student - specialist se va face și la nivel internaţional.

Lupu (Tudorache) Diana Aura

Nu taxe plătite,
nu sesiune de examene

Buruiană Florina Mirela

Un student activ, un copil fericit

Organizeazăţi viaţa de student și îi vei simţi farmecul
Studenţia, cea mai fericită perioadă a
vieţii. Anii de studenţie, mai fericiţi decât
momente precum căsătoria sau venirea pe
lume a primului copil. Viaţa de student
are, fără dubiu, un farmec aparte, dar se
pare că aceasta este perioada în care suntem
cel mai fericiţi. Fii un student de nota 10
fără stres. Viaţa de student presupune cursuri, sesiune și examene dar și activităţi
extracuriculare, ca întâlnirile cu prietenii,
petrecerile și acţiunile comune. Studentul
de nota 10 din zilele noastre nu mai este
un tocilar închis în casă, ci un adevărat
jongleur, care se împarte fără stres între
facultate și distracţie. Ca să fii un student
de nota 10 fără a te închide într-o bibliotecă
ori a toci de dimineaţă până seara, este
musai să te descurci. Cum așa? În primul
rând, deschide bine ochii și ia-ţi notiţe
atunci când te prezinţi la cursuri. Când nu
ai chef să dai pe la cursuri, ţine minte că
poţi oricând să faci rost de notiţele colegilor
tăi. Apoi, în cazul în care ai fost la curs, reciteste-ţi notiţele imediat cum ajungi acasă.

Nu amâna momentul, pentru că în mod
cert nu vei mai avea chef ulterior să le răsfoiești. Această metodă, practicată când
încă ai cursul proaspăt în minte, îţi va fi de
folos pentru a reţine mai multe informaţii.
Când vine vorba despre materialele oferite
de profesori, fă-ţi un obicei din a le parcurge
atunci când le-ai primit, pentru a evita să
te aglomerezi mai târziu. Când termini de
citit, acordă-ţi câteva minute pentru a
încerca să îţi amintești ce anume ai lecturat,
care au fost ideile principale. Făcând acest
lucru, vei reţine cu siguranţă cel puţin
câteva noţiuni și idei și vei putea învăţa
mult mai ușor în sesiune.
Fă-te remarcat de către profesori! Acesta
este un alt lucru important, care îţi va fi
util și îţi va oferi o existenţă complet lipsită
de stres. Dacă te așezi printre primele bănci
și răspunzi, pe cât posibil, la întrebările pe
care aceștia le pun, cu siguranţă te vor ţine
minte. Fii activ, exprimă-ţi punctul de
vedere și nu vei trece neobservat.
După ce te-ai asigurat că vei trece exa-

menele în sesiune fără prea mult stres, este
timpul să te axezi pe viaţa ta socială din
timpul studenţiei. Așa cum spuneam, un
student activ nu tocește cât este semestrul
de lung, ci își face timp și pentru colegi,
prieteni, ieșiri... într-un cuvânt, distracţie.
Deci socializează cât mai mult, fii prietenos
cu colegii tăi, organizează ieșiri ori de câte
ori ai ocazia. Găsirea unui echilibru în
viaţa ta de student nu este tocmai un proces
ușor, vei întâmpina o mulţime de dificultăţi,
însă important este să reușești să te ţii de
planul întocmit. În timp, priorităţile tale
se vor schimba iar tu vei reuși să te dezvolţi.
Spre exemplu, prietenul pe care îl adorai
în primul an de facultate ar putea să fie
doar o dulce amintire în ultimul an, la fel
de bine cum interesul tău pentru anumite
cursuri să se modifice de-a lungul timpului.
Important este să descoperi cum poţi avea
o studenţie grozavă, fără să te privezi de
nicio experienţă esenţială, acesta este adevăratul echilibru.

Dacă nu ne achităm taxele de studii nu
putem susţine examenele. Mai ales pentru
colegii din anul IV, pentru care sesiunea
începe din aprilie, treaba e serioasă.
Pentru a beneficia de resursele de
învățământ, activitățile didactice programate
precum și pentru a ne putea prezenta la exemene conform calendarului anual al
activităților, trebuie să respectăm obligația
de a ne achita taxa de studii potrivit contractului de școlarizare.
Evităm penalităţile de întârziere și imposibilitatea de a ne prezenta la examene prin
achitarea taxei de studii restantă, până pe
15 aprilie, la casieria Universității « Danubius».
Program casierie : Luni – Vineri, 8.00 –
16.00

Corina Babotă

Mitrașcă Petru
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"Apa este petrolul viitorului", spunea cândva un renumit politolog și strateg de talie
internaţională. Recent, același personaj a revenit asupra expresiei care devenise celebră
între timp, cu o serie de clarificări necesare. Aceasta deoarece banala apă a avut,
are și va avea o importanţă mult mai mare pentru omenire decât a avut vreodată petrolul.

Războiul pentru apă
Calitatea și cantitatea rezervelor
de apă dulce de pe mapamond
afectează și va continua să afecteze
stabilitatea tuturor comunităţilor
umane. Apa dulce, vitală pentru
agricultură și supravieţuirea oricărei
fiinţe vii, a fost o miză pentru conflicte pe bază economică, etnică și
religioasă, dar conflictele au vizat
și apele marine, în contextul stabilirii
apelor teritoriale deţinute de statele
cu ieșire la mări și oceane.
Cu toate acestea, cele mai acute
confruntări vizează resursele de apă
dulce. Apele râurilor, izvoarelor, lacurilor, precum și apele subterane
sunt vitale și necesare existenţei tuturor creaturilor, de la bacterie la
elefant. La fel funcţionează ecuaţia
apei și în cazul civilizaţiei umane.
Conform hotărârilor Conferinţei Internaţionale asupra Apei și Mediului
Ambiant, desfășurată în anul 1992,
apa este un element vital pentru
viaţa umană și activităţile aferente.
Din nefericire, nu este o resursă
mereu la îndemâna noastră, mai
ales sub presiunea încălzirii globale
și a creșterii galopante a populaţiei.
Mai mult decât atât, experţi prestigioși în domeniu, precum dr. Allen Hammond din cadrul World
Resource Institute, prognozează
că războaiele viitorului vor avea
drept cauză rezervele de apă dulce,
iar aceste războaie vor izbucni mai
ales în Orientul Mijlociu.
Astăzi, criza apei dulci afectează
în proporţii diferite aproape jumătate
din numărul oamenilor de pe Terra,
precum și multe ecosisteme ale planetei. Situaţia duce la șubrezirea
stabilităţii comunităţilor umane,
precum și la dispute militare.
Pe baza unor studii date publicităţii de Naţiunile Unite, circa 900
milioane oameni nu au acces la
surse de apă potabilă, iar peste 2,6
miliarde oameni nu au acces la nicio
sursă curentă de apă. Cifrele sunt
încă mai triste dacă urmărim mortalitatea produsă de lipsa apei și de
efectele apei improprii pentru băut
și gătit. Dr. Maria Neria din cadrul
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a
dat recent publicităţii un raport oficial conform căruia circa 2,2 milioane copii sub vârsta de 5 ani mor
anual datorită lipsei apei potabile,
un număr de victime mai mare
decât cel provocat în același interval
de timp de către maladii precum
S.I.D.A, malaria și tuberculoza.

Lipsa ei dintr-o anumită regiune
putea duce ușor la escaladarea tensiunilor inter-tribale sau etnice.
Privind puţin în trecut, reiese că
privarea armatelor inamice de apă
a fost deseori o tactică strălucită
care a înclinat balanţa multor bătălii
și a modelat astfel cursul istoriei.
Prima confruntare în care apa
a jucat un rol decisiv s-a petrecut
cândva între anii 2450-2400 î.e.n.,
în anticul Sumer, când cursul unor
ape de suprafaţă a fost mutat de
regele Urlama din Lagash pentru
a-i priva de apă pe vecinii săi din
regatul Umma și orașul-cetate Girsu. Regiunea unde aceste conflicte
s-au derulat pe parcursul a sute
de ani se numeste Gu'edena (Marginea Paradisului) și este situată
în sudul Irakului de astăzi.
Multe episoade asemănătoare
apar în scrierile Vechiului Testament,
în istoricul luptei dintre cavalerii
cruciaţi și musulmani, în conflictele
dintre gali și romani și nu numai.
Conflictele armate și invaziile din
perioada Antichităţii și a Evului
Mediu abundă în exemple în care
fântânile sau alte surse de apă erau
otrăvite sau infestate deliberat, în
scopul producerii unor pagube cât
mai mari trupelor inamice. Istoria
militară a poporului nostru menţionează, de asemenea, multe situaţii
similare în care voievozii români
au reușit astfel să provoace mari
pagube armatelor invadatoare.
Sabotarea resurselor de apă
dulce a continuat timp de milenii
în istoria conflictelor armate, cu
unele episoade importante chiar
în perioada celui de al doilea Război
Mondial. Atunci, avioanele britanice au bombardat în zilele de 16
și 17 martie 1943 barajele de pe
râurile Eder, Mohne și Sorpe.
Astfel de inundaţii voite, create
de om, au fost folosite deseori de
părţile combatante cu scopul de a
opri înaintarea trupelor inamice.
În timpul celui de al doilea Război
Chino-Japonez, liderii Chen Guofu
și Ciang Kai-shek au distrus digurile
de pe Fluviul Galben, inundând
astfel mii de hectare și oprind pe
moment înaintarea trupelor Armatei
Imperiale Japoneze. La fel, olandezii
au inundat deliberat Valea Gelderese
în anul 1940, pentru a încetini invazia mașinii de război germane
în Olanda. Germanii s-au folosit la
rândul lor de inundaţii voite, pentru
a stopa înaintarea trupelor aliate.

Din istoricul luptei cu
și pentru apă

Criza apei în viitor

Apa a fost miză de conflicte
încă din cele mai vechi timpuri.

Resursele de apă dulce au fost
un motiv suficient de puternic pentru

numeroase confruntări de ordin etnic sau religios. Chiar și zvonuri
eronate despre otrăvirea unor fântâni
au declanșat atacuri și crime în
masă, fiind precursoarele conflictelor
pentru apă din prezent. În momentul
în care epidemiile de ciumă au dus
în secolul al XIV-lea la moartea a
circa o jumătate din populaţia Europei, au apărut imediat voci care
au acuzat mincinos comunităţile
evreiești de otrăvirea fântânilor cu
ciumă...
Mai aproape de zilele noastre
toate, părţile implicate în conflictele
care au răvășit fosta Iugoslavie în
anii '90 s-au acuzat reciproc fie de
otrăvirea surselor de apă potabilă,
fie de lupte pentru ocuparea zonelor
cu râuri, lacuri și izvoare.
În timpul revoltelor post-electorale din Nigeria anului 2010, peste
150 de cadavre de cetăţeni musulmani au fost aruncate în lacuri și
fântâni cu scopul de a infesta serios
apa acestora. În anul 2002, Festus
Mogale, președinte al Botswanei, a
fost acuzat de observatori internaţionali că a ordonat forţelor armate
ale ţării să se deplaseze în Deșertul
Kalahari pentru a distruge puţurile
și fântânile deţinute de etnicii boșimani. Președintele Mogale vroia ca
în urma acestor măsuri violente boșimanii să-și părăsească pământurile,
pentru ca acestea să fie ocupate de
companii multinaţionale care vroiau
să sape după minereuri în zonă.
În ultimele decenii, disputele
legate de apă nu au produs războaie
pe scală globală, dar multe conflicte
regionale și războaie locale au avut
apa drept miză sau parte din stratagemele proprii. În Sudan, în decursul unui sângeros și îndelungat
război civil, au fost bombardate
sau contaminate sursele de apă
din regiunea Darfur.
Pe de altă parte, resursele de
apă dulce nu au fost doar ţinta
conflictelor, ci și cauza acestora,
în condiţiile actuale în care factori
precum poluarea, schimbările climatice și agricultura intensivă au
dus la dispariţia sau micșorarea
acestor resurse.
În aceste condiţii, luptele sunt
aproape inevitabile. Spre exemplu,
pe data de 4 noiembrie 2005, 4
persoane au fost ucise, iar 30 rănite
în districtul Sriganganagar de lângă
graniţa indo-pakistaneză, cu ocazia
unor proteste violente care vizau
deversări controlate de apă din canalul Indira Gandhi. Seceta cumplită din perioada 2004-2006, soldată cu moartea a peste 11 milioane
oameni în Africa de Est, a dus la
declanșarea unor războaie civile în

Kenya și Etiopia. Autorităţile celor
două state au fost nevoite să trimită
armata în teritoriu pentru a interveni între luptele care se desfășurau
în jurul puţurilor și lacurilor care
mai aveau vreo urmă de apă.
În alte situaţii, râurile și fluviile
pot servi drept puternice instrumente politice sau chiar deţin valenţele unor factori de ameninţare
și șantaj. În multe regiuni ale lumii,
unde aceste cursuri de ape separă
naţiuni, absenţa unor tratate transfrontaliere poate duce la diverse
tensiuni. În anul 2009, regimul
nord-coreean a decis deschiderea
barajului Hwanggdam, situat la
circa 40 kilometri nord de graniţa
cu Coreea de Sud. Inundaţiile create
au dus la mari pagube materiale,
decesul a 5 persoane și escaladarea
tensiunilor dintre cele două state.
Situaţia rămâne una delicată în
multe zone ale globului. Fluviile Tigru și Eufrat, care alimentează cu
apă Irakul, izvorăsc pe teritoriile
Turciei și Siriei, iar controlul debitului
și volumului acestor fluvii se face
prin barajele din amonte, între care
se remarcă barajul Atatürk, cel mai
mare din salba de 22 baraje construite în Turcia pe aceste fluvii.
O zonă de conflicte potenţiale
rămâne sud-estul Asiei, în mod
particular pe graniţele dintre India,
Pakistan și China. Se înregistrează
tensiuni între India și Pakistan,
legate de fluxul râurilor din provinciile Jammu și Kashmir. La fel,
fluviul Brahmaputra care izvorăște
din China (Tibet) și intră direct
în provincia indiană Arunachal
Pradesh, a rămas sursa unor conflicte diplomatice serioase.

Ce se va întâmpla ?
Totuși, fenomenul de încălzire
globală pare a fi cel mai mare pe-

ricol la adresa rezervelor de apă
dulce. Modelele climatice anticipate
de specialiști prevăd intensificarea
perioadelor de secetă în unele
părţi ale lumii, odată cu creșterea
frecvenţei inundaţiilor în alte regiuni. În plus, aceste estimări se
suprapun cu schimbarea distribuţiei precipitaţiilor pe întregul
glob.
Topirea calotelor glaciare, care
constituie o mare rezervă de apă
dulce, va duce la schimbări majore
ale temperaturii Oceanului Planetar, cu atât mai mult cu cât salinitatea acestuia și circulaţia curenţilor marini au fost citate ca
factori decisivi în frecvenţa și intensitatea secetelor regionale.
Valoarea resurselor de apă dulce privite din punct de vedere economic este inestimabilă. Excluzând
faptul că viaţa noastră depinde
direct de ele, resursele naturale
de apă dulce influenţează hotărâtor
unele activităţi importante precum
agricultura, pescuitul, transporturile și turismul.
Apa va fi în același timp miză
și câmp de luptă pentru politicile
și economia viitorului. În toată
lumea, apa va deveni criteriul numărul unu pentru securitatea alimentară și un factor esenţial pentru
supravieţuirea oamenilor în viitor.
În aceste condiţii, comunităţile
umane și chiar naţiunile vor atinge
limitele rezervelor de apă înainte
ca civilizaţia actuală să-și atingă
limitele dezvoltării economice. Între sute de scenarii ipotetice studiate de futurologi și oameni de
știinţă din diverse domenii, se întrevede spectrul unui viitor în care
apa este Graal-ul întregii omeniri.

Lepădatu Constantin
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Analiză

Date ale Băncii Mondiale
și ONU:

Este longevitatea neapărat
un lucru bun?

Aproximativ
un miliard
de persoane
vor trăi în sărăcie
extremă în 2015

În fiecare an, numărul persoanelor vârstnice crește, atât în statele dezvoltate cât
și în cele în curs de dezvoltare, datorită
succeselor înregistrate de medicina modernă în a împinge cât mai departe hotarul
dintre viaţă și moarte. Dar este longevitatea
neapărat un lucru bun? - se întreabă BBC.
În California, fitness-ul este dus la extrem. În Beverly Hills-ul obsedat de imagine, magazinele gem de pilule și poţiuni
menite să prelungească viaţa. În Santa Monica parcurile publice sunt atât de înţesate
de grupuri de fitness și yoga încât autorităţile
se gândesc să impună interdicţii. „În California, poţi vedea oameni exersând deja
la ora 05.15 dimineaţa, ceea ce înseamnă
fie bravo lor, fie că e manifestarea unei
psihoze de ordin nevrotic care te face să
privești cu disperare faptul că îmbătrânești”
- a remarcat Ed Saxon, realizatorul filmului
Fast Food Nation, din 2006.
„Faptul că persoane de 55 de ani își
imaginează că pot arăta ca la 25 și fac
operaţii sau exersează cu fanatism nu mi
se pare deloc o idee bună. Obsesia de a
arăta mai tânăr decât ești de fapt arată că
negi realitatea și înseamnă probabil întrun fel sau altul și o negare a propriei
valori” - a punctat Saxon.
Pe lângă nebunia cu fitness-ul, intervin
și recomandările veșnic în schimbare despre
ce trebuie să mănânci ca să rămâi tânăr:
să fie oare afine, suc de frunze verzi, pâine
uscată fără gluten? Vinul roșu o fi bun

pentru mine sau nu? Și ciocolata?
Unii pot să ridice din sprâncene, dar
scopul este clar: moartea trebuie întârziată
cât mai mult posibil.
„În SUA, e aproape de la sine înţeles că
longevitatea e un lucru bun”, a spus Susan
Jacoby, autoarea cărţii Never Say Die.
Potrivit acesteia, în mare parte, această
convingere iraţională că poţi face ceva ca
să te asiguri cumva împotriva îmbătrânirii
și a bolilor care apar „are de-a face cu
aversiunea americanilor faţă de ideea de a
îmbătrâni”.
Jacoby, care are 67 de ani, pledează
împotriva „gunoaielor tip stil de viaţă sănătos” sau a „gunoaielor de suplimente”
pe care le promovează ceea ce ea numește
„industria prelucrării vârstei omului”. „Dacă
vă uitaţi în spatele celor care vă spun că
puteţi trăi sănătos până la 120 de ani, sigur
veţi observa un domn sau o doamnă care
vinde ceva”, susţine ea.
În realitate, majoritatea celor care trăiesc
până la 90 și ceva de ani „mor după o îndelungată perioadă de incapacitate”. „Pur
și simplu acceptăm acest mit, faptul că la
67 de ani suntem mai sănătoși ca oricând
înseamnă că vom ajunge la fel la 87 sau 97
de ani. Dar adevărul este - și aceasta
datorită unor progrese îndoielnice ale medicinei moderne, care îi pot ţine pe oameni
în viaţă indiferent de împrejurări - că va
trebui să ne gândim mai mult la cum să
avem grijă de acești oameni”, conchide ea.

Este o observaţie bună de care trebuie să
ţină cont factorii de decizie a politicilor sociale,
dar și fiecare dintre noi. Vrem să trăim mai
mult, în cazul în care acest lucru înseamnă o
perioadă mai lungă de suferinţă din cauza
bolilor legate de înaintarea în vârstă?
În 1980, James Fries, profesor de medicină la Stanford University, a schiţat în
New England Journal of Medicine o societate în care bolile cronice pot fi întârziate
și scurtate - o societate în care oamenii ar
trăi o viaţă complet sănătoasă și apoi ar
muri relativ rapid, reducând timpul total
petrecut în incapacitate în viaţă, adică o
„morbiditate comprimată”, cum a numito profesorul. Problema este că e mai ușor
să-i spui cuiva cum poate să-și prelungească
viaţa decât cum se pot scurta perioadele
de declin al sănătăţii.
Totuși, până una-alta, un exemplu bun
de „morbiditate comprimată” a fost Besse
Cooper, care a murit în decembrie 2012,
la 116 ani, cedând titlul de cea mai în
vârstă persoană din lume. Potrivit articolelor
din presă, dna Cooper avea o stare de sănătate „uimitoare” și nu s-a plâns niciodată
de dureri. A avut o viaţă activă și a refuzat
să mănânce „junk food”. În ultima zi a
vieţii sale, a luat un mic dejun copios, s-a
coafat și s-a uitat la un film despre Crăciun
cu prieteni de-ai săi. A încetat din viaţă în
liniște, la începutul după-amiezii, în urma
unui stop respirator.

Boghian Valentin Adrian

Răsturnare de situaţie

Populaţia lumii ar putea înregistra
un declin dramatic în acest secol
În 2012, undeva pe această planetă s-a
născut omul cu numărul 7 miliarde. Fiind
adus pe lume într-o zi de martie, așa cum
arată estimările, pământeanul cu numărul 7
miliarde s-a alăturat unei populaţii care stresa
deja planeta printr-o proastă gestionare a resurselor neregenerabile.
Estimările ONU arată că populaţia lumii
va ajunge la 9 miliarde de oameni la mijlocul
acestui secol, urmând să crească până în 2100
la 10.1 miliarde. Dar oare cât va dura această
tendinţă?
Omenirii i-au trebuit 13 ani să crească de
la 6 miliarde de oameni la cele 7 de acum, cu
un an mai mult decât i-au trebuit să ajungă
de la 5 miliarde la 6. Primele 2, 3, 4 și 5
miliarde au fost atinse în 123, 33, 14 și respectiv
13 ani. Cu alte cuvinte, rata de dezvoltare a
populaţiei globale a fost încetinită, iar specialiștii
se așteaptă ca fenomenul să continue. Potrivit
celor mai bune estimări ale experţilor, populaţia
totală de pe Pământ va înceta să mai crească
în cursul vieţii majorităţii oamenilor care
trăiesc astăzi. Ulterior, numărul populaţiei va
începe, treptat să scadă.
Declinul populaţiei va fi susţinut, în lumea
dezvoltată, de problemele de fertilitate. În
Germania, de exemplu, rata natalităţii a atins

cel mai slab nivel din Europa, ea fiind de doar
1,36 de procente. Situaţia nu stă bine nici în
alte ţări precum Italia (1,4) sau Spania (1,48).
În acest ritm, până la sfârșitul secolului, populaţia Europei de Vest se va diminua de la
460 de milioane, la doar 350. Dacă această
scădere vi se pare dramatică, trebuie să știţi
că state precum China și Rusia vor întâmpina
o diminuare a populaţiei mult mai drastică.
Estimările indică faptul că fiecare dintre populaţiile acestor state ar putea fi reduse la jumătate, în decursul următoarelor decenii.
Problema este atât de serioasă încât Germania
a și creat un cuvânt prin care să o descrie
„Schrumpf-Gessellschaft” (societatea care se
contractă).
Chiar dacă situaţia nu este la fel de dură
în America, ea începe să se contureze. Un
raport publicat luna trecută de Pew Research
Center reliefa că rata natalităţii în rândul imigranţilor din SUA au scăzut de la 102 nașteri
la 1.000 de femei în 2007, la 87,8 nașteri la
1.000 de femei în 2012. În acest context, rata
natalităţii totale din Statele Unite a ajuns la 64
de nașteri la 1.000 de femei, un număr mult
prea mic pentru a susţine nivelul actual al
populaţiei. Mai mult, ţările sărace și extrem
de fertile se confruntă și ele cu o scădere a

ratei natalităţii. Din 1960 până în 2009, rata
nașterilor din Mexic a scăzut de la 7,3 nașteri
de copii vii la o femeie, la 2,4. În India, s-au
înregistrat scăderi similare, de la 6 la 2,5 iar în
Brazilia rata nașterilor a fost redusă de la 6,15
la 1,9. Chiar și în Africa de Sud, acolo unde
rata natalităţii rămâne de relativ 4,66, specialiștii
susţin că fertilitatea va scădea îngrijorător
până în 2070.
De ce se întâmplă acest lucru? Oamenii
de știinţă care studiază dinamica populaţiei
susţin că este vorba de un fenomen numit
„tranziţie demografică”. „Timp de sute de mii
de ani, pentru ca omenirea să poată supravieţui
epidemiilor, războaielor și foametei, rata natalităţii trebuia să fie foarte crescută”, explică
Warren Sanderson, profesor în cadrul Stony
Brook University. În cele din urmă, mulţumită
tehnologiei rata mortalităţii a început să scadă
în Europa și America de Nord iar numărul
populaţiei a crescut. Însă, cu timpul, și rata
natalităţii a început să scadă iar populaţia s-a
stabilizat. „Tranziţia demografică este o un
transfer între două stări diferite care se manifestă
pe perioade lungi: de la rate crescute ale mortalităţii și natalităţii, la rate scăzute ale mortalităţii
și implicit natalităţii”, a încheiat Sanderson.

Moineagu Elena

Aproximativ un miliard de persoane vor
trăi sub pragul sărăciei extreme în 2015 în
pofida eforturilor depuse de ţări pentru a
eradica acest flagel, potrivit unor date ale
Băncii Mondiale și ONU date publicităţii recent
la Bogota, cu prilejul Conferinţei de evaluare a
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului,
potrivit EFE.
Această estimare revizuiește în creștere
aprecierea făcută de Banca Mondială în 2011,
potrivit căreia 883 de milioane de persoane
vor trăi cu mai puţin de 1,25 dolari pe zi în
2015.
Aceasta nu înseamnă un eșec în îndeplinirea
primului dintre cele opt Obiective convenite
de comunitatea internaţională în anul 2000,
reducerea la jumătate a nivelurilor de sărăcie
extremă în raport cu 1990, deoarece acest
obiectiv a fost atins în 2010, cu cinci ani înainte
de termen. Mahmoud Mohieldin, director în
cadrul Băncii Mondiale, a amintit atunci că, în
1990, 43 % din populaţia mondială subzista
cu mai puţin de 1,25 dolari pe zi, în timp ce
datele din 2004 au situat sărăcia extremă la
22,4%.
Din contră, previziunile privind sărăcia extremă pentru 2015 constituie o provocare pentru omenire, mai ales pentru „statele fragile
sau după conflict”, care necesită de acum
înainte o mai mare angajare din partea guvernelor, a societăţii civile și a sectorului privat.
Helen Clark, administrator al Programului
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), a
evidenţiat rolul pe care l-au jucat ţările din
estul Asiei pentru atingerea obiectivului, concret,
rolul Chinei, care „a ridicat mediile mondiale”
scoţând din sărăcia extremă un număr de 660
de milioane de persoane. Gigantul asiatic a
redus la jumătate procentajul său de extremă
sărăcie între 2002 și 2008, trecând de la 363
de milioane de persoane în această condiţie
(28 %) la 173 de milioane (13 %).
Clark a subliniat, de asemenea, „incredibilul
proces” din America Latină în ceea ce privește
ieșirea din sărăcie în ultimul deceniu, după ce
a fost cel mai inegal continent din lume, eforturi
evidenţiate în cazul Braziliei și al Mexicului.

Lăpușnianu Elena
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Raport PwC

Elitele planetei își împărtășesc previziunile

Cum se va schimba topul
celor mai mari economii
din lume până în 2050

Ce ne rezervă
viitorul?

Criza financiară globală a accelerat procesul de modificare
a centrului de gravitaţie economică al lumii, China, Statele
Unite și India urmând să devină cele mai mari economii ale
lumii la orizontul anului 2050.
Un raport lansat de PwC arată că economiile emergente vor
crește într-un ritm mult mai rapid decât cel al statelor G7 în următoarele patru decenii. Estimările privind creșterea medie a
PIB la valori ale puterii de cumpărare (PPP) arată că cel mai
înalt ritm de creștere îl va înregistra Nigeria în perioada 2012 2050, urmată de Vietnam, India, Indonezia, Malaezia, China,
Arabia Saudită și Africa de Sud.
Primul raport PwC „Lumea în 2050” a acoperit 17 mari economii: grupul G7 (Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea
Britanie, Statele Unite și Canada), plus Spania, Australia și
Coreea de Sud; precum și grupul E7 (Brazilia, Rusia, India, China,
Indonezia, Mexic și Turcia). Raportul extins din 2013 - intitulat
„World în 2050 The BRICs and Beyond: Prospects, challenges
and opportunities” - include de asemenea Vietnam, Nigeria,
Africa de Sud, Malaezia, Polonia, Arabia Saudită și Argentina.
„Criza financiară globală a lovit mult mai puternic statele
G7 decât cele din grupul E7, cel puţin pe termen scurt, iar acest
lucru a determinat o revizuire a prognozei de creștere pe
termen lung pentru statele dezvoltate din G7 - îndeosebi pentru
economiile europene și pentru Statele Unite, care s-au bazat în
trecut pe rate mari de îndatorare, atât în sectorul public, cât și
în cel privat, pentru a alimenta creșterea economică”, a declarat
Vasile Iuga, country managing partner, PwC România.
La valori exprimate la puterea de cumpărare (PPP), grupul
E7 ar putea depăși statele G7 până în 2020, iar până în 2050,
China, Statele Unite și India vor deveni de departe cele mai
mari economii, urmate la mare distanţă de Brazilia, pe locul
patru, înaintea Japoniei.
De asemenea, până atunci, Rusia, Mexic și Indonezia vor
avea economii mai mari decât cele ale Germaniei și Marii
Britanii; Turcia ar putea depăși economia Italiei, iar Nigeria,
Vietnamul și Africa de Sud vor pătrunde și ele în grupul celor
mai mari 20 de economii ale lumii.
Dincolo de grupul celor mai mari economii, Malaezia are un
potenţial considerabil de dezvoltare pe termen lung, iar Polonia
ar putea avea un ritm mai crescut de creștere decât cel al
statelor vest-europene pentru câteva decenii de acum înainte,
conform raportului.
În privinţa riscurilor care ar putea deraia dezvoltarea statelor
emergente, raportul PwC enumeră mai multe surse potenţiale
de instabilitate politică și macroeconomică, precum: deficite
fiscale ridicate în India și Brazilia; aependenţa ridicată de
veniturile din petrol și gaze naturale în Rusia și Nigeria; creșterea
inegalităţii veniturilor, ceea ce ar putea duce la tensiuni sociale
în China și în alte economii emergente; instabilitate macroeconomică și financiară în Vietnam.
Raportul subliniază totodată pericolul supraexploatării resurselor naturale, ca urmare a creșterii rapide a statelor emergente,
incluzând dificultatea a păstra încălzirea globală în parametri
acceptabili, sub 2 grade Celsius. În vreme ce noi surse de
energie neconvenţională, așa cum sunt gazele de șist, reduc
temerile privind epuizarea combustibililor fosili, pericolele
asociate cu o instabilitate sporită a climei se așteaptă să crească
în următoarele patru decenii.
“Schimbările centrelor de putere economică globală sunt
vizibile, dar există încă obstacole majore pentru economiile
emergente în încercarea lor de a păstra actualul ritm susţinut
de dezvoltare. Există oportunităţi extraordinare pentru companiile
românești pe pieţele emergente - dar în același timp, pe aceste
pieţe se dezvoltă noi competitori agresivi”, a adăugat Vasile
Iuga.
PwC este o reţea de firme prezentă în 158 de ţări, cu aproape
180.000 de specialiști în audit, consultanţă fiscală și consultanţă
pentru afaceri.

Frunză Eugenia Florentina

Anual, localitatea elveţiană Davos
găzduiește cele mai importante personalităţi ale planetei cu ocazia World
Economic Forum. În cadrul acestei
întruniri sunt dezvăluite cele mai
noi idei, tendinţe și cercetări ce atrag
atenţia persoanelor cu putere de decizie din întreaga lume. Chiar dacă
elitele lumii nu au reușit să prevadă
evenimente importante, precum Marea Criză Economică sau Primăvara
Arabă, participanţii la ediţia din
acest an a WEF au elaborat câteva
prognoze pentru viitorul apropiat.
Iată câteva dintre predicţiile acestora:

Conduce Singură, afirmă că este de
acord cu previziunea făcută de Sergey
Brin, cofondatorul Google, care a
afirmat că în 5 ani automobilele fără
șofer vor fi pe străzile orașelor, fiind
folosite de oamenii de rând. „Va mai
dura puţin până când aceste automobile vor fi adoptate de toată lumea,
urmând să fie câteva întrebări interesante în ceea ce privește securitatea,
intimitatea și siguranţa sistemului.
Dar dacă vor deveni disponibile publicului în următorii 5 ani, cred că
în maximum 15 ani orice persoană
va putea să-și cumpere un astfel de
automobil”, prezice Thrun.

Clima și apa

Înţelegerea
bolilor mintale

Schimbările climatice vor genera
din ce în ce mai multe fenomene
meteo extreme care vor provoca
transformări economice extraordinare. Această predicţie îi aparţine
lui Nouriel Roubini, economist la
Universitatea New York. „Peste 30
de ani, New Yorkul nu va mai fi
singurul oraș aflat sub ape”, a spus
economistul, referindu-se la daunele
masive provocate toamna trecută
de Uraganul Sandy.
Tim Palmer, un fizician de la
Universitatea Oxford, spune că formarea de om de știinţă îl face să
prefere probabilităţile în daune predicţiilor. Specialistul afirmă că există
10%-15% șanse ca Pământul să se
încălzească cu 6 grade Celsius în
următorul secol, provocând „consecinţe catastrofice pentru umanitate”, de la evenimente climatice extreme până la creșterea nivelului
oceanului planetar.
Vali Nasr, decanul School of Advanced International Studies din
cadrul Universităţii Johns Hopkins,
afirmă că multe ţări vor rămâne
fără apă în următorii ani. „Apa este
noul petrol”, susţine Nasr.

Dezvoltarea
tehnologică
Laura Tyson, profesor de afaceri
la Universitatea California, afirmă
că unul dintre cele mai importante
motive de îngrijorare este „efectul
pe care tehnologia îl are asupra locurilor de muncă”. Tyson afirmă că
numeroase locuri de muncă sunt
eliminate pe măsură ce știinţa și
tehnologia progresează.
Această temă a fost pe buzele
tuturor la Davos. Sebastian Thrun,
profesor de informatică la Universitatea Stanford și coordonatorul
proiectului Mașina Google Care Se

Edward Boyden, un profesor de
la Massachusetts Institute of Technology care coordonează un grup de
cercetări asupra ingineriei neuronale,
afirmă că noile tehnologii pentru
analiza creierului vor genera un progres semnificativ în lupta împotriva
bolilor mintale. „Acum știm că anumite celule din creier sunt afectate
în cazul schizofreniei, tulburării bipolare sau în autism”, spune Boyden.
Dacă oamenii de știinţă vor dezvolta noi tehnologii pentru a scana
creierul și pentru a controla celulele
din interiorul său, în „următorii 50
de ani vom putea să înţelegem exact
modul în care aceste reţele neuronale
generează emoţiile”, spune specialistul.
Atunci, în ceea ce privește afecţiunile
mintale, „vom putea introduce informaţii în aceste celule astfel încât
să le remodelăm și să reparăm ceea
ce este stricat”, afirmă Boyden.
Eric Anderson, un antreprenor
din domeniul tehnologiei, afirmă
că biotehnologia și medicina „urmează, în cele din urmă, să devină
știinţe ale informaţiei, în care genele
fiecărui pacient vor stabili care va fi
tratamentul urmat”.

Cel mai ușor material
Julia Greer, profesor de știinţa
materialelor în cadrul California
Institute of Technology, spune că
lumea tânjește după un material super-ușor și util.
Cercetătorii din grupul său au colaborat cu HRL (Hughes Research
Lab) și cu Universitatea California
pentru a concepe de curând cel mai
ușor material solid din lume. Specialista prezice că în 10-15 ani acest material va fi folosit drept catalizator
pentru celule de combustibili, în submarine pentru a atenua sunetele, în

celule solare pentru straturile antireflexie și ca material pentru componentele vehiculelor lansate în spaţiu.
Noul material, cunoscut sub numele de micro-lattice, este compus
din tuburi mici din nichel-fosfor
care sunt situate la un unghi care le
permită să se conecteze. Materialul
conţine 99% aer, spune Greer. De
asemenea, acesta poate fi folosit
pentru realizarea unor baterii termice
de temperaturi înalte, pentru stenturi
cardiace și pentru a captura cheagurile de sânge.
Roy Johnson, șeful departamentului
de tehnologie de la Lockheed Martin,
prezice că imprimantele 3D vor înregistra un progres extraordinar.

Dezvoltarea puterii
computerelor
Una dintre cele mai celebre predicţii este Legea lui Moore, ce poartă
numele cofondatorului Intel, Gordon
Moore. Acesta a prezis că puterea
computerelor se va dubla la fiecare
18 luni, iar până acum previziunea
sa s-a dovedit a fi extrem de exactă,
astfel încât astăzi dispozitive extrem
de puternice se găsesc în buzunarele
multor persoane.
Va continua această lege să se
dovedească a fi adevărată? Paul Jacobs, CEO-ul companiei Qualcomm,
nu este așa de sigur. Jacobs se teme
că „legea” va continua să fie adevărată
doar pentru câteva generaţii. „Sunt
îngrijorat. În scurt timp vom înceta
să mai progresăm în același ritm ca
până acum dacă cineva nu va veni
cu vreo idee nouă”, spune Jacobs.

Tinerii din întreaga
lume se vor uni
Fostul premier britanic Gordon
Brown, acum un trimis special al
ONU pentru educaţia globală, afirmă
că progresul extraordinar al tehnologiei și al Internetului permit oamenilor tineri din întreaga lume să
stabilească legături între ei. „Acest
lucru deschide lumea într-un mod
nemaivăzut până acum”, spune Brown.
„Tinerii încep să observe că există
o diferenţă imensă între drepturile
și oportunităţile care le-au fost promise și drepturile și oportunităţile
de care se bucură cu adevărat, iar
acest lucru este complet inacceptabil”,
a declarat Brown. „Cred că acest
sentiment, că le sunt răpite drepturile
și oportunităţile, se va dovedi o
forţă extraordinară în următorii
ani”, a concluzionat Brown.

Gîlcanu Florin
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Cu finanţare privată,

Fontana di Trevi din Roma
intră în renovare
Fontana di Trevi, capodoperă
a artei baroce și monument simbol al Romei, va fi supusă unor
ample lucrări de restaurare finanţate integral de casa de modă
Fendi, al cărei stilist este Karl
Lagerfeld, relatează lesoir.be.
„Restaurarea monumentului
Fontana di Trevi este o dovadă
a importanţei colaborării public-privat”, a spus primarul Romei, Gianni Alemanno, alături
de care s-au aflat designerul
Fendi, Karl Lagerfeld, și PDGul casei de modă, Pietro Beccari.
În contextul crizei, „apare necesitatea unui nou mecenat cultural”, a adăugat primarul.
Invadată de turiști și aflată
într-o stare proastă, realizată
între 1732 și 1762 după un proiect al arhitectului roman Nicola
Salvi, fântâna va beneficia de
ample lucrări de restaurare, care

vor cuprinde: curăţarea și restaurarea sculpturilor din marmură și travertin, refacerea învelișului de plumb al cornișei,
impermeabilizarea bazinelor și
instalarea unui nou sistem de
supraveghere video.
Costul lucrărilor se va ridica
la 2,28 milioane de euro, plătiţi
în întregime de Fendi, care va
beneficia în schimbul gestului
său doar de un discret logo pe
panourile șantierului și de o plăcuţă de mulţumire de 30x40 cm,
care va sta pe fântână patru ani.
„Este o idee formidabilă, un
proiect mare: fântâna este un
simbol al Romei, la fel ca Sfântul
Petru și Coloseumul”, a spus
Karl Lagerfeld, care a adăugat
că a fost de circa 700 de ori în
capitala italiană, prima oară în
anii 1950 cu părinţii.
Lagerfeld este de ani buni

designerul casei Fendi, fondată
în 1925 la Roma și prezentă
astăzi în circa 60 de ţări.
Lucrările urmează să dureze
20 de luni de la data lansării,
fiind programate să se termine
cel târziu în 2015, dacă nu survin
lucruri neprevăzute. Toţi speră
ca celebra fântână să nu aibă
trista soartă a Coloseumului, ale

cărui lucrări de restaurare ar fi
trebuit să înceapă în martie 2012,
dar care sunt blocate și astăzi.
Lucrările, finanţate cu 25 milioane de euro de firma de încălţăminte Tod's, nu au început
din cauza plângerii în justiţie
depuse de o societate care a pierdut licitaţia.

Adamache Netuţa

Pentru prima oară în ultimii 214 ani,

Pariziencele au oficial dreptul
să iasă în pantaloni pe stradă
De acum pariziencele au oficial dreptul
de a purta pantaloni pe stradă. Astfel, în
Franţa a fost în sfârșit abolită legea care
interzice femeilor să poarte pantaloni la Paris,
în conformitate cu o decizie adoptată de ministrul francez pentru drepturile femeilor,
Najat Vallaud-Belkacem (de origine marocană),
după cum relatează The Huffington Post.
Legea sexistă a fost adoptată în noiembrie
1799 și a durat aproape 214 ani. Aceasta
pretindea pariziencelor, care doreau să poarte
„haine bărbătești” în capitala ţării, să ceară
o permisiune specială de la șeful poliţiei. În
caz contrar, tânăra sau doamna depistată în
„haine necorespunzătoare” risca să fie arestată. În anii 1892 și 1909, legea a fost amen-

dată, permiţând pariziencelor să poarte pantaloni în timpul practicării echitaţiei sau în
cazul deplasării cu bicicleta. De atunci, s-a
încercat de mai multe ori anularea acestei
legi, demult perimate, însă oficialii au tot
amânat abolirea sa pe motiv că problema
nu este o prioritate. În plus, aceștia susţineau
că legea este parte componentă a „arheologiei
juridice” a Franţei.
Vara trecută, un senator din partea partidului conservator a făcut un demers în acest
sens la Ministerul Drepturilor Femeii. La 31
ianuarie a.c., ministerul a dat publicităţii o
declaraţie în care recunoaște că interdicţia ca
femeile să nu poarte pantaloni la Paris „este
incompatibilă cu principiul egalităţii între

femei și bărbaţi, inclus în Constituţia franceză,
precum și în angajamentele europene”.
În lume există însă o mulţime de legi
ciudate, pe care nimeni nu le-a abolit încă.
Astfel, în Marea Britanie lipirea timbrului
pe plic cu imaginea monarhului cu susul în
jos este considerată o infracţiune gravă, similară trădării de stat. În plus, membrii
parlamentului nu au voie să intre în Camera
Comunelor în armură. O lege din 1898 le
interzice britanicilor jocurile de noroc în
biblioteci, iar proprietarii animalelor de
companie riscă „pedepse severe” în cazul
în care acestea „intră în contact sexual” cu
animale de la Palatul regal.

Lepădatu Constantin

Sfătuite să își tundă părul în conformitate cu stilul de viaţă socialist

În Coreea de Nord, femeile sunt „încurajate”
să aleagă din 18 coafuri aprobate oficial
Coreea de Nord a lansat o campanie bizară în care femeile sunt încurajate să aleagă
dintre cele 18 coafuri aprobate de oficialii
comuniști, dornici de a reprima influenţele
occidentale în cel mai conformist stat din
lume, relatează Daily Mail.
La îmbrăcămintea nord-coreeană tradiţională, femeile trebuie să adopte un stil de
coafură drept, însă atunci când poartă haine
occidentale, își pot purta părul puţin mai
ondulat sau își pot face un permanent mai
slab. Poţi, de asemenea, să recunoști o femeie
măritată după stilul în care își poartă părul.
O altă coafură în afară de cea în stil „mop”
este, în general, dezaprobată la femeile căsătorite. Celor necăsătorite le este permisă o
gamă mai largă de alegeri, putând opta pentru

cosiţe, împletituri sau chiar o panglică.
Instrucţiunile stricte se aplică și în cazul
bărbaţilor nord-coreeni. Ei trebuie să nu aibă
părul mai lung de cinci centimetri și să îl
taie odată la 15 zile. Bărbaţilor mai în vârstă
le este permis să aibă părul lung de până la
șapte centimetri înainte de a merge la frizer.
În 2005, televiziunea de stat nord-coreeană a lansat o emisiune în cinci părţi,
intitulată „Să ne tundem părul în conformitate cu stilul de viaţă socialist”, cu scopul
de a promova părul ţinut scurt la populaţia
masculină. În același timp, presa și posturile
de radio au început să îndemne la îmbrăcăminte adecvată și coafuri îngrijite.
Emisiunea TV trimitea în teren echipe
cu camere de filmat ascunse pentru a-i

prinde pe nord-coreenii „rebeli” care nu
respectau codul impus. S-a ajuns chiar până
la numirea celor care au avut îndrăzneala
de a-și tunde părul în mod diferit, pentru
a-i face de rușine.
Programul susţinea că există motive de
sănătate pentru care nu trebuie să îţi lași
părul să crească, inclusiv faptul că pletele
lungi ar lipsi creierul de energie.
Prima Doamnă a Coreii de Nord însă,
Ri Sol-ju, s-a dovedit a fi mai în pas cu
moda, îmbrăcând costume din două piese
și părul pieptănat pe spate în loc de rochii
lungi și stilul „bob” scurt, ceea ce sugerează
că ar putea fi loc de schimbare pentru generaţia tânără a ţării.

Mitrașcă Petru

Plângerea suveranei a fost
respinsă de ombudsman-ul
presei, autoritatea ce trebuie
sesizată în primă instanţă

Regina Silvia
a Suediei a dat
în judecată
patru ziare care
au publicat o satiră
la adresa sa
Regina Silvia a Suediei a depus plângere împotriva a patru ziare care au publicat în octombrie un colaj fotografic satiric la adresa sa, în care ea apărea ștergând
o zvastică de pe podea, a anunţat Curtea
regală, relatează AFP.
''Confirmăm faptul că regina a depus
o plângere pe lângă Comitetul de opinie
al presei'', instanţa profesională care judecă
în apel conflictele cu media, a declarat
pentru AFP o purtătoare de cuvânt a
Curţii, Annika Soennerberg.
''Nu vom face alte comentarii atât timp
cât Comitetul nu s-a exprimat'', a afirmat
dna Soennerberg, adăugând că nu știe
când își va publica decizia instanţa respectivă.
Potrivit presei, plângerea suveranei
suedeze a fost respinsă de ombudsmanul presei, autoritatea ce trebuie sesizată
în primă instanţă.
În montajul fotografic incriminat, Regele Carl al XVI-lea Gustaf stă în picioare,
cu mâinile încrucișate, iar alături de el se
află bărbaţi șezând care mănâncă o pizza
enormă pusă pe corpul gol al unei cântăreţe, Camilla Hanemark, care, potrivit unei
biografii neautorizate, ar fi fost amanta
monarhului suedez în anii '90 ai secolului
trecut. La rândul său, Regina Silvia, înarmată cu o perie, încearcă să șteargă o
zvastică de pe podea.
Patru publicaţii - tabloidele Aftonbladet
și Expressen, cotidianul regional Sydsvenskan și revista partidului social-democrat
Tiden -, care au difuzat o reproducere a
acestei controversate reprezentări, sunt
vizate de acţiunea în justiţie a reginei
suedeze.
Redactorul-șef de la Expressen, Thomas
Mattson, a publicat pe blogul său o reproducere a plângerii, în care regina denunţă ''acuzaţiile deosebit de grave'', ce
reprezintă ''o atingere adusă onoarei sale''.
În 2010, Regina Silvia, foarte apreciată
de către supușii săi, a evocat pentru prima
dată faptul că tatăl său, german, un simplu
''civil'', a făcut parte din partidul nazist
(NSDAP).
Contactat de AFP, ombudsmanul presei, Ola Sigvardsson, a refuzat să confirme
că a respins plângerea reginei. ''Plângerile
sunt confidenţiale pe întreaga durată a
procedurii în scopul de a-l proteja pe reclamant'', a explicat el.
El a precizat că n-a avut niciodată
ocazia să relateze despre o plângere a reginei, ceea ce lasă să se înţeleagă faptul
că aceasta ar fi prima dată când ea lansează
o procedură împotriva media.
Suedia, care se prezintă drept o campioană a libertăţii de expresie, a abolit
crima de lezmajestate.

Lupu (Tudorache) Diana Aura
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Scrisori la muzeu

În India vor fi expuse
scrisori intime
ale lui Gandhi

Muzeul Arhivelor Naţionale din New
Delhi prezintă de miercuri scrisori din corespondenţa intimă dintre Mahatma
Gandhi și un prieten foarte apropiat al
promotorului non-violenţei, relaţie care
a stat la baza a multe zvonuri, relatează
AFP. Scrisorile, alături de documente și
fotografii, au fost achiziţionate de India
în iulie 2012 cu peste un milion de dolari,
cu câteva zile înainte ca Sotheby's să le
scoată la vânzare.
India, unde data aniversării lui Gandhi,
2 octombrie, este sărbătoare naţională,
face eforturi ca lucruri care i-au aparţinut
părintelui independenţei să rămână, pe
cât posibil, în ţară. Scrisorile au fost scrise
de-a lungul a patru decenii, din 1905 în
1945, și, în marea lor majoritate, nu au
mai fost publicate. Gandhi a corespondat
cu arhitectul sud-african Hermann Kallenbach. „Sunt scrisori originale și prezentăm
o parte din corespondenţa dintre Gandhi
și Kallenbach. Multe documente sunt noi
și importante”, a declarat AFP Mushirul
Hasan, șef al Arhivelor Naţionale.
Gandhi a locuit doi ani cu Kallenbach
la Johannesburg, revenind apoi în India
în 1914 și lucrând la unificarea mișcării
de independenţă. Relaţia dintre cei doi ia intrigat mereu pe cercetători, biografi
și hagiografi, îndeosebi după publicarea
cărţii unui fost ziarist la New York Times,
Joseph Lelyveld. „Ai pus cu totul stăpânire
pe corpul meu”, scrie Gandhi într-o scrisoare citată de autor.
„Nu s-a omis niciun aspect controversat” în expoziţie, spune Mushirul Hasan,
în timp ce unii critici sugerează că unele
scrisori sunt ţinute secrete pentru a nu
strica mitul Gandhi. „Ei au avut o relaţie
minunată, iar arhivele descoperă intensitatea ei”, adaugă Hasan.
Raj Bala Jain, care a studiat în amănunt
colecţia de scrisori, consideră că „prietenia
poate fi interpretată greșit. Cred că Gandhi
era foarte normal și deasupra acestor lucruri”.
Scrisorile au fost găsite de un istoric
indian, Ramchandra Guha, acasă la nepoata lui Kallenbach, Isa Sarid. Colecţia
cuprinde și scrisori de la cei patru fii ai lui
Gandhi, care oferă informaţii suplimentare
despre tatăl lor. Într-una din ele, Harilal
spune că tatăl lor i-a „neglijat”: „Îl consider
vinovat de eșecul meu la examene”.
India a dezaprobat vânzarea la licitaţie
a unor obiecte care i-au aparţinut lui
Gandhi, apreciind că acest act ar jigni
memoria unui om care toată viaţa a refuzat
bogăţia materială.
Mohandas Karamchand Gandhi a fost
artizanul mișcării de nesupunere civilă
care a dus la independenţa Indiei și a Pakistanului în august 1947. Expoziţia se
deschide în ziua comemorării asasinării
sale de către un extremist hindus, în 1948.

Moineagu Elena

Soarta populaţiei globului depinde de o simplă rocă oceanică

Hrana, cea mai mare problemă
a viitorului omenirii
Investitorul Jeremy Grantham a publicat
recent o perspectivă îngrijorătoare pentru
viitorul umanităţii. Grantham crede că numărul de persoane de pe Pământ a ajuns la
o cifră care a depășit capacitatea planetei de
a ne susţine, prezintă Businessinsider.com.
Grantham crede că planeta poate susţine
doar 1,5 miliarde de oameni, faţă de 7 miliarde câţi sunt acum pe Pământ, un număr
care se îndreaptă cu pași repezi spre 10-12
miliarde de persoane. Practic, Grantham
crede că cea mai mare parte a populaţiei
globale va muri de foame. De ce? Pentru că
ajungem să epuizăm resursele finite ale unei
materii prime, care este critică pentru capacitatea noastră de a produce mâncare: rezerva
de fosfor.
Fosforul este un ingredient fundamental
pentru îngrășământ și pe planeta noastră
există o rezervă finită de fosfor. Viziunea
experţilor este aceea că vom atinge “o producţie de vârf a fosforului” în următoarele
câteva decenii, după care rezervele noastre
de fosfor se vor diminua în mod implacabil.
Pe măsură ce aceste rezerve se diminuează,
nu vom mai putea să ne hrănim. Iar urmările
sunt ușor de intuit.
Bineînţeles, un flux constant de profeţii
apocaliptice au prezis un sfârșit îngrozitor
pentru populaţia umană, însă până acum
toate au fost greșite. Așadar, de ce un bărbat
cu inteligenţa lui Grantham apare în această
categorie de persoane considerate a fi “nebune”? Și cât de reală este ameninţarea pe
care el o susţine?

Explozia rasei umane
Oamenii se află pe Pământ de ceva vreme,
însă, în cea mai mare parte a existenţei
noastre, populaţia Pământului a fost redusă
ca număr și stabilă. Apoi a explodat. Această
explozie s-a produs în ultimii 200 de ani,
așa cum a prezis Malthus. Însă, ceea ce nu a
prevăzut Malthus a fost descoperirea petrolului, a îngrășământului comercial și a altor
resurse, care au susţinut temporar explozia
rasei umane.
În ultimii 100 de ani, tehnologia a făcut
ca aceste resurse să fie mai ieftin de extras și
de produs, ceea ce le-a făcut și mai ieftine.
Grantham crede că, acum, această tendinţă
a dispărut pentru totdeauna.
Să luăm petrolul de exemplu. Petrolul a
fost tranzacţionat la aproximativ 16 dolari
timp de mai bine de un secol. Apoi, pe
măsură ce cererea mondială a depășit rezerva,
preţul “normal” a crescut cu aproximativ
35 de dolari pe baril. Acum, Grantham
crede că “normal” înseamnă undeva în jurul
valorii de 75 de dolari pentru un baril. De
ce cresc preţurile la petrol? Pentru că cererea
de petrol crește mult mai repede decât rezervele de petrol. Producţia mondială de
ţiţei abia a crescut faţă de anii ’70, în timp
ce folosirea resursei naturale a explodat.

Adevărata problemă
Cererea depășește rezervele și pentru
alte mărfuri. Ca de exemplu, pentru metale.
Însă, adevărata problemă o reprezintă mân-

carea. De-a lungul ultimului secol, lumea a
produs și mai multă mâncare din relativ
aceeași resursă finită de teren arabil. De ce
randamentul culturilor agricole este în creștere? Datorită îngrășământului. De-a lungul
ultimului secol, noi, oamenii, am folosit o
cantitate de îngrășământ în continuă creștere.
Nu doar la nivel general, dar și în ceea ce
privește cantitatea folosită pe hectar.
În urmă cu 40 de ani, rata medie de
creștere a randamentului pe hectar de culturi
agricole a fost la un nivel impresionant de
3,5% pe an. Aceasta a fost confortabilă, cel
puţin înainte de rata de creștere a populaţiei
globale. Totuși, în ultimii ani, creșterea în
ceea ce privește randamentul pe hectar de
culturi agricole a scăzut la aproximativ 1,5%.
Acest procent este periculos de aproape de
nivelul de creștere al populaţiei.
Așadar, ajungem la cea de-a doua problemă. Nu avem o rezervă infinită de îngrășământ.
În cea mai mare parte a istoriei, am
folosit “îngrășământ natural” (bălegar). Însă,
am început să producem substanţe chimice
mult mai puternice. Îngrășământul comercial
are nevoie, pe lângă alte ingrediente, de potasiu și fosfor. Pe planeta noastră există cantităţi finite din ambele resurse naturale, însă
fosforul este cel care deţine o rezervă mai
mică.
Fosforul este esenţial pentru viaţă. Plantele
absorb elementul din solul fertilizat, iar apoi
animalele îl asimilează în organism atunci
când mănâncă plantele. Atunci când plantele
și animalele elimină reziduurile sau mor,
fosforul se întoarce în mediul înconjurător.
Într-un final, după o perioadă suficientă de
timp, fosforul se transformă într-o rocă, pe
fundul oceanului.
Fosfaţii sunt un ingredient fundamental
pentru îngrășământ și nu există niciun substitut pentru aceștia (plantele sunt parţial
alcătuite din fosfaţi). Majoritatea fosfaţilor
utilizaţi în îngrășământul comercial provin
din roca fosfatică, care a fost, la un moment
dat, un sediment de pe fundul oceanului.
În ultimii 120 de ani, am devenit complet
dependenţi de roca fosfatică pentru fosforul
utilizat în producerea îngrășământului comercial. Înainte de acest lucru, fosfatul
nostru provenea de la gunoiul de grajd. Pe
măsură ce populaţia crește și pieţele emergente devin din ce în ce mai bogate și au
nevoie de mai multă mâncare și hrană pentru
animale, consumăm din ce în ce mai mult
fosfor. De aceea, cantitatea de rocă fosfatică
pe care o folosim continuă să crească.

Termen-limită: 2030
Problema constă în faptul că nu există o
cantitate infinită de rocă fosfatică. Estimările
diferă în funcţie de cantitatea de rezerve
naturale disponibile pe Pământ, însă nu
sunt nelimitate. Unii cercetători cred mai
avem rocă fosfatică care să ne ajungă încă
câteva sute de ani, însă alţii, sunt mult mai
pesimiști.
Părerea generală a specialiștilor este aceea
că vom atinge o producţie “de vârf a fosfo-

rului” în jurul anului 2030. După această
dată, producţia de fosfor se va diminua considerabil.
Pe măsură ce producţia de fosfor scade,
atunci va scade și randamentul culturilor
agricole. Iar atunci, problema cea mai mare
va fi aceea că nu vom reuși să cultivăm suficiente alimente pentru a ne putea hrăni.
Deci? Suntem terminaţi? Soarta ne este
pecetluită?
Nu neapărat. Se pare că propriile noastre
excremente conţin mult fosfor, iar acesta
este motivul pentru care sunt un îngrășământ
foarte bun. Dacă suntem serioși în ceea ce
privește reciclarea bio-deșeurilor noastre,
atunci am putea reduce nevoia de rocă fosfatică. Însă, deși conservarea și reciclarea
vor ajuta în această situaţie, aceste două
procese nu vor rezolva problema, pentru
că, o cantitate uriașă de fosfor va fi în continuare pierdută prin scurgeri. Fosfatul care
nu este consumat de plante se scurge prin
sol în râuri și apoi în ocean. Astfel că, întrun final, resursele finite de fosfor utilizabil
ar putea reprezenta o problemă majoră
pentru omenire.

Preţurile cresc
în mod accelerat
Jeremy Grantham crede că resursa finită
de îngrășământ și limitele randamentului
culturilor agricole încep să afecteze preţurile
alimentelor. De exemplu, preţul pentru soia
a crescut enorm în ultimii 10 ani. La fel și
preţurile la porumb. La fel și preţul grâului.
Așadar, de ce se întâmplă toate aceste
lucruri acum, având în vedere că populaţia
globală crește de cel puţin 200 de ani? Întro anumită măsură, răspunsul poate fi creșterea
spectaculoasă a Chinei, Indiei și a altor ţări
masive. Gradul de utilizare a resurselor din
aceste ţări este cu adevărat năucitor. Bunul
simţ ne va spune că resursele finite nu pot
susţine cererea infinită. Iar o nouă analizare
a “curbei de creștere” a populaţiei Pământului
arată de ce ar fi stupid să respingem ideile
profeţiilor apocaliptice ca fiind “în mod evident greșite”.
Însă, trebuie să sperăm că știinţa și ingeniozitatea oamenilor ne vor ajuta să găsim
o modalitate prin care să putem rezolva
problema.

Lăpușnianu Elena

11

UDG NEWS - nr. 12, 28 martie 2013

O șansă unică de a privi organismul uman prin ochii unui chirurg

Expoziţie de corpuri umane
reale, la Muzeul Antipa
Expoziţia de corpuri umane reale "The Human Body" va fi
prezentată în premieră în România, în perioada 22 martie 30 iunie, la Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa".
Potrivit unui comunicat al muzeului, expoziţia include
peste 200 de exponate - corpuri umane reale, care, prin
disecţiile la nivelul organelor și ţesuturilor, oferă o perspectivă
unică, tridimensională, fidelă, asupra a ceea ce se află sub
piele, asupra miracolului corpului omenesc și a modului în
care acesta funcţionează.
Expoziţia își propune să schimbe modul în care vizitatorii
percep corpul uman, oferindu-le, în premieră, o șansă unică
de a-și privi organismul prin ochii unui chirurg. Scopul
expunerii este și acela de a-i determina pe vizitatori să-și
respecte și să-și îngrijească organismul, acordând atenţie
felului în care aleg să trăiască.
În cadrul expoziţiei vizitatorii vor fi purtaţi într-o călătorie
uluitoare prin nouă galerii ce prezintă componentele esenţiale
ale anatomiei umane. Vizitatorii vor putea vedea efectele fumatului (vor avea ocazia să compare un plămân sănătos cu un
plămân grav afectat de fumat), ale obezităţii și ale altor
afecţiuni cauzate de neglijarea organismului.
Corpurile umane prezentate în cadrul expoziţiei "The
Human Body" au fost donate, în conformitate cu legislaţia
chineză, către Dalian Hoffen Bio-technique Laboratory, sunt
nerevendicate, iar moartea a survenit din cauze naturale.
Institutul cercetează și dezvoltă tehnica plastinaţiei pentru
conservarea corpurilor umane, furnizând exponate școlilor
de medicină, dar și vizitatorilor muzeelor, în scop educaţional.
Prin plastinaţie, ţesutul uman este conservat definitiv prin
tratarea cu cauciuc siliconic lichid. Rezultatul final este un
organ sau un organism uman cauciucat, perfect conservat
până la nivel celular și în mod definitiv.
Expoziţia este deschisă din 22 martie, zilnic de marţi până
duminică, inclusiv între orele 10,00 - 20,00.
Biletele intră în vânzare începând de miercuri. Copiii cu

vârste mai mici de 7 ani beneficiază de acces gratuit. Adulţii
care achiziţionează bilete în avans, în perioada 6 martie - 21
martie, beneficiază de un discount de 20% (ofertă valabilă
numai pentru adulţi). Oferta este disponibilă în număr limitat.
Tichetele se pot cumpăra online pe www.eventim.ro sau prin
reţeaua Eventim - magazinele Germanos, Vodafone, Orange,
Domo, librăriile Humanitas și Cărturești. Biletele pot fi achiziţionate și în două rate lunare, doar prin CardAvantaj, la
sediul Eventim din str. Polonă nr. 15.
Evenimentul este produs de Gforce Exhibitions și organizat
de Events în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie Naturală
"Grigore Antipa".

Boghian Valentin Adrian

Nicoleta Chiriac (MMSC):

Colectarea selectivă pentru hârtie,
metal, plastic și sticlă trebuie
organizată până în 2015
România trebuie să-și organizeze colectarea selectivă a deșeurilor până în
anul 2015 cel puţin pentru hârtie, metal,
plastic și sticlă, acest demers fiind necesar
pentru a respecta obiectivele Directivei
cadru a Uniunii Europene privind deșeurile, a declarat marţi Nicoleta Chiriac,
consilier personal al ministrului Mediului
și Schimbărilor Climatice.
„Până în anul 2015, colectarea selectivă
trebuie organizată cel puţin pentru hârtie,
metal, plastic și sticlă, fiind necesar ca
România - ca stat membru - să-și organizeze colectarea separată a deșeurilor
pentru a asigura o calitate bună a materialelor pentru reciclare. De asemenea,
până în anul 2020, procesul de reutilizare
și de reciclare trebuie să reprezinte minimum 50% din masa totală a cantităţilor
de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic
și sticlă, provenind din deșeuri menajere
și deșeuri asimilabile acestora”, a afirmat
Nicoleta Chiriac.

În ceea ce privește transferurile de
deșeuri, potrivit Regulamentului (CE)
nr. 1013/2006, România poate formula,
până la data de 31 decembrie 2015, obiecţii împotriva transferurilor efectuate pentru valorificarea anumitor deșeuri, prevăzute la art. 63 (5) din documentul
menţionat. Totodată, România mai poate
ridica obiecţii împotriva unor transferuri
de deșeuri, dacă acestea contravin prevederilor planurilor de gestionare a deșeurilor, cu condiţia ca respectivele planuri
să cuprindă măsuri prin care să se acorde
prioritate gestionării deșeurilor generate
pe teritoriul României.
„Conform Directivei UE privind Depozitarea deșeurilor, statul român trebuie
să închidă etapizat, până la 16 iulie 2017,
un număr de 101 depozite de deșeuri
«clasa b» din zona urbană. De asemenea,
România nu va realiza, la nivel naţional,
mai mult de 65 de depozite de deșeuri
«clasa b»”, a adăugat Nicoleta Chiriac.

Aceasta a precizat, totodată, că „Strategia Naţională pentru Gestionarea Deșeurilor 2014-2020” este în faza de finalizare a evaluării de mediu, respectiv în
faza de dezbatere publică a raportului
de mediu.
„Revizuirea Planului Naţional de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) pentru
perioada 2014-2020 și implementarea
unui soft privind trasabilitatea deșeurilor
se va realiza printr-o asistenţă tehnică
finanţată prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu, caietul de sarcini fiind
în curs de elaborare. Proiectele majore,
de peste 50 de milioane de euro, trebuie
aprobate de Comisia Europeană, în timp
ce proiectele cu o valoare de sub 50 milioane de euro sunt aprobate de Ministerul
Mediului, însă cu implicarea Comisiei
Europene și a JASPERS”, a mai spus Nicoleta Chiriac.

Bran (Ciochină) Mariana

Ajutoare financiare pentru cazurile
de concedieri colective

CE a distribuit 24 milioane
euro pentru sprijinirea
șomerilor din mai multe
ţări, inclusiv România
Cele 24,2 milioane euro au fost distribuite către
Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, România, Spania
și Suedia, pentru a ajuta 5.271 de persoane să se reîncadreze în câmpul muncii, în urma concedierilor care
au apărut în mai multe sectoare ale economiei, printre
care cel auto, al telefoanelor mobile, al produselor
metalice, echipamentelor electronice și activităţilor
sociale, potrivit unui comunicat transmis vineri de CE.
Astfel, 8,2 milioane euro sunt destinaţi sprijinirii a
2.416 de foști angajaţi Nokia, dintre care 1.416 în România și 1.000 în Finlanda. Aceștia și-au pierdut locurile
de muncă în urma transferului liniilor de asamblare
de telefoane mobile în ţări asiatice.
Suma care revine României este de 2,9 milioane
euro, potrivit propunerilor înaintate de Comisie în
luna octombrie a anului trecut. Ajutorul financiar
alocat Finlandei este în valoare de 5,3 milioane euro.
Costul total al programului de sprijinire a foștilor
angajaţi Nokia din România este de 4,5 milioane euro,
din care 2,9 milioane euro de la Fondul european de
ajustare la globalizare, potrivit informaţiilor prezentate
în octombrie de CE.
Programul presupune sprijinirea foștilor angajaţi
Nokia prin informare, consiliere și orientare profesională,
formare în vederea certificării, promovarea spiritului
antreprenorial și asistenţă financiară pentru înfiinţarea
unei întreprinderi, îndrumare și sprijin după angajare,
precum șiprin mai multe tipuri de alocaţii, precum
alocaţii pentru căutarea unui loc de muncă, alocaţii
pentru transport și pentru stagiu.
Suedia a primit 5,4 milioane euro pentru sprijinirea
a 1.350 de foști angajaţi ai producătorului auto Saab.
În Austria, Comisia a alocat 5,2 milioane euro pentru
măsuri în sprijinul a 350 de foști lucrători în sectorul
serviciilor sociale mobile pentru persoane cu handicap.
Italiei îi revin 2,6 milioane euro în ajutorul a 502 de
muncitori concediaţi de zece companii implicate în
producţia de motociclete și mopede, piese de schimb
și componente.
Un număr de 616 muncitori din Danemarca vor
beneficia în urma unei alocaţii de 1,3 milioane euro
de la UE, după ce au fost concediaţi de producătorul
de circuite imprimate Flextronics.
În Spania, Comisia va distribui 1,2 milioane euro în
sprijinul a 500 de lucrători concediaţi de mai mulţi
producători de prefabricate din metal.

Badiu Marian
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Studiu GfK:

Ne-au „luat” cu doi euro

O treime dintre români șiar deschide o afacere
pentru ași spori veniturile, dar nau capital

Salariul minim
din România,
mai mic faţă de
cel din Bulgaria

O treime dintre românii care au participat
la un studiu GfK se consideră capabili să-și
deschidă o afacere, motivaţi în principal de
perspectiva obţinerii unor venituri suplimentare
și independenţa faţă de angajator, însă principalul
obstacol invocat este lipsa capitalului pentru
demarare.
"Aproape 80% dintre tinerii români sub 30
de ani au o atitudine pozitivă faţă de munca pe
cont propriu, la fel ca și în cazul celor cu
diplomă universitară - 74%, cu studii medii 63%, la persoane intervievate cu copii - 71%.
Bărbaţii oferă o rată de acceptare mai ridicată
a activităţilor independente (68%) în comparaţie
cu femeile (63%) ", relevă studiul "Antreprenoriatul în România în 2012 și spiritul antreprenorial în Europa".
Studiul a fost realizat de compania de cercetare GfK Nurnberg (Germania) și Centrul
pentru antreprenoriat al Universităţii Ludwig
Maximilian din Munchen, în 16 state europene

- Austria, Danemarca, Franţa, Germania, Marea
Britanie, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Spania, Elveţia, Turcia
și Ucraina, la iniţiativa Amway Europa.
Principalele motivaţii pentru români de a
porni o afacere sunt perspectiva unui al doilea
venit - 55%, independenţa faţă de angajator 30% și autorealizarea / posibilitatea de a materializa propriile idei - 23%. Pentru majoritatea
europenilor intervievaţi, independenţa faţă de
angajator ocupă primul loc - 45%, urmată de
autorealizare - 38% și perspectiva celui de-al
doilea venit - 33%. "Prin urmare, românii apreciază peste medie perspectiva celui de-al doilea
venit și sunt mai atrași de aspectele financiare
ale desfășurării activităţilor independente decât
de libertatea de a fi propriul lor șef, percepută
de majoritatea europenilor", arată studiul.
Lipsa capitalului incipient, situaţia economică
incertă, precum și teama de eșec sunt principalele
obstacole resimţite la nivel european când vine

vorba de întemeierea propriei afaceri. În România, "lipsa capitalului incipient" este resimţit
într-o pondere de 67%, media europeană fiind
de 57%.
Atitudinea pozitivă faţă de antreprenoriat
este ridicată în special la tinerii români cu
vârsta sub 30 de ani. Jumătate dintre aceștia
afirmă că antreprenoriatul va fi mai important
în viitor, faţă de media la nivel european, de
doar 39%. Aproximativ două treimi dintre românii intervievaţi (65%) consideră că antreprenoriatul va avea o importanţă egală sau
mai mare în societatea modernă de producţie
peste un deceniu, media europeană fiind de
78%.
În România, studiul a fost efectuat în primăvara-vara anului trecut pe un eșantion de
aproape 1.100 de bărbaţi și femei cu vârsta de
peste 15 ani, reprezentativ la nivel naţional, cu
o marjă de eroare de 3%.

Vaupel crede că publicul va îmbrăţișa ideea. „Știm că oamenii
în vârstă sunt dispuși să lucreze dacă se simt în stare. Prin urmare
bănuiesc că tinerii sunt dispuși să lucreze mai puţin în tinereţe,
dacă au posibilitatea de a lucra mai mult și la bătrâneţe. Cred că
multă lume va prefera noul sistem în locul celui actual, tocmai de
aceea vom analiza această posibilitate în noul centru”, a încheiat
profesorul.

Bulgaria nu mai este pe ultimul loc
din Uniunea Europeană în ceea ce privește
salariul minim pe economie, scrie luni
cotidianul sofiot Trud. După ultima creștere
din ianuarie, salariul minim pe economie
în Bulgaria este de 159 euro, cu doi euro
mai mare faţă de cel din România, notează
ziarul, care citează datele serviciului Eurostat.
Acest lucru nu este un motiv de bucurie, dat fiind că cele două ţări se transformă din ce în ce mai mult într-o insulă
a sărăciei pe continent, notează publicaţia.
În celelalte ţări sărace din UE, salariul minim este de cel puţin două ori mai mare
faţă de salariul minim din România și Bulgaria. Potrivit criteriilor Eurostat, venitul
minim într-o ţară este mic dacă se situează
la nivel de între 100 și 500 euro pe lună.
În Croaţia, care încă nu a aderat la UE,
salariul minim pe economie este de 374
euro, în timp ce în Turcia - care are o perspectivă europeană foarte îndepărtată este de 429 euro pe lună.
În urma restricţiilor severe impuse
Greciei, care, practic, se află în faliment,
salariul minim pe economie în această
ţară a fost de 684 euro în ianuarie. În
Grecia, Spania și Portugalia, cei care primesc un salariu minim pe economie, îl
primesc nu de 12, ci de 14 ori pe an, precizează Eurostat. Cel mai mare salariu minim pe economie se înregistrează în Olanda, Belgia și Luxemburg. În Marele Ducat,
salariul minim pe economie este de 1874
euro.

Ciocan Otilia

Buruiană Florina Mirela

Durbacă Larisa Lariseia

Să lucrăm până la 80 de ani, dar pe o durată zilnică mai mică

Ar trebui să muncim doar 25 de ore pe săptămână,
susţin cercetătorii
Când ai 20 de ani, vrei să petreci mai mult timp cu prietenii. La
35 de ani încerci să stai cât mai mult cu familia, dar la 70 de ani simţi
că ai prea mult timp și prea puţine lucruri de făcut. Acum oamenii
de știinţă susţin că este momentul să schimbăm un pic programul de
lucru astfel încât să scurtăm timpul petrecut la birou, dar să mergem
la serviciu până la o vârstă mai înaintată. „Îmbătrânim din ce în ce
mai mult...Copiii care acum au 10 ani ar trebui să muncească până la
vârsta de 80 de ani. În schimb, ei nu vor fi supuși unui program de
lucru mai lung de 25 de ore pe săptămână, când vor ajunge adulţi”, a
declarat Profesorul James W. Vaupel. „Din punct de vedere socioeconomic, propunerea are sens. Important este ca noi toţi că
contribuim cu un anumit volum de muncă. În secolul XX, s-a
produs o redistribuire a bogăţiei. Cred că în acest secol, marea redistribuire va fi cea a orelor de muncă”, a mai adăugat Vaupel.

O bătrâneţe mai sănătoasă
James W. Vaupel, de la Centrul de Cercetare Danish Max
Planck, din Danemarca, are o experienţă vastă în acest domeniu.
El consideră că deţine argumente bune care să susţină ideea de a
ne împărţi munca pe întreaga durată a vieţii adulte. „Există dovezi
puternice care demonstrează că oamenii în vârstă, care lucrează
part-time, sunt mai sănătoși decât cei stau acasă. Acest lucru se datorează faptului că munca are capacitatea de a îmbunătăţi sănătatea

oamenilor. Beneficiile nu sunt doar psihologice, redate de faptul că
a face parte din societate îi face pe oameni să se simt bine, dar și fiziologice, din moment ce atunci când muncim ne folosim și
creierele și corpurile”.

Angajaţii tineri au mai mult timp liber
pentru ei și familiile lor
De asemenea, există și unele argumente interpersonale bune.
„Principalul argument este acela că oamenii cu vârste între 20 și 30
de ani vor avea mai mult timp pentru a petrece alături de copiii lor,
să facă sport și alte activităţi importante care ne îmbunătăţesc
vieţile. În situaţia actuală, tinerii muncesc excesiv de mult și tânjesc
după o pensionare lungă. Dar de ce nu am amâna acea pensionare,
în schimbul unui program de lucru mai scurt?”

Va accepta publicul această idee?

Salariaţii români sunt victime ale unor angajatori abuzivi și zgârciţi, iar ţara noastră se
situează pe ultima poziţie în clasamentul statelor cu condiţii decente la locul de muncă

Românii, cei mai nefericiţi angajaţi din Europa
Oricât ar încerca, România pare că nu
reușește să-i ajungă din urmă pe europeni.
Nu mai puţin de 35% din conaţionalii noștri
lucrează în zilele de sâmbătă, iar 28%, chiar
și în cele de duminică, arată un studiu al
Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea
Condiţiilor de Viaţă și Muncă.
Anual, românii muncesc, în medie, 2.095
de ore, cu 425 ore mai mult decât finlandezii
și cu 416 ore în plus faţă de francezi.
Anul trecut Inspecţia Muncii a acordat
peste 1.300 de amenzi pentru nerespectarea
prevederilor privind munca suplimentară,
lucrul în zilele de sărbătoare și repausul
săptămânal.
Numărul angajaţilor care-și petrec sâmbetele la serviciu a scăzut și la noi, de la
45% cât era acum 10 ani, la 34,6%.
Din datele Institutul Naţional de Statistică

și compilate de Capital, 72,5% din angajaţii
români lucrează în sectoare în care venitul
mediu este inferior salariului mediu net la
nivel naţional. Ponderea imensă lasă impresia
„sărăciei la locul de muncă“.
Mai mult, patru români din zece câștigă
sub 60% din salariul mediu. Iar angajaţii
plătiţi cel mai prost sunt sunt exact cei care
muncesc cel mai mult, de obicei în ture și
în zilele de weekend.
Este cazul industriei alimentare, unde
salariu mediu net este de 1.000 lei, cel al fabricării de mobilă (1.090 de lei) sau al producţiei de îmbrăcăminte, cu un venit mediu
lunar net de 990 de lei.
Cu toate acestea, cei mai nefericiţi angajaţi
din România sunt cei care lucrează în producţia auto, profesorii, cei din industria metalurgică, telecom, agenţii de pază, salariaţii

din retail, dar și cei care produc echipamente
electrice sau furnizează energie electrică.
Angajaţi care lucrează în zilele de sâmbătă:
1. Ungaria - 12,1%
2. Polonia - 15,8%
3. Bulgaria - 19%
4. Cehia - 21,8%
5. UE 26 - 26,1%
6. România - 34,6%
Topul domeniilor cu angajaţi nemulţumiţi:
Producţie auto
Învăţământ
Industria metalurgică
Telecom
Protecţie și pază
Retail
Producţia de echipamente electrice
Furnizarea de energie electrică
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