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Paștele din 2013 este sărbătorit de creștini pe 5 mai

Paștele  Învierea Domnului
Paștele sau Sfintele Paști este sărbătoarea
Învierii Domnului. De Paști nu ne aducem
aminte de moartea și învierea Domnului, ci
le sărbătorim, căci ele se actualizează tainic.
"Paște" este un cuvânt care vine în limba
romana prin filieră greco-latină din termenul
ebraic "pesah", iar cel ebraic din limba egipteană "paseh" și înseamnă "trecere". Paștele
este o sărbătoare pe care o întâlnim atât la
creștini, cât și la iudei. Creștinii prin Paște
sărbătoresc Învierea Domnului, iar evreii
eliberarea din robia egipteană. Spre deosebire
de Paștele creștin, care este prăznuit obligatoriu duminica, Paștele evreiesc poate fi sărbătorit în orice zi a săptămânii.

Cum trebuie sărbătorit
Paștele
Paștele trebuie celebrat de creștini cu multă
bucurie, dar și cu o oarecare pregătire. Creștinii
nu trebuie să uite că li se cere o ieșire din prea
multele împrăștieri ale acestei lumi, că li se
cere iubirea și iertarea semenilor.

De Paște, Lumina Sfântă
se pogoară la Ierusalim
Mormântul lui Hristos din Ierusalim
este locul în care se pogoară Lumina Sfântă,
în noapte de Paște. Patriarhul Ierusalimului
intră în cripta bisericii Mormântului Domnului și aduce de acolo lumina pogorâtă
din cer, lumină care vestește biruinţa lui
Hristos asupra morţii.

Paștele în învăţătura
Sfântului Ioan Gură de Aur
"Pentru Paște, nenumărate bunătăţi ni
s-au adus nouă. Pentru Sfintele Paști, amăgirea dracilor s-a pierdut, pentru Învierea
aceasta luăm în râs moartea, pentru Învierea
aceasta trecem cu vederea viaţa aceasta de
acum, pentru Învierea aceasta către pofta
celor ce vor să fie ne sârguim, pentru Învierea
aceasta, deși suntem înfășuraţi cu trup, nu
ne vom afla cu nimic mai prejos decât cei
fără de trupuri, dacă vom voi. Astăzi s-au

făcut biruinţele noastre cele strălucite. Astăzi
Stăpânul nostru, după ce a pus biruinţa împotriva morţii și după ce a stricat tirania
diavolului, ne-a dăruit prin Înviere calea
către mântuire. Deci toţi să ne bucurăm, să
săltăm, să ne veselim! Căci, deși Stăpânul

nostru a biruit și a făcut biruinţa, totuși
veselia și bucuria sunt și ale noastre, căci pe
toate le-a lucrat pentru mântuirea noastră".
Salutul de Paști este „Hristos a Înviat” și
se răspunde cu „Adevărat a Înviat”.

Frunză Eugenia Florentina

E vremea curăţeniei trupești și sufletești

Suntem în Postul Mare
Pe 18 martie creștinii ortodocsi au intrat
în Postul Mare, aceștia s-au pregătit, așa cum
spune tradiţia, cu o săptămâni înainte prin
zile de harţi și dezlegare la ouă și produse
lactate din Săptămâna Albă. Această săptămână
este rânduită pentru a curăţa organismal de
toxine și a-l pregăti pentru postul drastic, cum
este cunoscut Postul Mare.
La Lăsatul Secului, ziua ce precede începerii
postului, fiind și ultima zi din Săptămâna
Albă, în unele sate românești, precum și în
mânăstiri, are loc Sărbătoarea Polocanelor, o
tradiţie prin care familiile de creștini își spală
cu leșie întreaga veselă din casă, nu doar pe
cea folosită frecvent . După spalare, aceasta
veselă este clatită foarte bine în multe ape,
tradiţie ce are rolul de a purifica vesela, de a
elimina, în mod simbolic, urmele de mâncare
de frupt din perioada de câșligi, perioada dezlegărilor la mâncare de dulce: cum se spune
în popor.
În zona Sibiului această purificare de Lăsatul
Secului se realizează sub o altă formă, acolo
tradiţia adună sătenii în noapte, aceștia dau
foc unui morman mare de lemne uscate aduse
din pădure, ca semn de ardere a patimilor și
răutăţilor omenești.
Nu degeaba i se spune „Postul Mare”,
acesta fiind cel mai mare dintre cele patru
posturi de peste an, posturi sărbătorite de credincioșii ortodocși. El se întinde pe o perioadă
de șapte săptămâni, șase dintre acestea reprezintă
perioada în care Iisus Hristos s-a retras și s-a
nevoit în pustie , cele 40 de zile în care acesta
a fost ispitit și încercat de diavolul însuși și de
suferinţe. Ultima săptămână din post fiind
reprezentată de săptămâna patimilor.
În mânăstirile din Muntele Athos din
Grecia, cele care respectă tradișia cu stricteţe,
dar și în unele mânăstiri din România, în primele trei zile din Postul Mare se ţine post
negru, fiind un post drastic privat total de
hrană și apă pe perioada celor 3 zile, atât pe
timp de zi cât și pe timp de noapte. Practic nu

se mănâncă și nu se bea nimic începând cu
asfinţitul soarelui din ziua Lăsatului Secului,
de luni până miercuri, după slujba de Vecernie.
Unele familii de laici (mireni), creștin ortodoxe
practicante, au preluat acest obicei și, la rândul
lor, încep Postul Mare autentic, prin post
negru timp de 3 zile, imitând nevoinţele și
practicile monahale. La finele acestor zile de
post drastic, monahii și creștinii care le-au
ţinut se învrednicesc să ia aghiazma Mare,
aghiazmă care se spune că reprezintă jumătate
de Impărtășanie, aceasta fiind accesibilă doar
în perioada Bobotezei, sau după caz, în unele
dezlegări făcute de duhovnici. În aceste 3 zile
de post negru în mânăstiri nu se face mâncare,
iar bucătăria este închisă.
Unii monahi ţin trei zile de post negru și
în ultima săptămână din Postul Mare, începând
cu Vinerea Mare, sau ziua răstignirii Lui Iisus,
până la Sfânta Liturghie din dimineașa Învierii,
atunci când sunt chemaţi cei ce se învrednicesc
să se Împărtășească.
Sâmbăta dinaintea Sfintei Învieri, este singura sâmbătă de peste an în care, în credinţa
ortodoxă, se postește post negru, sau după
caz, se postește doar prin hrană gătită prin
fierbere, adică mâncare fără ulei.
În aceste 3 zile în toate Bisericile ortodoxe
se săvârșește slujba și canonul Sfântului Andrei
Criteanul, rugăciuni în timpul cărora, în mediul
monahal se fac 3000 de mătănii, adică o mie
de mătănii pe zi.
Rânduiala Postului Mare, înfăptuită ca la
carte, se prezintă astfel: lunea, miercurea și
vinerea se ţine post negru până după slujba
de Vecernie (după ora 4.00 pm), după care se
mănâncă fiertură, adică post fără ulei, o singură
masă. În aceste zile se pot scoate părticele
pentru sănătate.
În mod oficial, ziua de luni nu este declarată
zi de post negru (în Postul Mare), sau zi de
post obișnuit în perioada câșligelui, insă Biserica
a convenit ca această zi să fie declarată zi de
post ţinută în cinstea Sfinţilor Arhanghel

Mihail și Gavril, cel din urmă fiind vestitorul
inceputului Mantuirii, adică a Nașterii Lui
Iisus Hristos, iar Sf. Mihail fiind considerat
vestitorul Sfârţitului Lumii.
Joia, vinerea, sâmbăta și duminica este
dezlegare la untdelemn, iar singurele zile în
care, în acest post, este dezlegare la pește sunt
zilele de: Buna Vestire și Floriile, sau Intrarea
Domnului în Ierusalim. Persoanele care nu se
împărtășesc de Sf. Paști au dezlegare la untdelemn și în ziua de joi, în săptămâna patimilor.
Pe perioada Postului Mare, așa cum oamenii
se pregătesc spiritual prin post, rugăciune și
nevoinţe săvârșite pentru purificarea sufletului,
așa și bisericile ortodoxe sunt pregătite pentru
perioada de doliu creștinesc, astfel Iconostasele
și Ușile Împărătești. Uși care fac posibilă deschiderea centrală spre Sfântul Altar, sunt împodobite cu pânză sau catifea neagră. De asemenea, în această perioadă preoţii, slujitori ai
altarului, săvârșesc slujbele îmbrăcaţi fiind în
veșminte preoţești de culoare neagră.
În cele șapte săptămâni cât ţine Postul
Mare, în mânăstirile creștin-ortodoxe se citește
permanent Sf. Psaltire a Proorocului David,
24 de ore din 24 monahii și monahiile citesc
cu rândul catehismele ca simbol divin al rugăciunii care pregătește sufletele pentru viaţa
veșnică prin trecerea lor prin cele 24 de vămi
pe care, fiecare suflet, se presupune că le va
întâmpina. Înainte de citirea psalmilor, monahii
trebuie să se pregătească sufletește, să postească
și să se dovedească vrednici pentru această
sfinţire prin rugăciune.
În Joia Mare, adică în joia din Săptămâna
Patimilor, ultima săptămână a postului, este
ziua în care în timpul slujbei Privegherii de
seara, pe lângă troparele și cântările care amintesc de trădarea Lui Hristos de către Iuda, se
citesc cele 12 Evanghelii.
În tradiţia populară se spune că persoanele
care asistă la această slujbă, și care îngenunchează la fiecare Evanghelie citită, in bisericile
mari de către Episcop, trebuie să aibă asupra

lor o aţă relativ groasă, cam cât un șiret de
pantof. După fiecare Evanghelie citiă trebuie
să se facă un nod la respectivul șnur, astfel
încât la sfârșitul slujbei pe aţă să fie dispuse 12
noduri. Tradiţia spune că pe perioada întregului
an, persoana care deţine șnurul cu cele 12 noduri, cea care a și asistat la slujba săvârșită în
Joia Mare și a realizat nodurile, fiindcă șnurul
nu poate fi transferat de la o persoană la alta,
poate să-și pună o dorinţă folositoare, dorinţă
ce se pune în timpul unui ritual de rugăciune.
Nu este obligatoriu să fie un ritual prestabilit,
sau unul fix, el poate să fie un moment de rugăciune ales individual. În acest sens, mulţi
creștini aleg să-și pună dorinţa pregătindu-se
prin citirea rugăciunilor constituite in Paraclisului Maicii Domnului. Se spune că în acest
mod acea dorinţă se va îndeplini.
Termenul corect al sărbătoririi Învierii Lui
Hristos nu este „ Paște”, așa cum s-a deprins
în societate și, mai ales, în toată această promovare economică și de marketing. Termenul
corect este „Paști”, așa cum îl regăsim în toate
cărţile religioase, și pus în evidenţă în cântările
Învierii, după cum îl regăsim în Canonul
Învierii, cântarea I: „Ziua Învierii, să ne luminăm
popoare, Paștile Domnului, Paștile...”
Prima săptămână a Sf. Paști, numită și
săptămâna Luminată, în rândul monahilor
mai este cunoscută și săptămâna „concediului
călugărului”, fiindcă această săptămână este
singura perioadă de peste an în care, în mod
oficial, călugărul poate să-și ia liber, poată să
ceară permisie sau „blagoslovenie”, în termeni
monahali, pentru a-și vizita rudele.
În această săptămână a Învierii nu se săvârșesc metanii, veșmintele preoţilor și perdelele
care împodobesc iconostasele și Ușile Impărătești sunt preschimbate din culoarea neagră,
culoare care în post simboliza moartea patimilor
și smerenia, în culoarea albă, culoarea luminii
și a speranţei întâmpinată prin sărbătoarea
Învierii lui Iisus.

Frunză Eugenia Florentina
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Universitatea noastră s-a pronunţat:

Revizuirea Constituţiei:
Pentru un parlament unicameral
Universitatea „Danubius” a
făcut propuneri pentru revizuirea
Constituţiei, vineri, 12 aprilie, în
cadrul celei mai importante instanţe
de dezbatere publică, învestită de
Comisia Comună a Camerei Deputaţilor și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de
revizuire a Constituţiei României
să deruleze acest proces: FORUMUL CONSTITUŢIONAL 2013.
Peste două decenii profesor de
drept constituţional, președintele
Universităţii „Danubius”, prof. univ.
dr. Benone PUȘCĂ, a propus modificarea Constituţiei:
„Putem afirma, fără putinţă de
tăgadă că, un parlament format
dintr-o singură cameră asigură eficienţă, rapiditate, fluiditate, cursivitate în activitatea legislativă. Se
reduce timpul de dezbatere și de
adoptare a proiectelor legislative.
De asemenea, prin reducerea numărului de parlamentari și eliminarea uneia dintre Camere se reduc
cheltuielile pentru întreţinerea și

funcţionarea Parlamentului, se reduce numărul de personal și implicit
cheltuielile pentru acesta”.
„Structura pe care o îmbracă
un Parlament ţine de sistemul constituţional din fiecare societate, în
special în perioada de tranziţie,
cum este cazul societăților foste comuniste. Modul de constituire și
funcţionare a Parlamentului depinde
de însăși identitatea și independenţa
fiecărei naţiuni. Când cercetăm alcătuirea Parlamentului, cea dintâi
problemă care se ridică este aceea
de a ști dacă parlamentul trebuie
să fie compus dintr-o singură cameră
sau din două. Faptul că opțiunea
din 1990 pentru un Parlament bicameral, precum și opinia larg răspândită cum că Parlamentul României a fost slab performant în
ultimele două decenii, ne duce la
concluzia că performanţa Parlamentului ar fi fost mai bună dacă
s-ar fi adoptat unicamerismul. În
ultimii ani, în ţara noastră, se discută
tot mai mult despre dezavantajele

sistemului bicameral al Parlamentului. Sunt însă și fervenţi susţinători
ai sistemului bicameral, dar și apărători ai sistemului unicameral.
Ideea unui parlament unicameral
pentru România nu este nici originală, nici nouă. Parlamentele na-

ţionale europene au cunoscut, de-a
lungul istoriei lor, mai multe reforme
și transformări, unele dintre ele cu
o structura bicamerală ajungând,
în zilele noastre, să fie unicamerale.
Conform Constituţiei României, poporul își exercită suveranitatea atât

prin reprezentanţii aleși, cât și direct,
prin referendum. Referendumul
constituțional pentru trecerea la
parlament unicameral și reducerea
numărului de parlamentari a avut
loc în ţara noastră la 22 noiembrie
2009, în urma căruia, cu o majoritate covârșitoare, cetăţenii au optat
pentru trecerea la un Parlament
unicameral și pentru reducerea numărului de parlamentari. Într-o
asemenea situaţie, Parlamentul României avea obligaţia legală și morală să dea un răspuns dorinţei cetăţenilor”, se arată în motivarea
propunerii.
Propunerea domnului președinte al Universităţii „Danubius”,
prof. univ. dr. Benone PUȘCĂ, a
fost depusă de domnul lect. univ.
dr. Iulian SAVENCO și va fi inclusă
în Raportul sinteză al dezbaterilor
și propunerilor înaintate în cadrul
Forumului Constituțional, care
va sta la baza activităţii Comisiei
de revizuire a Constituţiei.

Drugă (Stan) Oana Maria

O experienţă ce le va fi utilă viitorilor absolvenţi

Seminar

Proces simulat 
Furt calificat

Perspectivele
profesiei de executor
judecătoresc

Vineri, 12 aprilie, studenţii Facultăţii de Drept a Universităţii
„Danubius” au pus în scena juridică un proces simulat care a avut
ca obiect infracţiunea de furt calificat. Sesiunea de examene sau
licenţa nu au împiedicat „actorii”
să se pregătească intensiv, timp
de două săptămâni, fiecare cu
rolul său: subiect activ, parte vătămată, avocat, procuror, grefier,
judecători și martori.

Orele de practică petrecute în
sălile de judecată au fost utile tinerilor aproape absolvenţi, nerăbdători să practice profesia pentru care s-au pregătit patru ani.
Toţi profesorii prezenţi, Prof.
univ. dr. Vasilica NEGRUŢ – decan al Facultăţii de Drept, conf.
univ. dr. Dragu CREŢU, prof.
univ. dr.Victor Romeo IONESCU,
îndrumătorul acestei acţiuni, lect.
univ. dr. Ion RUSU, au felicitat

prestaţia juridică a colegilor noștri
și i-au încurajat să se perfecţioneze, să treacă de la un simplu
rol la realitatea profesiei.
Felicităm iniţiativa de a organiza astfel de evenimente care familiarizează studenţii cu activitatea practică de care avem atâta
nevoie pentru a compensa lipsa
de experienţă a unui proaspăt absolvent.

Boghian Valentin Adrian

Pe 11 aprilie, studenţii gălăţeni
au asistat la o dezbatere organizată
în cadrul seminarului PERSPECTIVE, iniţiativa aparţinând unui grup
de studenţi danubieni din cadrul
ELSA Galaţi. Timp de două ore am
avut ocazia să punem întrebări direct
profesioniștilor, invitaţi speciali: președintele Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de
Apel Galaţi, Dănuţ COŢAC, și doamna avocat Angelica ROȘU, cadru didactic la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Danubius”. Am
aflat că profesia de executor judecătoresc este, pe cât de frumoasă și de
palpitantă, pe atât de riscantă și cu o
mare încărcătură emoţională. Între-

bările colegilor noștri au vizat în
principal condiţiile pe care trebuie
să le îndeplinească pentru a deveni
executori judecătorești, drepturile și
obligaţiile celor care profesează în
acest domeniu și nu în ultimul rând
riscurile la care se expun executorii
judecătorești. Astfel, au avut posibilitatea de a afla direct de la sursă ce
implică o asemenea profesie cu avantaje și dezavantaje.
Următoarea întâlnire va aduce
în faţa studenţilor un judecător care
va dezvălui culisele acestei profesii
la care se ajunge prin foarte multă
muncă și care este atât de dorită de
absolvenţii de Drept.

Drugă (Stan) Oana Maria
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ICR iniţiază
realizarea unui
sistem naţional
al cărţilor online
Institutul Cultural Român (ICR) va
realiza, împreună cu editurile și bibliotecile reprezentative și cu autorităţile
naţionale responsabile în materie, sistemul naţional al cărţilor on-line, care
să poată fi accesat pe Internet de cititorii
interesaţi de pretutindeni.
Potrivit unui comunicat al ICR, Direcţia
Generală a Reprezentanţelor în Străinătate și Serviciul IT din cadrul ICR vor întocmi, până la 1 iunie 2013, un raport
asupra situaţiei actuale a accesibilităţii
on-line a publicaţiilor din România. În
prima decadă a lunii iunie 2013, ICR va
organiza la București o reuniune cu
liderii instituţiilor responsabile la nivelul
ţării și cu editurile și bibliotecile implicate.
Demersul pornește de la constatarea
faptului că sistemul on-line a preluat
deja multe dintre periodicele publicate
odinioară pe hârtie. Tot mai multe cărţi
sunt accesibile on-line. Tendinţa internaţională este de accesare on-line nu
numai a periodicelor, ci și a cărţilor.
"În pofida acestei tendinţe, nu asistăm
deloc la dispariţia cărţii, cum se anticipa
cu trei - patru decenii în urmă. Cartea,
ca prezentare organizată a cunoașterii,
rămâne în actualitate. Ceea ce este de
făcut se referă la crearea accesului online la cărţi", precizează ICR.
Misiunea încredinţată de lege Institutului Cultural Român este să promoveze cultura română în străinătate. Sistemul on-line de prezentare a publicaţiilor, în vederea unui acces cât mai larg,
este astăzi un instrument extrem de
eficace de promovare.

Lupu (Tudorache) Diana Aura

LaLa Band încheie
turneul în Galaţi
Mega-turneul LaLa Love Tour se apropie de final. Din ianuarie și până acum,
membrii trupei LaLa Band au străbătut
ţara în lung și-n lat, s-au întâlnit și s-au
fotografiat cu mii de fani și au susţinut
23 de super concerte. Ultima etapă a
turneului va avea loc între 13 și 25 aprilie
și va cuprinde 10 concerte. Tinerii vor
susţine un concert extraordinar în Galaţi,
joi, 25 aprilie, la Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacol care va încheia turneul LaLa Love Tour.
Concertul începe la ora 19.00, iar sesiunea foto pentru posesorii biletelor
VIP începe la ora 17.00. Atenţie, numărul
biletelor VIP este limitat! Biletele se găsesc la casa de bilete a sălii de spectacol
și online pe vandbilete.ro, bilete.ro, eventim.ro și myticket.ro. Evenimentul se
desfășoară în cadrul proiectului naţional-cultural "Arta contra drog - 2013",
iniţiat de Asociaţia Culturală de Teatru,
Muzică și Film "Dracula" în parteneriat
cu CIADO România (Centrul Internaţional Antidrog și pentru Drepturile
Omului).

Lepădatu Constantin

Expoziţia de reptile vii - colecţie de vieţuitoare periculoase

Șerpii din documentare,
la un geam distanţă de noi
Până în data de 12 iunie, toţi
gălăţenii sunt invitaţi să viziteze,
la Complexul Muzeal de Știinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă”, expoziţia de reptile vii care aparţine
crescătorului Florin Sârb. Acesta
a adus din nou peste 70 de specii
de reptile exotice din toate colţurile lumii, unele catalogate
drept cele mai periculoase. Aici
pot fi văzute cobra neagră, șarpele
de grădină, vipera pufăitoare, vipera de Gabon, boa constrictor,
șarpele regal constrictor, vipera
rinocer, cobra egipteană, caimanul, anaconda galbenă, varanul
de savană, șopârla cu limba albastră sau tarantule.
Conform spuselor acestuia,
pasiunea lui pentru reptile a apărut din copilărie și primele exemplare pe care le-a deţinut au fost
20 la număr, de atunci colecţia
crescând puţin câte puţin. A cutreierat multe ţări ale lumii în
căutarea exemplarelor periculoase
și veninoase, iar acum este mândru de colecţia unică pe care o
are și o îngrijește cu pasiune.
„Exemplarele le am de la târguri,

majoritatea din Germania. Se
organizează anual astfel de evenimente, unde se întâlnesc mii
de crescători de reptile din toată
lumea”, explică Florin Sârb. Acesta
a încercat să facă un top al celor
mai periculoase reptile pe care
le deţine și locul I a fost adjudecat
de taipan, după care urmează
mamba negru, mamba verde și
vipera pufăitoare. Hrana acestor
vieţuitoare este constituită din
șoareci, șobolani congelaţi, pe
care le comandă din afara ţării,
deoarece în România sunt foarte
puţini astfel de crescători de rozătoare. De asemenea, crescătorul
nostru susţine că nu își poate da
seama de ce este pasionat în special de reptilele veninoase, dar
fascinaţia este foarte mare atunci
când un șarpe cu clopoţei sau o
viperă pufăitoare este doar la un
geam distanţă de privitor. Atât
copiii, cât și adulţii, sunt atrași
ca un magnet de reptilele care,
până acum, nu le vedeau decât
în documentarele de la televizor.
„Am pasiunea asta de când eram
mic. La momentul de faţă, în

România, puţini se pot numi
crescători, cred că doar 3, cu tot
cu mine. Mulţi sunt doar comercianţi - cumpără și vând mai
departe. Pentru ei acest lucru nu
e o pasiune, ci o afacere”, mai
spune Florin Sârb. Preţurile acestor reptile variază, în funcţie de
specie și de mărime - cea mai
scumpă poate ajunge să valoreze
până la 17.000 de euro. Din co-

lecţia lui Florin Sârb, taipanul
este cea mai scumpă reptilă și
șarpele regal este cea mai ieftină.
Cele peste 70 de exemplare nu
le ţine acasă, ci la diferite expoziţii. După ce se încheie expoziţia
de la Galaţi, reptilele vor pleca
pe litoral, unde vor sta cel puţin
trei luni.

Caranghel (GlăvanCaranghel) Gabriela

Personalităţi născute în luna aprilie

Octavian Goga
Octavian Goga s-a născut la 1 aprilie
1881 în satul Rășinari, de pe versantul nordic
al Carpaţilor. Fiul preotului ortodox Iosif
Goga și al soţiei sale, Aurelia, învăţătoare (și
colaboratoare în tinereţe la ziarul Telegraful
român și la revista Familia), O. Goga a
urmat școala primară din satul natal, avându-l învăţător pe Moise Frăţilă, intelectual
patriot, prototipul posibil din poezia Dascălul,
așa cum sora sa, Victoria, stinsă de timpuriu,
a fost prototipul din Dăscăliţa.
După absolvirea liceului, se înscrie la
Facultatea de Litere și Filosofie a Universității
din Budapesta, continuându-și apoi studiile
la Berlin și încheindu-le în 1904.
Debutul publicistic îl are în ziarul Tribuna
(din Sibiu), care îi publică prima poezie.
Majoritatea creațiilor incluse de Goga în
volumul ”Poezii” (1905), au apărut în Lu-

ceafărul, în paginile căreia poetul s-a afirmat
ca talent literar autentic.
Octavian Goga a intrat în publicistica literară cu mențiuni onorabile din partea lui
Ilarie Chendi, Sextil Pușcariu, Nicolae Iorga,
Ion Gorun, V.Goldiș, E.Lovinescu.
În 1905 a apărut la Budapesta volumul
Poezii, reeditat apoi de editura Minerva la
București, în 1907 și la Sibiu, în 1910. După
acest debut editorial, „adevărat eveniment
literar“, poetul a intrat tot mai mult în conștiinţa opiniei publice. Criticul literar Ion
Dodu Bălan aprecia că volumul lui Goga
„înseamnă începutul unei noi epoci pentru
sufletul nostru românesc“, pentru că „nimeni
n-a întrecut la noi vigoarea, puritatea și muzica limbei, bogăţia colorilor, originalitatea
ideilor, seninătatea concepţiilor, candoarea
expresiilor și fondul sănătos naţional, ce se

concentrează în aceste poezii“. Poeziile din
acest volum sunt socotite „creaţiuni geniale“
și cei mai valoroși critici „înţeleg rosturile
sociale, naţionale și estetice ale acestei apariţii
în istoria liricii românești“.
În 1923 este ales membru al Academiei.,
iar un an mai târziu obține premiul național
de poezie. Urmează o perioadă în care scrie
foarte rar versuri, fiind absorbit de politică
și gazetărie la zi.
Întors la Cluj, la Castelul său de la Ciucea,
poetul suferă un puternic atac cerebral, paralizăndu-i partea dreaptă a corpului. Peste
două zile, la 7 mai 1939, se stinge din viață,
la vârsta de 58 de ani.
Dintre poeziile sale amintim: Rugăciune,
Plugarii, Oltul, Noi, Pribeag, Asfințit, Răsună
toaca.

Gabriela Glăvan-Caranghel

Cel de-al doisprezecelea volum de poezie

„Odiseea din noi”, cArtESENŢA despre o călătorie interioară
Cel de-al doisprezecelea volum din colecţia cArtESENŢELOR de poezie, „Odiseea din
noi”, semnat de Alina Beatrice
Cheșcă, a fost lansat pe 5 aprilie
la Universitatea „Danubius”. Înconjuraţi de o atmosferă de emoţie, zecile de prieteni și studenţi,
veniţi să o felicite pe Alina Beatrice, au fost cei care au contribuit
la o lansare cu adevărat specială.
„Odiseea din noi” este o carte

care ilustrează o călătorie interioară și, mare parte dintre poezii
reprezintă și portretul autoarei.
„Vă mărturisesc că foarte rar
mi se întâmplă să nu îmi găsesc
cuvintele, dar astăzi se întâmplă.
Mi-aţi dăruit o clipă de perfecţiune și, întotdeauna, aceasta este
dată de prietenie, de frumuseţea
interioară și de tot ce poate fi
mai bun din oameni. Cărticica
aceasta este parte a unei mari

călătorii. Vorbim de o călătorie
în spaţii geografice, dar mai ales
de una interioară, iniţiatică și
eternă. Cred că orice călătorie
trebuie să fie, în primul rând,
una interioară”, le spune autoarea
celor prezenţi, după înainte să
promită că vor mai urma alte
două volume de poezie.
Directorul Centrului Cultural
„Dunărea de Jos”, Sergiu Dumitrescu, a spus că a fost o întreagă

odisee cu această cArtESENŢĂ,
fiind și plăcut uimit de numărul
mare de prieteni și admiratori
veniţi la eveniment, prea mulţi
pentru sala în care se desfășura.
Așa cum ne-au obișnuit, și la
această lansare, cartea a fost însoţită de o instalaţie artistică,
realizată de Adrian Vădeanu, de
la gruparea Athanor.

Lupu (Tudorache)
Diana Aura
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O veste bună

Cursuri gratuite

Guvernul a prelungit până în 2020
programul care susţine înfiinţarea
microîntreprinderilor de către tineri

Diplomă care atestă dezvoltarea
competenţelor manageriale
și antreprenoriale

Guvernul prelungește Programul
pentru stimularea înfiinţării și dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii tineri și pentru perioada 2013-2020, pentru un număr
de cel puţin 550 de beneficiari anual,
o decizie în acest sens fiind luată în
ședinţa de marţi a Executivului.
"Având în vedere succesul de care
s-a bucurat programul, de la lansare
și până în prezent, și luând în considerare necesitatea aplicării lui și în
următorii ani, Guvernul a aprobat
prin Hotărâre prelungirea aplicării
acestui program pentru perioada
2013-2020, pentru un număr de cel
puţin 550 de beneficiari în fiecare
an, prin asigurarea, din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei a
sumelor necesare pentru plata alo-

caţiilor financiare nerambursabile
necesare", se arată într-un comunicat
transmis, marţi, de Guvern.
În februarie 2011, Guvernul a
adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru stimularea înfiinţării și dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, precum și Hotărârea
de Guvern privind implementarea actului normativ, prin intermediul acestuia urmând a fi sprijinite cel puţin
1.100 de firme noi, înfiinţate în 2011,
de tineri debutanţi în afaceri.
Potrivit actului normativ, firmele
pot contracta credite bancare pentru
care pot primi garanţii de stat de cel
mult 80% din valoarea creditului,
dar nu mai puţin de 80.000 de euro.
Condiţiile de încadrare în categoria tânăr întreprinzător prevăzute

de actul normativ adoptat de Guvern
stipulează ca beneficiarii să fie tineri
debutanţi în afaceri până la 35 de
ani, să nu mai fi avut calitatea de acţionar sau asociat în vreo firmă, să
aibă un plan de afaceri cu care să
obţină punctajul necesar pentru calificarea în vederea obţinerii facilităţilor.
În plus, microîntreprinderea nou
înfiinţată trebuie să aibă în obiectul
de activitate cel mult cinci grupe de
activităţi, cu excepţia intermedierilor
financiare și de asigurări, tranzacţiilor
imobiliare, activităţilor de jocuri de
noroc sau pariuri, producţia sau comercializarea de armament, muniţie,
tutun, alcool, plante sau substanţe
aflate sub control naţional.

Babotă Corina

Allan Pease:

„Dacă nu ai ști din ce ţară vin, ai crede că tinerii
din România sunt americani”
Scriitorul australian Allan Pease,
celebru atât prin volumele publicate,
cât și prin emisiunile de succes de la
radio și televiziune, le-a vorbit, miercuri,
clujenilor, despre limbajul corpului, la
seminarul intitulat "How to be a people
magnet/Cum să atragi ca un magnet
oameni", organizat cu prilejul lansării
volumului său intitulat "Limbajul trupului în dragoste" apărut la Editura
Curtea Veche Publishing.
"Românii sunt greu de observat.
Aveţi vârstnicii, care au semnale corporale foarte controlate. Par supăraţi
sau triști, dar de fapt își maschează
opiniile, fiindcă asta făceau în perioada
comunistă. Este, apoi, generaţia tânără,
sub 30 de ani. Dacă nu ai ști din ce
ţară vin, ai crede că tinerii din România

sunt americani. Limbajul trupului lor
este aidoma celui din filme", a explicat
Alan Pease.
El nu a ezitat să le dea un sfat tinerilor, primit cu aplauze de aceștia: "Trebuie să zâmbiţi, să vă ţineţi capul sus,
pentru că viitorul este de a-i convinge
pe ceilalţi să facă afaceri aici".
Allan Pease este convins că limbajul
corpului reprezintă între 60 și 80 %
din impactul pe care îl avem unii asupra
altora.
"Eu îi învăţ pe oameni să se uite
după contradicţiile din comportamentul
celuilalt și să afle, astfel, dacă li se spune
adevărul sau nu. Gesturi precum atingerea nasului, ori scărpinatul în cap ne
indică faptul că omul din faţa noastră
nu spune adevărul, ne minte. În general,

cei ce își pun mereu mâna pe cap nu
sunt onești", a spus Allan Pease.
Referindu-se la oamenii politici,
Allan Pease a spus că aceștia nu fac
bine când apar la televiziune fără să
ceară sfatul unui expert în imagine,
care să le spună cum să se comporte și
ce gesturi să facă.
"Politicienii din fostele ţări comuniste
au obiceiul de a arăta și acum cu degetul
sau cu pumnul când vorbesc, încercând
să convingă auditoriul, cetăţenii. Este
ca și cum ai spune "te iubesc" și arăţi
pumnul. Noi îi învăţăm cum să își arate
mâinile, cum să zâmbească, cum să
dea din cap și cum să devină agreabili.
De regulă îi votăm pe oamenii care ne
plac", a mai spus Allan Pease.

Universitatea „Danubius”
organizează, în calitate de
beneficiar al Proiectului
„Dezvoltarea sistemului european de management al
calificărilor universitare și
valorificarea competenţelor
informale”, POSDRU/ 86
/1.2/S/63252, cursurile pentru dezvoltarea competenţelor manageriale și antreprenoriale pentru studenţii din anul terminal.
Participanţii trebuie să fie în an terminal sau să fi
absolvit o facultate.
Aceștia pot beneficia de aceste cursuri în mod gratuit,
la finalul cursurilor primind o diplomă care atestă dobândirea competenţelor în una din următoarele tematici:
- Iniţierea unei afaceri, idei, oportunităţi, opţiuni
– 22.04 – 20.06.2013
- Planul de afaceri – transformarea oportunităţii
în afacere, surse de finanţare – 25.04. – 25.05.2013
- Procese comportamentale în mediul de afaceri –
26.04 – 28.06.2013
- Instrumente IT pentru administrarea afacerii –
27.04 – 29.05.2013
Documentele necesare pentru înscriere:
- copie CI;
- copie după ultimul act de studii (Bacalaureat, Licenţă,
Masterat );
- CV Europass;
- scrisoare de intenţie;
- adeverinţă de la Secretariat din care reiese media
anului de studii precedent;
Sunteţi așteptaţi să vă înscrieţi la d-ra Carmen TEODORAȘCU, secretar al proiectului. Pentru mai multe detalii,
contactaţi: 0733180341.

Gîlcanu Florin

Voluntari în acţiune pentru a ne căuta
noi colegi

Suntem în Caravană!

Babotă Corina

Oportunitate

Conferinţa internaţională GAUC  mai 2013
Universitatea Danubius, în parteneriat cu Universitatea Internaţională
Xi’an din China, Universitatea de Stat
Voronezh din Rusia Și Universitatea
Arcadia din SUA, organizează a treia
ediţie a Conferinţei internaţionale Global Advancement of Universities and
Colleges (GAUC).
La sfârșitul lunii mai, în perioada
29 – 31, sunt așteptate la acest eveniment
cercetări știinţifice valoroase dedicate
unei educaţii fără frontiere ca premisă
esenţială pentru pregătirea cetăţenilor
și leaderilor mondiali, Galaţiul devenind
locul de întâlnire a cercetătorilor din
prestigioase centre universitare internaţionale: SUA, China, Rusia, Franţa
și Singapore.
Până pe data de 15 aprilie, participanţii au putut să se înscrie cu o lucrare

care se încadrează în una din temele
GAUC 2013:
- Internaţionalizarea asigurării calităţii, acreditării și managementului
învăţământului superior;
- Învăţământul superior antreprenorial;
- Globalizarea învăţământului superior;
- Asigurarea calităţii și acreditării
într-o societate globalizată (Pro și
contra abordării învăţământului superior din SUA).
Lucrările conferinţei, redactate și
susţinute în limba engleză, vor fi publicate în volumul GAUC, iar cele mai
bune lucrări, în funcţie de temă, vor fi
publicate într-una dintre Revistele știinţifice ale Universităţii “Danubius”:
EuroEconomica (Print ISSN: 1582-

8859; Online ISSN: 2065-3883), recunoscută de CNCSIS în categoria B+,
inclusă în următoarele baze de date
internaţionale (BDI): DOAJ (Directory
of Open Access Journals), Index Copernicus, Ebsco, REPEC, IDEAS,
ICAAP, EconPapers, Intute, Proquest;
Acta Universitatis Danubius.Communicatio (Print ISSN: 1844-7562;
Online ISSN: 2069 – 0398) inclusă în
următoarele baze de date internaţionale
(BDI): DOAJ (Directory of Open Access
Journals), Index Copernicus, Ebsco,
Cabell’s Directories; Acta Universitatis
Danubius.Relationes Internationales
(Print ISSN: 2065-0272) inclusă în următoarele baze de date internaţionale
(BDI): DOAJ (Directory of Open Access
Journals), Index Copernicus, Ebsco.

A venit mult-așteptatul moment al studenţilor voluntari,
cel al plecării prin ţară în Caravana Danubius 2013. Douăzeci de studenţi vizităm liceeni din 10 orașe pentru ai familiariza cu noutăţile și facilităţile ofertei educaţionale
a Universităţii Danubius pentru anul universitar 20132014. Orașele în care oprim Caravana sunt: Bacău, Focșani,
Onești, Tecuci, Roman, Bârlad, Suceava, Botoșani, Brăila
și Constanţa. Suntem înarmaţi cu reduceri de taxe pentru
viitorii noștri colegi, care fie reușesc să ia peste 9. 30 la
Bacalaureat, fie se înscriu în prima sesiune de examene.
De asemenea, am pregătit mai multe filmuleţe care surprind viaţa de student danubian precum și dotările excelente ale Universităţii noastre. Cireașa de pe tort a prezentării ofertei educaţionale este invitaţia liceenilor la
Tombola organizată cu ocazia Zilei Porţilor Deschise care
va avea loc pe data de 17 mai. În perioada 15 – 26 aprilie
2013 vom fi prezenţi în peste 60 de licee, în care vom
prezenta specializările Facultăţilor Universităţii „Danubius”:
Drept, Știinţe Economice și Comunicare și Relaţii Internaţionale.

Gîlcanu Florin

Feraru Cristina
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Campanie de prevenire

Datele Eurostat pentru România:

Primăvara Pentru fiecare bătrân
de peste 65 de ani există
vine
cu tâlhării cinci persoane de vârstă activă
Chiar dacă zăpadă mai avem pe
ici pe colo, primăvara a venit - cel
puţin meteorologic - și odată cu ea
și infracţiunile specifice sezonului
cald. Din primăvară și până în vară
bijuteriile ies mai ușor la vedere, așa
că acestea sau alte bunuri fac cu
ochiul tâlharilor, mulţi dintre ei tineri
sau adolescenţi. 117 tâlhării au fost
înregistrate în anul 2012 în municipiul
Galaţi, majoritatea fiind comise prin
smulgere, pe stradă. Bunurile vizate
de infractori sunt bijuteriile, telefoanele mobile și poșetele / genţile.
„Pentru reducerea riscului de victimizare sau de implicare în comiterea
de tâlhării, Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Galaţi, cu sprijinul Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică, desfășoară până la 15 mai 2013 o campanie
de informare a populaţiei din municipiul Galaţi, intitulată «Ești suficient
de prudent? Nu îi tenta pe infractori
cu bunurile tale!». Principalele direcţii
de acţiune au în vedere transmiterea
de recomandări cu caracter preventiv
către un număr cât mai mare de cetăţeni, precum și organizarea de acţiuni de informare a diverselor grupuri
ţintă, cu accent pe categoriile cu risc
ridicat de victimizare - femei, persoane
vârstnice, copii etc. O atenţie deosebită va fi acordată activităţilor de
educaţie antiinfracţională, având în
vedere faptul că cei mai mulţi dintre
autorii de tâlhării sunt tineri sau chiar
minori. Primul pas în a evita să devii
victima unei infracţiuni de tâlhărie
constă în conștientizarea existenţei
acestui risc, urmată de însușirea și
punerea în practică a unor minime
măsuri de autoprotecţie. Evită gangurile, tronsoanele, străduţele lăturalnice sau terenurile virane, mai ales
după lăsarea întunericului! Sunt zone
în care acţionează cu predilecţie infractorii. Manifestă prudenţă atunci
când folosești telefonul mobil în spaţii
publice; poţi deveni foarte ușor ţinta
infractorilor. Vei evita să devii ţinta
unor tâlhării dacă adopţi o ţinută decentă și un comportament rezervat,
încercând să nu afișezi în mod ostentativ obiecte de valoare, bijuterii,
telefoane mobile etc. Nu îţi expune
inutil copiii unor pericole acceptând
ca ei să poarte pe stradă bijuterii sau
telefoane mobile foarte scumpe. În
cazul în care integritatea corporală
sau viaţa îţi sunt puse în pericol, renunţă la bunurile vizate de agresor”,
a precizat cms. Cristina Tatulici, din
cadrul IPJ Galaţi. Dacă ești victimă
sau martor al unei tâlhării, reţine cât
mai multe amănunte care ar putea
conduce la identificarea și prinderea
autorilor de către poliţiști și apelează
numărul de urgenţă 112.

Mitrașcă Petru

În România există cinci persoane de vârstă
activă pentru fiecare bătrân de 65 de ani sau
peste această vârstă și pentru fiecare copil de
până în 15 ani, indică un raport al Eurostat
dat publicităţii marţi la Bruxelles.
Studiul arată că populaţia UE continuă
să crească, fiind la 1 ianuarie 2012 de 503,7
milioane, în creștere cu 6% faţă de 1992. În
comparaţie cu aceeași perioadă a crescut și
numărul persoanelor de peste 65 de ani în
ansamblul populaţiei, de la 14% la 18%. În
același timp se schimbă și structura familială,
existând tot mai puţine căsătorii, mai multe
divorţuri și un număr crescând de nașteri în
afara căsătoriei, arată raportul.
România înregistra în 1992 o rata totală
de 50,9 a dependenţei de populaţia de vârstă
activă, care s-a redus la 43 în 2012. La acest
capitol, o rată mai redusă a dependenţei se
înregistra la nivelul anului trecut doar în Slovacia (39,2%), Polonia (40,7%) sau Cipru
(41,5%). În rândul copiilor sub 15 ani rata
dependenţei de alte persoane era de 34,3%
în 1992 și a scăzut la 21,5% în 2012, în timp

ce aceea a persoanelor în vârstă de 65 de ani
și peste, în aceeași situaţie, a crescut de la
16,6% în 1991, la 21,5% în 2012.
În ceea ce privește situaţia copiilor de sub
15 ani, numai opt state UE au o situaţie mai
bună, în timp ce în cazul bătrânilor de peste
65 de ani doar cinci ţări înregistrează mai
multe persoane active la numărul de vârstnici.
Rata de dependenţă se calculează raportând
numărul copiilor sau al vârstnicilor de 65 de
ani și peste la numărul persoanelor active în
câmpul muncii.
Rata căsătoriilor la 1.000 de persoane a
scăzut în România de la 8,3 în 1990, la 6,1 în
2000 și la 4,9 în 2011, însă doar șapte ţări ne
depășesc din acest punct de vedere, respectiv
Cipru (7,3), Lituania (6,3), Malta (6,1), Polonia
(5,4), Finlanda (5,3), Letonia (5,2) și Suedia
(5).
Numărul divorţurilor la mia de persoane
a scăzut și el în ultimii 20 de ani, de la 1,4 în
1990, la 1,7 în 2011. Doar cinci ţări ale UE și
Croaţia au o rată a divorţurilor mai mică la
mia de locuitori, în timp ce la polul opus se

află state precum Letonia (4), Lituania (3,4)
și Cehia (2,7).
În ceea ce privește nașterile în afara căsătoriei, în România s-au încadrat în această
categorie 25,5% în 2000 și 30% în 2011, sub
media UE de 39,5%. Practic, numai cinci
state UE și Croaţia au raportat procente mai
scăzute la acest capitol.

Feraru Cristina

Sondaj:

Sub 50% dintre români sar prezenta
la referendumul de modificare a Constituţiei
Un procent mai mic de 50% din rândul
populaţiei s-ar prezenta la votul de modificare
a Constituţiei, iar majoritatea românilor
preferă Parlamentul unicameral și republica
prezidenţială ca formă de regim politic, relevă
un sondaj realizat de Inscop Research.
Potrivit sondajului, 46,8% dintre respondenţi consideră că România ar trebui să aibă
Parlament unicameral, în timp ce 30,9%
dintre aceștia preferă bicameralismul, iar
22,4% au spus "nu știu" sau nu au dorit să
răspundă.
Totodată, 35,3% dintre cei chestionaţi
sunt favorabili republicii prezidenţiale ca
formă de regim politic, 17,7% consideră că
România ar trebui să fie monarhie constitu-

ţională, în timp ce 13,2% preferă republica
parlamentară și 12,9% se declară în favoarea
republicii semiprezidenţiale.
Întrebaţi dacă s-ar prezenta la votul de
modificare a Constituţiei, dacă acesta ar avea
loc în această toamnă, 41,4% dintre românii
chestionaţi în luna februarie declară că sigur
vor merge, 30,6% spun că se mai gândesc,
8,1% susţin ca sigur faptul că nu vor merge
la vot, 5,8% consideră că actuala Lege fundamentală nu ar trebui schimbată, iar 14,2%
dintre respondenţi nu au știut să răspundă
sau nu au vrut.
La aceeași întrebare, adresată însă în luna
martie, respondenţii au declarat în procent de
43% că sigur ar merge să voteze pentru schim-

barea Constituţiei, 28,7% au susţinut că se
mai gândesc, 8,6% au declarat ca sigură neparticiparea lor la un asemenea scrutin, 7,2%
sunt de părere că nu trebuie modificată actuala
Lege fundamentală, iar 12,5% dintre respondenţi
nu au știut să răspundă sau nu au vrut.
Sondajul a fost realizat de Inscop Research,
la comanda cotidianului "Adevărul", în perioada 19 - 27 martie 2013. Volumul eșantionului a fost de 1.082 persoane și este reprezentativ pentru populaţia României de
18 ani și peste 18 ani. Eroarea maximă admisă
a datelor este de plus/minus 3%, la un grad
de încredere de 95%, eșantionul fiind de tip
multi-stratificat, probabilistic.

Ciocan Otilia

Un sondaj care arată cât de mult ne mai interesează această competiţie măcinată de interese

Mai mult de jumătate dintre români nu știu
cine a câștigat finala naţională Eurovision 2013
Mai mult de jumătate dintre români nu
știu cine a câștigat în acest an finala naţională
a concursului Eurovision, relevă un sondaj
realizat de INSCOP Research, în perioada
19 - 27 martie.
Potrivit cercetării sociologice, 58,8% dintre
români nu știu cine a câștigat finala naţională
a Eurovision, 36,2% dintre respondenţi susţin
că da, iar 5% - nu știu/ nu răspund.
Sondajul relevă că 67,5% dintre respondenţi
nu au urmărit selecţia naţională a competiţiei,
în timp ce 30,3% spun că da, iar 2,2% - nu
știu/ nu răspund.
Din totalul celor care cunosc piesa care
va reprezenta România la Malmo (36,2%),
48,5% spun că le-a plăcut melodia, 42,1% în

schimb afirmă că nu le-a plăcut, iar 9,4% nu știu.
De asemenea, 44,3% dintre români, potrivit
sondajului, nu cred că România are șanse să
câștige concursul Eurovision, 37,9% nu știu,
doar 17,8% afirmând că ţara noastră are
șanse de câștigare a competiţiei.
Întrebaţi care cred că sunt criteriile care
stabilesc câștigătorii la Eurovision, 23,7%
dintre respondenţi au susţinut că relaţiile de
prietenie dintre ţări, 16,5% - calitatea melodiei,
13,6% - prestaţia interpretului/ interpretei,
10,2% - spectacolul/ show-ul de pe scenă,
2,5% consideră că limba în care este cântată
melodia, iar 33,5% - nu știu sau nu răspund.
Cezar va reprezenta România la Eurovision

2013, după ce a câștigat selecţia naţională a
concursului, cu piesa "It's my life". România
va concura în cea de a doua semifinală de la
Malmo, programată pe 16 mai. Prima semifinală se va desfășura pe 14 mai, iar finala
Eurovision va avea loc pe 18 mai.

Ciocan Otilia
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Care dintre români au primit cei mai mulţi bani de la bugetul
de stat în 2012

Oportunitate de finanţare
a unor proiecte

Galaţiul, printre judeţele
vitregite de bugetul de stat

LIFE+ 2013  instrumentul
financiar al Uniunii
Europene pentru mediu

1.452 de lei a luat, în medie, de la
buget fiecare român în parte anul trecut.
Cel puţin așa arată harta cheltuielilor
bugetului de stat alocate fiecărui judeţ
în parte în 2012, făcută pe baza cifrelor
puse la dispoziţia ECONOMICA.NET
de Ministerul Finanţelor. Apar foarte
mari discrepanţe între judeţe în ce privește aceste alocări. Diferenţele de sume
per capita sunt de la dublu+ la simplu.
Cetăţeanul care a beneficiat de cei
mai mulţi bani de la bugetul de stat a
fost bucureșteanul, căruia i s-au întors
din impozite și taxe aproape 3.000 de
lei în 2012. La polul opus s-au situat
locuitorii judeţului vecin Ialomiţa,
cărora li s-a alocat doar 1.104 lei de
persoană.
După București, cel mai bine la acest
capitol stă Ilfov cu 2.796 lei, și, la mare
distanţă, judeţul Timiș, care s-a apropiat
de 2.000 de lei pe cap de locuitor.
Cel mai bine finanţată, și omogen,
este partea de vest a ţării. Cu excepţia
Maramureșului, toate judeţele din Ardeal
și Banat stau în jurul mediei naţionale,
deasupra ei, în cele mai multe cazuri.
Nici Moldova nu s-a descurcat rău,
cu excepţia judeţelor Neamţ
(1.166lei/cap de locuitor) și - oare de

ce nu ne surprinde?! - Galaţi (1.108
lei), care au „concurat" îndeaproape
Ialomiţa. De altfel, coada clasamentului,
cu alocaţii de sub 1.200 lei pe cap de
locuitor, este ţinută de doar 6 judeţe
din ţară iar Galaţiul este unul dintre
acestea și - atenţie! - singurul din Regiunea Sud Est cu atât de puţini bani.
În schimb judeţele din sudul României au avut parte de cea mai slabă
finanţare. Dezastruoasă în unele cazuri.
În afară de cele două judeţe din Moldova, aici sunt toate celelalte care au
primit de la bugetul de stat sub 1.200
de lei pe cap de locuitor – Ialomiţa,
Teleorman, Dolj și Dâmboviţa. Nici
celelalte n-au cunoscut o situaţie mult
mai roză, obţinând venituri apropiate
de 1.200 de lei pe capitaţie.

Sursa banilor
În total, în 2012, bugetul de stat a
virat la autorităţile locale 33,2 miliarde
de lei, potrivit Ministerului Finanţelor.
Din care 13,8 miliarde de lei - cote și
sume defalcate din impozitul pe venit,
14,9 miliarde de lei - sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată și 4,46
miliarde de lei care au fost subvenţii.
Impozitul pe venit este sursă de

bani pentru bugetul de stat, parte a
bugetului general consolidat. 71,5% din
banii strânși local din această sursă se
întorc la local, potrivit legii.
Din TVA, bani care se duc tot la
bugetul de stat, se finanţează la nivel
local salariile profesorilor, indemnizaţiile
de handicap și alte cheltuieli sociale,
afară de pensii, sănătate și șomaj, care
au bugete proprii. Mai important, din
TVA se finanţează echilibrarea bugetelor
locale și drumurile judeţene. Sumele
alocate se calculează în funcţie de mai
multe variabile, o importanţă deosebită
având numărul de locuitori.

Lăpușnianu Elena

I-au scos o tumoră cât o minge de fotbal american

Leoaică operată la Grădina Zoologică
din Galaţi
Intervenţie mai puţin obișnuită la
Grădina Zoologică din Galaţi. Leoaica
Adela, în vârstă de 12 ani, a fost operată
de o tumoră mamară cu localizare abdominală, care ajunsese cam la dimensiunile unei mingi de fotbal american.
A fost nevoie de o echipă de șase medici,
dintre care doi din București, pentru a
opera animalul. Tumora, cu un diametru
de aproape 40 cm, ajunsese să împiedice
animalul să meargă, astfel că apăruse
pericolul suprainfectării, deoarece leoaica o târâia pe sol și deja apăruse o
rană. Conducerea Grădinii Zoologice
din cadrul Complexului Muzeal de Știinţe ale Naturii Galaţi a cerut ajutorul
Facultăţii de Medicină Veterinară București pentru a se extrage tumora.
Adela, leoaica operată, s-a născut
în 2001, în captivitate, în Grădina Zoologică din Galaţi. Părinţii ei au fost
aduși în anul 1993 la Galaţi. Adela are
2 pui, un mascul și o femelă, care se
află tot la Galaţi, împreună cu alţi patru
lei. „Acum doi ani s-a observat apariţia
tumorii, dar abia anul trecut tumora a
început să crească accelerat, atingând
40 de cm. Nu îmi dau seama dacă a
fost ea foarte agitată acum, deoarece a
fost dusă într-o cușcă separată, dar ceilalţi lei din cuști au fost mai agitaţi, de
parcă presimţeau că se întâmplă ceva”,

a precizat Mădălin Șerban, director știinţific al Grădinii Zoologice Galaţi.
Pe lângă medicii veterinari gălăţeni
care au grijă de animalele din Galaţi,
la intervenţie au fost prezenţi și reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare
gălăţene. „O vom tranchiliza și apoi,
cu atenţie sporită, va fi dusă în sala de
operaţii din cadrul dispensarului Grădinii Zoologice. Deoarece este o situaţie
mai neobișnuită, echipa operatorie este
condusă de prof. dr. Alexandru Diaconescu, de la Facultatea de Medicină
Veterinară din București”, a precizat
dr. Dan Gâscă, medic veterinar. Dacă
nu ar fi operată, leoaica ar mai fi putut
trăi maxim 6 luni. A fost extrem de
dificil să se anestezieze animalul, care
era foarte nervos si cântărea peste 200
de kg. Animalul a fost tranchilizat iniţial

cu două doze, iar apoi dus în sala de
operaţii cu ajutorul a șase muncitori
care au cărat leoaica pe o targă. Operaţia
a ţinut peste două ore. „Tumora era
foarte vascularizată și avea multe aderenţe. A fost o intervenţie dificilă. Urmează ca examenul anatomo-patologic,
care va fi făcut atât la București, cât și
în laboratorul Direcţiei Sanitar Veterinare Galaţi, să stabilească despre ce fel
de tumoră este vorba. Între timp i se
va face și chimioterapie, preventiv”, a
precizat prof. dr. Alexandru Diaconescu,
de la Facultatea de Medicină Veterinară
București. I se vor face și radiografii,
care vor putea da o idee despre malignitatea tumorii, deoarece dacă vorbim
de o tumoră malignă mamară, primele
metastaze apar la nivelul plămânilor.

Durbacă Larisa Lariseia

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi informează
că a fost lansată sesiunea 2013 a Programului LIFE+,
instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru
mediu. Bugetul alocat României pentru anul 2013 este
de 11.723.542 de euro.
LIFE+ 2013 este un instrument adoptat de Comisia
Europeană în decembrie 2011, cu scopul de a acoperi
perioada 2014 – 2020, cu un buget propus de circa 3,6
miliarde euro. Această propunere vine în contextul viitorului cadru financiar multianual pentru 2014 – 2020,
care stabilește cadrul bugetar și principalele orientări
în vederea realizării Strategiei Europa 2020.
Pentru perioada 2014-2020 programul are o componentă nouă, dedicată domeniului schimbări climatice.
Astfel, viitorul program LIFE va avea două subprograme:
Subprogramul pentru Mediu, structurat pe trei direcţii
prioritare (Natură și biodiversitate; Politici de mediu și
guvernare; Informare și Comunicare) și Subprogramul
pentru Schimbări Climatice, structurat, de asemenea,
pe trei direcţii prioritare (Atenuarea Schimbărilor Climatice; Adaptarea la Schimbările Climatice; Guvernare
și Informare în domeniul Climei).
LIFE+ a jucat un rol semnificativ în implementarea
celor mai importante acte legislative ale UE în domeniul
mediului, cum sunt Directiva „Habitate”, Directiva „Păsări”
și Directiva-cadru privind apa. Proiectele de ecoinovare
în domeniul schimbărilor climatice, al apei și al deșeurilor
s-au bucurat de cel mai mare succes în privinţa beneficiilor directe obţinute în materie de protecţie a mediului.
Beneficiar al Programului LIFE+ 2013 poate fi orice
persoană juridică (organism public și/sau privat, ca
beneficiar unic sau în parteneriat), înregistrată în statele
membre ale Uniunii Europene sau în Croaţia.
O altă schimbare majoră este crearea unui nou tip
de proiecte: „proiectele integrate”. Acestea urmăresc
ameliorarea punerii în aplicare a politicilor de mediu
și climatice și integrarea lor în cadrul altor politici, în
special prin asigurarea unei mobilizări coordonate a
altor fonduri ale Uniunii, naţionale sau private, în
direcţia atingerii obiectivelor de mediu sau climatice.
Toate părţile interesate au considerat că biodiversitatea reprezintă cea mai importantă prioritate pentru
programul LIFE. Astfel, această componentă beneficiază
de o rată maximă de cofinanţare de până la 75 % din
costurile eligibile aplicabilă propunerilor care vizează
acţiuni concrete de conservare a habitatelor și speciilor
prioritare reglementate de Directivele „Păsări” și „Habitate”.
Deoarece Programul LIFE a adoptat proceduri mai
simple și mai flexibile, modificările aduse programului
LIFE+ au pus un accent puternic pe simplificare, precum:
utilizarea mijloacelor electronice pentru a prezenta
propuneri, o abordare în două etape aplicabilă în cazul
selecţionării proiectelor integrate, utilizarea mai frecventă
a sumelor forfetare și neeligibilitatea anumitor costuri.
Ca urmare, propunerile trebuie elaborate și înaintate
exclusiv prin intermediul instrumentului online de depunere electronică a cererilor, intitulat „eProposal”, la
următoarea adresă: https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/.
Propunerile de proiecte trebuie validate și trimise
Autorităţii Naţionale Competente (Ministerul Mediului
și Schimbărilor Climatice), prin intermediul „eProposal”,
până la data de 25 iunie 2013, ora 17.00 (ora României).
Autoritatea Naţională Competentă trebuie să transmită
propunerile de proiecte către Comisia Europeană tot
prin intermediul „eProposal”, până la data de 5 iulie
2013, ora 00.59 (ora României).

Mitrașcă Petru
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A ajuns la nivelul dobânzii BNR

INS:

Rata anuală
a inflaţiei a scăzut
la 5,25% în martie

Economia României a crescut
cu 0,7% în 2012

Rata anuală a inflaţiei (pe ultimele 12 luni) a scăzut
la 5,25% în luna martie 2013, de la 5,65% în luna februarie 2013, potrivit datelor publicate miercuri de
Institutul Naţional de Statistică (INS).
Rata inflaţiei se situează astfel exact la nivelul dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României (BNR).
În martie, preţurile au crescut cu numai 0,04%
faţă de februarie, pe fondul scumpirii serviciilor cu
0,52 procente, în timp ce produsele nealimentare și
cele alimentare s-au ieftinit cu 0,07%.
Rata medie lunară a inflaţiei în primele trei luni
din 2013 a fost de 0,6%, faţă de nivelul de 0,5% consemnat în aceeași perioadă a anului trecut.
Creșterea medie a preţurilor pe total în ultimele
12 luni (aprilie 2012 - martie 2013) faţă de precedentele
12 luni (aprilie 2011 - martie 2012) determinată pe
baza IPC este de 4,1%, iar cea determinată pe baza
indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC)
este de 3,9%.
În ultimele 12 luni cel mai mult au crescut preţurile
produselor nealimentare - cu 5,81%, în timp ce
preţurile serviciilor au urcat cu 3,52%, iar cele ale
produselor alimentare cu 5,46%.
De la începutul anului, cumulat pe trei luni,
preţurile au crescut cu 1,72% - la alimente cu 1,46%,
la produse nealimentare cu 2,40%, iar la servicii cu
0,61%.
Proiecţia Băncii Naţionale a României (BNR) pentru
rata anuală a inflaţiei este de 3,5% la sfârșitul anului
2013 și de 3,2% la finele lui 2014.

Economia României a crescut anul
trecut în termeni reali cu 0,7% faţă de
anul 2011, iar Produsul Intern Brut a fost
estimat la 587,499 miliarde lei preţuri curente, potrivit datelor provizorii (2) publicate miercuri de Institutul Naţional de
Statistică (INS).
La primele date provizorii, din 6 martie
2013, INS anunţa o creștere, în termeni
reali, cu 0,3% faţă de anul 2011.
Potrivit INS, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2012 a fost de
172,107 miliarde lei preţuri curente, în
creștere - în termeni reali - cu 1,1% faţă
de trimestrul IV 2011.
Comparativ cu prima variantă provizorie publicată de INS, dinamica PIB în
anul 2012 faţă de anul 2011 s-a majorat
cu 0,4 puncte procentuale, de la 100,3%
la 100,7%, în special pe seama îmbunătăţirii
semnificative a contribuţiei la creșterea
PIB a industriei și a comerţului cu ridicata
și cu amănuntul.
Astfel, industria a înregistrat de la o
diminuare de -0,6% în varianta provizorie
(1), o creștere până la -0,3% în varianta
provizorie (2), ca urmare a modificării
volumului de activitate cu 1,1 puncte pro-

Durbacă Larisa Lariseia

Despăgubire minimă de 40
de euro, la care creditorul
are dreptul automat, din prima zi
de întârziere la plată

A intrat în vigoare
legea care te obligă
săţi plătești
facturile în maximum
30 de zile
Legea care obligă firmele să își achite facturile
într-un termen de maxim 30 de zile, dacă nu stabilesc
altfel cu partenerii lor de afaceri, se aplică de vineri,
când actul normativ a intrat în vigoare. Legea,
publicată marţea trecută în Monitorul Oficial, instituie
un termen de plată maximal și pentru autorităţile
publice care contractează bunuri sau servicii din
mediul privat. În plus, noua reglementare introduce
și o despăgubire minimă de 40 de euro, la care creditorul are dreptul automat, din prima zi de întârziere
la plată.
Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată
a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate
între profesioniști și între aceștia și autorităţi contractante transpune în legislaţia naţională prevederile
Directivei 2011/7/CE privind combaterea întârzierii
la plata în tranzacţiile comerciale, pe care România
era obligată să o implementeze în legislaţia naţională
până în 16 martie 2013.

Adamache Netuţa

centuale (de la 97,9% la 99,0%). În comerţul
cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor; transport
și depozitare; hoteluri și restaurante, s-a
înregistrat de la o stagnare 0,0%, o creștere
ușoară de 0,2%, ca urmare a modificării
volumului de activitate cu 1,2 puncte procentuale (de la 100,3% la 101,5%).
"Valoarea adăugată brută totală, care
în varianta provizorie (1) a avut o contribuţie negativă la creșterea PIB (-0,2%),
în varianta provizorie (2) a contribuit cu
0,4% la creșterea PIB în timp ce impozitele
nete pe produs și-au redus contribuţia cu
0,2 puncte procentuale" se arată în comunicatul INS.
Din punctul de vedere al utilizării
PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creșterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat cheltuiala pentru
consum final al gospodăriilor populaţiei,
de la 0,4% la 0,6%, ca urmare a modificării
volumului său cu 0,4 puncte procentuale
(de la 100,6% la 101,0%) și formarea
brută de capital fix, de la 1,0% la 1,3%, ca
urmare a modificării volumului său cu
0,9 puncte procentuale (de la 104,0% la
104,9%).

Exportul net de bunuri și servicii și-a
majorat contribuţia negativă la creșterea
PIB cu 0,1 puncte procentuale.
Potrivit explicaţiilor furnizate de INS,
revizuirea PIB estimat pentru anul 2012
a avut la bază informaţiile suplimentare,
referitoare la trimestrul IV 2012, care au
devenit disponibile ulterior publicării datelor provizorii (1), iar un impact semnificativ l-a avut modificarea datelor referitoare la sectorul „Administraţii publice”.
De asemenea, revizuirea PIB a mai
avut la bază seriile de indici valorici, de
volum și de preţ recalculate ca urmare a
schimbării, începând cu luna ianuarie
2013, a anului de bază utilizat la calculul
acestor indici (din 2005 în 2010).
Schimbarea anului de bază a determinat
recalcularea și revizuirea corespunzătoare
a seriilor de date publicate anterior și a
presupus rescalarea indicilor la un nou
an de referinţă precum și recalcularea indicilor cu noul sistem de ponderare, începând cu ianuarie 2010 și până în prezent.
Utilizarea acestor serii de date recalculate
a determinat modificarea PIB estimat pentru toate trimestrele anului 2012.

Chirică Alina Florina

Ieftinirile ar putea continua

România, din nou ţara cu cel mai mic preţ
la benzină din UE
Chiar dacă șoferii români se plâng
că nu o "simt" din cauza veniturilor mici,
România este, acum, ţara cu cea mai
ieftină benzină din Uniunea Europeană.
Preţul mediu al unui litru de benzină de
95 era, la 8 aprilie, de 1,30 euro, în medie,
în România, potrivit ultimelor date ale
Oil Bulletin, serviciu de monitorizare al
pieţei carburanţilor al Comisiei Europene.
Cu acest preţ, România este cea mai
ieftină ţară din blocul comunitar, depășind
inclusiv Bulgaria, unde preţul mediu a
fost de 1,34 euro la litru.
În cazul motorinei, preţul mediu din
România era de 1,33 euro, la aceeași
dată, dar ţara noastră ocupă a treia poziţie

din UE. Cea mai ieftină motorină poate
fi cumpărată din Luxemburg (1,24 euro/litru) și Letonia (1,329 euro/litru).
Preţurile la carburanţi au scăzut în
ultimele două săptămâni. Vineri, 5 aprilie,
Petrom, liderul pieţei de distribuţie a
carburanţilor, a anunţat o ieftinire de 9
bani pe litru, la benzină și la motorină.
Vinerea trecută, Petrom a redus din nou
preţurile, cu 9 bani pe litru la benzină și
cu 5 bani pe litru la motorină.
Cotaţiile internaţionale ale ţiţeiului
și produselor petroliere sunt în scădere,
ceea ce indică, cel puţin pe termen scurt,
o continuare a trendului de scădere a
preţurilor la pompă, potrivit unei analize

a publicaţiei online specializată în energie,
Energy Report.
"După ce la sfârșitul lunii februarie
și începutul lunii martie, Brent-ul era
cotat la 120 de dolari pe baril, în numai
o lună el a ajuns la 104,12 dolari pe
baril. O evoluţie similară a avut și ţiţeiul
Ural, folosit de companiile românești în
calcularea preţului carburanţilor, fapt ce
în condiţii normale ar trebui să atragă
după sine o perioadă de ieftiniri și pe
piaţa locală. Uralul se tranzacţionează
în general cu un discount de 2 dolari
faţă de preţul Brent-ului" spun cei de la
Energy Report.

Adamache Netuţa

Oficial CE:

România trebuie săși îmbunătăţească acea
capacitate de implementare a fondurilor europene
România trebuie să ia măsuri pentru
îmbunătăţirea capacităţii de implementare
a fondurilor europene și să facă o reformă
administrativă publică pentru o mai
bună absorbţie a acestora, a declarat,
luni, într-o conferinţă desfășurată la Universitatea Politehnica din București, directorul pentru economia socială de
piaţă în statele membre al Fondului Social
European, Peter Stub Jorgensen.
Potrivit acestuia, România are nevoie
de rezolvarea problemelor de "ineficienţă,
super-reglementare și luare a deciziilor".

"Este nevoie de o coordonare mai
bună a politicilor. În sectorul public trebuie să existe personal potrivit, competent
și profesionist", a spus Jorgensen, în
opinia căruia, cei care lucrează cu fonduri
europene trebuie să o facă de plăcere.
În opinia sa, România are nevoie de
o strategie de ocupare în sectorul public.
În ceea ce privește cadrul juridic Peter
Stub Jorgensen consideră că sunt necesare
reglementări mai bune, reducerea birocraţiei, dar și realizarea de analiză de
impact.

"România trebuie să se concentreze
pe o reformă publică strategică", a declarat
oficialul european.
Jorgensen a mai spus că România a
reușit să cheltuie doar 16% din alocările
pentru Fondul Social European puse la
dispoziţie de Uniunea Europeană.
"România nu a reușit să cheltuie toţi
banii pe care UE i-a pus la dispoziţie
pentru Fondul Social European. România
a cheltuit 16% din alocările pentru Fondul
Social European", a spus Jorgensen.

Chirică Alina Florina
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În cartea sa “Green Goes With Everything”, Sloan Barnett scrie despre pericolele câtorva
dintre cele mai populare produse de curăţenie utilizate în aproape orice casă. În mod
paradoxal, a face curat este o activitate mult prea murdară, relatează Today.com.

Secretul murdar al produselor
de curăţenie
Unele dintre produsele de curăţenie sunt
comercializate cu etichete de avertizare, iar
altele nici măcar nu îi informează pe cumpărători în legătură cu acele componente
cu adevărat periculoase din interiorul lor.
Și totuși, rolul acestor produse ar trebui să
fie acela de a elimina mizeriile dăunătoare
din casele oamenilor, și nu de a le adăuga, și
mai ales nu ar trebui să îi îmbolnăvească!
Autorităţile cer companiilor simpla enumerare a “substanţelor chimice care sunt
cunoscute a fi posibil periculoase” pe etichetele lor. Cuvântul cheie este “cunoscute”.
Ideea este că aceste autorităţi habar nu au
dacă substanţele chimice din produsele de
curăţenie utilizate zi de zi sunt sigure sau
nu, deoarece nu le testează și nici nu le
impun producătorilor să le testeze.
De regulă, atenţionările sunt utilizate
pentru identificarea produselor care sunt inflamabile. Cuvântul “Atenţie” îţi arată faptul
că produsul te poate răni, și este mai puţin
dăunător decât cele care sunt inscripţionate
cu “Pericol!”. “Atenţie” este folosit pe produsele
care îţi pot afecta pielea sau vederea, dacă
substanţa intră în contact cu ochii.
Unul din aspectele pe care producătorii le
scot în faţă este mirosul frumos al produsului.
Dacă nu descriu acest “avantaj” pe eticheta
frontală, atunci îl vor include pe lista cu ingrediente, sub titulatura “parfum”. Însă parfumurile au la bază substanţe chimice numite
ftalaţi (o clasă de substanţe chimice sintetice).
Există peste 20 de tipuri diferite de ftalaţi,
folosiţi în mod obișnuit în industria chimicalelor. Ftalaţii sunt de asemenea utilizaţi pentru
a face plasticul flexibil și neted și există în
aproape tot ce ne înconjoară, de la periuţe de
dinţi, la podele de vinil și până la ambalajul
de plastic sau recipientele alimentare.
Agenţiile de reglementare au etichetat
unele tipuri de ftalaţi cu descrierea de “posibil
cancerigeni”, ceea ce înseamnă că pot declanșa
dezvoltarea cancerului la animale și oameni.
Uniunea Europeană a interzis unele tipuri
de ftalaţi, însă industria chimicalelor contrazice aceste date susţinând faptul că leziunile
provocate de ftalaţi în cazul animalelor nu
se aplică și în cazul expunerii umane, iar
aceste substanţe chimice sunt sigure, dacă
sunt utilizate în mod normal.

Pericolele ingredientelor
Amoniac: O substanţă fatală dacă este
înghiţită, iritantă pentru piele, plămâni și
gât, poate provoca orbire.
Butil Celosolve: Provoacă leziuni la nivelul ţesutului și iritaţii din cauza inhalării.
Formaldehidă: O substanţă cancerigenă
cunoscută.
Acid clorhidric: Fatal dacă este înghiţit,
iar vaporii concentraţi sunt extrem de nocivi.
Nafta: Afectează sistemul nervos central.
Percloretilenă: Provoacă leziuni la nivelul
ficatului, rinichilor și sistemului nervos.
Distilaţi de petrol: Extrem de inflamabili,

pot provoca leziuni la nivelul ţesutului pulmonar și a sistemului nervos.
Fenoli: Extrem de periculoși, substanţe suspectate
a fi cancerigene.
Glicol de propilenă: Ingerarea poate provoca leziuni
la nivelul rinichilor, plămânilor,
inimii și sistemului nervos.
Hidroxid de sodiu (leșie): O substanţă caustică.
În cazul unui contact direct, hidroxidul de sodiu
poate cauza leziuni severe la nivelul ochilor,
pielii, gurii și gâtului și la
rinichi și ficat.
Hipoclorit de sodiu (înălbitor de clor): Contactul direct
poate provoca leziuni grave la nivelul
ochilor, gurii și gâtului, poate cauza leziuni
hepatice și renale, provocând în același timp
mai multe expuneri otrăvitoare decât orice
alt produs de curăţenie din casă.
Lauril sulfat de sodiu: Iritant al pielii.
Acid sulfuric: Periculos. Poate arde
pielea. Expunerea la vapori concentraţi poate
fi cancerigenă.
Tricloretan: Afectează ficatul și rinichii.
Oamenii de știinţă au arătat că, în cantităţi
suficiente, multe din aceste substanţe chimice
sunt periculoase. Majoritatea studiilor realizate au fost făcute pe animale de laborator.
Același lucru se petrece și în cazul oamenilor?
Sau al copiilor noștri? Este greu de zis. Dar
ce se întâmplă atunci când combini substanţele chimice? Iată o perspectivă mai
clară asupra produselor pe care le considerăm
“de ajutor” în curăţarea caselor:
n Aerosoli: Numeroase produse de curăţenie vin în formă de aerosoli: deodorante
de cameră, produse de curăţare a geamurilor
și blaturilor de bucătărie, deodorante antiperspirante, fixativ, lustru de mobilă și multe
altele. Substanţa pulverizată de aceste produse
poate include formaldehidă, fenoli, toluen
și ftalaţi, printre alte toxine și substanţe cancerigene. Astfel de aerosoli pot provoca
iritaţii grave la nivelul ochilor, pielii și gâtului,
și de asemenea leziuni la nivelul plămânilor.
n Deodorante de cameră: Acestea includ
naftalină, terpeni și diclorobenzeni, printre
multe altele. Unii diclorobenzeni au fost
analizaţi și s-a descoperit că pot reduce
funcţiile pulmonare și pot provoca cancer.
Unele deodorizante de cameră care se bagă
în priză conţin substanţe chimice care reacţionează cu ozonul, pentru a forma formaldehidă, o substanţă cancerigenă și iritantă a
tractului respirator.
n Produse universale de curăţenie:
Multe astfel de produse conţin solvenţi și
surfactanţi suspectaţi că provoacă sau agravează simptomele astmului, ftalaţi, formaldehidă și etilenă glicol butil-eter, care sunt
asociate cu probleme reproductive. Unele

produse conţin morfolină, ce poate provoca
leziuni la nivelul ficatului și a rinichilor, dar
și butil celosolve, o neurotoxină.
n Produse de curăţenie antibacteriene:
Multe conţin triclosan, o substanţă chimică
ce poate crește rezistenţa unor bacterii la
antibiotice.
n Detergent automat de spălat vase:
Aceste produse conţin în mod normal fosfaţi
complecși (interziși în detergentul de rufe),
care poluează fluxurile de apă prin stimularea
înfloririi algelor care epuizează oxigenul, și
clor, care poate deveni un vapor periculos
în timpul ciclului de uscare.
n Produse de curăţare a covoarelor:
Vaporii toxici, în principal naftalina (o substanţă cancerigenă), sunt periculoși în special
pentru cei mici, care se joacă pe covoare,
după ce acestea au fost curăţate.
n Înălbitor de clor: Clorul pentru înălbire
poate provoca iritaţi grave la nivelul ochilor
și pielii și vaporii săi pot cauza leziuni la nivelul tractului respirator și pot agrava simptomele astmului, emfizemului, bronșitei
cronice și a altor afecţiuni respiratorii.
n Degresanţi: Multe produse conţin
butil celosolve, o substanţă chimică ce irită
membrana mucoasei. De asemenea pot provoca leziuni hepatice și renale sau pot afecta
sistemul nervos. Degresanţii industriali sunt
de multe ori diluaţi cu kerosen, care poate
provoca leziuni pulmonare și poate dizolva
ţesuturile grase esenţiale din jurul celulelor.
n Detergenţi pentru vase: Majoritatea
includ surfactanţi pe bază de petrol și parfum
stabilizat cu ftalaţi.
n Dezinfectanţi: Aceste produse pot
conţine mai multe substanţe chimice toxice,
inclusiv formaldehidă, cresoli, amoniac,
fenoli și clor pentru înălbire, care trebuie
ţinute cât mai departe de piele și care pot fi
extrem de periculoase pentru organele
interne și pentru sistemul nervos central.
De asemenea, conţin triclosan, ce poate
ajuta la dezvoltarea unor bacterii rezistente.
n Produse de curăţare a scurgerilor:

Acestea sunt unele dintre
cele mai periculoase produse
care pot fi găsite în casele
oamenilor. Ingredientele includ leșie și acid sulfuric, ambele substanţe fiind extrem
de caustice și corozive pentru
piele, căile respiratorii și ochi.
n Lustru pentru podele
și mobilă: De obicei conţin
cresoli și distilaţi din petrol,
care sunt substanţe chimice
toxice, care pot afecta pielea,
ochii și sistemul nervos central. Parfumul include ftalaţi.
Vaporii pot contamina aerul din
interior timp de câteva zile după
utilizare.
n Produse de curăţare a sticlei: Unele
conţin amoniac, o otravă care poate irita
pielea, ochii și sistemul respirator. Unele
conţin și butil celosolve care este toxic.
n Detergent de rufe: Multe produse de
acest tip conţin surfactanţi. Parfumul detergenţilor poate provoca iritaţii ale pielii și
reacţii alergice și, de multe ori conţin ftalaţi.
n Produse de îndepărtare a mucegaiului: Multe din aceste produse sunt practic
un amestec de apă și înălbitor și alte substanţe
chimice, cum ar fi butil celosolve, cu pericolul
lor inerent pentru tractul respirator. De asemenea, unele produse de acest gen pot conţine și pesticide.
n Produse de curăţare a cuptorului:
La fel ca și produsele pentru curăţarea scurgerilor, acestea sunt extrem de periculoase
deoarece conţin leșie, care poate provoca
leziuni la nivelul ochilor, pielii, membranei
mucoasei, gurii, gâtului, esofagului și stomacului.
n Produse de curăţare a toaletei: Multe
produse de acest gen conţin clor și acid
clorhidric, pe lângă alte substanţe chimice,
care pot fi extrem de dăunătoare.
n Produse pentru curăţarea căzii, faianţei și chiuvetei: Multe conţin clor și pot
contribui la formarea de organocloruri, o
clasă periculoasă de compuși ce pot cauza
afecţiuni reproductive, endocrine și ale sistemului imunitar. De asemenea, conţin și
acid fosforic, care este coroziv și irită ochii,
plămânii și pielea.
Nu trebuie să ne alarmăm, ci trebuie să
încercăm să renunţăm la utilizarea acestui
tip de produse, deși este destul de greu de
acceptat că produsele pe care le folosim de
ani de zile, și pe care le credeam sigure, nu
sunt chiar atât de inofensive.
Pentru cei cărora le vine greu să creadă
aceste informaţii, soluţia este una singură:
să citească etichetele și să le înţeleagă! Stă
în puterea noastră decizia de a ne face viaţa
mai curată și de a găsi alternative la “obișnuinţele de curăţare” pe care le-am practicat
până acum.

Buruiană Florina Mirela
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Orașul Changning din centrul
Chinei a introdus primul
transportul public gratuit

Tallinn (Estonia),
prima capitală din
lume unde locuitorii
circulă gratuit cu
transportul public

Tallinn este, de trei luni, prima capitală
din lume care a introdus gratuitatea transportului public pentru toţi cei 425.000 de
locuitori. Oficialii locali salută experimentul
drept un succes, chiar dacă scepticii îl numesc o "șmecherie" preelectorală costisitoare și populistă, notează Associated Press.
Iniţiativa i-a aparţinut primarului Edgar
Savisaar, care și-a propus să reducă poluarea
și aglomeraţia în trafic, dar și să vină în ajutorul celor mai săraci locuitori ai capitalei.
Viceprimarul Taavi Aas afirmă că rezultatele experimentului, care va costa municipalitatea 12 milioane de euro anual,
au depășit așteptările. Numărul pasagerilor
a crescut cu 10%, iar cel al automobilelor
din trafic s-a redus cu 15%, susţine autoritatea de transport din Tallinn.
Un recent sondaj de opinie comandat
de primărie a arătat că nouă din zece locuitori sunt mulţumiţi de proiect.
"Oamenii circulă acum mai mult prin
oraș la sfârșit de săptămână. Aceasta înseamnă
și că ei cheltuiesc mai mulţi bani, ceea ce
stimulează economia", afirmă Taavi Aas.
Pentru a beneficia de gratuitate pe autobuze, troleibuze și tramvaie, o persoană
trebuie să facă dovada că este locuitor înregistrat al Tallinnului. În schimbul a doi
euro, primește un card de transport, pe
care trebuie să îl valideze la aparatele electronice instalate în fiecare mijloc de transport. Nevalidarea atrage o amendă de
până la 40 de euro în cazul unui control.
Pe de altă parte, se așteaptă ca programul să genereze venituri municipalităţii
prin faptul că cerinţa de înregistrare aduce
capitalei Tallinn tot mai mulţi locuitori plătitori de taxe.
Calculele municipalităţii arată că 40.000
de oameni care locuiesc și lucrează în
Tallinn sunt înregistraţi în alte localităţi.
De la 1 ianuarie însă, 5.000 de noi rezidenţi
s-au înregistrat în Tallinn, faţă de 3.600 în
întreg anul 2012.
În plus, instalarea sistemului a fost "floare la ureche" în Estonia, ţară cu un înalt
nivel tehnologic, locul de naștere al Skype
și pionier al sistemului de vot online.
Tallinn nu este însă un pionier al transportului public gratuit. Mai multe orașe
mici din Europa, precum Hasselt din Belgia
și Colomiers din Franţa, l-au experimentat,
ca și câteva orașe din China. La New York,
primarul Michael Bloomberg s-a gândit la
aceeași idee. Dar Tallinn este prima capitală
și orașul cel mai mare, după Changning
din centrul Chinei, care a introdus transportul
public gratuit, subliniază viceprimarul Aas.

Bran (Ciochină) Mariana

În România creșterea prognozată este de 1,7% anul viitor

Fitch: creștere economică în Europa de Est
Într-un nou raport, Fitch Ratings a avertizat că toate ţările
CEE-5 - Polonia, Ungaria, Republica Cehă, România și Bulgaria - vor trebui să pună în
aplicare reforme structurale pentru o viitoare creștere economică
având aceeași direcţie cu veniturile din restul UE, scrie NewEurope Online.
Agenţia de rating estimează
că media ponderată în creșterea
PIB pentru toate cele cinci ţări
se va ridica la 1,2% în acest an,
o creștere de 0,6% faţă de anul
trecut. Deși este o cifră medie
ce maschează mari diferenţe între
cele cinci naţiuni de la izbucnirea
crizei economice în 2008.
Ratele recente de creștere
pentru CEE-5 reflectă recesiunea
generală din întreaga UE începând cu primul trimestru al anului 2008. În Ungaria, ea s-a deteriorat cel mai mult, în jos cu
0,6%, România a suferit o reducere de 0,5% a creșterii, urmată
de Bulgaria și Republica Cehă,
care ambele și-au văzut economiile contractate cu circa 0,1%.
Cu toate acestea, Polonia iese
in evidenţă de departe ca cea
mai de succes ţară în ultimii
cinci ani, cu o creștere ameţitoare
de 14% din creșterea PIB-ului.
Fitch constată că cererea internă a fost o problemă semnificativă pentru CEE-5 anul trecut,
lăsând regiunea într-o stare mai
săracă în comparaţie cu zona
euro.
Polonia are de obicei o cerere
internă sănătoasă, dar agenţia
de rating afirmă că pentru anul
trecut, ea a reprezentat doar 0,1
puncte procentuale de creștere,
în scădere cu 3,4 puncte procentuale din 2011. Această ten-

dinţă a fost reprodusă de Republica Cehă și Ungaria, dar Bulgaria și România au fost excepţii,
unde cererea internă a fost mult
mai puternică datorită creșterilor
salariale de 6,3% și 1,2% respectiv,
rezultând un consum mai mare
al gospodăriilor.
Fitch a dezvăluit în raport că
datele pentru prima parte a acestui an sugerează că încrederea
consumatorilor este redusă în
întreaga CEE-5, cu șomajul de
asemenea așteptat să crească, ce
ar putea lovi chiar 10% din întreaga regiune pentru prima dată
după 2006.
Utilizarea fondurilor structurale și de coeziune ale UE ar
putea propulsa cererea de creștere
prin stimularea investiţiilor publice, dar până acum preluarea
fondurilor UE a fost lentă, iar
continuarea unor factori împiedică absorbţia viitoare de fonduri
europene.
Paul Rawkins, directorul Fitch
pentru Europa emergentă, care
a contribuit la raport, explică:
"Unele ţări ca România au rate
de absorbţie scăzute: birocraţia
excesivă împiedică utilizarea fondurilor structurale și de coeziune,
în timp ce noile administraţii
introduc adesea modificări ce
complică procesul în continuare".
"Ţările trebuie să identifice
proiecte viabile ce vor utiliza eficient fondurile UE, ele trebuie
de asemenea să întreprindă îmbunătăţiri ale climatului de afaceri
care vor stimula investiţiile...
Aplicarea politicilor idiosincratice
din Ungaria, de exemplu, nu a
fost de ajutor în acest sens".
Fitch crede că perspectivele
de creștere pe termen mediu

pentru regiunea CEE-5 dincolo
de acest an sunt luminoase, cu
toate că agenţia recunoaște că
se bazează pe o serie de ipoteze,
ce includ o revenire modestă în
zona euro pentru a sprijini exporturile. Investiţiile în infrastructură sunt de asemenea prevăzute să se îmbunătăţească, cu
reforme structurale suplimentare
care de asemenea sunt de așteptat
să amelioreze economiile pe termen mediu.
Există optimism în ciuda recentelor scăderi în creșterea economică pentru toate cele cinci
ţări din cauza crizei economice,
în timp ce fluxurile de investiţii
străine directe au fost mult mai
precaute de la perioada de creștere din 2004-2008, când capitalul
din exterior a luat avânt.
Cifre de la Comisia Europeană arată în perspectivă că
Polonia va fi lider în regiune, în
timp ce creșterea ei economică
are potenţialul de a ajunge la
2,6% anul viitor, urmată de România cu 1,7%, Bulgaria 0,7%,
Republica Cehă 0,4%, deși Ungaria va suferi cel mai mult, cu
o creștere negativă de 0,8%.
Potrivit raportului, o parte
din motivul pentru care economia Ungariei se va contracta este

dovada că băncile vest-europene
își retrag banii de la filialele lor
locale de pe teritoriul CEE-5,
dar mai ales în Ungaria din cauza
deciziilor de politică. Datoriile
suverane sunt divergente în regiune, conchide raportul, variind
de la 18,6% din PIB în Bulgaria
la 78% în Ungaria, dar regiunea
are o sănătate mai bună decât
media datoriei de 93,1% din zona
euro. "Creșterea economică în
zona euro nu va fi un catalizator
pentru creșterea din CEE-5 care
a fost în pre-criză. Cu toate acestea, spre deosebire de zona euro,
consolidarea fiscală din CEE-5
este foarte avansată și ar trebui
să dovedească că dimpotrivă nu
este o piedică în calea creșterii,
în timp ce datoria publică este
în general mai mică și scade
chiar și în Ungaria", a opinat
Paul Rawkins.
"Pentru a asigura creșterea
viitoare în toate ţările CEE-5,
ele vor trebui să îmbrăţișeze reformele într-o gamă largă de
sectoare, inclusiv pensii, asistenţă
medicală publică, piaţa muncii,
unde ar trebui să fie mai ușor să
se angajeze și să se concedieze,
și în întreprinderile de stat", a
conchis el.

Bran (Ciochină) Mariana

Financial Times:

„Economia mondială se află în blocaj,
incapabilă să susţină o recuperare decentă”
Economia mondială se află blocată întrun trend de creștere slabă, incapabilă să susţină
o recuperare decentă și în pericol chiar să încetinească brusc, potrivit unor indicatori calculaţi de cotidianul Financial Times (FT) în
colaborare cu Brookings Institution.
În pofida pieţelor financiare solide și a
revenirii încrederii în rândul companilor și
consumatorilor pe pieţele emergente, indicatorii de ansamblu ai creșterii economice
abia s-au mișcat faţă de mijlocul anului
2011. În ultimii aproape doi ani, încercările
de revigorare a activităţii economice au fost
oprite repetat de date macroeconomice slabe
și criza din zona euro.
"Indicatorii arată că economia globlă este
incapabilă de creștere accelerată și se confruntă
cu riscul unei opriri bruște. Singurul lucru
bun care poate fi spus despre activitatea eco-

nomică slabă este că a atins nivelul minim în
unele economii cheie", a declarat Eswar
Prasad, cercetător la Brookings Institution.
Dovezile privind menţinerea presiunilor
la nivelul economiei globale va determina o
atmosferaă mai pesimistă la reuniunea de
săptămâna următoare a FMI și Băncii Mondiale. Directorul executiv al FMI, Christine
Lagarde, a avertizat deja despre noile riscuri
ale unei economii mondiale cu trei viteze,
în care unele ţări au o evoluţie bună, altele
își revin, iar altele au încă probleme.
Indicii folosiţi de FT și Brookings Institution combină date despre activitatea economică, variabile financiare și indicatori ai
încrederii dintr-un număr mare de ţări.
Faţă de evoluţia din majoritatea statelor
dezvoltate economic, SUA ies în evidenţă
pozitiv, notează FT, însă chiar și în cea mai

mare economie a lumii indicatorii privind
activitatea și încrederea rămân la niveluri
mult reduse faţă de normal.
Încetinirea multor economii emergente,
înregistrată anul trecut, pare că va continua,
în contextul climatului extern dificil și a
posibilităţilor limitate de a susţine activitatea
economică, a spus Prasad. Datele pentru
China rămân solide și indică o stabilizare a
avansului economic.
În alte economii emergente, precum Argentina și Brazilia în America Latină, persistă
semnele unei alunecări către stagnare.
La periferia zonei euro, indicatorii activităţii economice din Irlanda, Portugalia,
Italia și Spania vor rămâne sub mediile istorice, în pofida unei îmbunătăţiri ușoare
în ultimele luni.

Boghian Valentin Adrian
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Suprafaţa fondului forestier al statului s-a redus cu 3,02 milioane ha în 20 de ani

Vicepremierul Liviu Dragnea:

România, cu 5,1% sub media
europeană la împădurire

Regiunile vor fi create
pe criterii funcţionale

Suprafaţa fondului forestier în proprietatea publică a statului
s-a redus în ultimii 20 de ani cu peste 3,02 milioane hectare
datorită retrocedărilor către persoane fizice și juridice, relevă raportul de audit al Curţii de Conturi privind „Situaţia patrimonială
a fondului forestier din România, în perioada 1990-2012”.
"În perioada 1990-2012, suprafaţa fondului forestier-proprietatea publică a statului s-a redus cu 3.028.762 ha, prin retrocedări către persoane fizice și juridice, ca urmare a aplicării
legilor de fond funciar. Procesul de retrocedare a terenurilor
forestiere către foștii proprietari sau către urmașii acestora
este încă în desfășurare", se arată în raport.
Dacă la finele anului 1990 suprafaţa fondului forestier era
de 6.367.660 hectare, din care suprafaţa pădurilor 6.248.990
hectare și alte terenuri 118.670 hectare, după 20 de ani, respectiv
la finele anului 2010, suprafaţa fondului forestier era de 6.515.173
ha, din care în proprietatea publică doar 4.363.000 ha și în proprietatea privată 2.152.173 hectare. În proprietatea publică a
statului se aflau 3.338.898 hectare, din care 3.224.951 hectare
acoperite efectiv cu păduri, iar 113.947 hectare alte terenuri.
Potrivit raportului Curţii de Conturi, o suprafaţă de circa
561.168,84 hectare s-a retrocedat sau se află în diferite faze ale
procesului administrativ sau juridic de retrocedare, fără a fi
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, acestea fiind considerate
cazuri litigioase.
"Modificarea regimului de proprietate prezintă interes în
legătură cu problema integrităţii și dezvoltării fondului forestier,
în condiţiile în care noile categorii de proprietari manifestă
atitudini diferite în legătură cu menţinerea folosinţei de pădure
și/sau cu o eventuală extindere a acesteia", menţionează raportul.
În anul 1800, suprafaţa împădurită din provinciile istorice
românești era de 8.500.000 hectare de pădure, adică 36% din
teritoriu, suprafaţă care s-a redus continuu, în principal, ca
urmare a reformei agrare din 1864 și a legii privind înfiinţarea

izlazurilor comunale din anul 1920. Astfel, peste un milion de
hectare de păduri au fost scoase din fondul forestier, mare
parte din ele fiind defrișate, în vederea transformării în pășuni.
După adoptarea Constituţiei și etatizarea (naţionalizarea) pădurilor ca fiind 'bun al întregului popor', în anul 1948, suprafaţa
fondului forestier era de 6.486.000 hectare.
România ocupă locul 13 din punct de vedere al procentului
de împădurire, situându-se cu 5,1 procente sub media europeană
de 32,4%. Din punct de vedere al suprafeţei de pădure raportată
la numărul de locuitori, România se situează pe locul 10 la
nivel european cu 0,30 ha/locuitor, primele locuri fiind ocupate
de ţările nordice (Finlanda, Suedia și Norvegia).
Potrivit documentului, cele mai mici procente de împădurire
se înregistrează în zonele de câmpie, iar cele mai afectate zone
sunt Câmpia de Vest (3,2% grad de împădurire), Câmpia Bărăganului (3,5% grad de împădurire), Câmpia Moldovei (4,1%
grad de împădurire), Câmpia Olteniei (5,3% grad de împădurire),
Câmpia Transilvaniei (6,8% grad de împădurire).

Moineagu Elena

Un proiect de 250 milioane de euro

Podul CalafatVidin va fi inaugurat
cel mai devreme în mai
Podul Calafat-Vidin, al doilea peste
Dunăre între România și Bulgaria, va fi
inaugurat cel mai devreme în a doua jumătate a lunii mai, a declarat ministrul
bulgar al transporturilor, Kristian Krîstev.
Oficialul a respins astfel speculaţiile cu
privire la darea în folosinţă mai devreme
din cauza problemelor la primul pod dintre
cele două ţări, cel de la Giurgiu-Ruse.
Construit în anul 1954, singurul pod dintre
România și Bulgaria a fost închis timp de
două zile pentru autocamioane cu masa
de peste 10 tone, deoarece una din benzile
de circulaţie a devenit impracticabilă, pe
fondul deteriorării covorului asfaltic și a
structurii fundaţiei de fier-beton. Închiderea
podului a dus la formarea unor cozi de
sute de camioane la cel mai apropiat feribot,
cel de la Zimnicea-Sviștov, iar unii transportatori bulgari au cerut ca autorităţile
să dea în exploatare podul Calafat-Vidin,
aflat încă în construcţie.
Ministrul Krîstev a declarat marţi că
acest lucru este imposibil, fiindcă podul
nu este gata și nici nu au fost emise acte
pentru darea în folosinţă.
Podul Calafat-Vidin, care leagă România de Bulgaria, va fi inaugurat, cel
mai devreme, în a doua jumătate a lunii
mai, a estimat Ministerul Transporturilor

de la București într-o notă prezentată în
urmă cu o lună în ședinţă de guvern.
Premierul Victor Ponta, care a inspectat
în octombrie 2012 lucrările de construcţie
la acest obiectiv, afirma că luna aprilie sau
mai din acest an ar constitui un termen
realist pentru inaugurarea podului. "În
acest moment, este semnat Acordul dintre
Guvernul României și Guvernul Republicii
Bulgaria pentru înfiinţarea unei entităţi
comerciale mixte - operator al noului Pod
între cele două state. Lucrările la componenta rutieră sunt finalizate 100%, iar lucrările la componenta feroviară sunt finalizate 95%. Dat fiind contextul politic
actual din Republica Bulgaria, data inaugurării obiectivului va fi cel mai devreme
în a doua jumătate a lunii mai 2013", se
arată într-un comunicat postat miercuri
pe site-ul Guvernului.
Termenul prevăzut iniţial pentru finalizarea lucrărilor era decembrie 2010,
însă ca urmare a proiectului pentru pod
realizat de partea bulgară, diferit faţă de
studiul de fezabilitate elaborat iniţial de
proiectantul părţii bulgare, s-a impus reproiectarea inclusiv pentru obiectivul părţii
române. În ceea ce privește lucrările executate de partea română, s-a impus suspendarea lor din cauza prelungirii terme-

nului de execuţie pentru proiectul bulgar,
neexistând posibilitatea de alimentare cu
energie electrică a liniei catenare și implicit
a efectuării probelor aferente căii ferate.
De asemenea, întârzierile părţii bulgare
au condus la o creștere a valorii proiectului
părţii române cu peste 5 milioane euro
(aferente lucrărilor de conservare, organizare de șantier, pază, precum și pentru
prelungirea serviciilor de consultanţă), pe
care partea română trebuie să le suporte
din bugetul de stat.
Podul Calafat-Vidin va avea o lungime
de aproximativ doi kilometri, două benzi
rutiere pe fiecare sens, o linie de cale
ferată, două trotuare și o pistă pentru bicicliști. Costurile construcţiei, care până
în anul 2011 erau estimate la circa 225 de
milioane de euro, vor depăși cel mai probabil 250 milioane de euro până la finalizarea proiectului.

Lepădatu Constantin

Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat, recent, că
viitoarele regiuni vor fi create pe criterii funcţionale,
care să le asigure și resurse, aceste regiuni urmând să
poată realiza proiecte mari de dezvoltare dar și proiecte
de interes local.
"Regiunile le facem pe criterii funcţionale. Regiunea
odată făcută, să aibă acolo tot ce trebuie, toate resursele.
Banii trebuie să plece de la București la nivel regional,
iar guvernul să se ocupe de politicile publice naţionale,
nu să stea ministrul să dea cu bidineaua într-o școală
sau să aprobe o alimentare cu apă", a argumentat Liviu
Dragnea. Acesta a menţionat că se are în vedere și stimularea localităţilor mici, a comunelor, să se asocieze
astfel încât împreună să poate realiza proiecte de
interes local. Vicepremierul a menţionat că judeţele
sunt structuri bine organizate, care cunosc foarte bine
problemele, necesităţile fiecărei comunităţi și localităţi,
dar sunt prea mici, în primul rând ca suprafaţă, dar și
din perspectiva puterii economice, pentru a putea
genera fiecare în parte proiecte foarte mari, de tipul
autostrăzilor sau altor investiţii majore.
"Judeţul este o structură bine organizată astfel încât
să se știe nevoile fiecărei localităţi. Dar e mult prea mic
să poată genera proiecte mari, de anvergură. Nu poate
judeţul să genereze și să gestioneze așa ceva. În primul
rând este prea mic. Guvernul este prea mare. Și atunci
este nevoie de acest nivel intermediar, pus între judeţe
și guvern, regiunea", a afirmat vicepremierul.
Liviu Dragnea a adăugat că regionalizarea va fi
făcută odată cu descentralizarea, pentru că regiunile și
judeţele au nevoie și de resurse. Descentralizarea va
însemna trecerea direcţiilor și instituţiilor judeţene subordonate acum ministerelor în subordinea consiliilor
judeţene. Unul dintre argumente este acela că respectivele direcţii judeţene vor avea conducere subordonată
consiliilor judeţene, foruri alese prin vot, odată la patru
ani, direct interesate de buna funcţionare a activităţii
instituţiilor subordonate.
Regiunile ar urma să fie conduse de un președinte
de regiune, a afirmat vicepremierul, care a mai spus că
pentru Oltenia în funcţia de președinte de regiune
vede "mulţi oameni". ''Mai bine să-i spunem președinte
de regiune, eu ca guvernator am o mare problemă,
vreau ca România sa rămână stat naţional unitar și guvernator implică guvernare regională. Și vreau să ne
ferim de asta pentru că nu vreau să croim un sistem
care peste 10, 20,30 de ani de zile să producă alte
efecte și să ne blesteme generaţiile următoare. În
funcţia de președinte al regiunii (n.r. viitoarei regiuni
care va cuprinde judeţele din Oltenia) eu văd mulţi oameni, dar e devreme să spun nume. Vestea bună e că
avem soluţie pentru această regiune, vestea proastă e
că avem prea mulţi oameni buni în această regiune.
Eu știu pe cine mi-aș dori să fie, dar să facem regiunile
și...", a mai declarat Liviu Dragnea.

Moineagu Elena
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Buletinul trimestrial al Comisiei Europene (CE):

După Bulgaria,

România, printre puţinele ţări
din UE care au înregistrat o scădere
constantă a șomajului

România,
locul doi în UE
la creșterea
costului orar
al forţei
de muncă

România și Cehia sunt singurele state
din UE în care s-a înregistrat o scădere a
șomajului cu 0,1% în ianuarie 2013 faţă de
luna anterioară. De asemenea, rata șomajului
în România a scăzut cu 0,8% în ianuarie
2013 faţă de luna similară din anul precedent,
cea mai accentuată scădere a șomajului
dintr-un stat UE, indică buletinul trimestrial
al Comisiei Europene (CE) privind ocuparea
forţei de muncă și situaţia socială.
Consecinţă a crizei și a politicilor de
austeritate, oferta de locuri de muncă a
scăzut și șomajul a continuat că crească în
general UE, în timp ce situaţia financiară a
gospodăriilor a rămas precară, conform raportului CE.
„Efectele negative ale restricţiilor bugetare
și ale creșterilor de impozite asupra locurilor
de muncă și al nivelului vieţii sunt mai
vizibile în unele state membre”, subliniază
raportul.
„Criza socială care traversează Europa
continuă să se agraveze. Într-un număr de
state membre, niciun semn de ameliorare
tangibilă nu se întrevede. Persoanele cele
mai sărace sunt cel mai frecvent cele mai
afectate”, a apreciat comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale
și incluziune, Laszlo Andor.
Conform buletinului trimestrial al UE,

șomajul a continuat să crească în 2013, afectând în prezent 26,2 milioane de persoane
în UE, ceea ce reprezintă circa 10,8% din
populaţia activă. Diferenţa în ceea ce privește
rata șomajului între sudul zonei euro, pe de
o parte, și nordul grupului de state care au
aderat la moneda unică a ajuns în 2012 la 12
puncte procentuale, un nivel fără precedent.
Nu numai că șomajul în rândul tinerilor
a atins un nou nivel-record în ansamblul
UE, 23,6% dintre tinerii activi aflându-se în
căutarea unui loc de muncă în ianuarie
2013, dar situaţia tinde să se prelungească.
Produsul Intern Brut al UE a atins un
recul de 0,5% în al patrulea trimestru din
2012, cel mai important de la începutul
anului 2009. Rata ocupării forţei de muncă
s-a redus cu 0,4% în 2012, iar în ultimul trimestru al anului precedent s-a redus cu 0,2%
faţă de perioada anterioară de referinţă.
Cheltuielile de protecţie socială s-au redus
mai mult decât în timpul crizelor precedente,
notează raportul, care constată că proporţia
gospodăriilor UE care se confruntă cu o situaţie financiară extrem de dificilă este mult
mai mare decât în deceniul precedent.
La nivelul întregului an 2012, România a
înregistrat o creștere a numărului de angajări
cu 3,5%, 315.000 în total, fiind depășită în
acest clasament doar de Germania (320.000,

+0,8) și Marea Britanie (415.000, + 1,8%),
în timp ce state ca Grecia, cu -4,8%, Bulgaria
(-4,9%), Cipru (-4,8%), Spania (-4,5%) și
Portugalia (-4,3%), au înregistrat scăderi.
România avea o rată a șomajului de 6,6%
în ianuarie 2013, mai mică cu 0,1% decât în
decembrie 2012, și cu 0,8% decât în ianuarie
2012, indică datele din raport. Singura ţară
care a înregistrat o scădere similară a ratei
șomajului în intervalul decembrie 2012-ianuarie 2013 este Cehia.
În ceea ce privește reducerea ratei șomajului faţă de ianuarie 2012, România se află
pe primul loc în UE, cu o rată de 6,6%, faţă
de 7,4%. Singurele alte ţări UE care au avut
scăderi ale ratei șomajului în perioada amintită
sunt Germania (- 0,3%) și Irlanda (- 0,4%).

Badiu Marian

Anual, numai de pe băncile facultăţilor de stat ies 100.000 de absolvenţi,
prea mulţi pentru oferta de pe piaţa muncii

Facultăţile de stat din România
formează șomeri pe bandă rulantă
Facultăţile de stat din România formează
șomeri pe bandă rulantă. Rata șomajului în
rândul tinerilor sub 24 de ani a ajuns la 23
de procente. Adică aproape un sfert din
totalul tinerilor. De ce? Ei bine, anual numai
de pe băncile facultăţilor de la stat ies 100.000
de studenţi care încep să-și caute de muncă.
În același timp, ofertele de pe piaţa
muncii se împuţinează. Institutul Naţional
de Statistică arată că ceva mai norocoși sunt
tinerii care trăiesc în mediul rural. Acolo,
rata șomajului este la jumătate faţă de cea
din orașe.
Tinerii de până în 24 de ani au șanse
mici să intre pe piaţa muncii din România,
căci sistemul nu prea are ce să le ofere.
Anual, numai de pe băncile facultăţilor de
stat ies 100.000 de absolvenţi, prea mulţi
pentru oferta de pe piaţa muncii. Fiercare
tânăr pornește la drum cu gândul de a termina o facultate, pentru ca mai târziu să
aibă un serviciu bun. Dar asta se întâmplă
cu cei care termină medicina sau Poliţia,
pentru că acestea sunt cam singurele meserii
unde statul încă mai oferă posturi.
Restul absolvenţilor trebuie să-și caute
de muncă pe oriunde, căci în cele mai multe
cazuri domeniile absolvite nu se pupă cu
cererea de pe piaţă. Să luăm, de exemplu,

absolvenţii de studii economice sau pe cei
care au terminat facultăţi umaniste. Absolvenţii de studii economice intră automat,
după terminarea facultăţii, într-un sistem
supraaglomerat în care posturile de economiști sunt deja ocupate.
Cele mai multe bănci dau afară, iar cele
care angajează vor de regulă agenţi de vânzări,
nu absolvenţi de facultate cu fiţe și pretenţii
mari.
Firmele nu prea au nevoie de economiști.
Contabilul este strict necesar, dar dacă un

puști de 24 de ani se prezintă în faţa unui
patron și îi spune că el este economist și are
o viziune pentru firma respectivă, atunci
cel mai probabil patronul va râde de el.
În cazul absolvenţilor de psihologie, sociologie, relaţii publice sau comunicare, povestea este similară. Așa că cele mai multe
posturi care încă se mai găsesc disponibile
pe piaţa muncii nu necesită studii superioare
și nici nu e nevoie de cine știe ce experienţă
în domeniu. Într-un astfel de caz s-ar putea
ca studiile tale superioare să te încurce și să
fii considerat supracalificat.
În felul acesta, unii absolvenţi ajung să
se angajeze "provizoriu" ca vânzători, alţii
stau o perioadă acasă și mai fac câteva
cursuri în plus, alţii pleacă în afara ţării, iar
o parte își depun actele de șomaj. Așa s-a
ajuns în situaţia în care rata șomajului în
rândul tinerilor între 15 și 24 de ani să
ajungă la 22,7%. Adică aproape un sfert
dintre tinerii din România.
În zonele rurale rata șomajului este de
numai 16%, faţă de 31%, cât se înregistrează
în cazul orașelor. Asta pentru că cei mai
mulţi tineri de la sate nu își caută activ un
loc de muncă și automat nu sunt consideraţi
șomeri.

Badiu Marian

Bulgaria și România sunt pe primele
locuri în UE la creșterea costului total al
forţei de muncă, în perioada 2008 - 2012,
în timp ce în Uniunea Europeană și zona
euro costul orar al forţei de muncă pentru
întreaga economie a înregistrat un avans
de 8,6% și, respectiv, 8,7%, conform datelor
publicate de Oficiul european pentru Statistică (Eurostat).
Costul orar al muncii este reprezentat
de salarii, de compensaţii financiare și
de cheltuielile nesalariale ale angajatorului.
Cele mai ridicate creșteri ale costului
total al forţei de muncă s-au înregistrat,
în perioada 2008 - 2012, în Bulgaria
(42,6%) și România (26,7%), iar cele mai
reduse în Letonia (1,3%) și Marea Britanie
(5,2%). Singura scădere s-a înregistrat în
Lituania (minus 1,4%).
Costul orar mediu al forţei de muncă
în întreaga economie (excluzând agricultura și administraţia publică) în 2012 este
estimat la 23,4 euro în UE și la 28 euro în
zona euro, cu diferenţe semnificative între
statele membre, de la 3,7 euro în Bulgaria,
4,4 euro în România, 5,8 euro în Lituania
și 6 euro în Letonia la 39 euro în Suedia,
38,1 euro în Danemarca, 37,2 euro în
Belgia și 34,6 euro în Luxemburg.
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