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Universitatea privată a învins-o pe cea de stat, care era și organizator

Premiul I pentru studenţii Danubius,
acordat de Dunărea de Jos
Palatul de Justiţie din Galaţi a găzduit
luna trecută un concurs de procese simulate
cu tema generică Drepturile omului. Concursul a fost organizat de Facultatea de
Știinţe Juridice, Sociale și Politice a Universităţii „Dunărea de Jos”, fiind antrenate patru
echipe: trei ale universităţii organizatoare și
una a Universităţii „Danubius”.

Despre speţă
Speţa s-a referit la încălcarea inviolabilităţii
corespondenţei invocată de un angajat căruia
i-a fost desfăcut contractul de muncă pe
motiv că nu a respectat una dintre clauzele
stabilite în contract: interdicţia de a folosi
echipamentele tehnice ale firmei în scop personal.
După o săptămână de monitorizare a convorbirilor angajatului, angajatorul, după ce i-a
prezentat materialul, a luat decizia de a-l demite.
Epuizând toate căile de atac din ţară,
angajatul ajunge la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului.

Acuzare sau apărare?
Studenţii Alin Fănel GANGU și Octavian
Laurenţiu TODERAȘCU au trebuit să se
pregătească atât pentru acuzare cât și pentru
apărare, neștiind, până în ziua concursului,
în care parte a baricadei vor sta.

Sorţii au hotărât ca echipa Danubius să
reprezinte, în speţa dată, pârâtul (Ministerul
public), studenţii prezentând în 15 minute
pledoaria și apoi răspunzând întrebărilor
vicepreședintelui instanţei fictive, reprezentat
de adevăratul Președinte al Secţiei Civile a
Tribunalului Galaţi, Doru BENESCU. Din
completul de judecată, care a fost și juriul
acestui concurs, au mai făcut parte și domnul
judecător Alexandru BLEOANCĂ, președinte
al acestui complet de judecată, dar și doamna
avocat Nora DAGHIE, cadre didactice la
Facultatea de Știinţe Juridice, Sociale și Politice a Universităţii „Dunărea de Jos”.

câștige Premiul I. Și echipele studenţilor de
la Dunărea de Jos s-au prezentat foarte bine,
aceștia formulându-și pledoariile mai mult
pe latura creativă și mai puţin pe aspecte de
procedură, dintr-un motiv obiectiv: nu au
parcurs încă disciplina drept procesual civil,
fiind în anul III. Totuși, juriul a hotărât să
acorde un același premiu dar secund uneia
dintre echipele facultăţii organizatoare, formată din studenţii Diana PADINĂ și Adrian
CHIPER.

Dezbaterea

Trei Premii I pentru
Facultatea de Drept
a Universităţii „Danubius”

Înainte de începerea dezbaterii fondului,
studenţii danubieni au observat și invocat
faptul că instanţa nu este constituită legal,
lipsind grefierul.
Dacă în cazul apărării lucrurile erau mai
simple, în cazul acuzării, unul dintre puţinele
aspecte procesuale care a condus la obţinerea
Premiului I, a fost opunerea danubienilor
prin argumente fundamentate juridic faţă
de ridicarea excepţiei referitoare la administrarea probei de către echipa adversă, câștigătorii invocând depășirea fazei în care
această excepţie putea fi invocată.
Completul de judecată a remarcat faptul
că studenţii danubieni sunt foarte bine pregătiţi și a hotărât ca echipa acestora să

În anul IV la Facultatea de Drept, cu
teoria solidă acumulată la disciplinele care
sunt pâinea și cuţitul viitorilor juriști: drept
civil, drept penal, drept procesual civil și
drept procesual penal, cu proaspetele noţiuni
ale disciplinei Protecţia internaţională a
drepturilor omului dar și cu experienţă în
domeniul proceselor simulate, studenţii Alin
Fănel GANGU și Octavian Laurenţiu TODERAȘCU au reușit să convingă din nou
că merită Premiul I.
Din nou, pentru că este al treilea an
consecutiv în care echipa coordonată de
doamna asist. univ. dr. Ana Alina DUMITRACHE participă la astfel de activităţi, în
competiţie strânsă cu sute de colegi din ţară

Rectorul Andy Pușcă,
la zi aniversară
Născut în zi de mare
sărbătoare internaţională,
Andy PUȘCĂ, Rectorul
Universităţii “Danubius”,
a fost sărbătorit de colegi,
prieteni, studenţi, absolvenţi și colaboratori. Aceștia i-au pregătit mai multe surprize, într-o zi care
ar fi trebuit să curgă ca
oricare alta.
Îmbrăcaţi în absolvenţi ai primului an de rectorat Andy
PUȘCĂ, zeci de dabubieni l-au așteptat în birou cu tort, confeti
și baloane, reușind să transforme o zi obișnuită în cea
mai frumoasă aniversare.
Poate cel mai impresionant este că ideile surprizei
au pornit de la studenţii danubieni, care au ţinut morţiș
să contribuie la surprinderea
plăcută a rectorului lor iar
această aniversare să rămână
o amintire de neuitat pentru
toată comunitatea Universităţii “Danubius”.
Tânărul leader a fost supus unei regii care a destins emoţiile
tuturor părtașilor la această surpriză: a ales nu pentru el ci pentru
toţi, asemenea copilului care împlinește 1 an, trei simboluri pentru
următorul an: prosperitate, prieteni și bani.
Un alt moment emoţionant a fost sădirea unui pom fructifer,
un măr, în grădina Universităţii “Danubius”.

Mitrașcă Petru

dar și din Republica Moldovade la universităţi
de renume, precum: Universitatea Babeș
Bolyai din Cluj, Academia de Poliţie “Al. I.
Cuza” din București, Universitatea de Vest
din Timișoara etc., și obţine Premiul I.
În anul 2011, în cadrul Sesiunii Internaţionale de Comunicări Știinţifice Studenţești ”Sententia”, organizată de Universitatea
”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, studenţii Facultăţii de Drept a Universităţii
“Danubius” au câștigat Premiul I, cu lucrarea
Insulta și calomnia – între a fi sau a nu fi
incriminate în legislaţia penală a României
aceasta fiind tema de cercetare a studentului
Alin Fănel GANGU. În anul următor, același
student în echipă cu o altă colegă, Ana
Maria CIORTAN, a câștigat Premiul I la
secţiunea Drept Public din cadrul Sesiunii
Internaţionale de Comunicări Știinţifice
Studenţești a Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Drept și Știinţe Administrative a
Universităţii “Constantin Brâncuși” din
Târgu – Jiu.
„Munciţi și fiţi pregătiţi pentru imprevizibil!” este mesajul unei retrageri victorioase
de pe scena simulării juridice a studentului
Alin GANGU pentru colegii mai tineri.
Felicitări și multe realizări în profesia
adevărată de jurist de care vă mai despart
doar câteva săptămâni!

Moineagu Elena

Premii peste premii

Comunicatorii de la Danubius,
locul I la advertising
Se pare că este perioada premiilor pentru studenţii
danubieni. Facultatea de Drept a Universităţii “Danubius”
câștiga luna trecută Premiul I în cadrul concursului de
procese simulate cu tema generică drepturile omului,
organizat de colegii de la Universitatea “Dunărea de
Jos” și aceeași facultate câștiga Premiul II la un alt
concurs de procese simulate, organizat de aceeași colegi
de la universitatea de stat, în domeniul dreptului civil.
Dar și Facultatea de Comunicare și Relaţii Internaţionale, prin reprezentantul său, Lucian TALPEȘ, student
în anul II la specializarea Comunicare și Relaţii Publice,
a adus la Galaţi Locul I pentru ideea neconvenţională a
echipei din care a făcut parte în cadrul lansării unei noi
comunităţi de brand cu ocazia Workshop-ului Teach
Me 8 organizat de Advice Students.

Creaţia studenţilor,
găselniţa profesioniștilor
Premiul a fost acordat de una dintre cele mai cunoscute școli de publicitate și branding, Teach Me,
după două săptămâni de traininguri intensive ale
celor 27 de studenţi participanţi, doar doi din provincie,
printre care și Lucian. Numele grele din advertising,
zilnic acolo, cu experienţă, idei creative și provocări
pentru tinerii studenţi, au fost: Gabriel BRĂNESCU
– “copywriter-sef ”, Managing Partner badcat_, Costin
RADU – Managing Partner IQads și SMARK și
Ștefan STROE – INCANDESCENT Marketing.

Pasiune comună pentru Danubius
Galaţi, SNSPA și ASE București
Campania propusă de echipa studentului danubian,
Lucian TALPEȘ, din care au mai făcut parte încă patru

studenţi, de la ASE și SNSPA București: Ana-Maria Zavelea, Alexandra Prodea, Ligia Stan si George Bucurescu,
s-a intitulat „Dez-enervează-te!”.
Ideea campaniei a fost perfect adaptată comunităţii
„Mă’nervează!” și a pornit de la o pasiune comună a
membrilor echipei: A spune lucrurile pe bune!
În cadrul campaniei, toţi studenţii vor spune ce îi
enervează dar în același timp vor da soluţii pentru a se
dez-enerva, de exemplu: alergatul prin parc sau pe faleză!

Două săptămâni au acoperit materia
de un semestru
L-am întrebat pe Lucian ce a însemnat pentru el
această experienţă: „Întâmplător, căutând pe Facebook
ceva, am găsit acest concurs, care mi s-a părut foarte interesant. Cu suportul rectorului Andy PUȘCĂ, am reușit
să particip. Mi-am făcut mulţi prieteni, am avut șansa
de a interacţiona cu oameni importanţi din advertising
și, cel mai important, am învăţat să construiesc o comunitate pentru un brand. Voi aplica noua experienţă cu
proxima ocazie pe brandul Danubius!”

Gîlcanu Florin

3

UDG NEWS - nr. 14, 24 mai 2013

Pe podiumul excelenţei academice internaţionale

Modelul Danubius, aplaudat
de maestrul Cambridge
Universitatea Cambridge din Marea Britanie, acolo unde mai toţi tinerii cu aspiraţii
elitiste doresc să se instruiască, tineri care
au moștenit ideea de valoare, din ce în ce
mai palidă în societatea noastră, a publicat
Ghidul excelenţei 2012, o colecţie de povești
inspiratoare, inovatoare, de iniţiative revoluţionare și modele de excelenţă în domeniul
învăţământului, toate adunate din experienţa
mondială.
Dar să vedem ce înseamnă excelenţa în
viziunea creatorilor acestui Ghid. Excelenţa
ar trebui să fie un scop continuu pentru
universităţi, având în vedere faptul că, prin
excelenţă înţelegem a oferi tinerilor cele mai
bune oportunităţi, a oferi pieţei muncii absolvenţi de calitate și a construi o societate
în care oamenii gândesc creativ și critic.
Pentru a ajunge aici, furnizorii de educaţie
trebuie să își reîmprospăteze practica în lumina priorităţilor de guvernare, a contextului
internaţional și a ideilor emergente.
Ghidul Excelenţei 2012 examinează toţi
acești factori, paginile sale cuprinzând exemplele de bună practică în educaţie, pornind la
chiar propriul exemplu – Universitatea Cambridge, și asta pe bună dreptate, dacă avem în

vedere clasarea în topul celor mai bune universităţi din lume, clasament realizat de QS
World University.
Surpriză de proporţii pentru Universitatea
„Danubius” din Galaţi, povestea acestei instituţii de învăţământ fiind relatată în Ghidul
Excelenţei, în capitolul dedicat învăţământului
universitar – un produs valoros care permite
dezvoltarea abilităţilor și obţinerea unor calificări vitale. Un titlu rezonant Heart of Europe (Inima Europei) anunţă ceea ce urmează
a fi scris despre Universitatea „Danubius”.
Amintim doar câteva nuanţe: modernă și
aflată într-o ameţitoare evoluţie, Danubius
devine rapid un centru al excelenţei internaţionale în domeniile academice de bază,
parte din elita universităţilor europene.
Singura universitate din România pre-

zentă în Ghidul Excelenţei, povestea Danubius este de inspiraţie, o iniţiativă avansată
și un model de bună practică, creionat de
Universitatea Cambridge pentru a reflecta
provocările și punctele forte ale învăţământului universitar global.
Recunoașterea meritelor Universităţii
„Danubius”, a faptului că vocea efortului în-

Peste 8.000 de cărţi pentru exigentul public gălăţean

Festivalul „Axis Libri”,
un festin pentru
iubitorii de lectură
Gălăţenii sunt răsfăţaţi cu mii de cărţi pe care să
le răsfoiască și să le cumpere. Cea de-a V-a ediţie a
Festivalului Naţional de Carte „Axis Libri” organizat
de Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” a fost deschis
miercuri după-amiază, pe Aleea Domnească (esplanada
pietonală dintre „P-uri”, spre Elice), unde va rămâne
până duminică. Evenimentul ce a marcat deschiderea
Festivalului s-a concretizat prin susţinerea câtorva
cuvântări de către reprezentanţi ai instituţiilor gălăţene
care au, mai mult sau mai puţin, legătură cu lumea
cărţilor. Publicul a fost format în mare parte din
copii și, în ciuda faptului că soarele ardea puternic
deasupra lor, au fost cuprinși de o veselie cât cuprinde,
aceștia nefiind atenţi la discursurile celor de pe scenă,
care-i îndemnau să iubească lectura.
Directorul Bibliotecii Judeţene, Ilie Zanfir, afirmă
că publicul gălăţean este unul exigent și, în ciuda
faptului că este criză, aceștia tot vor găsi posibilitatea
de a-și cumpăra o carte.
„Biblioteca «V.A.Urechia», împreună cu autorităţile
locale și judeţene, a pregătit a V-a ediţie a Festivalului
Naţional al Cărţii «Axis Libri». În acest an, am fost
pur și simplu asediaţi de edituri, avem peste 8.000 de
titluri de carte pentru toate gusturile, deoarece publicul
gălăţean este unul exigent și noi îl vom satisface din
plin. Pe lângă târgul de carte, vor fi și lansări de carte.
Târgul s-a extins într-o manifestare culturală chiar
de dimensiunile unui festival, unde toate instituţiile
culturale prietene gălăţene au venit și prezintă programe
artistice pentru gălăţeni, și aici amintesc Teatrul Dra-

tregii comunităţi academice de aici de a fi
cei mai buni, este auzită și redată într-o publicaţie realizată de către un titan în domeniul
învăţământului superior, nu poate decât să
impulsioneze această comunitate să menţină
ropotul aplauzelor pe scena mondială a excelenţei academice.

Drugă (Stan) Oana Maria

Primul pas către realizarea
Revistei de drept penal

Asociaţia Română
de Știinţe Penale – filiala
Galaţi, la Universitatea
“Danubius”

matic «Fani Tardini», Teatrul de Păpuși «Gulliver»
sau Centrul Cultural «Dunărea de Jos». Evenimentul
este foarte important fiindcă dimensiunea culturală
la care asistăm astăzi a căpătat o asemenea amploare,
încât numărul mare de avizaţi în cultură, de scriitori,
de editori, de librari, anticari spune totul despre acest
lucru. Și mai spune ceva: chiar dacă trec prin această
criză, gălăţenii își găsesc într-unul din colţurile buzunarului ceva bănuţi să își achiziţioneze o carte”, a
spus Ilie Zanfir.
Peste 30 de standuri ticsite cu cărţi, oferite de
aproximativ 200 de edituri, își așteaptă, până duminică,
iubitorii de lectură.

Lupu (Tudorache)
Diana Aura

Începând din luna mai, la Universitatea “Danubius” a fost înfiinţată a zecea filială a Asociaţiei
Române de Știinţe Penale, Asociaţie
înfiinţată în urmă cu aproape 20
de ani la iniţiativa unor distinse
personalităţi din domeniul dreptului penal: George Antoniu, Mihai
Apetrei, Matei Basarab, Ortansa
Brezeanu, Constantin Bulai, Ioan
Chis, Florin Costiniu, Dorin Ciuncan, Stefan Danes, Aurel Dincu,
Vasile Dobrinoiu, Avram Filipas,
Ion Griga, Nicoleta Iliescu, Iosif
Ionescu, Constantin Mitrache, Ioan
Molnar, Ion Neagu, Gheorghe Nistoreanu, Anton Pandrea, Vasile Papadopol, Carmen Paraschiv, Ilie
Pascu, Leonida Pastor, Iulian Poenaru, Constantin Paun, Vasile Teodorescu, Grigore Theodoru și Nicolae Volonciu.
Înfiinţarea acestei Asociaţii a
constituit primul pas către realizarea
renumitei Reviste de drept penal,
organ de presă menit a răspunde
unei necesităţi permanent alimentate de amplificarea fenomenului
infracţional și a cerinţelor tot mai
complexe ale represiunii penale.
Revista de drept penal este unul

dintre cele mai valoroase instrumente știinţifice la îndemâna cercetătorilor, practicienilor, doctoranzilor, cadrelor didactice și studenţilor Facultăţilor cu profil juridic, care reunește analizele știinţifice
în domeniul dreptului penal și propuneri de soluţii pentru autorităţile
competente de prevenire și combatere a fenomenului infracţional.
Filiala Galaţi a Asociaţiei Române de Știinţe Penale este condusă
de specialiști în domeniul dreptului
penal, cadre didactice ale Universităţii „Danubius”, care și-au propus
să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei prin organizarea
de manifestări știinţifice în domeniul dreptului penal, procesual penal și execuţional penal dar și prin
alte activităţi astfel cum sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei
Pot deveni membri ai Asociaţiei
Române de Știinţe Penale orice
persoane licenţiate în drept care
desfășoară activităţi știinţifice sau
practice în domeniul dreptului penal
ori care se preocupă de problemele
dreptului penal, recunosc și se conformează Statutului Asociaţiei.

Badiu Marian
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O poezie smulsă dintr-un suflet
de student Danubian

Poezie
și simţire
Nu știu ce mai înseamnă poezia pentru tinerii de astăzi, cât își mai exprimă
ei dragostea prin versuri și recunoștinţa
prin elogiu. Pentru aceasta s-a stabilit
pe plan inernaţional Ziua poeziei, ziua
în care este sărbătorită posibilitatea de
afirmare a identităţii individului prin
poezie, acesta dând sens lingvistic trăirilor și sentimentelor proprii.
Poezia dă ritm gândurilor, ea reușește
să străbată imaginaţia dincolo de lumea
în care normele își fac loc pentru a o îngrădi, proiectându-și simtirea spre orizonturi de neimaginat. Poezia este prietenul confident al omului, codificând
prin versuri și rime atâtea înţelesuri câte
pot fi cuprinse de Universul complex al
literaturii.
Să așternem, așadar, o poezie smulsă
dintr-un suflet de student Danubian.

Zadarnic vers
Zadarnic vers s-așterne pe hârtie
Și-și macină visarea ne-mplinită,
Când viaţa pare-atât de-ncremenită
Într-un album de tristă poezie.
Zadarnic ochi privește spre ispită
Într-un acord de magică simţire,
Și își apleacă geana obosită,
Uitând de odioasa despărţire.
Zadarnică speranţă mă cuprinde
Și-mi stăpânește firea cu ardoare
Pecetluind a cugetului Unde
În sufletul ce tainic, încă doare
Mă năpădește o simţire-acută
Și-mi umple sensul cu iubiri deșarte,
Nici raţiunea nu mă mai desparte
De-această stare oarbă și tăcută.
Ma zbat in universul stramt de dor
Și-ncerc să-i înţeleg chemarea mută,
Nici vocea inimii nu o ascultă
Și fiecare stimul piere-ușor.
Tiranica-mplinire mă încearcă
Cu vraja ei de patimi îndopată,
Dureri și farmec puse laolaltă
Zădărnicesc fiinţa-mi vinovată.
Târziu am înţeles ce-i poezia
Și cât de trist își scrie suferinţa
Înnabușindu-și tainic neputinţa,
Precum un muritor nimicnicia.

Frunză Eugenia Florentina

E bine să privești în urmă și să iei de acolo numai ce e bun

Jurnalismul de altădată
Răsfoind fără saţ un teanc de pagini ale
unor publicaţii vechi impregnate cu mirosul
podului casei care le-a păstrat, fără să-i pese
de timpul ce s-a așternut peste ele, am remarcat folosirea termenilor arhaici și sensul
pe care îl dădeau ziariștii evenimentelor vremii.
Nu a fost greu să observ stilul în care
ziariștii sau gazetarii de altădată își încadrau
textele în pagină, felul în care reclamele
luptau pentru supremaţia spaţiului, dar și
valoarea imaginilor, a fotografiilor alb-negru
care vorbeau și ele despre vremurile cu care
se confrunta societatea.
Se vede clar că numele ziaristului nu era
atât de important, pentru că, în afară de
amintirea autorilor consacraţi în literatură,
articolele nu sunt semnate, nici după titlul
iniţial, nici la finele articolului. Fapt care
mă duce automat cu gândul la reglementările
din zilele noastre, reglementări care privesc
Codul Deontologic al Jurnalistului, precum
și răspunderea și asumarea acestuia faţă de
articolele scrise și publicate.
Filele îngălbenite de timp ale publicaţiilor
pe care le răsfoiesc fac parte din perioada
1923-1925, aproape o sută de ani de jurnalism
în ascendenţă, jurnalism supus mereu schimbărilor sociale.
Pe lângă lipsa semnăturilor ziariștilor, se
evidenţiază faptul că în conţinutul lor acele
articole nu amintesc de sursele folosite, nu
amintesc de sursele neoficiale și nici despre
cele oficiale pe care se presupune că trebuie
să se bazeze jurnalistul pentru culegerea și
transmiterea informaţiilor, în mod „obiectiv
și corect”.
Bineînţeles, se remarcă faptul că subiectele
politice ocupau majoritatea paginilor, fotografii sugestive ale acelor perioade evocă
importanţa încadrării mediului politic în
cel jurnalistic.
Un lucru care mă intrigă la aceste publi-

caţii vechi, este faptul că în unele dintre
acestea numărul și data publicaţiei este
tipărită numai pe prima pagină, dacă pierzi
sau deteriorezi această pagină, pentru celelalte
pagini nu mai găsești, efectiv, data în care
au fost publicate. Aceasta devine o situaţie
frustrantă, având în vedere faptul că evenimentele se bazează exclusiv pe întâmplările
lor cronologice și pe caracteristici ce ţin de
timpul în care s-au petrecut.
Ca să vă faceţi o idee, sau mai degrabă
pentru curiozitate jurnalistică, am să redau,
în cele ce urmează, un fragment dintr-un
articol din ziarul „Oglinda Lumii”, numărul
de sâmbătă, 27 deptembrie 1924 (5 lei). Este
un articol despre femeia perfectă. Fără a fi
acuzată de discriminare, am ales acest articol
pentru că mi se pare interesant sondajul de
opinie realizat la sfârșitul acestuia, ba chiar
amuzant, aș putea spune.

„FEMEEA PERFECTĂ”
Ori-cât ar repeta înţelepţii că perfecţiunea
nu se găsește pe această lume, spiritul omenesc
tot se încăpîţânează s’o caute în fiinţe sau
chiar s’o încerce în propriile sale opere.
De pildă: nu este, nu va fi niciodată o
femee desăvârșită și totuși, ideea aceasta motivează pe fiece clipă consultaţiuni între indivizi
foarte neperfecţi......
Concepţie demnă de Plato, pentru care,
În toate lucrurile, proporţia constituia frumuseţea.
Danezii au reînviat acest subiect adresând
prin organul uneia din revistele lor, cititorilor
următoarea întrebare: «Care e femeea desăvârșită?»
Cititorii întrebaţi au fost strict realiști. Ei
au răspuns, fără ideal și fără haz:
1. Femeea perfectă e aceea care citește un
ziar, fără a sări paginile;
2. Care se interesează de primul articol al
unui cotidian;
3. Care vorbește de bine de prietenele ei

absente;
4. Care dispreţuește mahalagismele;
5. Care nu se duce nici-odată la soldurile
marilor magazine;
6. Care fără să ezite, își spune vârsta adevărată;
7. E aceea care nu regretă nici de cum, că
nu e bărbat....
Desigur că e cale lungă dela Eleni la
Danezi !... Dar unde e adevărul?...
Chestiunea rămâne deschisă; căci atunci
când e vorba de a concepe femeea perfectă,
tot mai există încă și pe vremea noastră
Greci... și Filisteni...”
Observaţi ce rol important aveau cotidianele în acea perioadă și cum citirea acestora reprezenta o anumită calitate conferită
femeilor, după cum reiese din sondajul de
mai sus.
Precizez că am redat exact părţi din articolul respectiv, scrierea și regulile de punctuaţie sunt cele specifice vremilor de-atunci.

Frunză Eugenia Florentina

Puţină istorie locală...

Galaţiul – târg la Dunăre
Câți dintre noi știu că orașul Galați a
fost, inițial, târg?
Așezarea rurală formată în jurul vadului
de la Dunăre s-a transformat în târg datorită
creării unui ”portus” sau ”emporium comercial”. Cercetările arheologice efectuate
pe faleza Dunării, în zona Bisericii Precista,
probează existența meșteșugarilor și negustorilor.
Numele orașului este atestat prima dată
la 12 mai 1546, în Cronica Romanului și a
Episcopiei de Roman, de către episcopul

Melchisedec, care precizează existența la
”Vadul lui Pascu” (locul de trecere peste
Dunăre, unde se află acum biserica Precista),
a acelui ”drum al Galaților”. Așadar, locul
pe care s-a întemeiat târgul a fost la malul
Dunării, în jurul vadului pe unde se trecea
în Dobrogea, ca multe orașe ale Moldovei,
apărute la întretăierea drumurilor cu vadurile
apelor.
În Moldova, toate târgurile au fost
înființate pe ”pământ domnesc” și Galațiul
nu a făcut, desigur, excepție de la această
regulă. Dovada o avem în unele documente
ulterioare secolului al XV-lea. Parte din teritoriul pe care-l ocupă astăzi orașul a fost
donat. În acest sens, amintim pe Paraschiv,
feciorul lui popa Iane din Galați, care dăruiește
bisericii domnești din acest oraș, Sf. Dumitru
(ctitoria lui Vasile Lupu), o vie, la Vadul
Ungurului, între ”viile domnești”.
Orașul s-a dezvoltat pe bazele unei
străvechi așezări dacice, existente în sec VIV î.H, la vadul Dunării, care, odată cu perioada celor două războaie romane purtate
împotriva dacilor, în 101-102 și 105-106

d.H., va cunoaște influenţa civilizaţiei romane,
devenind dependentă, probabil, de castrul
roman învecinat de la Barboși. Noua așezare
daco-romană formată în vadul Dunarii, localizată în sec. III undeva la sud de locul actualei Biserici Precista, a fost, în timp, nimicită
de apele fluviului care bat malul stâng.
Galaţiul a crescut în importanţă după ce
turcii au cucerit cetăţile Chilia și Cetatea
Albă, în iulie-august 1484, orașul ramânând
singurul port al Moldovei cu rol important
în comerţul intern, dar și în cel polonoturc.

Caranghel (Glăvan-Caranghel)
Gabriela
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NOI, VEHMED ȘI SPANIA
Cine suntem ”NOI”? Suntem studenții
Facultății de Comunicare și Relații
Internaționale, specializarea Comunicare și
Relații Publice.
Ce este ”VEHMED”? Este un proiect
cofinanțat din Fondul European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, care și-a propus crearea unor vehicule media: televiziuni
și ziare operate de studenți, care să faciliteze
în mod real dezvoltarea abilităților practice
ale studenților, în același timp stimulânduse creativitatea și chiar oferindu-le idei și
contacte pentru inițierea unor afaceri sau
viitoare colaborări după finalizarea facultății.
De ce ”SPANIA”? Pentru că incununarea
muncii noastre de mai bine de un an de zile
în proiectul Vehmed, în cadrul facultății, sa concretizat într-o excursie tip ”schimb de
experiență” la Madrid.
Oraș capitală a Spaniei, astăzi rivalizat
cultural doar de către Barcelona, Madridul
a fost construit pe ruinele unui fort maur
(numit Margerit) și a devenit capitală în
1561, în timpul domniei lui Filip al II-lea
de Habsburg.
Dar... stați! Să începem cu... ”începutul”.
Mai exact, cu pregătirile noastre pentru
această călătorie: fiindcă, ”dragilor”, (cum
ne spune mereu dl. profesor Florin Postolache), noi nu ne puteam prezenta oricum și
vroiam cu orice preț să arătăm că suntem
cei mai buni și că am meritat un loc în proiectul VEHMED. Așa încât, cu ultimele
forțe, s-au realizat trei filmulețe ”surpriză”
pentru prima seară la Madrid. Gafe, bâlbe,
emoțiile pregătirilor pentru filmări, primele
întâlniri cu experții spanioli la noi... întrun cuvânt, toată activitatea noastră din
această perioadă a fost cuprinsă în montaje
unice, care ne-au adus multe aprecieri și
care vor rămâne veșnic, peste timp, ca o
mărturie a... trecerii noastre pe aici.
Vorbeam de emoțiile plecării? Păi, ca să
fim sinceri, ele nu s-au rezumat doar la câte
kilograme de bagaj avem să luăm, suntem
sau nu pregătiți așa cum trebuie pentru

seara festivă... ci au fost „piperate” și cu
pierderea a două buletine, fix în ultima săptămână. Pentru că Lucian Talpeș, colegul
nostru, și l-a uitat în București (într-un
centru de copy-center), iar Any a rămas
fără acte cu două zile înainte de data plecării,
fiind nevoită să-și facă, la urgență, altele.
Peste toate acestea, însă, pe 24 aprilie, la
ora 2 dimineața, ne-am întâlnit cu toții la
universitate și am pornit la drum. Avionul
Companiei Tarom ne aștepta pe Aeroportul
Otopeni, pentru a decola, cu destinația Madrid.
Vremea frumoasă, însorită, ne-a permis
să fotografiem lumea așa, văzută de sus...
Câtă frumusețe! Ce păcat că, în vâltoarea
vieții pe care o trăim cu toții, uităm să ne
oprim o clipă și să admirăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ne-a ajutat să construim și
ne-a lăsat spre bogăția sufletului...
Nu știu când au trecut aproape trei ore
de zbor, dar am coborât din avion entuziaști,
dornici să vedem cum vom petrece cele
cinci zile, nerăbdători să vedem ”live” tot
ceea ce ne spuseseră experții spanioli în
cele patru zile de atelier în Universitatea
Danubius.
Madridul ne aștepta și nu ne rămânea
altceva decât să ne bucurăm la maxim de
tot ceea ce ne oferea.

În prima zi,
o vizită la Ambasadă
Gazdele noastre ne-au condus la hotel
(”Florida Norte”). Aici, aglomerație mare:
pentru o zi am fost colegi cu toți studenții
din București și din Cluj. Camerele single
de care am beneficiat ne așteptau pregătite.
În prima zi la Madrid s-a făcut o vizită la
Ambasada României în Madrid, unde ni sa prezentat ambasada și ni s-au explicat
rolul și funcțiile ei, grija pe care o are față
de comunitatea de români de acolo. Toate
acestea ne-au fost arătate de trei reprezentanți
de seamă, specialiști în comunicare și relații
publice.

Prima seară, după cum începusem să vă
relatez încă de la început, a fost încununată
de succesul obținut la prezentarea celor trei
filmulețe: cu activitatea noastră în televiziune,
cu vizita experților spanioli la noi și cu un
buletin de știri și meteo realizate... în stil
”danubian”.
Aplauze, felicitări și mulțumirea noastră,
după atâta muncă, toate înaintea unui somn
bun și revigorant.

Obiectiv: GLOBOMEDIA
Enrique (specialistul în relații publice al
acestei televiziuni) a fost ghidul nostru în
tot ceea ce am vizitat în studioul Globomedia.
Platouri de filmare, decoruri pregătite, lumini,
schele, aparate și actori la repetiție.
Cu o varietate de programe și filme (chiar
și de ficțiune), în anul 2000 Globomedia
era cel mai mare studio. Acum au platouri
mai mari de 1.500 de mp și acoperă 30%
din audiență, comparându-se doar cu posturile de fotbal.
Înainte de a merge în redacția unde se
scriu scenariile filmelor, ni s-a permis accesul
pe cea mai înaltă schelă din platou, de acolo
de unde am avut în fața ochilor o vedere de
ansamblu a decorurilor comediei ”Aida”
(casa îndrăgostiților, barul din localitate,
casa protagonistei). Kilometri de cabluri
susțineau reflectoarele, aparatele de filmat
erau îndreptate, fiecare, în direcția bine stabilită pentru a putea lua toate cadrele necesare;
actorii, undeva în spate, repetau rolurile;
iar noi, în cea mai mare liniște, trebuia să
ne deplasăm spre următorul compartiment:
redacția.
Aici am aflat că aceasta are mai multe
departamente (unul dintre ele fiind ”clubul
de comedie”), sistemul de lucru realizânduse pe grupe, după o schemă de producție
bine stabilită. În fruntea acestei scheme se
află producătorul executiv, cel care supraveghează întreaga activitate, o dirijează după
o disciplină militară, trasând direcțiile de
respectat fiecărui șef de departament: sce-

naristului (guion - în spaniolă), realizatorului
(cel care pune imaginile), producătorului
(cel care le permite celor două să funcționeze).
De asemenea, ni s-a spus că un episod
al unui serial durează cam 50 de minute,
scenariul pentru el scriindu-se într-o lună.
Echipele formate pentru redactarea, pe perioada unui an de zile, a unui serial obișnuit
sunt structurate pe ”a munci”, cartea lor de
căpătâi fiind ”Biblia” filmului. Pe lângă aceasta, fiecare actor are, pentru personajul pe
care-l reprezintă, o mapă de lucru.
După ce ideea filmului a fost structurată
într-un scenariu, iar redactarea acestuia a
fost finalizată, în această formă este vândut
unei televiziuni. Procesul nu este deloc simplu, începându-se pregătirea decorului (care
durează cam 4 luni), concomitent cu învățarea
rolurilor de către actori. Ei sunt selectați de
departamentul de casting. Compania ZECA,
în schimb, le dă raitingul, vizavi de vizionarea
filmelor și în celelalte țări, de aprecierea actorilor. Astfel, în fiecare dimineață au o statistică a competiției cu alte televiziuni, atât
din țară, cât și din străinătate.
Tot în cadrul companiei Globomedia
am vizitat redacția știrilor de fiecare zi. Aici,
scenariștii, redactorii, documentariștii, producătorii, reporterii, toți își aduc aportul în
realizarea unui buletin de știri umoristice,
care se transmite în fiecare dimineață, începând cu ora 9.00.
Peste tot, în orice departament, activităţile
se desfășoară în spirit de echipă. Și, pentru
a ne sublinia și mai mult acest lucru, dând
greutate și profunzime celor spuse, Enrique
ne-a explicat că au învățat asta de la un producător american, primul din lume care a
folosit acest sistem. Astfel, pe un panou vertical era trasat un grafic format din linii
verticale și orizontale. În fiecare căsuță formată erau puse postere colorate și notate,
aparținând fiecărui membru al echipei, fiecărui actor. Această formă de organizare
permite ca tot ceea ce se întâmplă să includă
întreaga echipă.
(continuare în paginile 6-7)
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NOI, VEHMED
(urmare din pagina 5)
În orice moment, fiecare știe despre fiecare, reducându-se foarte mult riscul erorilor,
al omiterilor, totul fiind dominat, pas cu
pas, de vizibilitate și rigurozitate.
Emisiunea ”Intermedio”, emisiune de
știri comice, cu foarte multă audiență, e realizată în direct, cu public, începând cu orele
21.30. Protagoniștii vin la machiaj de la ora
19.00, iar de la ora 20.00 se citește o dată tot
scenariul. Emisiunea, transmisă în fiecare
seară pe postul ”La sexta”, este condusă de
doi scenariști. Actorii care concură la realizarea acesteia, datorită timpului scurt pe
care îl au la dispoziție pentru învățarea rolurilor, se pot ajuta de prompter.
Dar nimic nu are farmec și culoare fără
decor. Iar noi am avut plăcerea să vizităm
tâmplăria de la Globomedia, locul unde
sunt realizate toate decorurile: din lemn,
din piatră sau din ghips.
Pentru ”El internado”, un film îndrăgit de
spanioli, decorurile chiar atunci erau în lucru.

FABRI PRES: cu roboţii
lângă noi
Ziua a doua, însă, nu s-a încheiat aici.
Așezați confortabil în autocare, ne-am îndreptat cu toții spre ceea ce noi numim ”tipografie”, iar ei ”rotativa” FABRI PRES,
lăsând în liniște scenariștii să scrie, actorii
să repete și decorurile gata pentru asamblare.
Ziare ca ”El Mundo”, ”Marca” (ziar de
sport), ”Expansion” (ziar economic) își
încep viața din acest loc. Vizităm depozitul,
rotativa și secția de împachetare a ziarelor.
Ni se spune că aici nu lucrează decât 70 de
persoane, în trei ture, 365 de zile pe an. În
rest, nu vezi decât roboți programați să se
răsucească, să se încline și să apuce doar în
unghiuri fixe. De aici și interdicția strictă,
impusă și pentru noi, de a merge prin hale
prin alte locuri decât pe traseele marcate
cu linia verde, fără a o depăși fie și cu un
centimetru. Vreți să știți că un robot gigant
a venit milimetric pe lângă noi, pentru a

ridica o bobină foarte mare de hârtie, de
„numai” 1.500 de kilograme? Nu fără emoții,
ne-am retras repede din calea lui, noi fiind
prea aproape de traseul lui prestabilit.
De tipărit, ziarele se tipăresc doar noaptea,
la ora 4.00 dimineața ele fiind gata pentru
distribuire. Am întrebat, din curiozitate, câți
oameni lucrează în această hală imensă, plină
de mașini și locuri de depozitare. Cu stupoare
am aflat că doar doi inși, care sunt protejați
de căști speciale pentru urechi (zgomotul
este infernal). Mașinile automate fac totul.
Întreaga rotativă (tipografie) este împărțită
în trei zone. Zona 1 este cea în care sunt depozitate bobinele de hârtie, fiecare cântărind
1.500 de kilograme și având între 17 și 20
km de hârtie. Se lucrează cu roboți special
programați pentru a căra bobinele și a le introduce în niște mașini care scot hârtia. În
fiecare zi se folosesc 50 de bobine, din care
se scot 140.000 de ziare dintr-o culoare. În
această fază se folosesc doar două culori,
care diferențiază marca ziarului. Hârtia cu
care se lucrează are diferite dimensiuni: 120
cm, 80 cm și 40 cm (foaia de ziar). Zona 2
este reprezentată de imprimerie. Aici ni se
explică modul cum se aplică pe hârtie culoarea,
câte culori folosesc (patru) și cât de importantă
este activitatea specialiștilor în arta grafică,
care concep formatul, corectează și, la nevoie,
opresc lucrarea din computer. Această tipografie imprimă doar pentru jumătate sau o
treime din Spanie, scoțând în fiecare noapte,
de exemplu, 70.000 de ziare ”El Mundo”.
Zona 3 este zona în care se împachetează
ziarele. Aici am găsit mașinile acelea automate
foarte zgomotoase, de care v-am vorbit anterior. Gloria Vegas, reprezentant Relații Publice în această companie, ne-a explicat în
detaliu cum funcționează totul în această
hală, de la cum sunt aduse aici ziarele în
stare ”brută”, până la împachetarea, legarea
și pregătirea lor pentru a fi distribuite.

UNIDAD EDITORIAL
Ultimul obiectiv al acestei zile a fost vizita
la UNIDAD EDITORIAL. Colaboratoarele

Clara Felice și Jesica Nieto ne-au spus că aici
se află sediul redacției pentru ziarele ”El
Mundo” (ziar de informații generale), ”Expansion” (ziar economic) și ”Marca” (ziar
sportiv), dar și redacția radioului ”Marca”,
radio care emite 24 de ore din 24 numai
despre sport. În afară de ziare, în această
companie se mai publică 20 de reviste.
Fiecare ziar are schema lui de organizare.
De exemplu, pentru ziarul ”El Mundo”, în
redacție se țin trei ședințe pe zi. Prima ședință
(ședința de conținut), are loc între orele
11.00 și 12.00 și este cea în care se decide
conținutul ziarului următor. A doua ședință
(ședința de opinie) are loc între orele 14.00
și 15.00 iar a treia ședință (ședința pentru
copertă) se ţine între orele 19.00 și 20.00,
atunci directorul general se întâlnește cu toți
șefii de secție și discută despre tot ziarul: armonia articolelor, aranjarea în pagină etc.
Tot Clara și Jesica ne-au explicat care
sunt criteriile care determină prețul spaţiului
într-un ziar: poziționarea (pagina impară e
întotdeauna mai scumpă), mărimea și culoarea folosită.
Încă un amănunt deloc de neglijat este
existența ziarului pe internet, pentru care
se lucrează 24 de ore din 24.
Despre celelalte două ziare, ”Expansion”
și ”Marca”, am mai aflat câteva lucruri.
Ziarul ”Expansion”, specializat pe economie
și finanțe, este citit numai de oameni de
specialitate (bancheri, oameni de afaceri,
oameni care joacă la bursă...), în timp ce
ziarul ”Marca” este cel mai bun ziar specializat
pe sport, care ține în permanență legătura
cu marile echipe de fotbal.

O zi încărcată
Ziua a doua s-a încheiat aici. Pe drum,
impresionați de cele văzute, nu am schimbat
prea multe cuvinte între noi. Eu am încercat
să-mi revăd notițele de până acum, grijulie
să nu fi uitat să scriu ceva, dar carnețelul
mi se clatina în mâini în timpul mersului,
iar cititul mă amețea. Am renunțat, obosită,
lăsând asta pentru mai târziu, și am întors

privirea spre geam. Dincolo de el, am admirat
arhitectura clădirilor, frumusețea parcurilor
(atât cât le-am zărit din mers), dar nu am
avut timp să observ oamenii... Mi-ar fi
plăcut să trec pe lângă ei, să-i aud vorbind,
să le analizez stilul lor de a se îmbrăca (doar
sunt femeie...), să mă oglindesc în vitrinele
magazinelor. Dar, precum Scarlett O'Hara,
am spus și eu: „și mâine e o zi”...

Obiectiv: Antena 3
Vineri, 26 aprilie, ora 11.00, Angelica
Martin (reprezentanta departamentului de
PR) a fost ghidul nostru în studioul televiziunii Antena 3. Pentru început, am intrat
într-un platou din care se transmitea, în direct, o emisiune interactivă cu public. Pe
patru ecrane laterale vedeam o femeie îndoliată care plângea și povestea ceva. Ni s-a
tradus, în șoaptă, că fiul ei fusese omorât
accidental într-un schimb de focuri, în
cadrul unei revolte.
Aruncând o privire la publicul din platou,
am observat lacrimi în ochii multora dintre ei.
În mare liniște, ne-am retras și ne-am
deplasat într-un alt studio, de unde se transmiteau în direct știri. Ne-am declarat
mulțumiţi și norocoși. Am început ziua ”cu
dreptul”: știrile se transmit doar la orele
7.00. 15.00 și 21.00.
Televiziune privată, Antena 3 emite, ca
și radioul, 24 de ore din 24.
La ora 11.35 am mers la redacția de
radio, iar la ora 12.00, în studioul emisiunii
”Roata norocului”. Aici nu am avut voie să
facem poze. Un amănunt pe care am omis
până acum să vi-l aduc la cunoștință: nu în
toate locațiile am avut permisiunea să filmăm
și să fotografiem.

Vizită scurtă
la REAL MADRID TV
Tot în a treia zi, la ora 16.15, am făcut o
vizită la REAL MADRID TV. De data
aceasta, un alt ”Enrique”, dar de origine en-
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gleză, a fost gazda noastră. Și-a început activitatea în această televiziune în anul 1999
și ne-a spus cum trebuie înțeles fotbalul, în
trecerea sa de la sport la afacere, precum și
care sunt diferențele dintre emisiunile sportive
englezești și cele spaniole.
Împreună cu el ne-am îndreptat spre
redacție, acolo unde 49 de persoane sunt
conectate 24 de ore din 24 la toate evenimentele sportive ale fiecărei zile.
Din păcate pentru noi, o conferință de
presă urgentă și prelungită ne-a răpit gazda
noastră din acea instituție și, nefiind înlocuit
de nimeni altcineva, după câteva momente
de așteptare, ne-am retras.

Atât de puţin timp
pentru shopping...
La întoarcerea în autocar, fiindcă mai
aveam timp până la masa de seară, s-a
propus ca pe drum să ne oprim la un mall.
Era prima dată, de când sosisem în Spania,
când reușeam să intrăm într-un magazin,
deoarece programul nostru nu se plia niciodată cu al lor, în sensul că ei aveau toate
locațiile închise, în fiecare zi, între orele
14.00 și 17.00 și după ora 22.00. Cu toții am
avut la dispoziție doar o oră, pentru a fi la
timp înapoi la autocar. Fiecare a reușit (sau
nu) să cumpere câte ceva, după cum i-a
surâs norocul... Și spun asta deoarece o
parte din colegele mele, care au intrat întrun magazin de haine la prețuri accesibile
nouă, și-au umplut coșul și s-au așezat la
coadă. Dar, cum în fața lor erau multe persoane, toate cu multe cumpărături adunate
în coș, au realizat că nu se vor încadra în
timp stând la un asemenea rând și nu vor
ajunge la autocar la ora stabilită, drept pentru
care au abandonat cumpărăturile, alergând
pe scările rulante și pe culoare, căutând grăbite ieșirea. Cred că, mai mult sau mai puțin,
toți ne-am rătăcit la întoarcere prin mall și

am tremurat la gândul că ne vom lăsa
așteptați de ceilalți.
Pentru unii dintre noi, masa de seară și
dușul au asigurat imediat un somn bun și
odihnitor. Mai urma o zi plină...

CENTRO CENTRO și galeriile
sale impresionante
Ziua a patra ne-a rezervat o vizită la
CENTRO CENTRO, un complex ce include
mai multe sedii. Cel mai important este
sediul primăriei, situat în aripa dreaptă și la
care nu am avut acces spre vizitare. Dar
purtătorul de cuvânt al primăriei, dl. Alvaro,
a ținut să ne precizeze că acum la conducerea
Madridului este o primăriță, prima femeie
în această funcție din toată istoria Madridului.
Tot el ne-a spus că CENTRO CENTRO
este un centru cultural. În aripa stângă, singura parte a clădirii în care am avut acces
de jos până sus, peretele este ”tapetat” cu
fotografii prezentând istoria construcției
clădirii, încă de la prima piatră, pusă în
1905. Finalizarea întregului edificiu a durat
15 ani.
În același decor, purtătorul de cuvânt al
primăriei ne-a identificat și alte fotografii
postate pe perete, reprezentând catedrale,
primele sedii de poștă, primele tipografii,
sala de ședințe a primăriei, scara care duce
spre biroul primăriței etc. Dar cel mai important moment a fost cel în care s-a oprit
să ne arate și să ne explice semnificația unei
hărți anume: harta ”Paseo del Arte de Madrid”, reprezentând instituțiile culturale din
Madrid, comasate pe 1.5 km. A subliniat
faptul că, în politica primăriei, ca instituție,
importantă este cultura, ca formă de comunicare, și foarte importantă este comunicarea,
ca legătură între instituția primăriei și comunitatea orașului Madrid.
În acest sens, pentru publicul larg, pe
toată suprafața etajului I, au fost proiectate

mai multe galerii. Una dintre acestea este
galeria cu fotografii de la diferite prezentări
de modă ale marilor designeri, reclame la
parfumuri, toate așezate în ordine alfabetică,
având aceeași mărime, aceeași ramă, aliniate
în același sistem. Alvaro ne spune că scopul
acestei prezentări a fost observarea influenței
publicității asupra oamenilor. Galeria ”de
comedie” se schimbă în fiecare lună. Caricaturile expuse popularizează primăria și
promovează orașul. Mai este și galeria copiilor cu sindrom Down, în care sunt expuse
fotografiile copiilor cu această maladie.
Scopul este acela de a sensibiliza societatea,
de a sublinia existența acestor copii și de a
contribui la mobilizarea forțelor pentru a
le asigura și lor un trai bun. Mai trebuie
amintită galeria ce cuprinde o expoziție în
care se vorbește despre cele cinci istorii ale
orașului. Despre ele, cinci autori își exprimă
părerea personală. De asemenea, interesantă
este galeria cuprinzând sala ziarelor, o altă
formă de cultură prin care primăria promovează totul, asigură comunicarea și legătura permanentă cu cei care alcătuiesc
comunitatea Madridului. Ziarele naționale,
ziarele de cultură pot fi găsite aici și vă
mărturisesc, nu fără oarecare emoție, că,
într-un decor relaxant, poți vedea bunici
cu nepoți sau părinți cu copii sau tinere
perechi, într-o liniște deplină, tulburată,
poate, uneori, de o șoaptă timidă, citind
ziarele puse la dispoziție în spațiile amenajate. Cei cu posibilități financiare precare,
dar care vor să fie la curent cu tot ceea ce
se petrece în jurul lor, vin aici și se documentează.
Periplul nostru în CENTRO CENTRO
s-a încheiat cu vizita la ultimul etaj, de acolo
de unde se poate vedea panorama orașului.
Deși vântul ne zburlea tare părul și ne făcea
să ne strângem mai tare hainele în jurul
corpului, nu am renunțat să facem poze,
singurele amintiri palpabile peste timp și
pentru cei care vin după noi.

Și o vizită la muzeu
Fiind o zi cu activități culturale, ultima
din sejurul nostru în Spania, spre seară am
reușit să vizităm muzeul de artă ”Prado”. În
ajutorul nostru au venit gazdele de fiecare
zi, specialiștii spanioli, care ne-au anunțat
că, între orele 18.00 și 20.00, intrarea în
muzeu, în acea zi, era gratuită. Noi, echipa
din Galați, alături de o parte din colegii
bucureșteni, am admirat fascinați picturile
lui Rembrandt, ale lui Rubens, ale lui Claude
Monet, Rodin, Degas și Van Gogh, ale lui
Dali, Lichtenstein și ale altor mari pictori,
care vor rămâne eterni prin lucrările lor.
Înainte de a ne întoarce la hotel, ca ultim
obiectiv, am vizitat catedrala din apropiere,
în care tocmai se oficia o slujbă.

Casă, dulce casă...
Obosiți, dar peste măsură de mulțimiți
cu tot ceea ce am reușit să vizităm și să
aflăm, ne-am pregătit bagajele: a doua zi, de
dimineață, urma să plecăm spre aeroport.
Ne întorceam acasă! Mai frumoși, mai încrezători, mai bogați spiritual și mai încărcați
în cunoștințe, în energii dătătoare de împlinire
și de speranță. Pentru că, așa cum spunea
Constantin Noica, ”este suficient un surâs
al vieții pentru ca totul să capete sens...”.
Și, așa cum spunea odată o dansatoare
americană (Isadora Duncan), ”nu poți înțelege
niciodată din cărți ceva ce nu ai trăit”, vă
mărturisesc acum vouă, celor care citiți aceste
rânduri, că pe noi, studenții de la Comunicare,
experiența din Spania, alături de experții de
acolo, de colegii din București și din Cluj,
ne-a făcut să înțelegem mai bine importanța
și rolul cunoașterii, al comunicării și al reprezentării lor prin diferite forme, pentru a
ține mereu aproape pe cel ce lângă tine, a-i
cunoaște nevoile și a te face cunoscut.

Caranghel (Glăvan-Caranghel)
Gabriela

8

UDG NEWS - nr. 14, 24 mai 2013

Experienţa la ziar, pas cu pas:

VEHMED, o șansă nesperată pentru noi, studenţii

„Am făcut UDG NEWS
așa cum am putut
noi mai bine”

Experienţa la UDG News
poate fi un punct de plecare
pentru o carieră în jurnalism

Pentru noi munca într-o redacţie de ziar a fost o experienţă
inedită. Fiind studenţi la Comunicare, nu la Jurnalism, am
crezut că o să ne vină mai greu, dar nu a fost așa. Ne-a plăcut
încă de la început, pentru că ni s-au prezentat într-un mod
foarte plăcut atât tehnica (reportofonul, calculatorul, aparatul
foto, softurile...) cât și modalitatea în care urma să lucrăm. Nea plăcut și faptul că am avut libertate în alegerea unor teme și
a unor subiecte. Când veneam la ședinţa de redacţie nu
veneam ca la o ședinţă în care trebuia să primim niște sarcini
precise, ci ne întâlneam ca să facem schimb de idei, să venim
cu idei proprii și să ni se prezinte oportunităţi de a realiza
anumite materiale. Ne-a plăcut faptul că am putut trece prin
toate domeniile - pentru că fiecare dintre noi a ocupat, pe
rând, posturi diverse în redacţie - dar și pentru că nu eram încorsetaţi de repartizarea pe posturi ci puteam să venim și cu
propriile noastre idei și creaţii. Spre exemplu, dacă pentru un
anumit număr de ziar trebuia să ocupi postul de reporter pe
economic și aveai de făcut un material despre evoluţia șomajului
în judeţul Galaţi, nu te împiedica nimeni să vii la ședinţă de redacţie și să spui că propui să scrii și un material despre o
pasiune de-a ta (bucătăria japoneză, filmul, poezia...). Unii
dintre colegii noștri și-au publicat poeziile în UDG NEWS, alţii
au scris depre kangoo jumps, despre experienţa lor dintr-o
anumită perioadă, petrecută muncind la o fundaţie sau la
vreun proiect. Uneori un astfel de material „dădea tonul” și
chiar se realiza o pagină dedicată temei respective, pentru că
imediat colegii săreau și spuneau că ar putea participa și ei cu
un material pe tema respectivă. Nu ni s-au „tăiat aripile”, nu ni
s-a stopat entuziasmul, ba chiar am fost încurajaţi să ne dezvoltăm pe linia care ni se potrivea cel mai bine. Spre exemplu,
unii colegi s-au oferit să participe la corectură deși nu ocupau
acel post pentru ediţia respectivă. Pur și simplu le plăcuse
foarte mult să corecteze textele în momentul în care ocupaseră
postul de corector și voiau să o facă din nou. Poate că le
plăcea să fie printre primii care citesc toate materialele din
ziar...
Ne-a plăcut foarte mult să mergem pe teren, să participăm
la evenimente locale sau la cele organizate de universitate.
Atunci ne simţeam, cred, cel mai aproape de meseria asta, de
ziarist. La ședinţele de redacţie, când ni se prezentau evenimentele din perioada următoare ce ar merita să fie reflectate
în ediţia următoare a ziarului, aproape că ne invidiam unii pe
alţii pentru ce urma. Ne-a plăcut mult să participăm la evenimentele culturale, dar și la cele legate de oraș. Am avut de
unde alege, pentru că expertul nostru pentru presa scrisă,
doamna Mirella Aur, era la curent cu tot ce mișcă în oraș și ne
îndruma la evenimentle cele mai importante. De asemenea,
îndrumătorul din partea universităţii, doamna Alina Dumitrașcu,
la fel ca și predecesoarele dânsei, știa tot ce mișcă în universitate
și știam exact ce evenimente urmează să mediatizăm. Fiecare
își primea postul, stabileam împreună cu experţii ce subiecte
sunt de eveniment și cine sunt responsabilii, după care stabileam
împreună care va fi structura ziarului, adică pe ce domenii se
vor axa cele 11 pagini, și cine sunt responsabili de culegerea
de informaţii pe domeniile respective. Până la următoarea ședinţă, fiecare își făcea treaba. Dacă aveam neclarităţi, sunam
unul dintre experţi sau trimiteam un mail. De obicei, dacă finalizam articolele înainte de ședinţă, le trimiteam experţilor
pe mail și așteptam un feed back. Așteptam apoi cu sufletul la
gură să vedem dacă am făcut treabă bună. Uneori ni se spunea
că e OK așa cum e, alteori ni se dădeau indicaţii pentru a
îndrepta greșelile sau a face completări. La următoarea ședinţă
ne prezentam cu toţii materialele și stabileam care vor fi
publicate în ediţia următoare. Tot atunci stabileam și cum va
arăta prima pagină.
Am muncit mult, dar s-au realizat deja 14 numere de ziar,
în total. Suntem mândri de ce am învăţat în acest proiect. Am
făcut UDG NEWS așa cum am putut noi mai bine. Și credem că
avem cu ce ne mândri.

Durbacă Larisa Lariseia

În cadrul proiectului Vehmed a
fost constituită pentru presă scrisă redacţia ziarului UDG News, redacţie
ce a funcţionat cu succes datorită studenţilor din grupul ţintă care au activat
sub îndrumarea echipei de experţi.
Am avut șansa să ne familiarizam
cu organizarea unei redacţii de ziar,
lucru pe care nu l-am fi putut concretiza în cadrul cursurilor teoretice.
Activitatea în cadrul redacţiei de
presă scrisă ne-a dat posibilitatea să
experimentăm lucrul sub presiunea
timpului și am dobândit capacitatea
de a-l gestiona cât mai bine, fapt care
ne va ajuta mult în perspectiva angajării în domeniul jurnalistic. Ne-am
implicat cu bucurie în scrierea articolelor, lucru care ne-a conferit satisfacţia de a ne vedea propriile gânduri și opinii în pagini de ziar.
Articolele prezentate de noi în
ziarul UDG News au stârnit interesul
studenţilor din universitatea noastră,
dar și al cititorilor din exterior, primind un feed-back favorabil. Am
cuprins în paginile ziarului articole
care au vizat activităţile studenţești,
dar și aspecte din alte domenii, prezentând totodată și informaţii din
comunitatea în care trăim. Am abordat, în cadrul interviurilor realizate,
problematici care vizau mediul studenţesc, sănătatea și viaţa socială în
general. Ziarul ne-a ferit posibilitatea
să ne expunem propriile creaţii literare prin publicarea în cadrul ziarului
a poeziilor personale precum și a
gândurilor noastre expuse în proză.
Dat fiind faptul că statutul studentului aflat la vârsta tinereţii nu
este doar cel de a învăţa, ci și acela
de a iubi și de a visa, grupul de
studenţi care am activat pe presa
scrisă a conturat prin farmec, cuvânt
și culoare cele mai frumoase articole
despre Ziua Îndrăgostiţilor, dar și
despre Dragobetele românesc. Printre
fondante, trandafiri și ciocolată dăruite

prin oglinda inimii, aceștia au reușit
să capteze atenţia cititorilor prin povești și tradiţii încărcate de simboluri
și iubire. Activităţile școlare și extrașcolare ale studenţilor și-au găsit
loc în articolele noastre, în care am
expus tendinţele sociale și preocupările noastre din viaţa de zi cu zi.
Evenimentele globale, dar și cele înfăptuite la nivel academic, le-am inserat în formatul ziarului studenţesc
și am reușit în acest mod să prezentăm
interesul studenţilor cu aspiraţii de
jurnaliști pentru ceea ce se întâmplă
pe mapamond, dar și la nivel local.

Am avut atât de multe
de învăţat!
Fiecare dintre noi a avut posibilitatea să treacă prin diferitele departamente redacţionale, am reușit
astfel să dobândim cunoștinţe multiple în domeniul jurnalistic-presa
scrisă. Dacă la început lipsa de experienţa și neîndemânarea își spunea
cuvântul, cu timpul am învăţat să
lucrăm într-o redacţie de presă scrisă,
renunţând la temeri și prinzând curajul de a pune pe hârtie cuvintele
ca într-o poveste.
Prin implicarea noastră în proiect,
în cadrul departamentului de presă
scrisă, am învăţat să mânuim cuvintele și să fructificăm ideile, inserând
în paginile ziarului texte care să ne
reprezinte.
Un plus adus de activităţile desfășurate în cadrul redacţiei de presă
scrisă a fost și acela că relaţiile dintre
studenţii care am fost implicaţi s-au
consolidat în cadrul participării la
activităţi în diferite compartimente
redacţionale, care ne-au ajutat să înţelegem cât de importantă este munca
în echipă. Am avut și avem o colaborare frumoasă, în cadrul căreia
am pus în comun cunoștinţele personale, creând astfel un mediu priel-

nic și eficient pentru tipărirea unui
ziar care răspunde unor cerinţe destul
de ridicate.
Cu ajutorul experţilor în media,
am învăţat pașii firești ce trebuie urmaţi într-o redacţie de presă scrisă,
precum și legile nescrise ce te pot
întări în acest domeniu. Am fost învăţaţi că aspectele fundamentale din
domeniul jurnalistic se axează pe
cultivarea surselor, ca suport pentru
jurnalist, pentru că fără surse neam dovedi neputincioși. Am învăţat
că fără conceptul de networking și
fără investirea promptă în oameni
și în relaţiile cu aceștia nu poate
exista jurnalism de calitate.
Activitatea practică pe care am
realizat-o în redacţia de presă a relevat diferenţa dintre teoria însușită
la orele de curs și ceea ce înseamnă
de fapt participarea la munca de
teren, spiritul de observaţie și creaţia.
Corelaţi, acești factori realizează un
tot unitar și ne-a ajutat să fim pregătiţi
pentru perspectiva unui job în domeniul jurnalistic.
Deși la început ni s-a părut cam
“întoarsă pe dos” piramida inversă a
conceperii unui articol de știre, ulterior
am învăţat că întrebările ce trebuie
puse, în contextul unei întâmplări,
sunt axate pe esenţialul evenimentului,
astfel știrea scoate în evident informaţia exact așa cum trebuie ea receptată de către publicul cititor. Calitatea jurnalistului se reflectă în articolele ce sunt scrise în mod obiectiv,
caracterul imparţial fiind o trăsătură
importantă în Codul Deontologic,
lucru pe care noi, cei care am avut
marea șansă de a activa în această
redacţie de ziar, l-am înţeles.
Acest proiect ne-a oferit oportunitatea de a fi detectivi și apărători
ai unor situaţii sensibile din societate,
colaborând în vederea expunerii adevărului. Am învăţat astfel că ancheta
jurnalistică, spre deosebire de cea
penală, își începe investigarea pornind
de la consecinţele faptelor întâmplate
și nu de la mobilul ei.
Activitatea practică ne-a unit forţele pentru a învăţa să fim conciși,
ne-a învăţat că emoţiile și cunoștinţele
fac relaţiile dintre oameni indestructibile.
Viaţa este un spectacol care inspiră
jurnaliștii să pună pe hârtie ipostazele
ei, atât pozitive cât și pe cele negative,
formând o lume complexă și plină
de sens. Iar nouă ne-a plăcut să fim
jurnaliști pentru UDG News. Mulţi
dintre noi speră să facă și carieră în
acest domeniu, care poate oferi mereu
ceva nou și incitant.

Adamache Netuţa
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Recomandări culinare din gastronomia internaţională

Reţetă japoneză:
NORIMAKI (Sushi)
Pentru a vă introduce în cultura japoneză,
ne-am gândit să vă prezentăm aici o reţetă
tradiţional japoneză, o reţetă care vă va provoca la o confruntare cu arta culinară internaţională. Iniţial pare o reţetă dificil de
realizat, dar după ce o veţi pune în aplicare
veţi vedea că este destul de simplă, iar rezultatele, foarte satisfăcătoare.
Să lămurim, în primul rând, cum stau
lucrurile cu denumirea acestui fel de mâncare
nipponă.
Deși în majoritatea ţărilor i se spune
„sushi”, în ţara de origine acest fel de mâncare
pe bază de orez poartă numele de „norimaki”,
denumire care vine de la foiţa de alge care
acoperă orezul și care se numește Nori. Așadar astăzi vă vom prezenta o reţetă de norimaki cu diferite ingrediente, însă pentru că
oamenii sunt familiarizaţi cu termenul de
„sushi”, ca să fie mai ușor de pronunţat și de
reţinut, vom folosi și noi denumirea generică
sushi.
Pentru această reţetă este nevoie de următoarele ingrediente :
un avocado copt (se cumpără din
supermarket cu o săptămână/două înainte
și se lasă să se coacă timp de aproximativ 10
zile, de preferabil pe un dulap, la temperatura
camerei). De regulă, în supermarket se
gasește avocado necopt, foarte verde și destul
de tare.
- Ouă, în jur de 6 (se vor face clătite de
ouă) pentru un platou de suhi
- O cană de orez camolino cu bob rotund
- 1 pachet de foi de NORI (cu accent pe
“I”). Este vorba de niște foi verzi-pământii
din alge, care pot fi cumpărate din orice hypermarket, de la raionul de produse chinezești. Unele foi de nori au culoare maronie,
dar nu contează ce culoare sunt, gustul lor
diferă foarte puţin. Acestea măsoară în jur
de 30X25 de cm.
- 1 pachet de somon afumat (nu marinat)
și feliat, de 100-150 de grame
- 1 pachet de surimi, unul mic, nu este
nevoie decât de câteva bucăţi de surimi,
acesta se găsește în hypermarket la kilogram
- O conservă de ton bucăţi în ulei, ton
premium
- O legătură de sparanghel verde
- 100ml de sos de soia, de preferabil să
fie de bună calitate… este mai scump, însă
cel ieftin este foarte sărat și fără gust
- Un tub de pastă de wasabi (se găsește
foarte rar, dar nu este musai să-l aveţi, doar
dacă vă este accesibilă achiziţionarea lui).

Să trecem la treabă:
Se fierbe o cană de orez comolino cu
două căni de apă, de preferabil într-un robot
special de fiert orezul. Acesta poate fi achiziţionat de pe internet sau din supermarketuri
(dar apar destul de rar). Ideea este ca orezul
să rămână fiert dar fără surplus de apă, întrun vas antiaderent teflonat. Orezul se păs-

trează fierbinte, el trebuie gătit fierbinte, nu
rece. Un robot special de fiert orezul va
păstra automat orezul fierbinte prin opţiunea
“keep worm”.
Se bat ouăle ca pentru omletă, în ele va
fi pus un praf de sare și unul de piper. Se fac
clatite din omletă, exact ca niște clătite
clasice, într-o tigaie antiaderentă cu Teflon,
cam de 28 cm. Aceste clatite de ouă vor fi
întinse și puse pe o farfurie.
Se ia fructul copt de avocado și se curăţă
de coajă, se taie în două părţi egale, pe verticală, după care fiecare parte se va tăia în
lungime, feliuţe subţiri cu grosimea de 3
mm, și se pun pe o farfurie.
Sparanghelul se fierbe al dente în apă cu
puţină sare și un strop de ulei.
Cât despre surimi, pe acesta îl vom
pregăti exact ca pe puiul pane: mai întâi dat
prin făină, apoi prin ouă bătut (cu foarte
puţină sare, deoarece baghetele de surimi
sunt sărate), după care se prăjesc pe o parte
și pe alta până se rumenesc ușor.
Cutia de ton bucăţi va fi desfăcută, tonul
va fi stors și pus într-un bol mic, fără a fi
stors exagerat de tare.
Pachetul cu somon
afumat va fi doar
desfăcut și pus
apro ap e.
Toate ingredient e l e
pregătite în
prealabil,
vor fi
puse
p
e
masă,
aproape de
spaţiul
în care
vor fi
pregătite tuburile
de
sushi. Iniţial
vom pregăti tuburi de sushi, după
care vor fi tăiate și dispuse
pe platou.

Pentru pregătirea tuburilor
de sushi vom proceda astfel:
Pe un fund pătrat, cam de 40/40 (în
mod normal se pregătesc pe un șervet din
beţe de bambus, dar pentru începători acest
lucru este dificil), se pune o foaie de Nori,
peste această foaie se întinde cu lingura
orez fiert și fierbinte (pentru aderenţă), se
întinde uniform pe toată suprafaţa foii de
Nori, astfel încât grosimea acestui strat de
orez să fie cam de 3 mm, cam cât se poate

întinde orezul cuprinzând un strat cât un
bob sau două de orez, deci să nu fie prea
gros. Capătul de sus al foii să nu fie acoperit
de orez, cam 1 cm, fiindcă la rularea întregii
compoziţii acest spaţiu va ajuta la lipirea
foii de Nori.
Apoi se pune peste acest orez o foaie de
clatită de ouă, care va fi modelată după suprafaţa orezului întins pe foaia de Nori, de
asemenea, să nu atingă capătul gol al foii de
Nori.
Pe foaia de omletă de pun două felii de
somon afumat, acestea vor cuprinde aproape
toată suprafaţa clătitei de omoletă.
Pe suprafaţa somonului se pun, pe orizontală, două bucăţi/feliuţe de avocado, să
fie puse în linie dreaptă cât toată suprafaţa
somonului.
După ce au fost puse toate acestea, se
rulează foaia de Nori, începând de jos în
sus, strângând bine toate ingredientele ce
au fost puse pe foaie, dar fără a fi ruptă
această foaie de Nori. Se simte la mână felul
în care trebuie strânsă și rulată foaia de Nori cu
toate in-

gredientele de pe ea. Înainte ca aceasta
să fie închisă, este bine să fie la îndemână
un bol mic cu apă, astfel se ia cu degetul
arătător apă din bol, practic acesta se umezește
și se udă banda de sus a foii de Nori, cea
care a trebuit lăsată neacoperită de ingredient.
Această umezire a capătului foii de Nori va
face posibilă lipirea ruladei de sushi. După
ce a fost rulat și lipit la capăt, acesta se pune
pe o farfurie întinsă, cu lipitura sub rulou.
Când nu mai este așa de cald, ruloul se înfășoară cu folie de ţiplă și se închide la

capete, păstrându-se astfel până ce vor fi
tăiate.
La fel se fac și rulourile cu ton bucăţi,
acesta presărându-se pe toată suprafaţa foii
de omletă, iar la rulourile cu surimi, acestea
se așează pe foaia de ompletă exact cum
sunt așezate bucăţile de avocado, pe orizontală, 2 bucăţi la rulou.
Sparanghelul se pune, ca și avocado, ori
separat în locul avocadului, ori împreună
cu fructul de avocado, astfel încât ruloul de
sushi să aibă mai multă verdeaţă. Japonezii
mai pun și castravete verde, chiar și maioneză.
De fapt puteţi improviza și puteţi adăuga ce
doriţi dumneavoastră, este o reţetă care vă
permite să fiţi inventivi.
După finalizarea rulourilor, acestea se
scot din folia de ţiplă și se taie cu atenţie în
bucăţi de 2-2,5 cm de sushi și se așează frumos pe un platou, de preferinţă cu motive
asiatice. Se consumă stropindu-se peste ele
sau acestea fiind puţin înmuiate în sos de
soia pus pe masă în farfuriuţe
mici (în tradiţia asiatică se folosesc farfuriuţe pătrate,
așezate individual).
Dacă se dorește,
cine agreează
sosul iute,
sosul de
s o i a
poate fi
amestecat cu

wasabi. Se
consumă cu beţele,
sau “hashi”, cum li se spune în japoneză.
În aceste rulouri de sushi pot fi introduse
diferite alimente, cum ar fi pește file de mărimea unui surimi dublu, preparate pane.
Nu pot fi folosite preparate precum carnea,
ci doar peștele, pentru că gustul acesteia
întră în contradicţie cu gustul algelor din
foaia de Nori.
Vă doresc poftă bună! Cu siguranţă vă
veţi impresiona musafirii, au aspect sofisticat
și sunt foarte bune la gust, conferă și saţietate
celor care le consumă.
IATADAKIMASU! (Poftă bună!)

Frunză Eugenia Florentina
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Amnesty International:

Tendinţa de abolire
a pedepsei cu
moartea la nivel
mondial continuă

Tendinţa de abolire a pedepsei cu
moartea la nivel mondial continuă, în
ciuda faptului că unele ţări au reluat execuţiile în 2012, potrivit unui raport Amnesty International, citat de BBC News și
Associated Press. În ciuda regresiilor dezamăgitoare din India, Japonia, Pakistan
și Gambia, în alte părţi pedeapsa cu moartea „devine un lucru al trecutului”, a spus
secretarul general Salil Shetty.
China se află în continuare în fruntea
celor cinci ţări cu cele mai multe execuţii,
urmată de Iran, Irak, Arabia Saudită și
SUA.
Amnesty International evidenţiază o
creștere „alarmantă” a folosirii pedepsei
cu moartea în Irak. Numărul execuţiilor
din 2012 a crescut în această ţară de
aproape două ori, ajungând la 129, comparativ cu 68 în 2011. Potrivit organizaţiei,
cel puţin 314 execuţii au avut loc în Iran
și cel puţin 79 în Arabia Saudită. SUA au
înregistrat 43 de execuţii, același număr
ca în 2011. Totuși, numărul statelor americane care au apelat la pedeapsa cu
moartea a scăzut la 9 în 2012, comparativ
cu 13 în anul anterior.
"Cifrele din 2012 privind pedeapsa cu
moartea confirmă că tendinţa generală
globală este spre abolire: numai o ţară
din zece la nivel mondial a pus în practică
execuţii", se arată în raportul anual.
Amnesty a contabilizat 682 de execuţii
confirmate în 21 de ţări în 2012, cu doar
două execuţii mai multe decât în 2011,
la un număr similar de ţări. În urmă cu
un deceniu, numărul ţărilor care aveau
pedeapsa capitală era de 28. Letonia a
devenit anul trecut cea de-a 97-a ţară
care a abolit pedeapsa capitală.
De asemenea, în 2012 au existat mai
puţine noi sentinţe capitale (1.722) decât
în 2011 (1.923), care au fost decise în mai
puţine ţări (58 comparativ cu 63).
Cifrele nu includ și numărul execuţiilor
din China, care, potrivit Amnesty, execută
mai multe persoane decât orice altă ţară,
dar ţine datele la secret. Activiștii pentru
drepturile omului estimează cifra anuală
la 6.000-8.000 de execuţii, însă Amnesty
a încetat să mai publice estimări privind
execuţiile în 2009 din cauza lipsei de date
de încredere.
Potrivit raportului, metodele de execuţie au inclus anul trecut spânzurarea,
decapitarea, împușcarea și injecţia letală.
Amnesty International se opune pedepsei cu moartea în toate cazurile, fără
excepţie, indiferent de natura circumstanţelor crimei.

Lepădatu Constantin

Luări de poziţie la Bruxelles

CE, acuzată de „partizanat”
întro dezbatere privind
libertatea presei din România
Comisia Europeană (CE) a fost acuzată
că „a gafat grav” când a menţionat în raportul
MCV din ianuarie presiuni exercitate de
presa din România asupra unor persoane
din justiţie și a cerut revizuirea standardelor
existente în domeniu, în cadrul dezbaterii
cu tema „Libertatea presei - o ameninţare la
adresa justiţiei?”, organizată luna trecută de
eurodeputatele Norica Nicolai și Renate Weber în Parlamentul European (PE).
„Noi am decis să avem această dezbatere
aici la Bruxelles pentru ca ulterior să ridicăm
o problemă de conduită și de atitudine a
Comisiei faţă de România. Înţelegem să fim
monitorizaţi deocamdată pe justiţie, dar
doar pe justiţie, nu și pe alte instituţii care
ţin de libertăţi și drepturi fundamentale”, a
declarat după dezbatere lidera delegaţiei
PNL din PE, Norica Nicolai.
La discuţii au participat și directorul Federaţiei Europene a Jurnaliștilor, Marc Gruber,
fondatorul Organizaţiei Media pentru Europa
de Sud-Est (SEEMO), Jorgos Papadakis, experţi și jurnaliști din România, eurodeputaţi
din PNL, PSD și PDL.
„Cred că una din cauzele pentru care am
ajuns la această dispută nu ţine neapărat de
standardele în care CE își desfășoară activitatea, ci ţine foarte mult de o lipsă crasă de
educaţie, de viziune, de onoare și de standarde
a unei clase politice care încearcă să manevreze și să utilizeze și presa, și justiţia, așa
cum îi convine”, a menţionat Norica Nicolai
în cadrul dezbaterii.
Eurodeputata a adăugat că se aștepta ca
instituţia care impune standardele, respectiv
CE, „să aibă standarde de onoare, de eficienţă,
de competenţă, mult mai oneste”. „Standardul
pe care-l promovează în dezbaterea cu România, nu și în cea cu Ungaria, care se află
în poziţia de a încălca articole din Tratat,
dovedește un clar partizanat politic și lipsă
de viziune”, a acuzat Norica Nicolai.
Renate Weber a precizat, la rândul său,
că este absurd să i se ceară doar presei să-și
nuanţeze poziţiile, când acest lucru ar trebui
să li se ceară și judecătorilor, și politicienilor.

Ea s-a declarat foarte deranjată de lipsa comisarului european pentru justiţie și drepturi
fundamentale, Viviane Reding, de la dezbaterea privind MCV organizată recent în
plenul PE.
„Am avut o dezbatere în plenul PE pe
metodologia MCV-ului, eram cvasiconvinsă
că dna comisar Viviane Reding, cea care are
direct în portofoliul său supervizarea acestui
mecanism, va fi prezentă. Nu a fost. De
altfel, dna Reding, ori de câte ori am invitato la Comisia LIBE, nu a venit. Câteodată
mă gândesc că poate oamenii nu răspund
pentru că se simt prost că au făcut ceva care
nu e OK și de aia trimit pe altul la înaintare
să încaseze eventualele critici, pentru că eu
aș prefera să nu mă expun știind că nu este
foarte în ordine ce-am făcut. Pentru că,
sincer, pe chestia asta CE a gafat rău de tot.
Eu vă spun, când am avut discuţii la mine,
în grupul politic, în ALDE, toţi colegii se
uitau înmărmuriţi. Nu le venea să creadă că
CE și-a depășit atât de mult mandatul pe
care-l are”, a spus Weber.
Eurodeputata a adăugat că va folosi
prilejul dezbaterii din plenul PE din luna
mai asupra raportului pe care l-a întocmit
privind standarde minime pentru libertatea
presei în UE pentru a aborda și chestiunea
menţiunii privind presa din raportul MCV.
„Dar până atunci vom mai avea grijă să-i
mai trimitem dnei Reding încă o scrisoare,
cu punctele de vedere exprimate astăzi aici
și să-i cerem încă o dată explicaţii, pentru
că așa mi se pare firesc, cu privire la ce
anume figurează în acest raport. De vreme
ce propun această recomandare au și un follow-up, știu care este substanţa a ceea ce se
va întâmpla?”, a mai spus Renate Weber.
La rândul ei, Norica Nicolai a precizat că
„pornind de la raportul Weber noi vom propune ca în PE să aibă loc o dezbatere privind
libertatea presei, relaţia dintre presă și instituţii
în statele membre, dar și cu Comisia”.
Eurodeputatul Theodor Stolojan, liderul
delegaţiei PDL din PE, a ţinut să precizeze
că dezbaterea nu a fost una oficială într-o

comisie a PE, ci una desfășurată în spaţiul
PE, „care putea foarte bine să se ţină în România sau în orice spaţiu din Bruxelles”. „Sigur, ca de obicei, când aduci în discuţie o
problemă cu specific românesc, e o dezbatere
între noi românii. Și, părerea mea este că
acest lucru ar trebui să se întâmple în România
și nu aici”, a spus Stolojan.
În ceea ce privește acuzaţia că executivul
comunitar a greșit când a inclus o serie de
recomandări privind presa în raportul MCV,
Theodor Stolojan a precizat că în Consiliul
UE s-au adoptat concluzii privind MCV în
unanimitate. „Toţi miniștrii care au participat,
inclusiv ministrul român, au fost de acord
cu raportul MCV fără să ridice obiecţii cel
puţin pentru partea în care raportul se referea
la mass-media din România. Eu am spus
mereu: libertatea presei nu poate fi pusă la
îndoială și dacă ar fi cineva care să analizeze
și să ia o serie de măsuri atunci când există
derapaje în mass-media ar fi bine ca acest
lucru să fie făcut de asociaţia ziariștilor”, a
conchis Stolojan.
Georgiana Iorgulescu, director executiv
al Centrului de Resurse Juridice, care a participat la dezbatere, a declarat că refuză să
creadă că independenţa sistemului judiciar
poate fi lezată de mass-media, indiferent de
campaniile mediatice care se derulează la
un moment dat. Ea a apreciat că, în opinia
sa, referirea la presă din raport este „absurdă”
pentru că nu există termeni de interdicţie
când vine vorba de drepturi și libertăţi fundamentale.
„Nu poţi să interzici unui ziarist, la modul
absolut, să-și facă meseria. Poţi să nuanţezi,
iar limitele libertăţii de exprimare ni le dă
CEDO. Ne așteptam la mai mult profesionalism din partea CE, respectiv a celor care
au întocmit acest raport. Este periculos,
pentru că dacă dumnealor au folosit acești
termeni în cunoștinţă de cauză, înseamnă
că ne aflăm într-o altă Uniune, care nu mai
este un spaţiu al libertăţilor, ci unul al constrângerilor”, a mai spus Georgiana Iorgulescu.

Ciocan Otilia

CCTV:

Rusia și China vor redresa economia mondială
Rusia, care asigură în prezent președinţia
G20, intenţionează să organizeze în luna
mai, la Sankt-Petersburg, următorul summit
al Grupului celor mai dezvoltate state ale
lumii și al celor mai mari ţări cu economii
emergente. Ţara este bogată în rezerve de
hidrocarburi și metale preţioase și deţine
tehnologii spaţiale avansate, domeniu în care
Rusia are o lungă tradiţie, relatează canalul
de televiziune chinez CCTV.
În anul 2011, creșterea Produsului Intern
Brut (PIB) al Rusiei a fost de 4,3%, dar
ulterior indicatorul a scăzut la 3,4% - cel mai
redus nivel după marea recesiune din 2009.
După aderarea Rusiei, anul trecut, la Or-

ganizaţia Mondială a Comerţului (OMC) și
ca urmare a orientării intereselor sale strategice
spre Orient este de așteptat ca Moscova să
depună eforturi suplimentare pentru a asigura
creșterea economică a ţării, comentează experţii chinezi. În acest context, ei subliniază
că Rusia și China sunt cele mai importante
ţări din G20 și BRICS (Brazilia, Rusia, India,
China și Africa de Sud. Proximitatea lor geografică face din parteneriatul lor ceva firesc.
În 2012, volumul schimburilor comerciale
ruso-chineze a crescut cu 11,2% faţă de anul
precedent, însumând 88,1 miliarde de dolari.
Este de așteptat ca în 2015 acesta să ajungă
la 100 de miliarde de dolari.

Structura comerţului bilateral dintre Moscova și Beijing este din ce în ce mai diversificată. În plus faţă de petrol și gaze, Rusia și
China colaborează, de asemenea, în domeniul
energiei electrice și nucleare și al construcţiei
de centrale electrice.
Luna trecută, în cadrul vizitei la Moscova
a președintelui chinez Xi Jinping, prima deplasare în străinătate întreprinsă în calitate
de șef al statului, Rusia și China au semnat
peste 20 de acorduri și contracte bilaterale.
Relaţiile reciproc avantajoase între Moscova
și Beijing vor impulsiona relansarea economiei
mondiale, comentează CCTV.

Ciocan Otilia
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Propunere a CE:

România ar putea avea la
dispoziţie un an în plus pentru
a cheltui fondurile europene
România, alături de Slovacia, ar putea
beneficia de un an în plus pentru a
cheltui fondurile disponibile prin intermediul politicii de coeziune, potrivit
unei propuneri a CE care oferă o mai
mare libertate de a cheltui și de a solicita
bani de la UE, precum și reducerea riscului de pierdere a sumelor.
Potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX, măsura propusă ar oferi României și Slovaciei mai mult timp pentru
a cheltui fondurile disponibile prin intermediul politicii de coeziune. Totodată,
ea ar permite o mai bună selecţie și implementare a proiectelor strategice - de
exemplu, pentru a stimula competitivitatea IMM-urilor și crearea de locuri de
muncă pentru tineri.
"În ceea ce privește România și Slovacia, ca urmare a deciziilor Consiliului
European, prezenta propunere le oferă
posibilitatea de a folosi fondurile UE
acolo unde este cel mai mult nevoie de
ele. Cele două ţări ar trebui să considere
această măsură drept un stimulent pentru
a-și consolida eforturile de reformare și
de investiţie", a declarat comisarul pentru
ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale
și incluziune, László Andor.
Măsura răspunde la solicitarea privind
viitorul buget al UE pe care Consiliul
European din februarie a adresat-o Comisiei, de a explora modalităţile în care
România și Slovacia ar putea utiliza mai
ușor fondurile UE.
Potrivit CE, fondurile alocate statelor
membre în cadrul politicii de coeziune
se împart în sume anuale care trebuie
cheltuite în decurs de doi sau trei ani, în
funcţie de ţară. Această regulă este cunoscută sub numele de regula "N+2 sau
N+3", N fiind anul în care sunt alocate

fondurile. Oricare parte din suma anuală
care nu este solicitată de către statul
membru în această perioadă se deduce
automat din suma totală alocată și se întoarce la bugetul total al UE.
"Propunerea Comisiei extinde regula
N+3 pentru România și Slovacia care,
altfel, ar fi expirat în 2013. Ea oferă acestora o mai mare libertate de a cheltui și
de a solicita fonduri de la UE, reducând
riscul de pierdere a fondurilor", se precizează în comunicat.
CE mai propune o măsură ce ar contribui la mobilizarea a aproximativ 500
de milioane de euro de investiţii pentru
încurajarea creșterii mai rapide în Grecia,
Cipru și Portugalia. "Aceasta ar majora
contribuţia UE de investiţii în favoarea
politicii de coeziune și ar permite o contribuţie naţională mai redusă. Acest lucru
ar putea prelungi cu încă doi ani un
acord privind cofinanţarea din decembrie
2011, ceea ce ar ușura și presiunea asupra
bugetelor naţionale fără a implica fonduri
noi de la UE", arată CE.
Comisia precizează că măsura iniţială
de "suplimentare", adoptată în 2011, a
înregistrat o creștere temporară a cofinanţării UE de până la 10 puncte procentuale până la sfârșitul anului 2013,

realizată la cerere pentru ţările afectate
cel mai puternic de criză, cum ar fi
Irlanda, Ungaria, Letonia, Grecia, Portugalia și România.
Măsura nu reprezintă o nouă finanţare,
ci permite o utilizare mai ușoară a fondurilor deja alocate în cadrul politicii de
coeziune a UE. Contribuţia UE ar crește
până la o valoare maximă de 95 %, reducând astfel cerinţa de cofinanţare naţională la doar 5%. În mod concret,
aceasta ar corespunde la aproximativ 500
de milioane de euro în 2014, cu aproximativ 400 de milioane de euro pentru
Grecia, 100 de milioane de euro pentru
Portugalia și 20 de milioane de euro
pentru Cipru (se așteaptă ca aceste trei
ţări să beneficieze de un ajutor financiar
în cadrul unui program de ajustare macroeconomică în 2014).
Ideea adoptării acestei măsuri fusese
introdusă, la cererea României și a Slovaciei, în concluziile Consiliului European
din 7-8 februarie, în care liderii ţărilor
UE au stabilit proiectul bugetului european pentru exerciţiul 2014-2020.
Președintele Traian Băsescu declara
atunci că prin această concesie acceptată
de Consiliul European, România va putea
evita dezangajarea a cel puţin 4 miliarde
de euro din fondurile de coeziune alocate
în actualul exerciţiu bugetar, 2007-2013.
Rata de absorbţie a fondurilor de coeziune de către România era la 17 mai
de 14,37%, adică 2,761 miliarde de euro,
raportat la cheltuielile rambursate de
Comisia Europeană. România are la dispoziţie în perioada 2007-2013 suma de
19,5 miliarde de euro la capitolul fonduri
de coeziune.

Lăpușnianu Elena

WWF:

Carpaţii, ameninţaţi de frenezia
centralelor hidroelectrice
La zece ani de la semnarea unei convenţii pentru protejarea Carpaţilor, mii
de proiecte de centrale hidroelectrice
ameninţă fauna și flora acestui masiv
muntos din Europa de est, a avertizat
Fondul Mondial pentru Natură (WWF),
transmite AFP.
„Planul de a construi mii de centrale
hidroelectrice în Munţii Carpaţi reprezintă
o ameninţare imediată pentru sutele de
cursuri de apă”, precum și pentru faună
și floră, subliniază într-un comunicat organizaţia nonguvernamentală pentru
apărarea mediului. „Riscul este deosebit
de ridicat în Ucraina și în România”, a
indicat pentru AFP directorul de comunicat al WWF pentru programul Dunăre-Carpaţi, Konstantin Ivanov.
În România, peste 430 de microcen-

trale hidroelectrice sunt în faza de proiectare sau construcţie, dintre care peste
un sfert sunt prevăzute a fi amplasate în
sau în apropierea unor zone protejate,
denunţă WWF.
Această frenezie, încurajată de profitabilele certificate de așa-zisă „energie
verde”, a generat numeroase polemici.
La finele lui 2011, imagini cu excavatoare săpând în albiile unor cursuri
de apă din zona protejată Natura 2000
din Munţii Făgăraș, în centrul României,
au creat un scandal.
Ulterior, locul a fost invadat de circa
50 de microcentrale hidroelectrice, „provocând distrugerea unor râuri și a unor
specii”, a remarcat Ivanov.
O altă ameninţare importantă pentru
Carpaţi o constituie proiectele de infras-

tructură de transport, potrivit WWF.
„Această fragmentare a habitatului
creează preocupare pentru viitorul urșilor
și al carnivorelor mari”, arată organizaţia
nonguvernamentală. Potrivit acesteia, în
România, un proiect de autostradă între
Deva și Lugoj riscă să „întrerupă coridoare
cruciale pentru deplasarea urșilor”.
Șapte ţări - Bulgaria, Polonia, Republica
Cehă, România, Slovacia și Ungaria - au
semnat acum zece ani o convenţie pentru
protejarea Carpaţilor, un masiv muntos
unic ce adăpostește unele din cele mai
importante populaţii de urși, lupi și râși
din Europa. Convenţia a permis dinamizarea cooperării, înregistrându-se unele
succese în ce privește gestionarea durabilă
a pădurilor, notează WWF.

Boghian Valentin Adrian

Deși România este o ţară bogată
în legende, alte state trăiesc bine
din legendele noastre

FPTS sprijină demersul
ministrului Maria Grapini
de a promova România
folosind mitul Dracula
Federaţia Patronatelor din Turism și Servicii (FPTS)
sprijină demersul ministrului pentru IMM-uri, Turism
și Mediu de Afaceri, Maria Grapini, de a promova
România folosind mitul Dracula, mit care reprezintă
la această oră cea mai cunoscută legendă recunoscută
la nivel internaţional legată de ţara noastră, se arată
într-un comunicat .
„România ar trebui să valorifice fără timiditate și
falsă pudoare legenda lui Dracula, care beneficiază
deja de notorietate gratuită la nivel global. Orice
întârziere în acest sens diminuează importanţa pe
care România o poate avea în industria mondială a
acestui mit, lăsând loc liber altor ţări să folosească
oportunitatea comercială, turistică și de imagine a
legendei”, se arată în comunicatul citat.
Potrivit documentului, Universal Pictures tocmai
a anunţat demararea filmărilor la o mare producţie
cinematografică „Dracula”, dar nu în România, ci în
Irlanda de Nord.
„Dacă nu ne feream ani de zile de mitul legat de
Vlad Ţepeș și ni-l asumam public la nivel internaţional,
Hollywood-ul ar fi ales România ca loc de desfășurare
a filmelor despre Dracula. Dacă nu ne rușinam de
Dracula, nu mai plăteam noi filmele - reclamă despre
România, ci le plătea și le distribuia Hollywood-ul la
nivel mondial. În plus, marile case de producţie din
Statele Unite ar fi investit în România pentru a avea
dreptul să le filmeze în ţara noastră”, se mai spune
în comunicatul citat.
Ministrul pentru IMM-uri, Turism și Mediu de
Afaceri, Maria Grapini, a arătat, marţi, într-un seminar
dedicat industriei turismului, că pentru promovare
trebuie alese niște nume deja cunoscute în Europa
pentru că, deși România este o ţară bogată în
legende, alte state trăiesc bine din legendele ei.
„Acest gen de acţiuni trebuie să le facem ca să
promovăm. Să ne alegem și niște nume care sunt
deja cunoscute în Europa și care vorbesc despre
România. Am constatat că, deși România e foarte
bogată în legende, alte ţări trăiesc bine chiar din legendele noastre, că foarte multe ţări trăiesc din legenda Dracula, scot bani adică, și noi rămânem cu
reţinerea că avem un voievod care a fost catalogat
Dracula. Mi-am propus sa fac brand cultural, brand
istoric, brand balnear, pentru că turiștii sunt în
general oameni curioși; ei vin să vadă ceva deosebit
într-o ţară”, a arătat Maria Grapini.

Babotă Corina
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Oportunitate pentru intrarea pe piaţa muncii

Școala postliceală ”DANUBIUS”,
asul din mâneca celor calificaţi
Universitatea “Danubius” are, începând
din acest an, în oferta educaţională, și o
școală postiliceală, pentru a le asigura elevilor
o încadrare optimă în viaţa socio- profesională în condiţiile realităţii economice și
sociale actuale. Candidaţii pot opta pentru
cele două specializări de profil economic
existente în cadrul Școlii postliceale, respectiv:
- AGENT TURISM-GHID, în domeniul
Turism, la forma de învăţământ de zi, nivelul
3 avansat, durata studiilor 2 ani. Odată finalizate studiile acestei specializări, oportuităţile
pe piaţa muncii sunt generoase și vor rămâne
de actualitate mulţi ani. Un absolvent al
acestei specializări va putea deveni agent de
turism intern, functionar agenţie voiaj, agent
de turism pentru circuite tematice, agent turism de afaceri, agent de asistenţă turistică,
agent de transport turistic intern, agent de
transport internaţional, agent de turism touroperator, însoţitor grup turistic etc.
- ASISTENT DE GESTIUNE ÎN ACTIVITATEA DE CAZARE ȘI ALIMENTAŢIE,
în domeniul Turism, la forma de învăţământ
de zi, nivelul 3 avansat, durata studiilor 2

ani. Absolventul acestei specializări a Postlicealei Danubius va fi calificat pentru a
ocupa un loc de muncă în domeniul Turism
ca și lucrător în gospodăria agroturistică,
lucrător comercial, lucrător în unităţi de
alimentaţie publică, supraveghetori clădiri
și gospodării, personal de supraveghere inclusiv pentru activităţi de curăţenie și întreţinere în birouri, hoteluri și alte instituţii,
administratori în gospodării individuale,
recepţioneri în domeniul hotelier, funcţionari
în gestiune economică și administrativă,
funcţionari în servicii de evidenţă contabilă
etc.

Caliﬁcare postliceală
în condiţii europene și cu
profesori universitari
Deși la început, Scoala dispune la aceasta
ora de un complex de resurse materiale și
umane care garantează condiţiile necesare
unui nivel optim de instruire teoretică și
aplicativă.
Personalul didactic al Școlii este repre-

zentat de cadre didactice foarte bine definite
din punct de vedere profesional, majoritatea
provenind din mediul universitar. Baza materială, conformă cu normele europene și
standardele naţionale de specialitate, asigură
un grad optim de educaţie teoretică și instruire practică, aceasta din urmă efectuându-se și în instituţii / unităţi / agenţii economice de profil (agenţii de turism, hoteluri,
restaurante etc.).

De ce Școala Postileală
“Danubius”?
Pentru că:
- în actul de predare este folosit sistemul
multimedia, prin utilizarea unor metode
interactive centrate pe elevi;
- ești implicat în toate activităţile, inclusiv
în luarea deciziilor majore ale conducerii
Scolii!
- ești promovat agenţilor economici de
profil în vederea angajării pe plan local, în
tară și în Uniunea Europeană!
- acordă burse sociale cursanţilor cu situaţii financiare deosebite!
- participi la activităţi extrașcolare, de
voluntariat!

O șansă pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă

Înscriete pe portalul locurilor de muncă!
Universitatea „Danubius” este implicată,
alături de alte 50 de universităţi, într-un nou
proiect pilot coordonat de Ministerul Educaţiei
Naţionale, proiect care răspunde uneia dintre
cele mai acute probleme din România cu
care se confruntă atât angajatorii cât și proaspeţii absolvenţi: INSERT – „Managementul
corelării sistemului de învăţământ cu piaţa
muncii”, astfel cum este denumit acest proiect.
INSERT urmărește interconectarea sistemului
de învăţământ cu piaţa muncii
„Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii”, reunește implicarea
și experienţa relevantă a entităţilor publice și
private în domeniul educaţiei și al pieţei muncii
pentru atingerea unui obiectiv urgent deopotrivă
pentru sistemul de învăţământ și pentru piaţa
muncii. Centrul Naţional de Pregătire în Statistică,
Institutul Naţional de Cercetare Știinţifică în
Domeniul Muncii și Protecţiei Sociale și ÖSB
Consulting GmbH din Austria sunt principalele
entităţi care urmăresc îmbunătăţirea adaptării

sistemului de învăţământ superior la nevoile
pieţei muncii aflate în permanentă schimbare
prin dezvoltarea, testarea, pilotarea și implementarea unor instrumente, proceduri, metodologii și mecanisme, în vederea interconectării
sistemului de învăţământ cu piaţa muncii.

Jobul potrivit pentru
absolventul specializat
Absolvenţii, angajatorii și universităţile au
posibilitatea să interacţioneze prin intermediul
unui instrument ușor de utilizat: platforma
informatică construită sub forma portalului
de job-uri - http://joburi-absolventi.edu.ro.
Aici, absolvenţii își pot găsi cu ușurinţă domeniile de interes, informaţiile necesare descrierii job-ului și o gamă foarte largă de oferte
de locuri de muncă.
Tot pe această platformă, angajatorii care
doresc absolvenţi specializaţi pentru diferitele
job – uri din companie, postează locurile de

muncă disponibile și urmăresc CV – urile
absolvenţilor având posibilitatea de a recruta
în timp real absolventul potrivit.
Și pentru universităţi această platformă
este utilă deoarece rapoartele generate automat
de platformă oferă acestora un cadru de monitorizare și evaluare a gradului de inserţie a
absolvenţilor pe piaţa muncii din România
dar și prognoze ale cererii de forţă de muncă
pe termen mediu și lung.
Invităm angajatorii să-și creeze profilul și
absolvenţii să-și depună CV –urile pe acest
portal, contribuind astfel la îmbunătăţirea
adaptării sistemului de învăţământ superior
la nevoile pieţei muncii aflate în permanentă
schimbare.
Centrul de Consiliere și Orientare privind
Cariera din cadrul Universităţii “Danubius”
din Galaţi vă stă la dispoziţie cu orice informaţie referitoare la acest proiect. Persoana
de contact: Consilier Antoneta GLOD.

Feraru Cristina

- ai acces permanent la Bibliotecă!
- participi gratuit la sesiunile și simpozioanele organizate de Școală!
- ai acces nelimitat la Cabinetul de informatică, Internet și terenurile de sport!
- poţi câștiga premii la concursurile organizate de Școală!

Cu sau fară Bacalaureat!
Școala postliceală Danubius este soluţia
salvatoare a elevilor care nu au reușit să
treacă examenul de Bacalaureat, aceștia
având posibilitatea de a nu pierde contactul
cu studiile și de a se califica în una din cele
două specializări oferite de Școala Postliceală
Danubius.
Dar Bacalaureatul nu rămâne un subiect
închis pentru elevii care se înscriu la această
Școală. Astfel, Universitatea “Danubius”
transformă neșansa tinerilor de a nu promova
Bacalaureatul în șansa lor de a beneficia de
pregătire gratuită pentru Bacalaureat, organizând pentru aceștia sesiuni speciale de
pregătire cu profesori renumiţi pentru rezultatele lor la materiile Limba și literatura
română și Matematică.

Chirică Alina Florina
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