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editorial

Povestea unei statui

Mihai Eminescu, în piatră
Tofăleanu
(Cristea) Laura

Facultate
versus job
În ultima perioadă, din ce în
ce mai mulţi oameni au înţeles
că studiile superioare sunt foarte
importante pentru evoluţia lor
în societate și în viaţa de zi cu zi.
Cei mai mulţi sunt tineri, dar,
spre surprinderea noastră, observăm o creștere în rândul acelor
tineri care deja au o familie și
un job, viaţa de familie împletindu-se cu cea de persoană care
trebuie să-și asigure traiul, sacrificiile fiind astfel inevitabile.
Din această categorie de oameni
fac parte cei care simt nevoia să
înainteze pe scara ierarhică a
funcţiilor în firma în care lucrează
sau doreasc să își schimbe jobul cu altceva mai bun. Pentru ei,
această hotărâre, de a-și continua
studiile, poate nu este cea mai
ușoară, dar au înţeles necesitatea
acesteia.
A te împărţi între job și facultate este destul de dificil, mai
ales în situaţia economică în care
ne aflăm, ţinând cont de faptul
că studenţii trebuie să își plătească singuri studiile.
Pe lângă situaţia financiară
precară, care poate îngreuna atât
de mult viaţa studenţească, ar
mai fi un factor ce face dificilă
continuarea studiilor în paralel
cu job-ul, și anume timpul. Timpul este din ce în ce mai puţin,
ţinând cont că job-ul ne răpește
cea mai mare parte din el. Apoi
depinde și de locul de muncă
pe care îl deţine persoana și de
șef. În unele cazuri, șefii nu sunt
încântaţi că angajaţii lor sunt
nevoiţi să lipsească din când în
când de la job. Dar pentru cei
mai puţin norocoși din acest
punct de vedere există o lege
prin care angajaţii au dreptul la
o perioadă de studii. Numai că
aceasta nu este plătită de către
angajatori.
Indiferent de cât de greu este
să reușești să îmbini job-ului cu
facultatea, oricât de multe piedici
ar apărea, noi, cei care am ales
să fim și studenţi și persoane
active pe piaţa muncii, nu trebuie
să renunţăm, deoarece continuarea studiilor îţi deschide noi
orizonturi, noi oportunităţi, pe
care de altfel nu ai putea să le
obţii , mai ales dacă stai închis
într-un birou și viaţa ta se desfășoară liniar: birou – casă, punct.

În 1909, la împlinirea a 20 de ani de la trecerea în eternitate a lui Mihai Eminescu, s-au
declanșat la Galaţi diverse manifestări culturale
care aveau ca obiective organizarea unui festival
comemorativ, tipărirea unui volum omagial,
emiterea unei medalii și strângerea fondurilor
necesare înălţării unui monument pentru omagierea marelui poet.
A fost ales sculptorul Frederic Storck pentru
executarea bustului lui Eminescu, pentru acesta
realizarea unei astfel de lucrări fiind o mai
veche preocupare. Gălăţenii, prin iniţiativa
lor, i-au venit în ajutor, înlesnindu-i realizarea
unui vis artistic atât de drag lui. Obţinând
prin concurs executarea lucrării, Frederic
Storck se numără astfel printre cei dintâi artiști
români care i-au sculptat figura genialului
poet. Statuia de la Galaţi este prima de acest
fel înălţată în ţară.
Dezvelirea statuii lui Mihai Eminescu a
avut loc la 16 octombrie 1911, în Parcul Municipal, care astăzi îi poartă numele. Ea a constituit o sărbătoare intelectuală rar întâlnită,

adunând în jurul său reprezentanţi din toate
colţurile ţării, prilejuind manifestări omagiale
de amploare naţională
Actul comemorativ al dezvelirii monumentului, păstrat în două exemplare (unul la
Arhivele Statului, altul la Biblioteca „V. A.
Urechia”), atestă prezenţa scriitorilor Mihail
Sadoveanu, Nicolae Iorga, Dimitrie Anghel,
Ion Minulescu, Corneliu Moldovan, Alexandru
Cazaban, Emil Gârleanu, Jean Bart, I. A. Bassarabescu, Al. Stamatiad, Natalia Negru, a actriţei Maria Filotti. Academia Română a fost
reprezentată de Duiuliu Zamfirescu.
Monumentul de artă atât de îndrăgit de
gălăţeni a fost, de-a lungul anilor, mutat în
mai multe locuri (în părculeţul aflat cândva
pe locul unde se află astăzi magazinul „Modern”, în faţa Teatrului Dramatic, în Grădina
Publică și înapoi), mutilat de unii răufăcători
și restaurat în mai multe rânduri de artiștii
plastici Gheorghe Terescenco, Alexandru
Pamfil și Gheorghe Andreescu.

Rotaru Roxana Maria

Universitatea Danubius:

Performanţă în educaţie
Universitatea “Danubius” își conturează
profilul celei mai bune universităţi private din
România și al uneia dintre cele mai bune din
lume. Începând cu semestrul al doilea al anului
universitar 2012 – 2013, toţi angajaţii Universităţii, după ce au fost evaluaţi și perfecţionaţi,
vor fi pregătiţi să ofere cele mai bune servicii
tuturor beneficiarilor: studenţi, absolvenţi, angajaţi și angajatori, atât din ţară cât și din străinătate.
Personalizat în funcţie de cerinţele actuale
ale sistemului de management al performanţei,
programul Universitatea “Danubius”, parte a
elitei academice internaţionale, se va desfășura
în parteneriat cu Compania Socioexpert, companie de consultanţă pentru afaceri și managementul performanţei.
Studenţii vor beneficia de cele mai bune
servicii de pregătire pentru a deveni experţi
căutaţi de angajatori în domeniile studiate în

cadrul “Universitatii Danubius”.
Calitatea serviciilor oferite va fi comparabilă
cu a celor oferite de Universităţi renumite, precum
Harvard, Oxford, Cambridge, Yale, Princeton.
Universitatea “Danubius” devine centru de
dezvoltare regională, prin extinderea pachetului
de servicii. Astfel, Universitatea va oferi servicii
avansate de consultanţă, evaluare, pregătire și
perfecţionare a managerilor și angajaţilor companiilor de stat sau private din România, Europa
sau state emergente din Orientul mijlociu.
Persoanele fizice sau juridice care doresc
să obţină rezultate performante în domeniul
în care își desfășoară activitatea pot accesa
programele și serviciile de standard internaţional
pe care le va oferi “Universitatea Danubius”.
Aceste servicii se adresează și liceenilor care
vor să urmeze o carieră de succes, dar și celor
care nu au promovat examenul de BAC și vor
să-și continue pregătirea profesională pentru

Lectorul de limba română este Oana Uţă-Bărbulescu, doctor în litere
și specialist în lingvistică din cadrul Universităţii București

Limba română va fi predată,
în premieră, la Oxford
Limba română va fi predată, în premieră, la Universitatea Oxford, în cadrul
primului lectorat finanţat de statul român
în Marea Britanie, peste 20 de studenţi
înscriindu-se deja la cursurile care vor fi
susţinute de dr. Oana Uţă-Bărbulescu de
la Universitatea București.
Primul lectorat de limba română finanţat de către statul român în Regatul
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
a fost deschis luni și funcţionează în
cadrul Facultăţii de Lingvistică, Filologie
și Fonetică a prestigioasei Universităţi
Oxford, informează Ambasada României
la Londra. Lectoratul a fost înfiinţat în
baza unui protocolul de cooperare între
Institutul Limbii Române din București

și Universitatea Oxford. Lectorul de limba
română, selectat prin concurs de către
Universitatea Oxford, este Oana Uţă-Bărbulescu, doctor în litere și specialist în
lingvistică din cadrul Universităţii București.
Potrivit site-ului universităţii britanice,
perspectiva învăţării limbii române s-a
bucurat de succes în rândul studenţilor,
înregistrându-se peste 20 de cereri de înscriere la noul curs. Studenţii interesaţi
vor avea și posibilitatea de a da examen
de limba română, în cadrul modulului
de limbi moderne sau al celui de lingvistică.
În prezent, la Universitatea Oxford învaţă
82 de studenţi români.

Radu Geanina Miruna

a urma o profesie.
Spaţiile ultra-moderne, echipa de profesori
bine pregătiţi și întreg personalul administrativ
oferă cele mai bune servicii pentru dezvoltarea
performanţelor în activitatea desfășurată.
Danubius este singura Universitate din România care își adaptează constant serviciile
oferite beneficiarilor și se remarcă, din nou,
prin iniţiativa inedită în mediul universitar
din România de a colabora cu experţi în managementul performanţei educaţionale pentru
a face parte din elita academică internaţională.

Talpeș Lucian

Danubius îl celebrează pe poetul
naţional M. Eminescu
Începând din 15 ianuarie 2013, Universitatea “Danubius”
sărbătorește nașterea marelui poet naţional Mihai Eminescu
prin organizarea expoziţiei ,,Culoare și portrete“.
Expoziţia este realizată de Netuţa Adamache, studentă
la Facultatea de Comunicare și Relaţii Internaţionale, în
anul II, care va aduce în prim plan fragmente din opera
eminesciană, nu prin cuvinte, ci prin culoare.
Învăţătoare la Școala Gimnazială Unirea din Braniștea
– Galaţi, doamna Netuţa ADAMACHE a încurajat copiii
din clasa a III-a să realizeze picturi care să redea mesajul,
așa cum îl înţeleg ei, versurilor poeziilor marelui poet.
Lucrările expuse vor fi supravegheate de portretul marelui poet dar și de portretul Veronicăi Micle, imagine
care ne amintește de versurile poeziei Luceafărul:
Ea îl privea cu un surâs,
El tremura-n oglindă,
Căci o urmă adânc în vis
De suflet să se prindă.
Expoziţia poate fi vizitată zilnic, în foaierul Universităţii
“Danubius”, până pe data de 15 februarie 2013.

Rotaru Roxana Maria
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La Danubius, în zilele de sărbătoare

„Povestea de Crăciun“
se scrie în fiecare an
A fost odată, este și va mai fi în
toţi anii Spectacolul „Poveste de Crăciun” organizat de Universitatea „Danubius”, în Aula Magna, împodobită
în spiritul Crăciunului. Voie bună,
emoţii, bradul împodobit, vizita lui
Moș Crăciun și mai ales multe cadouri
au fost ,,decoraţiunile“ cu care organizatorii, Liga Studenţilor Danubius,
Biroul de Relaţii Publice, împreună
cu Centrul de Marketing, i-au întâmpinat pe oaspeţi, personalul Universităţii Danubius și invitaţii speciali
ai acestui eveniment.
Programul acestui spectacol i-a
inclus pe spiridușii lui Moș Crăciun,
care au fost studenţii danubieni ale
căror aripi nu au încetat să bată de la
ultimul eveniment, Balul Bobocilor.
Năzdrăvanii spiriduși danubieni au
pregătit file de teatru, dans și colinde
pentru spectatori. În Aula Magna,
căsuţa poveștii noastre, au fost și îngerașii lui Moș Crăciun, întruchipaţi
de copiii de la Colegiul Naţional Vasile
Alecsandri, ale căror voci au fost reunite în cor cu multă răbdare și creativitate de către doamna profesor
Carmen Mihalcea. Copiii de la Fundaţia „Inimă de copil” au venit și ei
să ne colinde, sub îndrumarea Zânei
Măseluţe, Sanda Docan.
Folk-ul, genul muzical apropiat

inimilor tinere, a asigurat finalul fericit al poveștii. Mesajul muzicii folk
a fost transmis de chitarele formaţiei
„Strada Mare”, invitat special al Spectacolului.
Moș Crăciun a venit și anul acesta,
încărcat cu daruri pentru copiii invitaţi să ne colinde, dar și pentru
copiii personalului din Danubius.
N-au fost uitaţi nici angajaţii Universităţii, care au primit cadouri, diplome din partea conducerii, precum
și un card de reduceri care poate fi
folosit în diverse magazine din oraș
și din ţară.
Rectorul Universităţii Danubius,
conf. univ. dr. Andy Pușcă, a declarat,
la sfârșitul spectacolului: „A fost un
an destul de dificil pentru noi, dar
ne bucurăm că suntem împreună în
aceste momente de sărbătoare“ și lea urat participanţilor ,,Sărbători frumoase, alături de cei dragi lor, și un
An Nou plin de reușite!“.
Magia sărbătorilor de iarnă este,
în fiecare an, prilej de bucurie pentru
toţi cei care fac parte din Universitatea
Danubius, fie că sunt profesori, personal administrativ sau studenţi, scriind un nou capitol în Povestea de
Crăciun.

Nedelciu Georgiana
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Peste jumătate
dintre români tind
să aibă încredere
în massmedia
Peste jumătate dintre români tind
să aibă încredere în mass-media, dar și
în profesia de ziarist, relevă un sondaj
realizat de Institutul Român pentru
Evaluare și Strategie (IRES), realizat în
luna august a anului trecut. Conform
cercetării sociologice, 21% dintre persoanele intervievate au foarte multă
încredere în profesia de ziarist și 33% multă încredere, în timp ce 28% au
susţinut că au puţină încredere, iar 15%
- foarte puţină în această profesie.
51% dintre respondenţii cercetării
au afirmat că tind să aibă încredere în
presă, 66% au spus că tind să aibă încredere în radio, 61% - în televiziune și
58% în internet.
În ceea ce privește presa, 48% dintre
persoanele intervievate au susţinut că
tind să nu aibă încredere în ea (2% nu știu/ nu răspund), 30% tind să nu
aibă încredere în radio (3% - nu știu/
nu răspund), 38% au afirmat că tind
să nu aibă încredere în televiziune (1%
- nu știu/ nu răspund) și 29% tind să
nu aibă încredere în internet (în acest
caz 13% nu știu/ nu răspund).
Sondajul a fost realizat pe un eșantion multi-stratificat, probabilist, de
1.541 de persoane, de 18 ani și peste,
prin metoda CATI, și are o marjă de
eroare de plus/ minus 2,5% la o probabilitate de 95%. Cercetarea sociologică a fost realizată în perioadă 21 - 24
august, beneficiar fiind ARES.

Năstasă Roxana

Expoziţia fotografiilor semnate de George și Jean Makșay

O plimbare prin Galaţiul de altădată,
la Casa Cuza Vodă
Gălăţenii au ocazia de a pătrunde în atmosfera orașului nostru de altădată vizitând expoziţia
„Galaţii prin obiectivul fotografilor
George și Jean Makșay”, organizată
de Muzeul de Istorie și care a fost
deschisă la Muzeul „Casa Cuza
Vodă”. Makșay este un nume important în lumea fotografiei gălăţene pentru sfârșitul secolului al
XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea: George Makșay
a fost fotograful Curţii Regale,
medaliat cu bronz la Expoziţia
Internaţională de la Paris din anul
1900, iar fiul său, Jean, a îmbrăţișat
aceeași profesie, ducând mai departe renumele și tradiţia familiei.
„Avem bucuria de a prezenta
gălăţenilor un crâmpei din munca
unui fotograf celebru din Galaţi,
George Makșay. Expoziţia pe care
o vernisăm astăzi, vrea să aducă
în faţa dumneavoastră imagini
inedite, prelucrate de Muzeul de
Istorie, după plăcile fotografice
care, prin anii '70, au ajuns de la
familia Makșay, aici, la muzeu.
Tot ceea ce vedeţi expus pe panouri
sunt imagini inedite și pot să spun
că le-am văzut pe cărţi poștale

deoarece fotografiile realizate de
Makșay erau date mai departe în
acest sens. Evenimentul acesta a
fost gândit din anul 2011, fiind
bine pus la punct de colega noastră, Ingrid Bahamat. De asemenea,
expoziţia va fi încununată și de
editarea, în prima jumătate a anului viitor, a unui album Makșay”,
a spus Cristian Căldăraru, directorul Muzeului de Istorie Galaţi.
La parterul Muzeului „Casa Cuza
Vodă” pot fi văzute câteva zeci de
imagini care ilustrează locuri și
clădiri reprezentative ale orașului
nostru. Toate acestea poartă vizitatorul într-o călătorie în trecut,
al carui traseu este concentrat pe
două zone de referinţă - Piaţa Regală și zona Portului.
„Nu este primul demers de
acest gen - în anul 1998, instituţia
noastră a mai organizat o expoziţie
dedicată familiei Makșay. Ne-am
gândit să recidivăm deoarece am
constatat că mesajul a fost receptat
așa cum ne doream. De această
dată, am făcut o valorificare selectivă a fotografiilor provenite
din atelierul Makșay, gândindune să redăm atmosfera ambientală

citadină a Galaţiilor din prima
jumătate a secolului XX. Evident,
este o provocare pentru noi călătoria imaginară pe care am vrut
să v-o oferim. Astfel, aveţi prilejul
de a vă plimba prin Galaţii de altădată, atât prin locuri cunoscute
care au fost de referinţă și în trecutul orașului nostru, dar și, de
ce nu, să vă incităm și la o plimbare
interactivă în zonele mai puţin

familiare”, a explicat muzeograful
Ingrid Bahamat, coordonatoarea
proiectului.
O surpriză pentru cei prezenţi
a fost prezenţa unui urmaș al familiei Makșay, Sorin Mastacan,
care a povestit publicului amintirile
și întâmplările care le-a petrecut
cu cei doi fotografi de seamă ai
Galaţiului.

Tudose Laura

La Muzeul de Artă Vizuală

Familia Bădălan, întro expoziţie:
pictură, icoană și design
Pentru prima oară, trei membri ai familiei Bădălan se
reunesc în cadrul unei expoziţii de pictură - icoană - design,
intitulată „Sterică Bădălan și fii”, care a fost deschisă luna
trecută la Muzeul de Artă Vizuală (MAV), în prezenţa a zeci
de prieteni ai artiștilor. Sterică Bădălan este un binecunoscut
pictor gălăţean, ale căror lucrări deosebite au putut fi admirate
în mai multe expoziţii la care a participat. Puţini știu însă, că
cei doi fii ai acestuia au moștenit talentul tatălui, dar fiecare
dintre ei găsindu-și o altă modalitate de exprimare - niciunul
nu calcă pe urmele altuia: Cristian Bădălan pictează icoane,
iar Ciprian Bădălan este pasionat de design.
„Cadoul nostru, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, este această
expoziţie, care se numește «Sterică Bădălan, Cristian Bădălan și
Ciprian Bădălan». Aici se reunesc trei moduri de a gândi, de a
percepe, de a crea și de a simţi. Povestea acestei expoziţii a început

în toamna anului trecut: eram în atelierul lui Sterică Bădălan și,
discutând despre el și despre copiii lui, mi-a venit ideea de a lansa
invitaţia de a expune toţi trei la Muzeul de Artă Vizuală. Acesta a
răspuns că nu are ce să caute pictura lui alături de cea în frescă a
lui Cristian și de design-ul lui Ciprian. Această idee este mai mult
decât interesantă pentru că ei trei sunt, împreună, o valoare”, a
spus Dan Basarab Nanu, directorul Muzeului de Artă Vizuală.
Numărul mare de gălăţeni a avut la dispoziţie trei săli
în care s-au putut admira cele trei moduri de exprimare a
artei în familia Bădălan: peisajele răpitoare ale lui Sterică,
icoanele de mari dimensiuni ale lui Cristian și lucrările
inedite de design ale lui Ciprian.
Sterică Bădălan spune că este deosebit de mulţumit de expoziţia
colectivă și că este mândru de cei doi copii ai săi, talentaţi.
„Am fost întrebat de câteva ori dacă voi expune vreodată cu

băieţii mei. Răspundeam că nu știu, dar dacă ei vor avea o
expoziţie și îmi vor da și mie o bucăţică de perete, voi fi foarte
mulţumit. Iată că mi-au oferit o sală întreagă”, spune artistul.
Dacă aceasta a fost prima oară când familia Bădălan se
reunește, este și ultima oară când expune în actualul sediu al
MAV. Prima expoziţie care va avea loc în sediul nou al instituţiei
este programată în luna aprilie și va fi semnată de artistul Gheroghe
Miron.

Sălceanu Anișoara

Help Portrait a dăruit fotografiile
Cea de-a II-a ediţie a proiectului Help
Portrait a fost încheiată la finele anului trecut,
fiind marcată prin oferirea portretelor în
formă printată celor care au fost fotografiaţi.
Scopul acestei manifestări este de a oferi
persoanelor mai puţin norocoase șansa de a
fi fotografiate de oameni cu inima mare care
deţin un aparat foto. Astfel, familiile cu venituri mici, bolnavii, orfanii sau bătrânii din
mediul rural au primit în dar, din partea artiștilor fotografi, imaginile realizate de aceștia
într-un mod profesionist, menite să le aducă
un zâmbet pe buze și să le ofere o amintire
care va dăinui peste ani.

De asemenea, 25 de copii de la Centrul
de plasament „Negru Vodă” și Asociaţia
„Inimă de copil” au fost pregătiţi pentru o
sesiune de fotografii în sediul Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia”.
„După ce au fost aranjaţi de către un
stilist, copiii au fost fotografiaţi în faţa bradului
de Crăciun și s-au simţit ca «fotomodelele»,
după cum a declarat unul dintre ei. Apoi
aceștia și-au îndreptat atenţia către fotografii
profesioniști, care le-au vorbit despre tainele
fotografiei. Astfel, în data de 20 decembrie,
ne-am întors la Bibliotecă pentru a oferi
portretele în formă printată și pentru a vedea

bucuria de pe faţa copiilor. Uni au spus că
nu se recunosc în imagini, alţii că nu au
avut niciodată o fotografie așa frumoasă cu
ei sau chiar că nu au avut niciuna. Fiecare
copil a primit câte o cutie de cadouri prin
intermediul proiectului ShoeBox”, a explicat
Laura Lupașcu, coordonatoarea proiectului.
Help Portrait a debutat în anul 2009, la
iniţiativa unui cunoscut fotograf de celebrităţi,
Jeremy Cowart, iar apoi ideea a luat amploare,
desfășurându-se la nivel internaţional. Evenimentul are loc, în mod oficial, în data de 8
decembrie, când mii de fotografi din întreaga
lume participă la acest eveniment deosebit.

Manifestarea de la Galaţi s-a concretizat
prin realizarea a 125 de portrete și participarea
a 14 fotografi și 7 voluntari care au mers și
în comunele Frumușiţa și Cuca.

Tudose Laura
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2013, un an critic pentru Europa

UE trebuie să abordeze
consecinţele sociale ale crizei
Sfârșitul unui an ridică întotdeauna întrebări cu privire la care
ar putea fi cea mai importantă problemă a anului următor, ce ar putea
schimba cursul lumii. Cel mai important loc de urmărit cu atenţie
în 2013 este Europa, consideră George Friedman, fondatorul și CEO
al companiei globale din domeniul
informaţiilor Stratfor.
Luată ca entitate geografică unică, Europa are cea mai mare economie din lume. Dacă va rămâne
așa ar putea deveni un rival militar
pentru SUA. Europa este unul dintre pilonii sistemului global și ceea
ce i se întâmplă Europei va defini
modul în care funcţionează lumea.
Friedman este de părere că în 2013
se va obţine limpezime privind viitorul Europei.
Întrebarea este dacă UE se va
stabiliza, își va opri fragmentarea
și va începe să se pregătească pentru
mai multă integrare și expansiune.
Alternativ, tensiunile s-ar putea intensifica în cadrul UE, instituţiile
ar putea pierde în continuare legitimitate iar statele membre și-ar
putea crește ritmul cu care își urmăresc propriile politici, atât interne
cât și externe.

Proiectul european
controversat
Au trecut mai bine de patru
ani de la criza din 2008 și aproximativ doi ani de când problemele
create până în 2008 au generat o
criză a datoriei suverane și o criză
bancară în Europa. Din acel moment, criza s-a transformat dintro criză financiară în una economică,
Europa îndreptându-se spre recesiune iar șomajul crescând pe întreg
continentul cu peste 10%. Mai important, a fost o perioadă în care
aparatele de luare a deciziilor create
la fondarea UE au fost incapabile
să genereze soluţii politice, care să
fie atât larg acceptate cât și posibil
de implementat. Ţările din UE sau confruntat unele cu altele mai
puţin în calitate de membri ai unei
entităţi politice cât ca state-naţiuni
individuale care-și urmăresc propriile interese naţionale, în ceea ce
a devenit un fel de joc în care succesul unuia vine pe spezele altuia.
Acest lucru poate fi văzut în
două moduri. Prima dimensiune
s-a focalizat pe care ţări ar trebui
să suporte povara financiară a stabilizării zonei euro. Ţările mai sănătoase financiar au vrut ca ţările
mai slabe să suporte povara prin
austeritate. Ţările mai slabe au vrut

ca ţările mai puternice să suporte
povara prin împrumuturi continue,
în pofida riscului crescând că împrumuturile nu vor fi rambursate
integral. Rezultatul a fost încercările
constante de compromis, care nu
au rezolvat niciodată situaţia. A
doua dimensiune a fost clasa. Ar
trebui oare ca povara să fie suportată de clasele de mijloc și inferioare
prin reducerea cheltuielilor guvernamentale de care beneficiază? Sau
de elite, prin creșterea impozitelor
și reglementărilor?
Când vorbești cu europenii care
sprijină ideea că Europa se află în
procesul de soluţionare a problemelor sale, întrebarea este: ce probleme rezolvă ei? Problema băncilor? Problema șomajului? Sau
problema incapacităţii ţărilor de a
găsi soluţii comune? Incapacitatea
oficialilor europeni de a configura
o soluţie vine din faptul că nu
există un acord politic cu privire
la cine va plăti preţul din punct de
vedere geografic și social. Tensiunile
naţionale și de clasă au împiedicat
configurarea unei soluţii care să
poată fi atât convenită cât și onorată.
Dacă europenii nu produc acest
tip de soluţie în 2013, atunci ajungi
să te îndoiești serios dacă o soluţie
este posibilă și prin urmare să te
gândești la viitorul Europei fără
UE sau cu o UE foarte slăbită.
Dacă însă Europa vine cu un plan
care se bucură de sprijin general și
impuls în spatele ei, atunci s-ar
putea spune că începe să iasă din
criză și că va fi singurul lucru cel
mai important care se va întâmpla
în 2013.
SUA au probleme economice
diferite, dar la fel de importante, și
sunt de asemenea incapabile să genereze consens cu privire la modul
de a le rezolva, așa cum s-a văzut
în timpul recentei afaceri a ''prăpastiei fiscale''. Dar pe cât de valabilă
este comparaţia în plan financiar
pe atât nu este ea la nivel politic.
SUA nu se confruntă cu dizolvarea
în cazul în care urmează politici
contradictorii. Au o vechime de
peste două secole și au trecut prin
probleme mult mai grave, printre
care Războiul Civil și Marea Depresiune. UE are o vechime de circa
20 de ani în forma sa actuală, iar
aceasta este prima sa criză semnificativă. Consecinţele proastei administrări a sistemului financiar al
SUA sunt importante, dar spre deosebire de Europa, nu reprezintă o
ameninţare existenţială imediată.

UE. Nu este doar o chestiune de
naţiuni care trag în direcţii diferite,
ci și de mișcări politice emergente,
în special din partea sectoarelor cele
mai afectate economic ale societăţii,
care vor fi atât naţionaliste cât și neîncrezătoare în propriile elite. Ce
altceva se poate întâmpla în acele
ţări care se confruntă cu catastrofe
sociale? Chiar dacă dezastrul este
atenuat într-o oarecare măsură de
economia subterană și emigrarea
care reduc șomajul, cifrele variază
de la dureros la mizerabil în 14 economii din Europa.

Celelalte costuri
ale crizei
Dimensiunea politică, nu cea
financiară, a devenit cea mai importantă. Poate că UE este în proces
de abordare a problemelor sale bancare și ar putea evita alte probleme
ale datoriei suverane, dar preţul
plătit este atât o recesiune cât și,
mult mai grav, un șomaj la o rată
mai mare decât în SUA în general
și extrem de mare în unele ţări.
UE poate fi împărţită în trei
categorii, prin comparaţie cu rata
șomajului din SUA, care este de
circa 7,7%. Există cinci ţări din
UE care au o rată semnificativ mai
mică decât aceasta (Austria, Luxemburg, Germania, Olanda și
Malta). Există șapte ţări care au
șomajul în jurul ratei din SUA (România, Republica Cehă, Belgia,
Danemarca, Finlanda, Marea Britanie și Suedia). Restul de 15 ţări
se situează peste nivelul șomajului
din SUA; 11 au rate ale șomajului
între 10 și 17%, printre care Franţa,
10,7%, Italia, 11,1%, Irlanda, 14,7%
și Portugalia, 16,3%. Alte două au
rate extrem de mari - Grecia, 25,4%
și Spania, 26,2%. Aceste niveluri
sunt aproape de rata șomajului din
SUA la apogeul Marii Depresiuni.
Pentru ţările industrializate
avansate - unele dintre cele mai
puternice din Europa - este vorba
de cifre uimitoare, susţine Friedman. Este important să se vadă ce
înseamnă din punct de vedere social. Rata șomajului crește pentru
lucrătorii mai tineri. În Italia, Portugalia, Spania și Grecia, peste o
treime din forţa de muncă sub 25
de ani este șomeră. Va fi nevoie de
o generaţie pentru a reduce rata la
un nivel acceptabil în Spania și
Grecia. Chiar și pentru ţările care
rămân la aproximativ 10% o perioadă mai lungă de timp, durata
va fi substanţială, iar Europa este
încă în recesiune.

În Spania și Grecia, tinerii dar și vârstnicii - se confruntă cu
o catastrofă personală. În alte ţări,
procentul celor care se confruntă
cu o catastrofă personală este mai
mic, dar încă foarte real. Nu trebuie
uitat că șomajul nu afectează doar
o singură persoană, ci și familia,
părinţii și alte rude. Efectul nu este
doar financiar, ci și psihologic.
Creează un sentiment de eșec și
groază. Creează totodată oameni
tineri dezrădăcinaţi, plini de energie
și de furie. Șomajul este o rădăcină
pentru mișcări anti-statale atât la
stânga cât și la dreapta. Șomerii la
scară mare și fără speranţă au puţin
de pierdut și cred că au ceva de
câștigat prin destabilizarea statului.
Este greu de cuantificat ce nivel de
șomaj generează acest fel tulburări,
dar nu există nicio îndoială că Spania și Grecia sunt în această zonă
iar alte ţări ar putea fi.
Deși Grecia a dezvoltat deja o
mișcare de dreapta radicală de anumite proporţii, sistemul politic din
Spania, deși se confruntă cu tensiunile dintre centru și regiunile
autonome, rămâne relativ stabil.
Friedman consideră că această stabilitate se bazează pe credinţa că
va exista o soluţie la situaţia șomajului. Enormitatea ei nu a fost
conștientizată, nici faptul că acest
tip de problemă a șomajului nu
este fixat rapid. Este profund structural. Rata șomajului din SUA în
timpul Marii Depresiuni a fost atenuată într-o măsură de New Deal,
dar a necesitat restructurarea din
al doilea război mondial pentru a
fi abordată cu adevărat.
Din acest motiv, 2013 este un
an critic pentru Europa. A mers departe pentru a rezolva criza bancară
și a amâna criza datoriilor suverane,
dar provocând o slăbire gravă a economiei și generând șomaj masiv în
unele ţări. Distribuţia inegală a costurilor, la nivel naţional și social,
este ameninţarea cu care se confruntă

Răscrucile Europei
UE a fost atat de concentrată
asupra crizei financiare, încât nu
este clar pentru Friedman dacă realitatea șomajului a ajuns la oficialii
și funcţionarii europeni, parţial din
cauza unui decalaj crescând în viziunea asupra lumii între elitele europene și cei care au o experienţă
amară privind Europa. Parţial acest
lucru s-a datorat și geografiei. Ţările
cu rată a șomajului scăzută tind sa
se afle în Europa de Nord, care este
inima UE, în timp ce cele cu șomaj
ridicat catastrofal sunt la periferie.
Este ușor să ignori lucrurile aflate
departe, afirmă Friedman.
2013 este anul în care definirea
problemei europene trebuie să treacă
dincolo de criza financiară, la consecinţele sociale ale crizei. Progresul,
dacă nu o soluţie, ar trebui să fie vizibil. Este greu de conceput că stagnarea continuă și șomajul la aceste
niveluri mai pot dura încă un an,
fără a începe să genereze opoziţie
politică semnificativa, care va crea
guverne, sau forţa guvernele existente
să se rupă de ţesătura Europei.
Această ţesătură nu este suficient
de veche, suficient de purtată sau
de solidă pentru a face faţă provocărilor. Oamenilor nu li se cere să
moară pe un câmp de luptă pentru
UE, ci să trăiască vieţi de mizerie
și dezamăgire. Din moment ce promisiunea centrală a UE a fost prosperitatea, eșecul de a o asigura - și
generarea de sărăcie în schimb, inegal distribuită - nu este sustenabil.
Dacă Europa este în criză, cea mai
mare economie a lumii este în criză,
atât criză politică, cât și financiară.
Acest lucru contează pentru lume,
probabil mai mult decât orice altceva, concluzionează analistul.

Pagină îngrijită de
Mînzăraru (Chiţoșcă)
Lăcrămioara Ionela
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Interviu cu Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale:

„Prima mea prioritate, să încercăm să avem
o perioadă de stabilitate în educaţie”
AGERPRES: Care sunt priorităţile mandatului dumneavoastră?
Remus Pricopie: Sunt multe, dar cred că
cel mai important pentru toţi este ca în educaţie
să avem un anumit tip de liniște, pentru că
educaţia este cel mai mare sistem din orice
ţară. În acest sistem de educaţie sunt incluse
milioane de persoane, vorbim de milioane de
copii, vorbim de aproape un milion de studenţi,
vorbim de milioane de părinţi. Direct sau indirect, în fiecare zi, în sistemul de educaţie
avem implicată peste 40% din populaţia României și ce se întâmplă în sistemul de educaţie
afectează într-o formă sau alta acest procent
al populaţiei.
A: Va fi bugetul alocat educaţiei mai
mare decât cel de anul trecut?
RP: Sunt o persoană realistă, nu îmi fac
iluzii că voi avea nu știu ce procent din PIB,
dar sunt convins că vom avea în 2013 un
buget mai bun decât în 2012 și cred că în următorii ani vom avea o creștere constantă a
bugetelor nu doar pe educaţie. Cred că România
are nevoie de o creștere constantă a bugetelor
și pe cercetare și pe sport. (...) Educaţia combinată cu politicile de sănătate, cu sportul,
poate să facă în așa fel încât cetăţenii României
să fie mai sănătoși.
A: Clasa pregătitoare va rămâne la școală
sau se va întoarce la grădiniţă? Dar clasa a
IX-a va rămâne la liceu sau va trece conform
Legii educaţiei naţionale la școala generală?
RP: Există deja un anumit cadru legal.
Prima obligaţie a Ministerului Educaţiei este
să respecte cadrul legal în vigoare și cadrul
legal spune că un copil care a împlinit vârsta
de 6 ani trebuie să fie inclus în învăţământul
obligatoriu. Cred că acest principiu de a aduce
copilul la școală cât mai devreme este corect.
Dincolo de acest subiect, vorbim despre o
problemă de ordin funcţional: unde îl prinzi
pe copil în învăţământul obligatoriu? Îl prinzi
în cadrul formaţiunilor de studiu de la grădiniţă
sau în cadrul formaţiunilor de studiu din ciclul
primar? Conform legislaţiei actuale - Legea
1/2011 - trebuie să fie în ciclul primar. Dar ce
faci dacă nu ai spaţii, pentru că, de fapt, aceasta
a fost problema și, din punctul meu de vedere,
Legea 1/2011 - nu doar în această componentă,
ci în multe alte componente - s-a grăbit să reglementeze fără să își ia măsurile de precauţie,
că acele măsuri sunt și fezabile într-un an, doi
sau trei. Dacă nu tratăm din timp problema,
vom ajunge în aceeași situaţie cu clasa a IX-a.
Unde este clasa a IX-a - la gimnaziu sau la
liceu? Vom constata că și acolo, ca și la clasa
pregătitoare, ne învârtim în jurul aceluiași subiect fără să fi făcut un studiu de impact și să
constatăm că, dacă nu reglementăm și acolo,
nu este vorba doar de problema de spaţiu,
este vorba de problema profesorilor. Ce faci
cu profesorii de gimnaziu, ce faci cu cei de
liceu? La liceu nu vei avea suficienţi, iar la
gimnaziu vei avea în plus. Iată că o politică
atunci când este adoptată, sub nicio formă
într-un sistem de educaţie nu o faci peste
noapte și nu o faci fără să calculezi și măsurile
intermediare.
În momentul de faţă, noi, la Ministerul
Educaţiei, nu facem decât să încercăm să dăm
coerenţă acestor măsuri și în cazul în care
Legea educaţiei va fi schimbată evident că vom

acţiona după cum va decide Legislativul. Eu
cred în ceea ce privește clasa pregătitoare că
trebuie să fim mai flexibili, în sensul că, dacă
nu ai spaţiu și dacă nu ai cadre didactice pentru
a organiza această clasă pregătitoare, fizic,
vorbim de spaţiu, nu o faci la școală și o lași la
grădiniţă. Da, dar legea acum te obligă ca din
punct de vedere metodologic toţi copiii să parcurgă același tip de formare, de pregătire, după
aceleași standarde. Eu cred că în următoarele
luni, în Parlament - pentru ca să nu uităm că
există discuţie în Parlament, mai exact în Senat,
pe un proiect de lege a educaţiei - va trebui să
ne clarificăm din acest punct de vedere și
atunci se va decide ce se va întâmpla cu această
clasă pregătitoare, respectiv cu clasa a IX-a.
Până atunci însă legea ne obligă să respectăm
metodologiile anunţate la 1 septembrie 2012.
A: Despre bacalaureatul profesional ce
părere aveţi, va fi susţinut în 2013?
RP: Nu pot să enunţ un punct de vedere
pentru că aici problema este de cadru legislativ.
Pe actualul cadru legislativ organizăm examenul
de bacalaureat exact ca în 2012. Dacă Parlamentul va introduce această opţiune, pentru
că, atenţie, bacalaureatul profesional nu presupune modificarea modalităţii de susţinere a
examenului așa cum este prevăzut acum, ci
înseamnă adăugarea unei opţiuni, dacă Parlamentul va introduce această opţiune în timp
util și va fi fezabil să oferim această opţiune
absolvenţilor de liceu evident că o vom face.
Trebuie să vedem decizia Parlamentului.
A: Va putea fi pus în aplicare bacalaureatul
profesional printr-o ordonanţă de urgenţă?
RP: În momentul de faţă pe agenda Guvernului nu există un act normativ de tip ordonanţă de urgenţă care să reglementeze bacalaureatul profesional.
A: Camerele de supraveghere sunt utile?
RP: Camerele de supraveghere rămân,
pentru că ele sunt prevăzute în metodologia
aprobată în luna septembrie și am încălca
legea dacă am schimba metodologia în luna
ianuarie.
A: Cum veţi combate violenţa în școli?
RP: Violenţa în școli este un subiect extrem
de complicat. De cele mai multe ori este legat
nu doar de ceea ce se întâmplă în școală, ci de
ceea ce se întâmplă în general în viaţa elevilor,
pentru că eu nu cred că violenţa se naște în
școală, în clasa de curs. Nu cred că profesorii
și învăţătorii îi învaţă pe elevi cum să fie
violenţi. Avem mass-media din ce în ce mai
violente, avem un CNA care, deși a crescut
exigenţa, eu cred că mai are multe lucruri de
făcut în această zonă, avem infracţionalitate
dincolo de gardul școlii și mă aștept ca autorităţile publice de la Poliţie, alte autorităţi locale
să încerce să reducă această infracţionalitate.
Avem comerţ în proximitatea școlilor care
este ilegal și mă aștept ca autorităţile să reglementeze aceste lucruri, de la vânzări de băuturi
alcoolice în gardul școlii la altele. Avem această
problemă care parcă nu se termină niciodată
cu aceste substanţe etnobotanice care afectează
populaţia școlară pe grupa de vârstă 14-18
ani, deci elevii de liceu. Toate aceste lucruri
concură la creșterea violenţei în școli. Eu cred
că trebuie să avem un program integrat și, în

la cel din 2014, pentru că acela va avea o altă
structură. Componenta fondurilor structurale
în 2014, din estimările noastre, va fi mult mai
importantă decât a fost până acum. Sunt
optimist că vom putea să construim proiecte
care să contribuie la dezvoltarea României.

același timp, cred că educaţia pentru risc, pregătirea elevilor pentru a evita situaţiile de risc
ar trebui să fie un lucru pe agenda profesorilor,
diriginţilor, școlilor.
A: Ce părere aveţi despre programul
"Școala după școală", îl veţi generaliza?
RP: Este o idee bună acest program. Generalizarea acestui tip de program trebuie însă
făcută într-un mod realist, pentru că înseamnă
foarte multe lucruri, dar, în primul rând, înseamnă spaţiu în școli. Din păcate, în România,
în 2013, sunt școli care lucrează cu trei schimburi. S-a muncit foarte mult în ultimii ani și
sunt convins că și anul acesta Guvernul va da
prioritate investiţiilor pe care le avem în desfășurare, astfel încât spaţiile școlare să crească
și să poţi să desfășori activităţi cu copiii pe o
perioadă mai lungă de timp, nu doar pe parcursul a patru sau cinci ore pe zi. Este în interesul tuturor, inclusiv al părinţilor, pentru că
un aspect pe care îl discutăm mai puţin este
acela legat de câte ore petrece un copil singur
acasă. Pentru anumite familii acest program,
extinderea orelor la școală, ar reprezenta o
soluţie foarte bună.
A: Veţi încerca să reduceţi în perioada
mandatului deficitul de locuri în grădiniţe?
RP: Unul dintre proiectele majore finanţate
de Guvern este acela al grădiniţelor. Au fost
licitate în ultimele luni ale anului 2012 un
număr de 200 de grădiniţe noi. S-au semnat
până în momentul de faţă contracte pentru
158 de grădiniţe, restul până la 200 fiind încă
în proceduri și eu sper ca într-un interval
relativ scurt de timp, un an sau doi, aceste
grădiniţe să fie gata și să le putem folosi.
Atunci când vorbim de 200 de proiecte noi
unele pot fi extensii ale actualelor grădiniţe
de două, trei sau patru clase, altele sunt însă
grădiniţe noi.
A: Vor reprezenta o prioritate a mandatului programele din fonduri europene?
RP: În universităţi și chiar și în inspectorate
școlare și case ale corpului didactic s-a aplicat
pentru un număr foarte mare de proiecte și au
reușit să ducă la bun sfârșit aceste proiecte.
Strict pe zona educaţie ce s-a absorbit reprezintă
un procent destul de mare. Capacitatea de absorbţie a organismelor din cadrul ministerului
este foarte mare. Pentru 2014-2020 suntem
din nou optimiști, în primul rând că se pare că
va fi o nouă organizare. Vor fi mult mai bine
evidenţiate componentele de educaţie și formare
de alte componente cum ar fi recalificare dacă
vorbim de POSDRU. Eu deja am vorbit de bugetul din 2013, dar noi ne gândim acum serios

A: Cum consideraţi că este mai potrivită
admiterea în clasa a IX-a, pe bază de repartiţie
computerizată sau prin concurs?
RP: Eu evident că am o opţiune, dar nu
cred că opţiunea ministrului este foarte importantă, ci cel mai important este să existe o
formulă agreată de un număr cât mai mare de
actori implicaţi în educaţie. Am să vorbesc
mai întâi cu acești actori, respectiv cu profesori,
cu inspectori, cu liceele, cu comisiile de specialitate ale Parlamentului și dacă vom considera
că este necesar să schimbăm vom schimba.
Acest sistem de repartiţie computerizată a
mers foarte bine, suntem deja în al doisprezecelea an. Are avantajele lui acest sistem dacă
ne gândim doar la faptul că nu poţi să vorbești
de corupţie în acest sistem, repartiţia este
clară, la vedere, oricine poate să verifice traseul
oricărui elev cum a ajuns la un liceu sau altul.
Asta nu înseamnă că sistemul nu poate fi rediscutat. Teoretic se poate discuta orice componentă, dar nu vreau să transmit mesaje care
să conducă la neliniști în rândul elevilor și
părinţilor. Mai întâi să vedem ce nu funcţionează sau ce s-ar dori în plus faţă de acest
sistem și după aceea vom putea să propunem
o nouă formulă.
A: Ce ne puteţi spune despre reforma
curriculară și cea a manualelor școlare?
RP: Este nevoie să le revedem, să le schimbăm, dintr-un motiv foarte simplu: dacă din
punctul de vedere al curriculumului au mai
fost modificări, aduceri la zi, din punctul de
vedere al manualelor sunt unele care au 12 ani
vechime. În momentul de faţă, proiectul este
început dinainte, l-am găsit aici în minister, a
existat și un proiect pe fonduri structurale care
a analizat toate aceste componente. Acum
avem toate aceste informaţii și trebuie să ne
apucăm să desenăm noul program-cadru, curriculum și apoi să încercăm să dăm drumul la
manuale. Procesul este de durată. Încercăm să
vedem dacă ne raportăm strict la ce spun specialiștii, în varianta cea mai optimistă vorbim
de 6 ani pentru că trebuie schimbate manualele
de la I-IV, V-VIII, IX-XII. Manualele nu se pot
schimba toate odată. Se investighează posibilitatea ca întreg acest proces, inclusiv tipărirea
noilor manuale, să se facă folosind cel puţin o
parte din fondurile structurale și, de asemenea,
se discută despre conceptul de manual pentru
că probabil în 2016 cred că manualul va arăta
altfel decât arată astăzi. Ar trebui să fie o combinaţie între manualul în formă clasică și instrumente electronice pe care elevul să le găsească pe o platformă, să poată să fie accesate,
să fie mai prietenoase din punctul de vedere al
acestor generaţii de copii. Cred că dimensiunea
softurilor educaţionale este una extrem de importantă. Vom lucra la manuale cu partenerii
tradiţionali, dar și cu alte instituţii cu care nu
am lucrat până acum specializate în manuale
școlare din Europa.

Pagină îngrijită de
Sălceanu Anișoara
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Prezentă în Rusia la dezbaterea cu tema ,,Avansarea
Globală a Universităţilor și Colegiilor“

Universitatea Danubius
face parte din elita cercetării
știinţifice mondiale
Platforma mondială a excelenţei în cercetare a reunit
în luna mai a anului trecut, în Rusia, universităţi și alte
instituţii de cercetare din marile puteri ale lumii, pentru
a dezbate probleme majore referitoare la avansarea globală
a universităţilor și colegiilor.
Deși România nu are calitatea de mare putere a lumii,
a fost invitată, prin reprezentantul său, Universitatea
“Danubius” din Galaţi, membru în Comitetul internaţional
de organizare a celei de-a doua Conferinţe anuale a manifestării ,,Avansarea Globală a Universităţilor și Colegiilor“,
alături de universităţi și colegii precum Universitatea
Arcadia din SUA, American Graduate School din Franţa,
Xi’ an International University din China, Voronezh
State University din Rusia, Hong Kong Institute of Education din China etc.

Rezultatul cercetării Danubius, lucrarea știinţifică
,,Internaţionalizarea învăţământului superior din România“,
elaborată de rectorul Universităţii „Danubius” în coautorat
cu conf. univ. dr. Anișoara Popa (Facultatea de Știinte
ale Comunicării și Relaţii Internaţionale), a răspuns unor
dileme actuale referitoare la învăţământul superior din
România în oglinda internaţionalizării. Autorii au conturat
caracteristicile și evoluţia dimensiunii internaţionale a
învăţământului superior din România și au examinat
tendinţele și provocările internaţionalizării în noul context
al globalizării pornind de la rapoartele naţionale, datele
statistice, legislaţie și aducând în plus câteva observaţii
referitoare la activitatea specifică a internaţionalizării
Universităţii “Danubius”.

Premii pentru absolvenţii de succes
ai Universităţii Danubius

Prof. univ. dr.
Benone Pușcă:
,,Ne mândrim
cu absolvenţii
noștri, care deţin
astăzi funcţii
importante
în societate“

Talpeș Lucian

La cea de-a treia ediţie a evenimentului ,,Campioni Români în Afaceri“,

Universitatea Danubius, premiată
pentru programul de International IMBA
Universitatea Danubius a primit, pe 17 decembrie
2012, Trofeul ,,CAMPIONI ROMÂNI ÎN AFACERI“
pentru programul de INTERNATIONAL MBA pe care îl
organizează în parteneriat cu Arcadia University SUA.
Această distincţie a fost oferită de către Casa Europei
EUROLINK, cu ocazia celei de-a treia ediţii a evenimentului ,,Campioni Români în Afaceri“, la care au fost
premiate cele mai inovative proiecte, organizaţii și
companii din România.
Laureaţii acestei ediţii au fost: Farmaciile Belladonna,
Goodyear Dunlop Tires România, Romaqua Group –
brandul BORSEC, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică, Primăria Municipiului Timișoara,
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană ,,Dunărea de Jos“ Galaţi, Universitatea VALAHIA
din Timișoara.
Evenimentul a cuprins Ceremonia de Decernare a

Distincţiilor ,,Personalitatea Anului pentru o Românie
Europeană“ (ed. X), Gala ,,CAMPIONI ROMÂNI în
AFACERI“ (ed. III), desemnarea ,,Ambasadorilor Speciali
ai Regiunii Dunării“, Networking & Lobby, prezentare
de modă și Tombola specială de Crăciun și o degustare
de vinuri, intitulată ,,Vin d’Honneur“.
În perspectiva apropiată a deciziilor privind alocarea
de la Bruxelles a finanţărilor privind programul de Cooperare Teritorială destinat celor 14 state din regiunea
UE a Dunării, s-a lansat cel mai select Club al Suporterilor
Regiunii Dunării, al cărui scopul principal este activarea
unor vectori de acţiune și de lobby, pe diverse regiuni și
domenii de intervenţie tematică: infrastructură – transporturi, energie, turism – patrimoniu cultural, riscuri de
mediu, cooperare și securitate internaţională.

Coman (Ciornovalic) Denis Daniela

Despre universitatea privată de la Galaţi,
în capitolul dedicat învăţământului universitar

Danubius, prezentă în Ghidul de Excelenţă
al Universităţii Cambridge UK
Universitatea Cambridge din Marea Britanie 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.
În viziunea creatorilor acestei lucrări, 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 chiar de la 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.
Universitatea „Danubius” din Galaţi este prezentă 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”.
Povestea Universităţii Danubius, singura universitate
din România prezentă în Ghidul Excelenţei, reprezintă o
iniţiativă avansată și un model de bună practică, creionat
de Universitatea Cambridge pentru a reflecta provocările
și punctele forte ale învăţământului universitar global.

Nedelciu Georgiana

Luna decembrie a anului 2012 a fost marcată de evenimentul ,,Premierea absolvenţilor de succes în domeniul administraţiei publice“, activitate care, conform șefului Biroului
de Relaţii Publice, Alina Dumitrache, ,,va fi organizat de
două ori pe an și va premia excelenţa absolvenţilor săi, al
căror profesionalism s-a remarcat în diferite domenii de activitate, reprezentând astfel adevărate exemple de urmat
pentru studenţii universităţii noastre cât și pentru întreaga
comunitate locală“. Prima ediţie a Premierii Absolvenţilor
de Succes a vizat absolvenţii care s-au remarcat în decursul
anilor printr-o contribuţie extraordinară în domeniul administraţiei publice.
Printre cele mai importante personalităţi locale premiate
se numără actualul prefect al Galaţiului, Emanoil Bocăneanu,
foști și actuali șefi de instituţii publice locale, precum Vasile
Pârlog, Eugen Zaharia, Mihai Turcu sau Georgeta Modiga.
"Sunt onorat să primesc acest premiu din partea celor de
la care am învăţat meserie, din partea celor care m-au învăţat
ce înseamnă respectul pentru lege și pentru cetăţean", a spus
prefectul Galaţiului, Emanoil Bocăneanu.
La încheierea evenimentului, vizibil emoţionat, președintele
Fondator al Universităţii Danubius, prof. univ. dr. Benone
Pușcă, cel care a fost maestrul de ceremonii pentru această
întâlnire, a declarat: ,,De fiecare dată când mă întâlnesc cu
absolvenţii noștri mă cuprinde nostalgia pentru acei ani
frumoși, dar grei, în care am pus bazele acestei instituţii. Ne
mândrim cu absolvenţii noștri, care deţin astăzi funcţii importante în societate“.

Tofăleanu (Cristea) Laura Monica
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Președinţia rotativă a UE,
o instituţie tot mai marginală

Comisia Europeană:

2013  Anul european Irlanda
a preluat ștafeta
al cetăţenilor
la 1 ianuarie

Odată cu trecerea în anul 2013, Comisia Europeană
(CE) a lansat Anul european al cetăţenilor, care
coincide cu un moment de răscruce al procesului de
integrare europeană: în 2013 se împlinesc 20 de ani
de la introducerea, în 1993 prin Tratatul de la Maastricht,
a cetăţeniei europene, informează un comunicat al
CE dat publicităţii la Bruxelles.
La 10 ianuarie 2013, președintele Comisiei, José
Manuel Barroso, și vicepreședintele Viviane Reding
se vor alatura șefului guvernului irlandez, Enda Kenny,
și ministrului irlandez al afacerilor europene, Lucinda
Creighton, pentru a lansa Anul 2013 - Anul european
al cetăţenilor în Sala Rotundă a primăriei din Dublin.
Cu această ocazie, peste 200 de locuitori ai Dublinului
vor participa la o dezbatere deschisă cu liderii Europei
cu privire la viitorul Uniunii Europene (UE). La dezbatere vor mai lua parte viceprim-ministrul irlandez,
Eamon Gilmore, și o serie de deputaţi europeni din
regiune.
„Avem nevoie de implicarea directă a cetăţenilor
pentru a construi o Uniune mai puternică și cu un
caracter politic mai pronunţat. Este motivul pentru
care 2013 a fost desemnat Anul european al cetăţenilor
- un an dedicat dumneavoastră și drepturilor dumneavoastră în calitate de cetăţeni ai UE”, a afirmat vicepreședintele Viviane Reding, responsabilă pentru
justiţie, drepturi fundamentale și cetăţenie.
„Cetăţenia europeană este mai mult decât un concept. Este o realitate tangibilă, care se traduce în
beneficii concrete pentru cetăţeni. CE dorește să-i
ajute pe oameni sa înţeleagă cum pot beneficia în
mod direct de propriile drepturi și vrea să cunoască
punctul lor de vedere privind viitorul Europei. Cetăţenii
europeni trebuie să fie în măsură să își exprime preocupările și să pregătească terenul pentru alegerile europene viitoare. A venit momentul să ne implicam cu
toţii activ în definirea viitorului nostru comun”, a
adăugat ea.

Amplu sondaj de opinie:
ce vor de fapt cetăţenii UE
Pentru a marca Anul european al cetăţenilor 2013, vor fi organizate în întreaga UE o serie de evenimente, conferinţe și seminare, atât la nivelul Uniunii,
cât și la nivel naţional, regional sau local. CE va
asigura, de asemenea, o mai mare vizibilitate a portalurilor web multilingve Europe Direct și „Europa ta”,
ca elemente-cheie ale unui punct unic de informare

privind drepturile cetăţenilor UE, și va consolida rolul
și vizibilitatea instrumentelor de soluţionare a problemelor, cum ar fi SOLVIT, pentru a le permite cetăţenilor Uniunii sa-și exercite din plin drepturile și să
și le apere mai eficient, mai informează comunicatul
citat.
De-a lungul anului 2013, vicepreședintele Reding
și alţi comisari ai UE își vor conjuga eforturile cu politicienii de pe plan naţional și local pentru a organiza
dezbateri cu cetăţeni europeni din întreaga Europă,
pentru a le asculta punctul de vedere și a răspunde la
întrebările lor. Viviane Reding a organizat deja dezbateri
la Cadiz (Spania), la Graz (Austria) și la Berlin (Germania), iar comisarul european pentru ocuparea forţei
de muncă Laszlo Andor a ţinut o dezbatere la Napoli
(Italia). Potrivit CE, multe alte dezbateri similare vor
fi organizate în 2013 în diferite orașe europene.
Pentru a pregăti terenul pentru Anul european,
CE a organizat, în perioada 9 mai-9 septembrie 2012,
o amplă consultare publică în cadrul căreia cetăţenii
au fost întrebaţi despre problemele cu care s-au confruntat în exercitarea drepturilor lor de cetăţeni ai
UE. Respondenţii au indicat că sunt foarte atașaţi de
drepturile lor de cetăţeni ai UE, în special de dreptul
la libera circulaţie și de drepturile politice.
Ei au precizat că și-ar dori crearea unui adevărat
spaţiu european în care să poată să locuiască, să
lucreze, să se deplaseze, să studieze și să facă cumpărături
fără să se confrunte cu formalităţi administrative
dificile sau cu acte de discriminare. De asemenea,
respondenţii au precizat că mai sunt de parcurs unele
etape până la acest stadiu. Ei au atras atenţia asupra
diverselor probleme existente, în special cele legate
de respectarea drepturilor UE la nivel local, chestiuni
pe care CE ar urma să le abordeze în următorul raport
privind cetăţenia, prevăzut să fie publicat în cursul
anului 2013.
Datorită cetăţeniei UE, toţi resortisanţii celor 27
de state membre beneficiază, în calitatea lor de cetăţeni
ai UE, de un set de drepturi suplimentare. Printre
acestea se numără dreptul de a vota și de a candida la
alegerile locale și europene în ţara din UE în care locuiesc, dreptul la protecţie consulară în străinătate în
aceleași condiţii ca și cele aplicate resortisanţilor ţării
în cauză, precum și dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European, de a înainta o plângere Ombudsmanului european sau de a lua parte, începând din
2012, la o iniţiativă cetăţenească europeană.

Lăcătușu Sorin

Președinţia rotativă a Uniunii
Europene rămâne o onoare pentru
statele comunitare care o exercită,
dovedindu-se totodată o sarcină
tot mai ingrată și mai marginală
de la crearea funcţiei de președinte
permanent al Consiliului European
și de la ascensiunea în forţă a zonei
euro, relevă agenţia France Presse,
într-un comentariu.
Republica Cipru, care a asigurat
președinţia Celor 27 în ultimul semestru al lui 2012, a predat ștafeta
Irlandei, la 1 ianuarie.
Obiectivul iniţial al președinţiei
rotative era de a oferi, pe rând, fiecărui stat membru șansa de a conduce dezbaterile europene, de a
stabili priorităţile și de a deveni
vizibilă prin găzduirea summiturilor
Uniunii. De la sfârșitul lui 2004
însă, toate reuniunile la vârf se
desfășoară la Bruxelles, o concesie
făcută belgienilor în timpul negocierii dificile a Tratatului de la Nisa.
După cum relevă însă YannSven Rittelmeyer, cercetător la Institutul francez de relaţii internaţionale (IFRI), "președinţia rotativă
a UE a fost decapitată" mai ales în
favoarea Tratatului de la Lisabona.
Acesta a instalat un președinte
permanent al Consiliului European,
responsabil cu organizarea și buna
desfășurare a summiturilor, post
încredinţat belgianului Herman
Van Rompuy. "Președinţia rotativă
are în sarcină toate preparativele
în grupurile de lucru, însă când
lucrurile devin serioase și se încing,
Van Rompuy este cel care le rezolvă
cu liderii europeni", remarcă un
diplomat.
La summituri, liderul statului
care deţine președinţia semestrială
are dreptul de a sta alături de Van
Rompuy, "însă în practică, numai
patru sau cinci lideri iau cuvântul,
în general cei mai importanţi, precum Angela Merkel, François Hollande, Mario Monti sau David Cameron... Ceilalţi 23 tac și speră că

nu se va termina prea târziu", afirmă
același diplomat.
Tratatul de la Lisabona a creat
și postul de Înalt Reprezentant al
UE pentru afaceri externe, al cărui
actual titular, Catherine Ashton,
prezidează reuniunile miniștrilor
de externe și reprezintă diplomaţia
europeană atât în faţa Parlamentului
European, cât și în afara Uniunii.
Președinţiei rotative îi rămân
în sarcină toate celelalte subiecte,
precum economia și finanţele, afacerile interne și justiţia, agricultura
sau mediul. Și în aceste domenii
însă, rolul său a fost slăbit de reformele zonei euro și de ascensiunea
puternică în cadrul UE a Eurogrupului, subliniază Rittelmeyer.
Accederea la președinţie a unor
state nemembre ale zonei euro,
precum Ungaria și Polonia, a accentuat această marginalizare.
Potrivit aceluiași expert, chiar
dacă președinţia rotativă reprezintă
încă o sarcină grea, mai ales pentru
statele mici, acestea reușesc adesea
să joace rolul de mediator imparţial.
Ciprul, de pildă, se poate lăuda
că a pus capăt unei dispute vechi
de 30 de ani în privinţa brevetului
european și că a obţinut un acord
asupra supravegherii bancare, în
pofida eșecului dureros al negocierilor pentru bugetul 2014-2020.
La rândul său, Belgia, în 2010,
pe atunci în plină criză politică, sa descurcat bine la președinţia UE,
graţie abilităţii diplomaţilor săi,
subliniază Rittelmeyer.
Acesta consideră că statele nu
vor dori niciodată să renunţe la
președinţia rotativă, chiar și în actuala variantă slăbită. Ea constituie
"cel mai bun mijloc de a înţelege
raporturile de forţe din culise" în
marile dosare europene, o înţelegere
"foarte utilă apoi pentru apărarea
intereselor naţionale", remarcă același cercetător, citat de AFP.

Lăcătușu Sorin
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Predare de ștafetă

Autorităţile nu renunţă la ideea
traversării Dunării pe la Galaţi fără bac

Biroul de Presă al CJE are echipă nouă

Alte demersuri: pod peste
sau trecere pe sub Dunăre

Consilierii locali au aprobat în
cadrul ultimei ședinţe de Consiliu
Local un proiect de hotărâre iniţiat
de doi consilieri locali ai PP-DD
Galaţi, Victor Malinovici și Marian
Alexandru, și care are ca ţintă realizarea unei linii de traversare a
Dunării supra sau subteran. Proiectul de hotărâre, care a fost apreciat de primarul Marius Stan, a
primit undă verde din partea aleșilor locali, în timp ce consilierul
Marian Alexandru ne-a declarat
că este încrezător că proiectul este
realizabil și nu va costa bani din
bugetul muncipalităţii. În documentaţia anexată la proiectul de
hotărâre se arată următoarele: ”Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei și a bunurilor, reducerea cos-

turilor de transport de mărfuri și
călători, îmbunătăţirea accesului
pe pieţele regionale, creșterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie și timp, creând
condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale și implicit productive. În scopul îmbunătăţirii
accesibilităţii regiunilor și mobilităţii
populaţiei, bunurilor și serviciilor,
în vederea stimulării dezvoltării
economice durabile, este oportună
pentru municipiul Galaţi realizarea
proiectului «Traversare Dunăre».
Datorită disfuncţionalităţii circulaţiei se impune aprobarea și realizarea unei linii de traversare a
Dunării supra sau subteran”. De
asemenea se mai specifică faptul
că municipiul Galaţi intenţionează
să încheie un parteneriat public-

privat sau o concesionare a proiectului, astfel încât acest deziderat
să fie realizat fără fonduri publice.
„Propunem spre aprobare Consiliului local acordul de principiu în
vederea realizării obiectivului «Traversare Dunăre» precum și a realizării unui studiu de fezabilitate
având ca principale date economice
devizul general estimativ anexat”,
se mai arată în expunerea de motive.
Primarul Marius Stan nu a dorit
să dezvăluie locaţia unde ar putea
fi efectuată investiţia. Oricum, rămâne de văzut dacă podul peste
Dunăre sau, mai nou, calea de trecere pe sub Dunăre, nu va rămâne
doar la stadiul de intenţie, așa cum
s-a întâmplat în ultimii ani.

Mircea Mariana

Demersuri pentru refacerea unor monumente

Galaţiul ar putea arăta
ca în perioada 1955  1989
În urma organizării mai multor
expoziţii de fotografii și vederi
vechi cu Galaţiul de altădată (perioada 1955 - 1989), Direcţia Judeţeană pentru Cultură și Patrimoniu, implicată în aceste proiecte,
a tras un semnal de alarmă și a invitat edilii orașului și vadă diferenţele.
Expoziţia, intitulată "Galaţii,
atunci și acum", a fost găzduită de
Complexul Muzeal de Știinţele Naturii "Răsvan Angheluţă" în luna
noiembrie, fiind a II-a ediţie, prima
fiind organizată în vara acestui an.
Reprezentanţii instituţiei au vrut
să le arate cum arată orașul acum
și cum arăta în acea perioadă. "Prin
participarea, în calitate de co-organizatori, la expoziţia de ilustrate
iniţiată de acei inimoși colecţionari
gălăţeni, am arătat că se poate lucra
în parteneriat și cu societatea civilă
și se pot obţine rezultate deosebite.
Sperăm ca cei îndrituiţi să ia mă-

surile corespunzătoare. Edilii orașului au venit la expoziţie, au admirat ilustratele și au văzut diferenţele. Astfel, sunt convins că vor
proceda în consecinţă și că orașul
nostru va căpăta un cu totul alt aspect. Aici mă refer la viitorul economic al acestuia, dar și social sau
turistic", a explicat Marius Mitrof,
consilier al Direcţiei Judeţene pentru Cultură și Patrimoniu.

O șansă pentru Valul
lui Traian
De asemenea, au fost înaintate
Consiliului Judeţean mai multe
propuneri care vizează refacerea
și conservarea monumentelor istorice: Valul lui Traian, Castrul roman de la Tirighina-Bărboși și
Poarta de han turcesc. "Instituţia
noastră a înaintat aceste propuneri,
iar președintele CJ le-a primit cu
braţele deschise. Așteptăm semnale

pentru începerea acelui proiect de
management pentru dezvoltarea
durabilă a acestei zone în care este
protejat Valul lui Traian. Sperăm
ca și celelalte monumente să fie
conservate și revitalizate. Sperăm
și ca anul viitor să fie refăcută
statuia marinarilor căzuţi la 1918,
aceasta urmând a fi construită pe
vechiul amplasament, în zona Stirex. Tot anul viitor avem în plan
construirea unei troiţe, undeva la
Giurgiulești. Povestea spune că
acolo, în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, un vajnic apărător
al orașului, un căpitan, împreună
cu soldaţii din subordine, s-au opus
intrării tancurilor sovietice în orașul
nostru", a explicat Marius Mitrof.
Acesta a mai susţinut că e foarte
posibil ca lucrările să înceapă în
primăvara anului viitor.

Coman (Ciornovalic)
Denis Daniela

Noul Birou de Presă al Consiliului Judeţean al Elevilor a fost
pus la punct înainte de începerea
noului an. Într-o seară friguroasă
de decembrie a avut loc ședinţa de
mentorat a Consiliului Judeţean al
Elevilor (CJE), în cadrul căreia noii
membri ai Biroului de Presă au fost
instruţi cu privire la activitatea care
îi așteaptă. Într-o atmosferă relaxantă și prietenoasă, cei cinci elevi
au acumulat cele mai importante
informaţii pe care trebui să le știe
echipa Biroului de Presă. Cei care
vor asigura relaţia cu presa sunt:
Iulian Bold (CNVA), Valentina Diana Tiron (CNMK), Andrada Viorela
Șerban (CNAIC), Andreea Ciobanu
(CNCN) și George Oanea (CNMK).
„Mentoratul, într-o organizaţie
de tipul Consiliului Judeţean al

Elevilor este deosebit de important.
Ceea ce am făcut noi în acea seară
reprezintă, de fapt, piatra de temelie
în formarea lor ca membri ai Biroului de Presă. Am încercat, întrun cadru nonformal, să le predau,
ca pe o ștafetă, colegilor mei mai
mici, tot ce am mai bun și să le
împărtășesc din experienţa pe care
am acumultat-o în cei patru ani
de activitate în Consiliu. Voi rămâne
în continuare să supervizez din
umbră activitatea lor și să îi ajut
acolo unde este nevoie, însă am
încredere în ei și prevăd că, în curând, eu voi lua lecţii de la ei”, a
explicat Cătălin Bîrsan, fostul director al Departamentului de Mobilitate, Formare, Informare, Consiliere din cadrul CJE.

Săpăceanu Daniela

De ziua marelui poet Mihai Eminescu,

Va fi deschisă o filială a Bibliotecii
în Micro 40
Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, Biblioteca Judeţeană "V.A.
Urechia" își propune să organizeze
unele evenimente culturale deosebite. Cel mai important este inaugurarea Filialei nr.2 "Paul Păltănea"
- Bibliotecă Municipală în incinta
Colegiului Tehnic "Aurel Vlaicu" corp V, etaj 1 (fostul Liceu Metalurgic) care va avea loc marţi, 15
ianuarie, începând cu ora 12.00.
Prin intermediul înfiinţării acestei
noi filiale, se dorește a facilita accesul la cultură persoanelor care
locuiesc și învaţă în zona cartierului
Micro 40. Astfel, vor fi puse la dispoziţia cititorilor o colecţie enci-

clopedică de peste 50.000 de documente din mai multe domenii,
acces la internet, iar reprezentanţii
Bibliotecii Judeţene susţin că e
foarte posibil ca, în scurt timp,
fondul de carte să depășească numărul de 100.000 de volume. De
asemenea, tot în data de 15 ianuarie,
la ora 10.00, instituţia menţionată,
în colaborare cu Centrul Cultural
"Dunărea de Jos", va organiza cea
de-a III-a ediţie a Zilei Culturii
Naţionale, marcată prin aducerea
unui omagiu celui mai mare poet
al românilor, Mihai Eminescu, la
163 de ani de la nașterea sa.

Radu Geanina Miruna

Cu aproape o mie de șomeri în plus
Conform datelor centralizate
la nivelul Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Galaţi, date publicităţii
la începutul lunii ianuarie, în cursul
lunii noiembrie numărul gălăţenilor
care nu au un loc de muncă aflaţi
în evidenţa instituţiei a crescut cu
909 persoane. Numărul gălăţenilor
care au rămas în luna noiembrie
fără un loc de muncă situează judeţul Galaţi în topul primelor zece
judeţe în privinţa numărului cel
mai mare de șomeri nou înregistraţi.

Rata șomajului înregistrată la sfârșitul lunii noiembrie a fost de 8,69%,
valoare mult mai mare faţă de media înregistrată la nivel naţional.
La data de 31 noiembrie, în evidenţa
AJOFM Galaţi se aflau 17.168 de
persoane fără un loc de muncă,
dintre care 7.201 erau femei. Ca și
în cazul lunilor precedente, dintre
cei 17.168 de șomeri nu mai puţin
de 12.627 erau neindemnizaţi, 5.040
fiind reprezentante ale sexului frumos.

Săpăceanu Daniela

Câte zile libere vom avea în 2013
În 2013, din totalul de 12 sărbători legale cu ocazia cărora se
vor acorda zile libere, doar opt vor
fi în timpul săptămânii și vor fi cu
adevărat libere, în timp ce patru
dintre ele vor fi în weekend.
Anul Nou
- 1 ianuarie 2013 - marţi
- 2 ianuarie 2013 – miercuri
Ziua Internationala a Muncii
- 1 mai 2013 – miercuri
Paștele
- 5 mai 2013 - duminică
- 6 mai 2013 – luni

Rusalii
- 23 iunie 2013 - duminică
- 24 iunie 2013 – luni
Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria)
- 15 august 2013 – joi
Sfântul Apostol Andrei
- 30 noiembrie 2013 - sâmbătă
Ziua Naţională a României
- 1 decembrie 2013 – duminică
Crăciunul
- 25 decembrie 2013 - miercuri
- 26 decembrie 2013 - joi

Mircea Mariana
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Analiză a Forumului Economic Mondial

Cele mai bune și cele mai slabe
economii din lume
În secolul 20, America a fost considerată cea mai puternică economie a lumii, o superputere. În urmă cu 4
ani, Forumul Economic Mondial (WEF) ar fi fost de
acord. În 2008, Statele Unite ale Americii erau încă
fruntașe în clasamentul economiilor globale. În 2012,
situaţia s-a schimbat și SUA s-au situat pe locul 7 în clasamentul Global Competitiveness Report.
Potrivit WEF, competitivitatea reflectă nivelul de productivitate din fiecare ţară, în funcţie de instituţiile sale,
politica și factorii economici. În studiile lor, WEF analizează 144 de ţări, împărţindu-le în trei categorii economice.
Economiile ghidate de factori sunt cel mai puţin dezvoltate
și se bazează pe forţa de muncă ieftină și resursele
naturale. Cele mai dezvoltate ţări sunt însă ghidate de
tehnologie și noi idei și produse, fiind considerate "inovatoare".
Pentru a genera GCI (Global Competitiveness Index)
în cazul fiecărei ţări, WEF a analizat peste 100 de indicatori
economici, împărţiţi în 12 categorii (piloni). Aceștia sunt
notaţi de la 1 la 7.

Cele mai bune economii ale lumii
10. Japonia
Scor GCI: 5,40
PIB per capita: 45.920 dolari (locul 18 în clasamentul
ţărilor cu cel mai mare PIB)
Datorie ca procent din PIB: 229,8% (cea mai mare
datorie - locul 1)
Locuitori care folosesc internetul: 79,5% (locul 17)
Rata mortalităţii la naștere: 2,4 la 1.000 de nașteri

scăzută rată de utilizare a internetului din lume)
Rata mortalităţii la naștere: 56,2 la 1.000 de nașteri
(locul 25 în clasamentul ţărilor cu cea mai mare rată a
RMN)
8. Lesotho
Scor GCI: 3,19
PIB per capita: 1.264 dolari (locul 30)
Datorie ca procent din PIB: 39,6%
Locuitori care folosesc internetul: 4,2% (locul 15)
Rata mortalităţii la naștere: 64,6 la 1.000 de nașteri
7. Mozambic
Scor GCI: 3,17
PIB per capita: 583 dolari (locul 11)
Datorie ca procent din PIB: 33,2% (locul 51)
Locuitori care folosesc internetul: 4,3% (locul 16)
Rata mortalităţii la naștere: 92,2 la 1.000 de nașteri
4. Suedia
Scor GCI: 5,53
PIB per capitaă: 56.956 dolari (locul 8)
Datorie ca procent din PIB: 37,4% (locul 64)
Locuitori care folosesc internetul: 91,0% (locul 4)
Rata mortalităţii la naștere: 2,3 la 1.000 de nașteri
3. Finlanda
Scor GCI: 5,55
PIB per capita: 49.350 dolari (locul 12)
Datorie ca procent din PIB: 48,6% (locul 52)
Locuitori care folosesc internetul: 89,4% (locul 7)
Rata mortalităţii la naștere: 2,4 la 1.000 de nașteri

9. Hong Kong SAR
Scor GCI: 5,41
PIB per capita: 34.049 dolari (locul 26)
Datorie ca procent din PIB: 33,9% (locul 52)
Locuitori care folosesc internetul: 74,5% (locul 25)
Rata mortalităţii la naștere: 1,3 la 1.000 de nașteri

2. Singapore
Scor GCI: 5,67
PIB per capita: 49.271 dolari (locul 13)
Datorie ca procent din PIB: 100,8% (locul 10)
Locuitori care folosesc internetul: 75,0% (locul 24)
Rata mortalităţii la naștere: 2,1 la 1.000 de nașteri

8. Marea Britanie
Scor GCI: 5,45
PIB per capita: 38.592 dolari (locul 22)
Datorie ca procent din PIB: 82,5% (locul 18)
Locuitori care folosesc internetul: 82,0% (locul 14)
Rata mortalităţii la naștere: 4,6 la 1.000 de nașteri

1. Elveţia
Scor GCI: 5,72
PIB per capita: 81.161 dolari (locul 4)
Datorie ca procent din PIB: 48,6% (locul 51)
Locuitori care folosesc internetul: 85,2% (locul 10)
Rata mortalităţii la naștere: 4,1 la 1.000 de nașteri

7. Statele Unite ale Americii
Scor GCI: 5,47
PIB per capita: 48.387 dolari (locul 14)
Datorie ca procent din PIB: 102,9% (locul 9 în clasamentul
ţărilor cu cea mai mare datorie)
Locuitori care folosesc internetul: 77,9% (locul 20)
Rata mortalităţii la naștere: 6,5 la 1.000 de nașteri

Cele mai slabe economii ale lumii

6. Germania
Scor GCI: 5,48
PIB per capita: 43.742 dolari (locul 20)
Datorie ca procent din PIB: 81,5% (locul 19)
Locuitori care folosesc internetul: 83,0% (locul 12)
Rata mortalităţii la naștere: 3,4 la 1.000 de nașteri

10. Swaziland
Scor GCI: 3,28
PIB per capita: 3.358 dolari (locul 51 în clasamentul
celor mai mici PIB-uri per capita)
Datorie ca procent din PIB: 17,5% (locul 22 în clasamentul
ţărilor cu cel mai scăzut nivel al datoriei)
Locuitori care folosesc internetul: 18,1% (locul 46 în
clasamentul ţărilor cu cea mai scăzută rată de utilizare a internetului)
Rata mortalităţii la naștere: 55,1 la 1.000 de nașteri
(locul 27 în clasamentul ţărilor cu cea mai mare rată a
RMN)

5. Olanda
Scor GCI: 5,50
PIB per capita: 50.355 dolari (locul 10)
Datorie ca procent din PIB: 66,2% (locul 35)
Locuitori care folosesc internetul: 92,3% (locul 3)
Rata mortalităţii la naștere: 3,6 la 1.000 de nașteri

9. Timor-Leste
Scor GCI: 3,27
PIB per capita: 3.949 dolari (locul 56)
Datorie ca procent din PIB: 0% (cea mai scăzută datorie
din lume)
Locuitori care folosesc internetul: 0,9% (a doua cea mai

6. Ciad
Scor GCI: 3,05
PIB per capita: 892 dolari (locul 23)
Datorie ca procent din PIB: 32,2% (locul 47)
Locuitori care folosesc internetul: 1,9% (locul 7)
Rata mortalităţii la naștere: 98,9 la 1.000 de nașteri
(locul 3)
5. Yemen
Scor GCI: 2,97
PIB per capita: 1.340 dolari (locul 32)
Datorie ca procent din PIB: 42,5% (locul 66)
Locuitori care folosesc internetul: 14,9% (locul 37)
Rata mortalităţii la naștere: 57,3 la 1.000 de nașteri
4. Guineea
Scor GCI: 2,90
PIB per capita: 492 dolari (locul 8)
Datorie ca procent din PIB: 72,2% (locul 26)
Locuitori care folosesc internetul: 1,3% (locul 5)
Rata mortalităţii la naștere: 81,2 la 1.000 de nașteri
3. Haiti
Scor GCI: 2,90
PIB per capita: 738 dolari (locul 18)
Datorie ca procent din PIB: 10,6% (locul 13)
Locuitori care folosesc internetul: 8,4% (locul 23)
Rata mortalităţii la naștere: 70,4 la 1.000 de nașteri
(locul 14)
2. Sierra Leone
Scor GCI: 2,82
PIB per capita: 366 dolari (locul 5)
Datorie ca procent din PIB: 60% (locul 39)
Locuitori care folosesc internetul: 0,3% (cel mai scăzut
nivel din lume)
Rata mortalităţii la naștere: 113,7 la 1.000 de nașteri
(cel mai ridicat nivel din lume)
1. Burundi
Scor GCI: 2,78
PIB per capita: 279 dolari (cel mai scăzut PIB din lume)
Datorie ca procent din PIB: 35,3% (locul 58)
Locuitori care folosesc internetul: 1,1% (locul 4)
Rata mortalităţii la naștere: 87,8 la 1.000 de nașteri
(locul 7)

Tofăleanu (Stamate) Georgiana Alina
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Proiecte necesare

Dunărea, un liant al unităţii
Europei
Din sudul Germaniei și până la Marea
Neagră, apele Dunării străbat zece state.
UE și-a propus să transforme fluviul
într-un liant al acestei părţi a lumii, în
care trăiesc mai bine de 100 de milioane
de oameni reprezentând aproape un
sfert din populaţia Uniunii celor 27. O
reuniune de bilanţ s-a desfășurat la Regensburg.
Șvabii dunăreni sunt de veacuri cunoscuţi în sud-estul Europei. Acești coloniști germani s-au instalat începând
cu secolul 17 în Câmpia Panonică de-a
lungul Dunării. Venirea lor a impulsionat
economia și a stimulat legăturile între
germani și popoarele riverane. Ultima
conflagraţie mondială și Cortina de Fier
au întrerupt brutal această evoluţie.
Urmările se pot vedea și astăzi. Numai
10 la sută din capacitatea de transport
fluvial este folosită. Cooperarea regională
continuă să fie pentru mulţi un cuvânt
străin. Ţări vecine cum ar fi România și
Bulgaria fac mai mult comerţ cu Germania decât între ele fiindcă lipsește infrastructura, de exemplu poduri suficiente
peste Dunăre. Riveranii la Dunăre se
confruntă cu probleme ecologice, surse
nesigure de energie, infrastructură precară
și lipsa de perspectivă.
Așa-numita strategie a UE pentru
bazinul Dunării este menită să întărească
cooperarea statelor riverane. Accentul
se pune pe proiecte de mediu, cultură,
știinţă, securitate, energie și mai ales

economie. Chemate la cooperare sunt
opt state membre ale UE, în speţă Austria,
Bulgaria, Cehia, Germania, România,
Slovacia, Slovenia și Ungaria, și șase ţări
care nu deţin acest statut: Bosnia-Herţegovina, Croaţia, Muntenegru, Republica
Moldova, Serbia și Ucraina.
La un an după ce Consiliul European
și-a stabilit strategia, există proiecte pe
cale de realizare. Spre exemplu, în landul
german Baden-Württemberg, unde se
află izvoarele Dunării și unde trăiesc
aproape 300.000 de oameni proveniţi
din ţările pe care Dunărea le străbate.
Guvernul regional de la Stuttgart a înfiinţat împreună cu Universităţi din Slovacia, Serbia și România patru Centre
pentru Tehnologie, având menirea de a
facilita transferul de știinţă dinspre Universităţi către întreprinderi.
Strategia pentru bazinul Dunării are

fonduri sufieciente la dispoziţie. Din păcate numeroase state sud-esteuropene,
dar cu precădere România, nu atrag
decât cu mari ezitări fonduri. Explicaţia
rezidă în proasta organizare a administraţiei, birocraţie și corupţie.
Și ţările dunărene resimt criza din
plin. De aceea trebuie să înveţe să-și administreze mai eficient resursele. Prin
cooperare ar putea să apară, potrivit UE,
un însemnat potenţial de creștere economică, inclusiv noi locuri de muncă,
începând din Baden- Württemberg și
până în Republica Moldova. Până atunci
mai este însă cale lungă. România și
Serbia se confruntă în prezent cu un
adevărat exod de populaţie. Mai ales
tinerii pleacă - dar în direcţie inversă,
comparativ cu șvabii dunăreni de acum
câteva veacuri.

Zaharia Adrian

Noutăţile acestui an

Cardul de sănătate
și reţetele electronice, obligatorii

Cardul de sănătate și reţetele electronice sunt obligatorii
de la 1 ianuarie 2013. Cardul (CEAS) reprezintă un instrument
la purtător pentru identificarea pacientului în sistemul naţional
de asigurări sociale de sănătate și permite decontarea serviciilor
medicale reale efectuate de către acesta.
„Implementarea Cardului este încă un pas important în
reformarea sistemului românesc de asigurări sociale de sănătate,
prin îmbunătăţirea serviciilor medicale și farmaceutice, precum
și prin creșterea transparenţei și diminuarea fraudei la nivelul
serviciilor medicale. Sistemul este construit pe platforma Sistemului Informatic Unic Integrat și completează Reţeta Electronică, sistem deja utilizat și care va deveni obligatoriu de
asemenea tot de la 1 ianuarie 2013”, a explicat președintele
CNAS, dr. Doru Bădescu, cu ocazia implementării sistemului,

la Arad.
Cardul este obligatoriu de la 1 ianuarie 2013 pentru toţi
cetăţenii români de peste 18 ani și va conţine datele de
identificare ale posesorului, respectiv numele acestuia, codul
unic de asigurat (format din 20 de caractere și diferit de
CNP), precum și informaţii medicale despre deţinător.
Cardul va permite atât identificarea calităţii de asigurat lucru care va certifica utilizarea corectă a fondului de asigurări
sociale de sănătate pentru pacientul care s-a prezentat la
medic, cât și accesul medicilor de familie și medicilor de
urgenţă la o serie de date medicale cu risc vital ale pacienţilor.
Cu acordul pacientului, medicul de familie va încărca pe card
date medicale precum persoane de contact în caz de urgenţă,
grupa sanguină, donator de organe și boli cronice, informaţii
care pot salva viaţa pacientului, putându-se evita administrarea
de medicamente incompatibile cu profilul său medical.
Cardul Electronic de Asigurări Sociale de Sănătate se va
distribui în prima parte a anului 2013, costul acestuia fiind
suportat din bugetul Ministerului Sănătăţii, Compania Naţională
„Imprimeria Naţională” coordonând procesul de realizare a
suportului din plastic.
De asemenea, din 1 ianuarie 2013, medicii vor prescrie,
obligatoriu, medicaţia numai în format electronic. Reţeta electronică a fost introdusă la 1 iulie 2012 și a funcţionat în
paralel cu reţeta clasică.

Năstasă Roxana

România, locul 42 în topul
celor mai libere economii
din lume
Hong Kong oferă cea mai mare libertate economică
din lume, cu un scor de 8,90 din 10, iar România se
clasează pe locul 42 cu un scor de 7,27 într-un clasament
realizat de institutul canadian de cercetare Fraser.
Potrivit raportului anual „Economic Freedom of the
World”, cele mai libere economii din lume sunt Hong
Kong, Singapore, Noua Zeelandă, Elveţia, Australia și
Canada (la egalitate) Bahrein, Insulele Mauriţius, Finlanda
și Chile. La polul opus se situează Venezuela, Myanmar,
Zimbabwe, Republica Congo și Angola.
Institutul canadian subliniază însă că, atunci când ratingurile sunt ajustate pentru a ţine cont de modificările
care au survenit în ultimii ani, unele state africane precum
și fostele state comuniste au înregistrat cele mai mari
creșteri ale libertăţii economice din lume. De exemplu,
România a urcat pe locul 42 de pe locul 110 pe care îl
ocupa în anul 2000.
Raportul realizat de Fraser Institute analizează gradul
în care politicile și instituţiile unei ţări susţin libertatea
economică prin intermediul a 42 de indicatori care se grupează după cinci domenii: dimensiunea guvernului, sistemul
legislativ și drepturile de proprietate, accesul la finanţare,
libertatea comerţului internaţional și gradul de reglementare
al pieţelor. Studiul Fraser se bazează pe date din 2010,
acestea fiind cele mai recente informaţii disponibile pentru
toate cele 144 de ţări incluse în clasament.

Tofăleanu (Cristea) Laura Monica

România, după Sri Lanka
și Mongolia întrun top
privind prosperitatea
Între ţările est-europene, România este devansată de
Cehia (locul 28), Polonia, (32) Ungaria (39), dar și de
Bulgaria, care ocupă poziţia 48. Pe primele cinci locuri în
acest clasament se află Norvegia, Danemarca, Suedia,
Australia și Noua Zeelandă, în timp ce Statele Unite ocupă
abia poziţia a 12-a, urmate în ordine de Marea Britanie și
Germania. Franţa se află pe locul 21, iar Spania pe 23.
La realizarea clasamentului a fost calculat un indice
care a luat în considerare factorii economie, antreprenoriat
și oportunităţi, guvernanţă, educaţie, sănătate, siguranţă
și securitate, libertate personală și capitalul social.
România a obţinut cea mai bună poziţie la capitolul
siguranţă și securitate (47), urmat de domeniile educaţie
și antreprenoriat, ambele pe locul 49. Cea mai slabă
poziţie, respectiv 113, a fost înregistrată de România în
cazul capitalului social. România s-a plasat pe locul 94 în
privinţa economiei, pe 71 în domeniul guvernanţei, pe
64 în cel al sănătăţii și abia pe locul 81 în cazul libertăţii
personale. În urma României s-au plasat state precum
Rusia (66) și Ucraina (71).
Institutul a inclus în clasament în 2012 încă 32 de ţări,
astfel că numărul total al statelor evaluate a ajuns la 142.
Studiul acoperă 96% din populaţia lumii, în încercarea de
a evalua sănătatea economică a unei naţiuni dincolo de
indicatori precum Produsul Intern Brut.

Resmeriţă Sebastian Alexandru
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Fondul
Post Privatizare:

România,
pe locul 53
întrun clasament
global privind
iniţiativa privată

Deutsche Welle:

UE vrea mai multe femei
în posturi de conducere
Uniunea Europeană sporește presiunile
asupra marilor întreprinderi, pentru ca acestea
să angajeze mai multe femei în funcţii de conducere. Potrivit comisarului UE pentru Justiţie,
Viviane Reding, până în anul 2020 femeile ar
trebui să reprezinte 40 la sută dintre membrii
consiliilor de administraţie. Deja de mai multă
vreme, Viviane Reding pledează pentru angajarea mai multor femei în astfel de posturi.
Acum și-a cam pierdut răbdarea cu unele ţări
(mai ales cu Germania), care nu reușesc să
elimine dezechilibrul dintre bărbaţi și femei
ce domnește în posturile de conducere.
Un reprezentant al biroului comisarului
UE pentru Justiţie a precizat, pentru Deutsche
Welle, că se urmărește adoptarea, până în
toamna acestui an, a unei linii directoare, prin
care toate cele 27 de state membre al UE vor
trebui să adopte o lege care să oblige companiile
înregistrate la bursă până la 1 ianuarie 2020 să
introducă așa-numite cote pentru femei.

Cel puţin două din cinci

România se plasează pe locul 53, din 59
de ţări analizate, într-un clasament global
privind iniţiativa privată, arată un studiu realizat de Fondul Post Privatizare.
„Între nivelul antreprenorial al unei ţări și
nivelul ei de dezvoltare economică există o
corelaţie directă. Rapoartele întocmite de
Monitorul Global pentru Antreprenoriat (GEM)
confirmă, prin datele și evaluările prezentate
la nivel de ţară sau globale, faptul că dezvoltarea economică depinde de activitatea antreprenorială generală a oricărei regiuni. Rapoartele GEM pun în evidenţă diferenţieri
ale acestei dependenţe, în funcţie de tipul
economiilor din ţările evaluate. Astfel, în economiile orientate pe factorii de producţie,
existente în ţările mai sărace, ratele medii
ale activităţilor antreprenoriale în faza iniţială
sunt mai mari, ceea ce exprimă necesitatea
de creștere a produsului intern brut (PIB)
prin iniţierea de noi afaceri”, arată studiul.
Potrivit documentului, în raport cu indicatorul global, România are o situaţie precară,
poziţionându-se numai pe locul 53, între cele
59 de state evaluate. Aceeași poziţie inferioară
se menţine și în clasamentul ţărilor cu economie bazată pe eficienţă, unde România
ocupă locul 23 din totalul de 24 de ţări.
În economiile orientate către eficienţă,
unde valorile indicatorului PIB/capita sunt
mai ridicate, ratele activităţilor antreprenoriale
în faza iniţială sunt mai reduse, în timp ce în
economiile bazate pe inovaţie aceste rate
sunt mai înalte, tocmai datorită oportunităţilor
pentru dezvoltare antreprenorială și inovaţie
ale mediului economic. Un caz particular
este cel al ţărilor din Europa de Est, între
care se află și România, care au traversat o
perioadă de profunde transformări structurale
de sistem concomitent cu scăderi importante
ale populaţiei, subliniază documentul.

Resmeriţă Sebastian Alexandru

Și ziarele Welt am Sonntag și Süddeutsche
Zeitung au publicat detalii cu privire la iniţiativa comisarei pentru Justiţie, Viviane
Reding. Astfel, până în 2020, membrii consiliilor de administraţie ar trebui să fie în

proporţie de 40 la sută femei. Un bărbat nu
ar urma să obţină funcţia respectivă dacă
printre candidaţii cu aceleași calificări se
numără și femei. "Important de înţeles e
faptul că nu avem de-a face cu o discriminare
pozitivă", a subliniat purtătorul de cuvânt
al Comisiei și a reamintit că o femeie va
avea parte de un tratament preferenţial doar
dacă e la fel de competentă profesional ca și
candidatul masculin. Dacă întreprinderile
încalcă prevederile UE, vor fi pasibile de
pedeapsă. Aceasta ar putea consta în amenzi
sau reduceri de subvenţii. Ţările respective
vor avea, însă, de decis asupra sancţiunilor.
Iniţiativa UE nu va trebui respectată și de
companiile mici și mijlocii, cu mai puţin de
250 de angajaţi și o cifră de afaceri anuală
de sub 50 de milioane de euro.

Copilul problemă, Germania
În repetate rânduri, Reding a criticat Germania pentru inegalitatea în drepturi dintre
bărbaţi și femei pe piaţa muncii. Potrivit unei
statistici a OECD, dată publicităţii în luna
mai, în Germania s-a putut constata cea mai
mare discrepanţă dintre salariile bărbaţilor
și femeilor. Femeile câștigă, în medie, o
cincime mai puţin decât colegii bărbaţi. Apoi

consiliile directoare ale companiilor sunt alcătuite în Germania aproape în întregime
din bărbaţi. Consiliile de adminsitraţie au în
componenţa lor mai multe femei decât în
trecut - 10-15 procente - totuși mult mai
puţin decât o cere Comisia UE. Iniţiativa comisarei UE, Viviane Reding, este susţinută,
în Germania, de ministrul Muncii, Ursula
von der Leyen, care a declarat ziarului Welt
am Sonntag că, "dacă statele UE vor să
rămână competitive, atunci au nevoie de mai
multe femei în funcţii de conducere".

Talpeș Lucian

Oportunitate de angajare

Irlanda a ridicat restricţiile de muncă pentru români
Irlanda a ridicat restricţiile pe piaţa muncii
pentru români, începând cu luna iulie, astfel
că angajatorii din această ţară au început recrutările. Potrivit Tjobs.ro, oferta este destul
de variată, iar salariile încep de la 900 de
lire. De exemplu, un ospătar la un restaurant
de lux din Dublin câștigă 1.000 de lire, în
timp ce o asistentă medicală poate obţine
între 1.800 și 2.200 de lire. De asemenea, se

mai caută măcelări români, care vor fi remuneraţi cu cel puţin 1.300 de lire, precum
și pizzari (900-1.000 lire).
Cele mai multe oferte sunt în industria
textilă. O firmă din acest domeniu dorește
să angajeze un manager de producţie tricotaje,
confecţioneri tricotaje și tehnicieni design
tricotaje. Angajatorul oferă, pe lângă salariul
de bază care se negociază la interviu, concediu

plătit, ore suplimentare plătite și bonusuri.
Toţi românii care doresc să aplice pentru
aceste poziţii trebuie să aibă cunoștinţe foarte
bune de limba engleză și, întrucât contractele
sunt pe perioadă nedeterminată, să fie dispuse
să rămână în Irlanda o perioadă mai lungă
de timp.

În noiembrie,

2.478 de șomeri cu vârsta sub
25 de ani, la nivelul judeţului Galaţi
Un raport al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi scoate
la iveală faptul că la sfârșitul lunii noiembrie
erau înregistraţi în evidenţele instituţiei 17.168
de șomeri, din care 7.201 erau femei. Din cei
17.168 de șomeri din judeţul Galaţi, doar 4.541
primeau indemnizaţie de șomaj. Analiza scoate
la iveală faptul că cei mai mulţi șomeri provin
din rândul muncitorilor, fiind vorba de 13.693
de persoane, din care 5.327 erau femei. Pe
locul doi se află șomerii care au studii medii,
fiind vorba de 2.419 de persoane, din care
1.231 sunt femei. Cât despre șomerii cu studii
superioare, numărul acestora era de 1.056 la
sfârșitul lunii noiembrie, din care 643 erau reprezentante ale sexului frumos.
Raportat la categoria de vârstă, cei mai
mulţi șomeri, și anume 4.700, aveau vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, în timp ce 3.946
șomeri aveau vârsta cuprinsă între 30 și 39 de
ani. Nici tinerii care au maxim 25 de ani nu își
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găsesc un loc de muncă prea ușor, în evidenţa
AJOFM Galaţi fiind 2.478 de șomeri tineri, în
timp ce numărul șomerilor care au vârsta mai
mare de 55 de ani se ridică la 2.834 iar numărul
șomerilor care au o vârstă cuprinsă între 50 și
55 de ani se ridică la 2.188.
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