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Golaniada - 
20 de ani de nedreptate…  

Închiderea Coffee 
Shop-urilor - Vis frumos 
devenit realitate sau co[mar? 

� Cu toții am auzit de 

mineriada din 13-15 iunie 1990.

Atunci, minerii din Valea Jiului au

fost aduși pentru a ajuta forțele de

ordine să înăbușe demonstrația 

studenților din Piața Universității.

Acum la 20 de ani mai târziu, 

tot nu se cunosc vinovații �
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Primul pas spre 
normalitate: Suceava 
are din nou teatru
� Începând cu 14 februarie 2010, studenţii

suceveni pot merge la reprezentaţiile 

Companiei Teatrale Bucovina, plătind un preţ

special studenţesc de 10 lei. �
Pag. 5

� După cum bine ştiţi, aşa zisele "magazine de

vise" şi-au închis uşile acum aproximativ o 

săptămână în urma unor ordonanţe de urgenţă.

Părerile în legătură cu luarea acestei măsuri sunt

împărţite de la "e mai bine aşa" până la "de acum

va fi şi mai rău". �
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Cârcota[ul de serviciu:
O cump\r sau nu? 
This is the Question…  
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iPad, iPhone cu steroizi
sau revolu]ie tehnologic\
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Solidaritate fa]\ 
de studen]ii din Iran  
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Cezar Mihai Hâj-
Pre[edinte al Alian]ei
Na]ionale a Studen]ilor
din România(ANOSR)
“Rolul
A.N.O.S.R.
se rezumă
în câteva
cuvinte: ”
Vocea şi
pumnul
studenţilor
la nivel
naţional” Pag.6
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European Students` Union
împreună cu Iranian Youths
Networks au demarat campa-
nia cu numele END OPPRES-
SION, dedicată studenţilor
arestaţi şi condamnaţi la
moarte în Iran. 

Campania a dorit să trans-
mită un mesaj de protest îm-
potriva acţiunilor guvernului
iranian şi să evidenţieze impor-
tanţa susţinerii recentei lupte

iraniene pentru libertate, egali-
tate şi democraţie.

Astfel, organizaţiile stu-
denţeşti membre ANOSR din
diferite centre universitare din
România, printre care şi Asoci-
aţia Studenţilor din Suceava s-
au alăturat altor 20 de centre
universitare din Europa în semn
de solidaritate faţă de studenţii
iranieni.

În ultimele 7 luni, lumea în-
treagă a fost martoră la
groaznica injustiţie făcută de
guvernul iranian împotriva
protestatarilor paşnici. 

Cel puţin 8 persoane au fost
ucise şi cel puţin 1300 arestate
între care şi numeroşi studenţi.
Scenele din Teheran aduceau
aminte de Revoluţie şi situaţia
celor arestaţi nu s-a schimbat
cu nimic.  

Făcând parte din  ţara în care
studenţii au participat la o miş-
care socială violentă acum 20
de ani, cred ca am avea minima
datorie să acţionăm.

Astfel, în data de 11 febru-
arie, între orele 11-14, organi-
zaţiile membre ANOSR s-au
mobilizat într-o acţiune simbol-

ică: studenţii au purtat bande-
role şi haine negre şi au mers la
biserică pentru a aprinde 8
lumânări în memoria celor
morţi şi 25 de lumânări pentru
cei vii. Fiind o acţiune naţională
a tuturor organizaţiilor membre
ANOSR, la nivel naţional s-a
atins un număr de peste 1300
de lumânări în sprijinul celor vii.

Campania END OPPRESSION
este o acţiune la nivel inter-
naţional, iar în data de 11 feb-
ruarie s-au desfăşurat proteste
concomitent în întreaga Europă
în următoarele oraşe princi-
palele: Amsterdam, Eindhoven,
Groningen, The Hague
(Olanda), Copenhaga, Arhus
(Danemarca), Berlin, Frankfurt,
Hannover, Nurembeg, (Germa-
nia), Roma, Florenţa, Milano,
(Italia), Londra (Anglia), Stock-
holm, Gotenberg (Suedia), Oslo
(Norvegia), Paris (Franţa), Brux-
elles.

În Bucureşti acţiunea a avut
loc în Piaţa Unirii, unde stu-
denţii români îmbrăcaţi în
negru au ţinut un moment de
reculegere şi au aprins lumânări
la Biserica Ortodoxă Română.

Acţiunea de solidarizare a
avut loc şi în mediul online pe
site-urile organizaţiilor, pe con-
turile de Facebook şi pe Yahoo
Messenger. Astfel, organizaţia
suceveană a avut posibilitatea
de a susţine această acţiune pe
blogul ASUS.

La momentul planificării cam-
paniei, ANOSR spera ca la
această acţiune să se alăture
cât mai mulţi studenţi, întrucât
drepturile omului şi democraţia
sunt pentru toţi oamenii. 

Ţinând cont că acţiunea a
avut loc deja, nu-i putem in-
forma pe cei interesaţi decât
astfel, prin articole de genul
celui pe care l-aţi parcurs. 

Pe viitor, sperăm că vă veţi
alătura susţinătorilor acestei
cauze deosebite şi că şi la
Suceava vor avea loc astfel de
manifestaţii non-violente care
să arate consideraţia faţă de
suferinţele pe care studenţii
iranieni au avut curaj să le su-
porte, în ideea învingerii opri-
matorilor şi celor care le încalcă
libertatea.

Lavinia AVASILOAIE

Solidaritate fa]\ de studen]ii din Iran
Alianţa Naţională 

a Organizaţiilor 

Studenţeşti din 

România s-a alăturat 

organizaţiilor stu-

denţeşti membre în

European Student’s

Union (ESU) într-o

acţiune de respect şi

solidaritate faţă de

studenţii protestatari

din Iran care a avut

loc în data de 11 

februarie între orele

11-14 în toată ţara

În universităţile din România există profesori
care, prin munca şi devotamentul lor pentru
profesia aleasă reprezintă adevărate valori, pe
care societatea românească este datoare să le
recunoască. Pentru că exemplele de bună prac-
tică sunt prea puţin cunoscute în România, in-
iţiativa noastră de a le promova justifică însăşi
existenţa Galei Profesorului Bologna. 

Depinde numai de noi să transmitem întregii
societăţi academice mesajul „Teaching mat-
ters!”. Acesta este mesajul care reflectă esenţa
proiectului: recunoaştem eforturile profesorilor
care câştigă prezenţa, respectul şi atenţia stu-
denţilor prin creativitatea metodelor de predare
adaptate stilului de viaţă al studentului secolului
XXI, prin jovialitatea şi uşurinţa cu care se lasă
înţeleşi de către studenţi, prin darul oratoriei şi
încrederea pe are o manifestă faţă de capaci-
tatea de dezvoltare şi înţelegere a studenţilor. 

Ne pasă de aportul pe care aceşti profesori îl
aduc învăţământului superior din România, şi nu
în ultimul rând, recunoaştem contribuţia lor în
dezvoltarea şi implementarea educaţiei de cali-
tate în universităţile româneşti.

Îi vom căuta pe aceşti profesori care se bucură
de stima studenţilor şi îi vom premia în semn de
recunoaştere în cadrul Galei Profesorului Bol-
gna. 

Cine este profesorul Bologna?
Un specialist, pasionat de educaţie, care

folosește tehnologia și metodele potrivite de
predare cu scopul de a pregăti studenţii pentru
integrarea în piaţa muncii și mai important, în
societatea de mâine. Un profesor bologna anal-
izează, răspunde nevoilor morale dar și etice ale
studenţilor, știe să decodifice informaţia într-un
limbaj corect, firesc, apropiat; este pedagogul
care lasă senzaţia generală de prietenie / afecţi-
une / apropiere, echitate între generaţii.

Este cel care câştigă prezenţa, respectul şi
atenţia studenţilor prin creativitatea metodelor
de predare adaptate stilului de viaţă al studen-
tului secolului XXI, prin jovialitatea şi uşurinţa cu
care se lasă înţeles de către studenţi,

prin darul oratoriei şi încrederea pe are o
manifestă faţă de capacitatea de dezvoltare şi
înţelegere a studenţilor. 

Proful Bologna este cel care nu-ţi lasă timp să

te gândeşti la pauza dintre cursuri. Este proful
care te surprinde mereu prin inovaţie şi creativ-
itate! 

Proful Bologna este cel care nu foloseşte foile
de prezenţe în scopul de a atrage studenţii la
cursuri. Este cel care îi face pe studenţi să se
simtă atraşi şi interesaţi de educaţie şi de de-
scoperirea ei. 

Profesorul Bologna este cadoul pe care stu-
dentul îl deschide cu interes şi curiozitate la
fiecare curs!

Promov\m valoarea, 
promov\m „Profesorii Tari”!

Cu toţii am auzit de mineriada din 13-15 iunie 1990.
Atunci, minerii din Valea Jiului au fost aduși pentru a ajuta
forţele de ordine să înăbușe demonstraţia studenţilor din
Piaţa Universităţii. Aceștia din urmă cereau democraţie ade-
varată și prostestau împotriva continuării comunismului în
forma FSN (Frontul Salvării Naţionale). Minerii, conduși de
faimosul Miron Cosma au  pătruns în incinta Facultăţii de Ge-
ologie, unde au ocupat balconul, simbolul libertăţii de opinie
şi au devastat o colecţie unică în Europa de flori de mină şi
zăcăminte geologice ca şi sediul Ligii Studenţilor (prima formă
de mișcare studenţească din România). O soartă asemănă-
toare au avut şi Facultatea de Litere şi cea de Matematică,
dar şi Institutul de Arhitectură Ion Mincu.  Majoritatea lider-
ilor studenţilor de atunci au fost bătuti, iar președinte Ligii
Studenţilor a fost chiar aruncat în fântâna de la Universitate,
scămpând cu viaţă doar printr-un miracol. 

În mod oficial, în urma evenimentelor din vara anului 1990
au fost răniţi 746 de oameni și au murit 6. Totuși, reprezen-
tanţii Asociaţiei Victimelor Mineriadelor susţin că numărul
morţilor este de peste 100. Cu toate acestea, în data de 15
iunie 1990, președintele de atunci, Ion Iliescu i-a lăudat pe
acei mineri, numind acţiunea lor “vitejească”.

Acum la 20 de ani mai târziu, tot nu se cunosc vinovaţii și
tot nu am văzut vreun progres substanţial al anchetei.  Motiv
pentru care ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţiilor Stu-
denţești din România), Asociaţia 21 Decembrie 1990 și Se-
niorii Ligii Studenţilor, au organizat în data de 26 februarie
2010, o conferinţă de presă la sediul Asociaţiei 21 Decembrie
1990. În același  timp, 70 de studenţi îmbrăcaţi în negru au
depus câte două garoafe în faţa Înaltei Curţi de Casaţie
păstrând un moment de reculegere în memoria celor care au
murit în acele zile.

Fie ca adevărul să iasă la iveală în cât mai scurt timp !

Iulian FORSEA

20 de ani 
de nedreptate…
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Astăzi,  majoritatea bibliotecilor din
satele Republicii Moldova nu dispun de
un număr suficient de cărţi în limba
română cu grafie latină, păstrându-le pe
cele editate înainte de 1989. Deşi, în ul-
timii 20 de ani, peste Prut s-au editat
cărţi în română, criza economică perma-
nentă şi sărăcia, lipsa fondurilor sufi-
ciente de la buget nu au permis
înlocuirea cărţilor vechi cu unele noi.
Aceeaşi stare de insuficienţă priveşte şi
bibliotecile şco-

lilor din zonele rurale.
Campania are ca beneficiari: bibliote-

cile și şcolile din zona rurală, inclusiv cele
din regiunea transnistreană. Aceste  bib-
lioteci au fost selectate pe criteriul lipsei
de cărţi în limba română şi a numărului
de copii înscrişi. Sunt binevenite cărţi de
literatură română şi universală, poezii,
enciclopedii, atlasuri, cărţi şcolare, pre-
cum și literatură istorică etc.     

Cărţile vor fi donate în mai multe
etape.

Ne exprimăm speranţa că numărul
celor dispuși să ne ajute în înfăptuirea
prezentului demers va spori încontinuu,
astfel încât elevii și tinerii din Basarabia
să se poată bucura de tezaurul cultural și
istoric românesc regăsit în cărţile pe care
urmează să le primească datorită efortu-
lui nostru comun.

Grupul de Iniţiativă al Românilor din
Basarabia se angajează să asigure inven-
tarierea, împachetarea şi transportul
cărţilor.

Donaţiile pot fi făcute la secretariatul
Bibliotecii  Judeţene « G.I.Sbierea » , tel.
0230/530798.

Pentru alte detalii, vă rugăm să ne con-
tactaţi la numărul de telefon 0756-
407.054 (Oxana Greadcenco),
0757.516.469 (Dina Cepeliuc).

Apel c\tre suceveni : 
Trimite o carte peste Prut!

Liga Studenţilor

Basarabeni din 

România, din care 

face parte şi Grupul de

Iniţiativă al Românilor

din Basarabia,

Suceava,  a iniţiat un

proiect de dotare a 

şcolilor rurale din 

Republica Moldova 

cu carte românească,

intitulat „Trimite o carte

peste Prut”

Dacă ești stresat, nu are rost să mai
citești aceste rânduri fiindcă oricum ești
stresat și nu ţii minte, iar dacă nu ești
stresat….. ei bine…… nici să nu fii!!! 

1. Dacă nu ai un profesor îndrumător,
nu intra în panică pentru că durează mai
mult să ieși din panică decât să rezolvi
situaţia. Totuși, să nu alegi nici cel mai
sever profesor pentru că ....sincer....... o
să-ţi fie frică să-l întrebi tot felul de
chestii mărunte iar dacă îl alegi pe cel
mai indulgent, crede-mă că are deja o
groază de studenţi pe cap și nu are timp
să-ţi corecteze bine lucrarea. 

2. Dacă vrei să ”copy & paste” ai două
opţiuni: ori renunţi ori te apuci să faci  un
”copy & paste” inteligent şi în limita
bunului simţ. Atenţie!.....trebuie să pui
note de subsol, să adaugi bibliografie iar

la materialele luate de pe net, trebuie să
scrii și data preluării  informaţiei. Este in-
dicat să faci și o concluzie personală,
pentru că profesorii deţin un mic pro-
grămel de copyright. E atât de simpatic și
scump ”progrămelul”, încât are nevoie
de câteva cuvinte din lucrarea ta și va
spune exact de unde ai copiat și cât ai
copiat. 

3. Să nu  te apuci deopotrivă de toate
capitolele, fiindcă nu vei face  bine la nici
unul. Lucrează eficient la un capitol,
trimite-l la profesor pentru corectare și
ia o pauză de o zi-două, încarcă-ţi ba-
teriile, elimină stresul și oboseala.

4. Să nu  cumperi toată cafeaua de la
magazine și să nu o bei pe toată deo-
dată, e drept……. o să stai treaz câteva
zile, dar, pe lângă  intoxicarea din cauza
cofeinei, nici nu o să te poţi concentra.
Jumătate de oră de somn plus un fresh
rece de fructe vor face minuni.

5.  Dacă vrei să cumperi licenţa, mai
bine te-ai  gândi de două ori. De ce nu-ţi
alegi o tema simplă care să-ţi placă? O
să lucrezi la ea cu plăcere, o să înveţi o
mulţime de lucruri noi iar cu banii pe
care vroiai să-i cheltui, poţi face cinste la
cartelă,  ieși în club, merge la shopping
sau….. poţi să îţi iei bilete la mare când
“LICENŢA” o să fie o amintire plăcută.

Stefan Valentin AIROAIE

Licen]a - 
e bine de [tiut

După cum se știe, 

imediat ce sesiunea 

se termină  agitația abia

începe căci  toată

lumea e stresată, 

îngrijorată datorită

lucrării de licență, 

așa că �niște mici 

sfaturi îţi pot fi de folos

Vin vremuri grele dragii mei…se apropie perioada li-
cenţelor. Este o problemă care îi preocupă pe cei conştiin-
cioşi încă din primul an de studiu. Trebuie să recunoaştem
că nu ne încadrăm cu toţii în această categorie şi probabil
acest subiect nu o să vă aducă nimic nou la cunoştinţă, dar
ţinând cont că e luna februarie, încă mai e timp să vă puneţi
pe treabă! Aviz celor care încă nu s-au preocupat de prob-
lema licenţei.

Ca şi cunoscător al subiectului mi-aş putea permite să fac
o categorisire a studenţilor din această prismă: studenţii
conştiincioşi, cărora într-adevăr le pasă de viitorul lor, stu-
denţii leneşi care se preocupă de această problemă pe ul-
tima sută de metri şi ultimii, dar nu şi cei din urmă în cele
mai multe cazuri, cei care îşi cumpără licenţa. Aceştia nu
conştientizează, însă, la ce risc se supun, nu că ne-ar păsa....
dar riscă să fie prinşi. Totuşi, cea mai mare problemă pe
care ar trebui să o dezbatem este situaţia în care studenţii
conştiincioşi ar putea lua note mai mici decât cei care îşi re-
zolvă problema licenţei prin cumpărarea ei.

Mi-am permis să-mi asum caracteristica de cunoscător al
problemei datorită faptului că am trecut prin această probă
de foc şi ca mulţi dintre voi m-am încadrat în categoria celor
care îşi construiesc licenţa cu “viteza luminii în vid”. Este
clar că a ajunge la această situaţie nu e tocmai cea mai
bună soluţie.

Aici intervine şi problema coordonatorului care nu îţi mai
acordă aceeaşi atenţie atât de necesară întocmirii unei li-
cenţe bine structurate, procurarea materialelor poate de-
veni costisitoare şi în acelaşi timp dificilă şi epuizarea ta ca
individ.

Morala este următoarea şi aici voi folosi un citat
aparţinând binecunoscutului Albert Einstein: “Citeşte la
timp, mai târziu s-ar putea să nu înţelegi”. Acelaşi lucru s-ar
putea întâmpla şi în situaţia ta, vei prezenta o licenţă nu

tocmai bine lucrată, din care nici tu nu cunoşti mare lucru şi
astfel vei ajunge să te mulţumeşti cu o notă pe care o şi
meriţi, dar care nici nu te va mulţumi.

Însă, mai întâlnim o situaţie nu tocmai plăcută, aceea în
care studenţii conştiincioşi sunt notaţi mai slab decât cei a
căror licenţă este cumpărată. Vă veţi întreba care este expli-
caţia. De multe ori această situaţie se datorează emoţiilor
distructive, dar există şi posibilitatea dezinteresului coordo-
natorilor faţă de munca studentului în cauză. Nu sunt multe
aceste situaţii, dar există.

Soluţia acestor probleme am crezut că o voi găsi în urma
scrierii acestui articol. Adică am sperat că voi deschide ochii
tăi...... studentule, dar şi că îi voi impulsiona pe domnii pro-
fesori să acorde o mai mare importanţă viitorului stu-
denţilor lor. Rezultatul, probabil... se va simţi mai târziu.
Chiar îmi doresc să existe un feedback pozitiv şi să nu fiu
considerată o cârcotaşă răuvoitoare din ambele perspec-
tive.

Lavinia AVASILOAIE

O cump\r sau nu? This is 
the Question… ��

Cine e în spatele Zidului?

Grupul a reuşit să reunească, da-
torită poate şi constanţei întîlnirilor
sale, un număr mare de  de partici-
panţi, majoritatea tineri poeţi, proza-
tori dar şi jurnalişti, muzicieni sau
artişti plastici precum şi iubitori de lit-
eratură sau artă. Serile dedicate lui
Mihai Eminescu sau cea organizată în
memoria poetului Grigore Vieru, Ser-
ile de Cinematecă, de Film Scurt şi cele
de Muzică au reunit în boema
mansardă a Music Pub-ului  zeci şi zeci
de participanţi activi.

Membrii cenaclului sunt în general
autori tineri care fie că au debutat în
volum precum Florin Dan Prodan, Vic-
tor Ov. Rusu, Dan Iordache, fie sunt la

vîrsta debuturilor în reviste literare,
printre cele mai prestigioase, dar şi a
premiilor la concursuri literare
naţionale: George Serediuc, Vlad
Sibechi, Roxana Baltaru, Alexandra
Lăţescu, Oxana Greadcenco, George
Sauciuc. Unii dintre aceştia sunt chiar
studenţi ai Universităţii “Ştefan cel
Mare”, încercând să deschidă apetitul
pentru manifestările de acest gen şi
celorlalţi colegi ai lor. 

O altă latură a activităţilor cenaclu-
lui o constituie colaborarea cu poeme,
proză sau articole în paginile revistelor
culturale sucevene şi totodată a celor
naţionale. Întîlnirile săptămînale au
fost, în general, axate pe şedinţe de
cenaclu propriu-zise (lecturi şi discuţii
critice), comemorarea sau
prezentarea unor scriitori de primă
mărime (Gellu Naum, Marin Sorescu,
Cezar Ivănescu, Charles Bukowski),
lansări de carte (Dan Iordache, Roland
Szekely, Claudiu Dobre), seri de cine-
matecă precum şi evenimente spe-
ciale: Noaptea devoratorilor de
poezie, videopoeme de George
Serediuc, Poezie şi jazz alive,  expoz-
iţie de grafică (Ioana Huţuleac).

Zidul va organiza în contin-
uare întâlniri în care discuţiile şi dez-
baterile vor captiva interesul,
mansarda păstrând mereu aceeaşi at-
mosferă prietenoasă, degajată, în care
iubitorii de poezie şi literatură, în gen-
eral, se vor simţi ca acasă. Vă aştep-
tăm!

Înfiinţat în toamna 

anului 2008,  ZIDUL 

DE HÂRTIE, cenaclu

de literatură şi artă

tânără, s-a dorit, de la

început, a fi un cataliza-

tor al energiilor literar-

artistice din Suceava şi

nu numai, un forum al

creatorilor de literatură

şi artă în spirit nou, 

deschis spre formele de

exprimare ale secolului

care abia a început 
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Vă plac poveștile, aventura, liber-
tatea? Anul trecut am facut o
mare nebunie în care am crezut

multă vreme: Cross USA – renegade style.
Aventura a început cu mult înainte să
ajung acolo. Dar ca să nu o lungim: am
aplicat pentru job, am discutat cu anga-
jatorul și m-am hotărât să fac școala de
şoferi pentru camion; am luat examenul
pe 10 iunie, iar pe 13 eram deja în State:
Cape Cod, Massachusetts – coasa de est.
Ajuns acolo, am livrat gheaţă 3 luni cu
gândul la ce avea să urmeze, plin de en-
tuziasm, până a venit ziua cea mare în
care m-am hotărât ca în loc să închiriez o
motocicletă, mai bine s-o cumpăr. Și aşa,
pe nepusă masă, m-am trezit căutând
motocicletă pe internet. Prima progra-
mare: un Suzuki uşor modificat, pe
care..... cum m-am urcat ..era să mor.
Când am simţit cum totul în jur fuge
înapoi, ochii au început să îmi lăcrimeze,
mâinile să strângă mai tare de manșoane
și pieptul să îmi tremure. Da’ și eu
nebun...... schimbam vitezele ca la curse.
Nu era de mine motorul ăla. După ce am
plecat de acolo, am stat 20 de minute pe
o bancă să-mi trag sufletul. Îmi tremurau
tălpile și genunchii și respiram suspinat,
cu ochii încă umezi. După ce mi-am mai
revenit, am pus mâna pe telefon și l-am
sunat pe tipul cu Honda Shadow (un
cruiser negru). Ajuns la el acasă, a ieşit
omul și mi-a dat ochelari de soare, o
cască d-aia Cruiser style de te lasă cu ure-
chile pe afară și mi-a zis: Be carefull, all-
right? Eram în tricou într-o zi frumoasă,
iar şoseaua era pustie. Am dat câteva
ture pe lângă plaja Atlanticului - o
plăcere. Mă potriveam atât de bine în șa..
Era a mea! Prima mea motocicletă!

Mi-am pus număr și am făcut câteva
pregătiri pentru marea aventură: cauciu-
curi, filtre, plăcuţe de frână, chaps,
mănuşi, cort, sac de dormit. După micile
investiţii nu aveam destui bani, așa că am
găsit și al doilea job – dish washer. O
săptămână am mers la 2 joburi.
Am strâns 1500 $, am
cumpărat o cameră foto și
am plecat.

A început aventura.. Eram
în al nouălea cer, nimic nu mai
conta. Putea să se întample
orice. Să fiu jefuit, să mi se strice
motorul, să mă pierd singur prin
America .. orice! Nu îmi mai păsa.
Orice s-ar fi întamplat.... făcea
parte din aventură.

A fost gustos drumul până la
New York – un soare calm îndul-
cea asfaltul de poveste al au-
tostrăzii, iar motorul torcea sub

mine ca un motan pe sobă într-o zi
geroasă. Am intrat în oraș seara, aproape
de apus. Drumuri ca la noi: gropi nasoale
și șoferi nebuni. Cel puţin la intrarea în
oraş.. Am nimerit în Bronx, că deh......așa-
s eu, mai norocos. Și dă-i bice tată, să ies
repede de acolo că pleca soarele de pe
cer și rămâneam singur printre lupi –
pradă sigură. Poliţie ioc, blocuri nasoale,
pasaje din fier cu vopsea jupită de vreme
și de rugină, peisaj terifiant, negri cât în-
cape.... Opream la semafor cu o mână pe
acceleraţie și cealaltă gata să lase am-
breiajul; mă strângea în spate când se
uita câte unul la mine. Recunosc, mi-a

fost frică. Aveam cuţitul la mine, dar
ce folos? După minute de stress și

disperare mi-am mai revenit:
eram în Manhattan și admiram

zgârie-norii care păreau că nu se mai
terminau, mai ales că soarele
deja nu se mai vedea. Am urmat
apoi tunelul Lincoln prin care
am trecut înghesuit, după care
am oprit la o benzinărie să caut
un motel pe harta GPS-ului. Și

cum destinul….parcă mă trăgea

spre
aventură, m-am pierdut
printr-o zonă industrială.
Băi frate, așa urât era pe
acolo………… buruieni la mar-
ginea străzii, drum din beton vechi de
când America, praf cât cuprinde.. Era deja
târziu, trecut de ora 9 și eu încă nu eram
cazat la un motel cu motocicleta parcată,
legată și încuiată. Visam la un duș
fierbinte și la un ceai. În fine, deja mă
rătăcisem și căutam un motel. Preţuri?
Usturătoare: 70 – 80 $ pe noapte + taxe.
Într-un final, ajung eu într-o zonă „span-
ish”, cu case și coșuri de gunoi pe mar-
ginea străzii. Zonă bună, îmi zic. Opresc,
mă uit: curat, parcare în interior.. asfalt
ok, trotuar curat. Am intrat să îmi încerc
norocul: 69$ cu taxe incluse. Mișto! Am
mai stat de vorbă cu recepţionerul, care
aflând că sunt din România mi-a povestit
despre Ceauşescu, despre regimul comu-
nist și revoluţia din 89, despre Nadia și
Năstase.. Am rămas impresionat. Cre-
deam că nu ştie nici măcar unde e Româ-
nia pe hartă. Am fugit, apoi, sus: camera
era aproape ok. Tapetul se dezlipea din

loc în loc, mirosea a vechi și uşa avea
urme de topor, apa curgea caldă, însă
până îmi atingea umerii se răcea că era
jet  pulverizator. În fine, per total am fost
mulţumit. A doua zi: Empire State Build-
ing - o minunăţie! Am stat acolo sus cu
nasul în vânt până s-a înserat bine. Se
vedea superb de sus. Tot New York-ul!
Parcă nu se mai termina.. Clădiri cu zeci de
etaje, reclame luminoase mari cât casa..
Era atât de sus că nu vedeai oamenii pe
stradă. După experienţa de la altitudine,
am luat motocicleta parcată ilegal pe tro-
tuar și am plecat. Ajuns lângă Time Square,
parchez iar pe trotuar, leg motorul cu ca-
blul și plec în Hard Rock Café, chiar în
buricul târgului. Am văzut acolo ecrane
LCD cu reclame mai mari decât mi-am
imaginat că pot exista. NYPD, RASDAQ -
numai lumea bună avea sediul în Time
Square. Turiști din toată lumea, care mai
de care cu o cultură mai stranie: asiatici,
europeni, americani din alte state, canadi-
eni etc. Per total, un oraş colorat cu multe
culturi și limbi. Iar în Hard Rock Café am
văzut un Moto Guzzi antic care arăta, însă,
impecabil, chitara lui Paul McCartney, 4

costume autentice ale celor de la The Bea-
tles.. atmosferă beton, lume care știe ce
înseamnă viaţa. Și așa s-a încheiat prima zi
în New York. Următoarea dimineaţă am
fost la Statuia Libertăţii. Superbă ideea de
la care s-a construit statuia, însă și mai fru-
moasă e cea vehiculată astăzi în lume. Cele
7 raze din coroană, flacăra care a fost
schimbată - o poveste frumoasă. Am savu-
rat pe deplin și priveliștea pe care a avut-o
de oferit piedestalul statuii. M-am simţit
împlinit că am pus piciorul pe acolo. Apoi
Ellis Iland: insula pe care debarcau pentru
prima dată emigranţii. Aici se făcea se-
lecţia celor care ajungeau. Unii intrau în
State, alţii erau trimiși înapoi.

A mai trecut încă o zi, deja era aproape
seară când am plecat spre motel și deci
am mai plătit o noapte și am mai stat.
Check-out-ul, ca să știe cine merge, nu e la
ora 12. Acolo, majoritatea au check-out-
ul la ora 11, și chiar am găsit un motel la
care era la 10. Următoarea dimineaţă mi-
am făcut bagajul și am plecat. Următoarea
destinaţie: NIAGARA

Aventurierul

Born to be wild Born to be wild - episodul 1 -- episodul 1 -

Sistemul de e-learning este relativ ne-
cunoscut și presupune sustinerea unor
cursuri on line, realizate după modelul
cursurilor de la facultate ce  cuprind
seminarii și chiar teme.  Astfel în cadrul
platformei de eLearning Academia On-

line, sunt disponibile cursuri
propuse şi susţinute de
diverse instituţii
(firme şi ONG-uri)
sau persoane
particulare, care
îşi asumă răspun-
derea pentru
c o n ţ i n u t u r i l e
prezentate şi
buna desfăşurare
a seminariilor on-
line

Un curs poate avea
între 5 şi 10 lecţii, care
sunt disponibile suc-
cesiv, conform pro-
gramului afişat în
contul fiecărui stu-
dent. Fiecare lecţie
are asociat un spaţiu
de seminar, unde cur-
sanţii pot cere ajutorul tutorului sau
colegilor.   

La înscrierea la curs, îţi poţi alege rit-
mul în care vrei să parcurgi materialul de
studiu al cursului, respectiv: normal - o
lecţie pe săptămână, sau rapid - 2 lecţii
pe săptămână.

În funcţie de ritmul ales, Academia
Online îţi stabileşte un calendar de ac-
tivităţi: intervalele în care vor fi disponi-
bile lecţiile, perioada de evaluare, data
testului online. Acest calendar este
trimis pe mail fiecărui cursant. 

E important să nu pierzi lecţiile, exer-
ciţiile şi discuţiile săptămânale de la
seminariile online. În cadrul fiecărei
lecţii, sunt prevăzute o serie de exerciţii

opţionale care ur-
măresc dez-
v o l t a r e a
extensivă a apti-
tudinilor şi/sau
compeţentelor
cursantului, în
c o m p l e t a r e a

noţiunilor teoret-
ice expuse.       
După parcurgerea

ultimei lecţii din curs,
ai posibilitatea să te au-

toevaluezi.Testul online
se dă la final şi constă într-

o serie de 20 de întrebări care
verifică doar ceea ce s-a

asimilat prin parcurgerea
cursului respective.

Platforma contine o
gama larga de cursuri

care acopera toata gama
de domenii precum  afaceri, dezvoltare
personala, tehnologia Informaţiei şi Co-
municaţiilor, limbi străine si educatie.
Printre cursurile gratuite puse la dispoz-
iţia doritorilor în aceasta perioadă puteţi
găsi următoarele:organizarea si func-
tionarea asociatiilor si fundatiilor,HTML
prin exemple, Microsoft Word XP(RO)-
modul avansati,gramatica limbii engleze,
web design, comunucare și creativitate.
Oferta completă, care include și cursuri
oferite contra cost o găsiţi pe site-ul
AcademieiOnline -www.academiaon-
line.ro.

Iulia BALAN

Cursuri gratuite on – line
Principalul motiv pentru

care am devenit stu-

denti a fost  dorinta de

a ne specializa i

într-un anumit domeniu,

de a ne crea o traiecto-

rie de success pentru

viitor. Cu toate astea ,

in momentul de fata

oferta educatională nu

acopera toate nevoiele

noastre, dimpotriva.

Pornind de la premisa

ca dorim sa devenim

mai buni, ca mereu

avem ceva de invatat si

că trebuie să profităm

de toate oportunitățile

necesare dezvoltării

noastre vă propun o

serie de cursuri online

gratuite ale Acade-

mieiOnline.
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- Este un iPhone?
- Nu !
- Este un MacBook?
- Nu, este noul iPad !

Cu toţii am văzut sau am auzit măcar
de Netbook-uri, adică laptopuri cu dis-
play mic (de obicei 10 inchi) cu putere
de calcul redusă, dar cu o durată ridi-
cată a bateriei. Ei bine, iPad pare a fi
următorul pas:  Cei de la Apple pariază
pe o soluţie care pare mai economică.
De ce să dotezi un calculator ultra-
portabil cu tastatură? De ce să nu îţi
foloseşti degetele ?

Pe 27 ianuarie, anul curent, Apple a
anunţat ultimul gadget din colecţia de
dispozitive şi aplicaţii cu “I” în faţa nu-
melui. Anunţul a ajuns într-un timp
record pe prima pagină a publicaţiilor
şi blogurilor de profil, au apărut şi ştiri
la televiziunile comerciale şi, astfel, a
devenit unul dintre subiectele de top

pentru pasionaţii de IT şi nu numai. Nu
mică mi-a fost mirarea când l-am sur-
prins pe tatăl meu, în vârstă de 53 de
ani şi care, fie vorba între noi, nu e nici
pe departe cunoscător, dezbătând cu
un prieten, de cam aceeaşi vârstă şi
cam acelaşi status, despre avantajele şi
dezavanta-
jele
acestui
dispozi-
tiv.

Dar, haideţi să vedem la “crud” ce
este iPad-ul: în primul rând, este un
Tablet PC de aproximativ 25 cm
lungime, 19 cm lăţime şi 1,3 cm
grosime care cântăreşte aproximativ
700 g.  Carcasa de dimensiunile aces-
tea găzduieşte un ecran tactil în mai
multe puncte (multi-touch) de 9,7 inchi
cu rezoluţia de 1024x768 pixeli; un pro-
cesor de 1Ghz proiectat şi produs de
inginerii de la Apple, care ţine loc atât
de procesor logic cât şi de procesor
grafic (CPU şi GPU) şi  o baterie care ar
trebui să permită gadgetului să
funcţioneze până la 10 ore. iPad vine în
două modele şi anume, cele care au
doar capacitate Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
şi cele care se pot conecta atât prin Wi-
FI cât şi prin 3G; bine înţeles că fiecare
dintre acestea are variante pentru 16,
32 şi respectiv 64 GB memorie flash in-
ternă.

Imediat după anunţarea produsului,
o întrebare s-a ridicat deasupra tuturor

celorlalte şi anume „Este iPad doar un
iPhone supradimensionat, sau coinci-
denţa se opreşte la aspect ?”. Părerile
sunt împărţite în acest domeniu aşa că
vă voi lăsa să decideţi singuri. 

Trebuie, totuşi, spus că pe iPad
rulează iPhone OS, adică acelaşi sistem
de operare pe care îl foloseşte tele-
fonul de la Apple. 

Acest lucru face nu doar ca telefonul
şi tablet pc-ul care se află acum în
atenţia noastră să fie compatibile, dar
poţi, inclusiv,  să şi  rulezi orice pro-
gram de pe iPhone pe iPad, în ciuda
diferenţei de rezoluţie. Dezavantajul
rulării acestui sistem de operare este
acela că nu există posibilitatea de
multi-task adică nu poţi folosi două sau
mai multe programe simultan.

O funcţie
interesantă
este aceea de
a citi e-
bookuri,adică posibili-
tatea de a citi în limba
română o carte pe calculator.
Aici iPadul intră în competiţie cu pro-
duse consacrate exclusiv acestei între-
buinţări. Produsul celor de la Apple are
totuşi unele avantaje în faţa com-
petiţiei, cum ar fi acela că dispune de

un ecran color care permite citirea co-
modă a revistelor şi ziarelor, dar şi fap-
tul că oferă acces la un magazin virtual
de cărţi, direct de pe dispozitiv.

„Cea mai bună experienţă de navi-
gare pe care ai avut-o vreodată”. Aşa şi-
a început Steve Jobs (preşedintele şi
co-fondatorul Apple Computers)
prezentarea. 

Eu îmi permit să adaug şi un semn
de întrebare acestei afirmaţii, nu din
încercarea de a o nega ci din dorinţa de
a stimula gândirea liberă a fiecăruia
dintre noi. Aşa cum zice şi titlul, iPad
poate fi un produs revoluţionar sau o
replică a ceva ce se vinde deja. Vă invit
să vă răspundeţi singuri la această în-
trebare.

Iulian FORSEA

Știri IT
iPad, iPhone cu steroizi 
sau revolu]ie tehnologic\ ?

De multe ori i-am invidiat pe
colegii mei, studenţi din alte cen-
tre universitare precum Sibiu, Iaşi,
Cluj sau Constanţa, care pot merge
la teatru săptămânal, la reprezen-
taţii de excepţie.Pe lângă asta,
preţurile biletelor sunt studenţeşti,
ceea ce nu poate decât să îmi
crească gradul de invidie, pozitivă
evident.

De aceea nu am putut să nu tre-
salt de bucurie când am aflat că
Suceava are din nou teatru. Dacă
încă nu aţi aflat,  pe data de 14 feb-
ruarie a avut loc premiera Com-
paniei Teatrale Bucovina, cu piesa
”Plicul” de  Liviu Rebreanu, în regia
maestrului Al. G. Croitoru, îi are în
distribuţie pe Adrian Păduraru,
Iulia Moise, Mircea Anca, Adrian
Hostiuc, Constantin Florescu,
Florin Şerbănescu, Dan Apăvăloae,
Maricica Davidiuc, Ionel Davidiuc
si Adina Fărtăiş.  Scenografia  a fost
semnată de Al G. Croitoru, asistent
regie – Rodica Dominte; regia
tehnică – Ştefan Csukat,
sonorizarea, luminile, efectele spe-

ciale – Adrian Vulpe, iar realizarea
scenografică: Gonda Cojocariu.
Alături de actorii suceveni din
vechiul teatru Matei Milo au venit
profesioniştii şi astfel cu o echipă
de nume sonore din teatru româ-
nesc.

”Ideea de a reînfiinţa teatru la
Suceava a apărut din dorinţa de a
umple spaţiul cultural bucovinean
cu o nouă formă de expresie artis-
tică. Ca orice început trebuie sa fie
concepută o formă de organizare
şi aşa a apărut Asociatia Compania
Teatrală Bucovina, constituită din
oameni iubitori de teatru. Astfel s-
a deschis o poartă spre un nou în-
ceput, unde Compania va realiza
noi piese, va consolida un reperto-
riu şi bineînţeles o stagiune. Pen-
tru un teatru în Suceava avem
nevoie de publicul sucevean.

Teatru înseamnă un drum în doi:
echipă de realizatori şi public”, ne-
a declarat preşedinta Companiei
Teatrale Bucovina, Brânduşa
Dăscălescu.

Se are în vedere o stagiune cu
spectacolul „Plicul” în principalele
oraşe ale judeţului precum în
Cernăuţi şi Chişinău. Prima de-
plasare pe care Compania Teatrală
Bucovina urmează să o realizeze
cuprinde oraşele Suceava şi
Rădăuţi. 

Datorită unei solicitări reale din
partea publicului sucevean s-a
decis ca această stagiune să
pornească din oraşul Suceava în
data de 28.02.2010 urmată de o
deplasare în data de 01.03.2010 în
Rădăuţi.

Iulia BALAN

Primul pas spre normalitate:
Suceava are din nou teatru

Începând cu 14 febru-

arie 2010, studenţii

suceveni pot merge la

reprezentaţiile 

Companiei Teatrale 

Bucovina, plătind un

preţ special studenţesc

de 10 lei.

În primul rând, eu nu înţeleg de ce
au fost legalizate aceste aşa zise
plante etnobotanice şi nu marijuana
sau canabisul. Dacă sunteţi fan al fu-
murilor înălţătoare ştiţi că diferenţa
între ce-a fost la noi pe piaţă şi
verdele natural este de la cer la
pământ. Oricum, rămân de părere că
dacă s-ar fi legalizat, prin absurd să
zicem, marijuana spre exemplu,
românul tot ar fi fumat-o la volan sau
la servici, creând astfel probleme
acolo unde nu sunt. 

Mentalitatea omului de rând nu
este încă pregătită pentru o piaţă
reală şi activă a drogurilor uşoare.
Spre exemplu dacă fumezi un joint şi
te duci în lumea ta, eşti un drogat no-
toriu, dar dacă-ţi baţi nevasta după
prea multe sute de vodcă, eşti beat şi
nu ştii ce faci. Să fim serioşi!

În al doilea rând, fenomenul Shop-
urilor la noi, cel puţin în Suceava a fost
unul haotic. Nu a existat nici pe de-
parte un control real al substanţelor.
Ce vină are vânzătorul că puştanii de
la 14 ani în sus bagă în ei până leşină
şi ajung prin spitale ? Pe de altă parte
faptul că “weed-shopurile” s-au închis
sunt sigur va încuraja traficul ilegal.
Nu are rost să ne minţim... sunt ex-
trem de mulţi tineri care apelează la
diverse substanţe, din diverse motive.
Legal sau nu, în ceea ce priveşte achiz-
iţionarea acestor plante sau ce-or fi
ele, tot liberul arbitru dă tonul. Nu te
obligă nimeni să cumperi.

Trist este faptul că nu doar o singură
dată, în vremurile bune mulţi stăteau
la coadă la Shop ca şi cum aş fi stat la
covrigărie. Consecinţa situaţiei “Gata,
e legal, pot să bag cât vreau, unde
vreau” a fost atât de gravă în rândul
consumatorilor, că ai noştri guver-
nanţi au trebuit să ia măsuri rapid.
Adică nu e ţara asta suficient de plină
de probleme, mai trebuiau şi tinerii să
adauge alta în plus.

În altă ordine de idei, acum că nu
mai sunt legale, e şi mai tentant să
cauţi, să consumi sau pur şi simplu
sunt deja prea mulţi dependenţi. Grijă
mare la băieţii cu ochi albaştri. (search
pe Google dacă nu ştiţi)

Gândiţi-vă la o ipostază... Dacă s-ar
da o lege peste noapte, care să in-
terzică curăţatul cartofilor de coajă
înainte de consum (fiind pasibil chiar
de închisoare prin încălcarea ei), câţi
dintre noi nu ar sta cu jaluzelele trase,
în întuneric, curăţând cartofi ?

Oricum toată povestea cu Shop-
urile nu se va opri nici pe departe aici.
Sunt convins că undeva, în labora-
toare bine ascunse, noile substanţe
care vor apărea pe piaţă sunt deja
pregătite.

În încheiere, vreau doar să vă zic un
singur lucru... dacă aţi fumat sau aţi
avut treabă cu oameni care au fumat,
fiţi atenţi când vorbiţi la telefon...
sunetul static de pe fundal său ecoul
ar trebui să vă dea de gândit.

…Matriciu

Închiderea Coffee
Shop-urilor - 
Vis frumos devenit 
realitate sau co[mar ?

După cum bine ştiţi,

aşa zisele "magazine

de vise" şi-au închis

uşile acum aproximativ

o săptămână în urma

unor ordonanţe de ur-

genţă. Părerile în legă-

tură cu luarea acestei

măsuri sunt împărţite

de la "e mai bine aşa"

până la "de acum va fi

şi mai rău".
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”Apar din ce în ce mai multe tentative 
constante de reforme menite mai mult 
s\  îndobitoceasc\  studen]ii decât 
s\ le dezvolte competen]ele [i spiritul critic”

De vorb\ cu ANOSR

R.Câteva cuvinte despre Cezar
Mihai HÂJ, te rog!

Sunt născut în Rădăuţi – Suceava .
Am absolvit Facultatea de Bioinginerie
Medicală din cadrul Universităţii de
Medicină şi Farmacie “ Gr.T.Popa” Iaşi.
Acum sunt student la masterul de
Politici Publice şi Integrare Europeană,
la Şcoala Naţională de Şţiinţe Politice şi
Administrative din Bucureşti. 

R.Ce –ţi place?

Având în vedere vechimea în
A.N.O.S.R., este clar că activitatea de
voluntariat este una din cele mai plă-
cute activităţi pentru mine. În afară de
partea asta, ador drumeţiile, traseele
montane, alpinismul, muzica folk şi să
cânt – deşi nu am calităţi vocale
……nici măcar medii. 

R.Ce nu îţi place? 

Nu îmi place prostia. Lucrurile
kitsch, manelele, ipocrizia şi politica
românească sunt elementele pe care
le detest, la care, progresiv, se adaugă
şi lipsa de bun simţ.

R. Cezar Hâj-Preşedinte
A.N.O.S.R..Explică, te rog, rolul tău în
cadrul structurii, dar şi ca reprezen-
tant al studenţilor/organizaţiilor stu-
denţeşti la cel mai înalt nivel!

Rolul unui preşedinte A.N.O.S.R.
este acela de a reprezenta interesele
studenţilor  la nivel înalt. Ca să fiu mai
concret, interesele studenţilor venite
şi prin intermediul organizaţiilor stu-
denţeşti sunt apărate la nivel naţional
şi european de A.N.O.S.R.. În calitate
de preşedinte, particip la toate întâl-
nirile de la Minister, Parlament,  struc-
turi guvernamentale, structuri
europene,  în care exprim poziţia stu-
denţilor vizavi de diverse probleme. Pe
lângă această activitate de
reprezentare, coordonez şi activitatea
Biroului de Conducere A.N.O.S.R.,
având rolul de a da o direcţie activ-
ităţilor desfăşurate de reprezentanţii
voştri, ai studenţilor, de la nivel
naţional.

R. De cât timp eşti în A.N.O.S.R. şi
cum ţi s-a schimbat viaţa de când ai
intrat în structură?

Sunt cel mai longeviv membru BC
din istoria A.N.O.S.R..  Contactul meu
cu A.N.O.S.R. s-a dezvoltat de-a lungul
timpului odată cu vechimea şi cu
avansarea mea în ceea ce priveşte
funcţiile ocupate.

Dacă la început eram o persoană ex-
trem de retrasă, foarte puţin comu-
nicativă, cu o fobie de a vorbi în public,
lucrurile stau altfel acum . Pe lângă
faptul că am devenit mult mai sociabil
şi am scăpat de fobia de a vorbi în
public, A.N.O.S.R. m-a ajutat să îmi de-
schid ochii, să îmi lărgesc orizontul.
Dacă acum câţiva ani visul meu era să
devin un bun bioinginer, acum vizez
ceva cu mult mai mult.  Făcând o au-
toanaliză, pot să spun că sunt mai
fericit şi mai realizat.

R. Eşti la al doilea mandat de
preşedinte al A.N.O.S.R.. Cum a
evoluat mişcarea studenţească în
aceşti doi ani din punctul tău de
vedere?

Din punctul meu de vedere, am
reuşit să ne consolidăm ca structură.
A.N.O.S.R. avea de ceva vreme un
trend ascendent, însă  totul se des-
făşura pe un teren extrem de pericu-
los, existând întotdeauna posibilitatea
ca tot ce a fost clădit să se
prăbuşească. Am dezvoltat o serie de
programe care să asigure o continui-
tate mai competentă la nivel naţional,
am început să ajutăm organizaţiile cu
probleme pentru ca structura
A.N.O.S.R. să fie puternică de la bază,
am început să avem o strategie pe ter-
men mediu şi lung mult mai coerentă,
am făcut primul protest din ultimii 4-5
ani, prin care am reuşit să le aducem
aminte politicienilor că mişcarea stu-
denţească poate reacţiona foarte soli-
dar atunci când trebuie. De felul meu,
evit să vorbesc prea mult de realizări,
încercând să am o perspectivă cât mai
critică pentru a putea progresa cât mai
mult. 

R.Cum a evoluat, în opinia ta,
A.N.O.S.R.-ul în ultimii doi ani?

A.N.O.S.R. a evoluat mult. Prob-
lemele pe care şi le pun acum membrii
A.N.O.S.R. nici nu puteau fi abordate
acum câţiva ani. Nivelul la care lu-
crează acum A.N.O.S.R. , practic, a ex-
plodat, deschizând automat o serie de
alte probleme,  pe care A.N.O.S.R. tre-
buie să le abordeze.

R. Unde va fi A.N.O.S.R.-ul peste doi
ani?

Cu siguranţă, într-o zonă mult mai
bună. Mişcarea studenţească este con-
siderată a fi cea mai progresistă cate-
gorie socială şi, automat, mă aştept ca
A.N.O.S.R. să îşi păstreze principiile şi
să evolueze cât mai mult. Chiar din
primul mandat de preşedinte, am
văzut potenţialul enorm de schimbare
pe care A.N.O.S.R. îl poate produce în
societate. Pentru că mi-am propus o
serie de reforme şi nu puteau fi termi-

nate într-un mandat, am mai candidat
la unul. Acum văd o serie întreagă de
alte lucruri extraordinare care pot fi fă-
cute în anii următori şi pe care sunt
convins că A.N.O.S.R. le va aborda şi le
va dezvolta. Apogeul pe care îl văd eu
azi,  este acela ca A.N.O.S.R. să reprez-
inte formal toţi studenţii din România
la nivel naţional, unde să fie privit ca
un partener respectat şi competent în
a susţine poziţia studenţilor.

R.Care sunt cele mai tari trei reuşite
din timpul mandatelor tale?

E greu să le prioritizezi şi să reduci
toate lucrurile care se întâmplă în
A.N.O.S.R. la 3 lucruri mai palpabile. Aş
enunţa:  reforma structurală a
A.N.O.S.R. care, parţial, a fost imple-
mentată cu succes şi, parţial, urmează.
Aici mă refer la formarea comisiilor
care  ajută deja atât Biroul de Conduc-
ere să îşi desfăşoare activitatea cât mai
eficient cât şi organizaţiile membre
prin comisia de dezvoltare organiza-
ţională.  Un alt lucru ar fi poziţionarea
la nivel naţional ca o federaţie puter-
nică şi competentă, prin poziţiile pe
care le-a luat A.N.O.S.R. şi prin
protestele realizate în întreaga ţară.
Aşa am dovedit că A.N.O.S.R. nu este
un simplu ONG ci o structură reprezen-
tativă şi puternică.  Un al treilea lucru
ar fi reuşitele de la nivel internaţional.
A.N.O.S.R. deţine pentru al doilea
mandat consecutiv presedinţia Uniunii
Europene a Studenţilor -E.S.U.- struc-
tura care reprezintă  TOŢI studenţii din
Europa. Pe lângă acest lucru, cei 3 oa-
meni din comisiile E.S.U. precum şi
faptul că A.N.O.S.R. este singura struc-

tură din România care reprezintă stu-
denţii la nivel internaţional, ne-a con-
ferit o recunoaştere internaţională, de
lider în Europa.

R. Ce ai fi putut face mai bine?

Fiind o persoană mai critică, e clar
că am multe lucruri pe care aş fi dorit
să le fac mai bine. În primul rând, con-
sider că în primul mandat de preşed-
inte ar fi trebuit să investim mult şi în
dezvoltarea unor organizaţii care
aveau probleme. Un alt lucru care, cu
siguranţă, trebuia făcut mai bine şi
necesită îmbunătăţire şi pe viitor, este
promovarea A.N.O.S.R. în rândul stu-
denţilor. A.N.O.S.R. a lăsat dintot-
deauna mediatizarea pe plan secund,
asigurându-se mai mult că îşi face tre-
aba. Lucrul acesta trebuie schimbat.
Studenţii trebuie să cunoască reuşitele
A.N.O.S.R. şi cine le apără cu adevărat
interesele la nivel naţional şi să dist-
ingă reprezentanţii de prestatorii ser-
viciilor de distracţie.

R. Care este părerea ta despre miş-
carea studenţească din România şi
despre exponenţii acesteia-organizaţi-
ile studenţeşti?

Mişcarea studenţească din România
a fost dintotdeuna una puternică, fiind
promotorul multor schimbări din soci-
etate. Însă, cum  mediul politic are un
interes clar de a avea o mişcare stu-
denţească docilă, lipsită de valori
reale, situaţia la nivel naţional se
schimbă. Apar din ce în ce mai multe
piedici în apărarea intereselor stu-
denţilor, apar tot mai multe structuri
politice deghizate în organizaţii stu-
denţeşti, şi tentative constante de re-
forme menite mai mult să
îndobitocească elevii şi studenţii decât
să le dezvolte competenţele şi spiritul
critic. În ceea ce priveşte A.N.O.S.R.,
sunt încrezător că organizaţiile mem-
bre îşi vor păstra poziţia de reprezen-
tanţi ai studenţilor, însă mi-aş dori ca
acestea să prioritizeze foarte clar activ-
ităţile de reprezentare înaintea
oricăror alte proiecte, putând avea,

astfel, rezultate mult mai frumoase.

R. Ce implică rolul A.N.O.S.R.-ului
ca reprezentant al studenţilor şi al or-
ganizaţiilor studenţeşti din România
în raport cu actorii decizionali de la
nivel naţional?

Rolul A.N.O.S.R. se rezumă în cateva
cuvinte: ” Vocea şi pumnul studenţilor
la nivel naţional”.  Acest lucru pre-
supune şi o serie de obligaţii foarte im-
portante pentru A.N.O.S.R.  şi pentru
organizaţiile membre.  Organizaţiile
membre trebuie să cunoască prob-
lemele studenţilor, să îi consulte şi să
formuleze sesizări şi propuneri cât mai
clare. A.N.O.S.R. trebuie să poată pre-
lua toate aceste probleme, şi împre-
ună cu organizaţiile membre să poată
veni  cu soluţii pe care , apoi, să le pro-
moveze atât la nivel naţional cât şi la
nivel local.

R.Unde va fi Cezar Hâj peste 5 ani?

Sunt o persoană care crede in des-
tin. Evoluţia mea din A.N.O.S.R. nu a
fost una premeditată, întotdeauna
regăsindu-mă în situaţia în care parcă
întreg universul conspiră să te ajute să
iei o decizie într-o direcţie. Sunt con-
vins că şi peste 5 ani, voi fi aproape de
A.N.O.S.R.. La nivel personal, sunt
adeptului propriului sef. Cu siguranţă
nu voi intra în politică. Îmi doresc să
am propria mea afacere şi în acelaşi
timp să lucrez în cadrul unor proiecte
relevante ca activitate pentru soci-
etate.

R.Câteva cuvinte pentru studenţii
suceveni, te rog! 

Nu vă pierdeţi visele!  Sunt convins
că toată lumea îşi doreşte ceva mai
mult decât o facultate şi un job. Provo-
caţi-vă limitele şi veţi vedea că le
puteţi depăşi! Vizitaţi, căutaţi, impli-
caţi-vă în diverse activităţi, şi veţi
vedea cum universul vostru se
lărgeşte, lăsând loc la mult mai mult.

Iulia BALAN

Foarte ocupat. 

Inteligent. Hotărât. 

Mereu pe drumuri. 

Implicat. Voluntar 

dintotdeauna. Poate unul

din cei mai vechi membri

ai mișcării studentești

încă implicat în aceasta.

Președinte al  Alianței

Naționale a Organizațiilor

Studențești din România.

Cezar Mihai  Hâj.

…la început eram o persoană 
extrem de retrasă, foarte puţin 
comunicativă, cu o fobie de a vorbi
în public…

“

”

Dacă acum câţiva ani visul meu era
să devin un bun bioinginer, acum
vizez ceva cu mult mai mult

“

”

…am făcut primul protest din ul-
timii 4-5 ani, prin care am reuşit să le
aducem aminte politicienilor că miş-
carea studenţească poate reacţiona
foarte solidar atunci când trebuie

“

”

A.N.O.S.R. este singura structură
din România care reprezintă studenţii
la nivel internaţional

“

”

Rolul A.N.O.S.R. se rezumă în
câteva cuvinte: ” Vocea şi pumnul
studenţilor la nivel naţional”  

“

”
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Horoscopul este citit, de obicei, de fete… dar pentru că băieţii au mereu
nevoie de un pic de ajutor în a le face fericite, ne-am gândit să le dăm câteva
ponturi! Aşa că… dragi studenţi, iată cum puteţi cuceri studentele primăvara
asta!

Studenta în zodia  Berbec
Dacă eşti sportiv, puternic şi ai principii şi idei ferme, eşti tipul ideal pentru

studenta  născută în zodia Berbecului. Ea este puternică şi îşi urmăreşte ţelurile,
însă, în acelaşi timp, doreşte protecţie şi adoră să îi acorzi toată atenţia ta, să
o faci să se simtă dorită. Dă-i cât mai multe cadouri, fă-o să se simtă specială şi
îţi va fi credincioasă. Nu încerca să o domini făcând pe şeful, rişti să devină fa-
natică la acest capitol. O poţi impresiona prin cultura generala şi prin ţinuta
impecabilă. Dacă vrei să o scoţi în oraş, las-o pe ea să aleagă localul.

Studenta în zodia Taur
Dacă eşti răbdător şi hotărât în ceea ce faci, vei reuşi să te pliezi foarte bine

pe aşteptările ei. Studenta Taur este foarte geloasă, dar fascinantă şi extraor-
dinară. Adoră să fie complimentată şi curtată după moda veche, când femeia
trebuia să fie sprijinită şi protejată. Îi plac parfumurile, aşa că nu ezita să
foloseşti unul bun când ieşi cu ea, va dori să îţi miroase pielea. Fii puţin rezer-
vat, apreciază misterul, dar nu într-atat încât să te considere retras. Nu încerca
să intri în conflict cu ea, apreciază liniştea şi siguranţa.  Nu o invita la o partidă
de tenis la prima întâlnire, e puţin cam leneşă!

Studenta în zodia Gemeni…
… îşi doreşte din suflet să fie "cu adevărat îndrăgostită", dar această emoţie

pare să-i scape mereu printre degete. Găseşte un alt fel de perfecţiune în
fiecare tip  pe care îl întâlneşte, în timp ce îl caută în taină pe acela care să aibă
toate calităţile de care are ea nevoie pentru a fi fericită. Nu îi cere să fie con-
stantă, fidelă, atentă la nevoile tale sau să îţi ţină companie. Nu o întreba unde
se duce sau când se întoarce. Şi nu o întreba niciodată ceva mai profund
emoţional decât „ce faci?” sau „de unde ţi-ai luat pantofii?”

Studenta în zodia  Rac…
…este una dintre cele mai rafinate reprezentante ale sexului frumos, este

visătoare şi senzuală. Preferă să fie angajată în acte de caritate, mai degrabă,
decât în viaţa mondenă. Urăşte vulgaritatea şi iubeşte copiii.  Este capricioasă
şi greu de sedus. Adoră să fie acoperită cu flori, daruri şi multă atenţie. Fii răb-
dător şi înţelegător. Chiar dacă te vrea dominant, acest lucru nu înseamnă că
are nevoie de cineva care să îi dicteze. Poate trece foarte uşor de la râs la plâns
aşa că încearcă să nu îi dai motive de nesiguranţă.  Dezmiard-o şi pur si simplu
va toarce!

Studenta în zodia Leu…..
Primul pas pe care trebuie să-l faci  atunci când curtezi studenta Leu este să

te duci la ea cu daruri. Nu contează ce-i dăruieşti, atâta timp cât sunt cadouri
scumpe, de cel mai bun gust, iar tu eşti îmbrăcat cum trebuie când i le oferi.
Apoi, pregăteşte-ţi un arsenal de complimente cât mai diverse. Fii original şi
creativ. Nu te-ar putea iubi dacă nu ai fi puternic, însă nu-ţi va permite să o in-
sulţi adoptând o atitudine condescendentă faţă de ea. După standardele ei, nu
e în nici un caz o reprezentantă a "sexului slab".

Studenta în zodia  Fecioară…
… are un blocaj mintal când e vorba să recunoască faptul că a greşit, aşa că

ai face bine să-ţi asumi vinovăţia din start. Revizuieşte-ţi manierele şi gramat-
ica dacă ai o iubită din Fecioară. Nu va suporta greşelile de limbaj, înjurăturile
sau faptul că bei apă din castronelul pentru spălat pe mâini. Nici cu îm-
brăcămintea neglijentă nu vei avea mare trecere în faţa ei. Dacă te-ai îndră-
gostit de o Fecioară, resemnează-te să te barbiereşti şi să faci duş de două ori
pe zi. Dă-te cu after shave, aranjează-ţi părul, pune-ţi o cămaşă curată, ai grijă
cum te comporţi şi lustruieşte-ţi pantofii înainte de a porni  în cucerirea aces-
tei fete.

Studenta în zodia  Balanţă…
…este elegantă, rafinată, energică şi dulce. Pentru a-i câştiga dragostea,

oferă-i cât mai multe cadouri rafinate şi scumpe. Dacă nu vrei să o pierzi, tre-
buie să o copleşeşti cu atenţie şi gesturi frumoase. Nu fi agresiv, are nevoie de
timp ca să se apropie de cineva. Trebuie să fii tolerant cu ea, uneori are tend-
inţa de a fi prea sinceră. În acelaşi timp, este foarte atentă la greşelile pe care
le faci, chiar dacă nu îţi spune nimic. La un moment dat, se poate ridica şi pleca,
deci fii atent la tot ceea ce faci. Oferă-i flori şi un card plin de dragoste!

Studenta în zodia  Scorpion…
…este mândră, deşteaptă, intuitivă, polemică şi pasională. Tipul ideal pentru

ea trebuie să ştie să îi ofere pasiune şi emoţii puternice. Nu o lăsa niciodată să
îţi vadă slăbiciunile căci ea  doreşte un tip puternic, cu capacităţi de lider, cu
care să se ia la întrecere. Încearcă să nu fii cinic, caustic sau pesimist, ea caută
veselia şi optimismul. Este materialistă, dar în acelaşi timp, dacă nu eşti bogat
dar vede că ai potenţial, va sta răbdătoare lângă tine şi  te va susţine până obţii
succesul. Nu îi da motive  de gelozie!

Studenta în zodia  Săgetător…
…este veselă, optimistă, activă şi capricioasă. Are o capacitate deosebită de

a organiza lucrurile şi nu se lasă uşor influenţată de gândirea celorlalte per-
soane. Iubeşte libertatea şi îi plac tipii care o fac să râdă şi să se simtă fericită,
dar care să nu o plictisească prin atitudinile lor masculine. Preferă genul ama-
bil şi curtenitor. Ai grija să fii "uns cu toate alifiile". Dacă o laşi singură, dă-i ceva
de lucru, sugerează-i o lectură, o activitate intelectuală……. va aprecia.  Să nu
îi faci  scene de gelozie!

Studenta în zodia Capricorn…
…este înţeleaptă, puternică, de încredere, timidă, prudentă şi puţin exuber-

antă uneori. A-i cuceri încrederea sau a o face să se îndrăgostească nu va fi un
lucru prea uşor de făcut. Nu are aşteptări mari, este cultivată şi îi iubeşte pe cei
care o pot face să zâmbească. Pentru a se deconecta, preferă ceva nou şi im-
previzibil. Este foarte legată de familie, aşa că……. dacă vrei să o cucereşti….
trebuie să te arăţi preocupat de aceste aspecte. Nu îi cere să renunţe la pri-
eteni pentru tine, încearcă să te integrezi în "familie", dacă te adoptă…… nu îţi
mai dă drumul. 

Studenta în zodiaVărsător…
…este drăguţă, curioasă, modernă şi în acelaşi timp simplă. Îi plac cultura şi

cu noutăţile. Tipul potrivit pentru ea trebuie să strălucească, să fie tolerant şi
educat. Este minunată, dar nu trebuie să o închizi între patru pereţi, este prin
esenţă  independentă. Îţi va fi, însă, credincioasă dacă îi arăţi ca respecţi acest
principiu. Nu fi arogant cu ea, nu suportă să o iei de sus şi nici să o critici.
Încearcă să te adaptezi la tot ce e nou, nu aprecia vechiturile.  Oferă-i flori şi răs-
faţ-o, te va adora!

Studenta din zodia Peşti…
… este dulce, romantică şi fragilă. Adoră să fie rugată, dezmierdată. Va dori

să stai lângă ea şi să o asculţi, altfel va deveni tristă şi va suferi. Tipul ideal pen-
tru ea trebuie să fie puternic şi "solid". Fii cât mai deschis cu ea, este pesimistă
şi va simţi nevoia să îi confirmi dragostea ta. Are o latură tradiţionalistă, dar va
cere drepturi egale şi crede şi în valori moderne feministe. Încearcă să o în-
drumi spre viitor şi să o susţii, se bazează pe sprijinul tău. 

Horoscop de prim\var\

Doctoranzii români prefer\
domenii de inginerie
Din totalul de 32.547 de doctoranzi

români, cei mai mulţi preferă domenii din
inginerie (28%) şi medicină (17%). Şti-
inţele exacte ocupă un segment de 14%
din totalul lucrărilor de doctorat încheiate
sau în curs de cercetare din ultimii doi ani.

Doar 11% din cei peste  32.000 de doc-
toranzi şi doctori au ales cercetarea în
domeniul economic, 14% au ales ştiinţele
umaniste, iar un număr de 7% au ales şti-
inţele sociale şi dreptul, respectiv
agronomie şi medicină veterinară.

Cei mai puţini doctori şi doctoranzi
români s-au axat pe domeniul Artelor,
Arhitecturii şi Sportului, adică doar 3% din
totalul lucrărilor încheiate sau în curs de
cercetare, conform ultimelor date
disponibile din 2008 în Sistemul Naţional
de Doctorat.

Aproape 30% dintre
conduc\torii de doctorat au
dep\[it vârsta de pensionare 
Aproape 800 dintre cei 3.300 de con-

ducători de doctorat din România sunt
trecuţi de vârsta pensionării şi activează
atât în învăţământul universitar de stat
cât şi în cel privat.De asemenea, 44 la
sută dintre conducătorii şi consultanţii pe
teme de doctorat au vârste cuprinse între
56 şi 65 de ani, în timp ce 29 la sută au
vârste sub 55 de ani.

Numai 22% dintre universit\]ile
private au grad ridicat 
de încredere, comparativ 
cu 86% dintre cele de stat
Universităţile private din România

reuşesc cu greu să respecte standardele
de calitate impuse de autorităţile din
domeniul educaţiei.   Potrivit rezultatelor
preliminare ale evaluărilor realizate de
Agenţia Română pentru Asigurarea Cal-
ităţii în Învăţământul Superior (ARACIS),
numai două din nouă universităţi private
evaluate au primit calificativul "Grad ridi-
cat de Încredere", comparativ cu 25 din
30,   în cazul universităţilor de stat.39 de
universităţi private şi de stat din România
au fost evaluate până în prezent de
Agenţia Română pentru Asigurarea Cal-
ităţii în Învăţământul Superior. Dintre
acestea, 26 au primit calificativul maxim:
"Grad ridicat de încredere". Dintre aces-
tea însă doar două sunt private, respec-
tiv Universitatea de Vest "Vasile Goldiş"
din Arad şi Universitatea „Emanuel”
din Oradea. Tot din rândul uni-
versităţilor private provine şi in-
stituţia cu cel mai scăzut grad de
încredere primit din
partea ARACIS. Astfel,
U n i v e r s i t a t e a
"Petre Andrei" din
Iaşi este singura insti-
tuţie de în-
v ă ţ ă m â n t
superior
care a

primit "calificativul" lipsă de încredere.

Universit\]ile române[ti se afl\
pe ultimul loc în topurile online
Astfel, Universităţile româneşti se află

la coada clasamentelor mondiale nu doar
din punctul de vedere al performanţelor
ştiinţifice, ci şi din perspectiva vizibilităţii
pe internet. Ocupând locul 580, Universi-
tatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
(UAIC) este singura instituţie de în-
văţământ superior autohtonă ce fig-
urează printre primele o mie de
universităţi din lume în privinţa utilităţii şi
întreţinerii paginilor electronice.

Voluntariat în AFRICA
DRH (Den Reisende Hogskole) este o

reţea de şcoli private a căror activitate în
sfera VOLUNTARIATULUI a început în
urmă cu aprox. 30 de ani, în Danemarca.
Şcoala din Norvegia are scopu de a re-
cruta şi pregăti VOLUNTARI care să se im-
plice, pe perioade
determinate, în

proiectele ONG-

ului Humana People to People, din Africa
(Mozambic/Zambia) sau India.

Cerinţe: Motivaţie, voinţă şi flexibili-
tate. Dacă îţi lipsesc, aici ţi le vei însuşi.
Dorinţa de a învăţa lucruri noi şi de a trăi
experienţe diverse prin care să îţi de-
păşeşti limitele. Limba engleză – de dorit,
la un nivel conversaţional (sau capaci-
tatea de a învăţa cât mai repede aici).

Responsabilităţi/beneficii:
A. Taxa de înscriere este de 3000 NOK

(aproximativ 370 euro). Va trebui să te
ocupi de: transportul România-Norvegia,
asigurarea de sănătate pe durata şederii
în Scandinavia şi costurile vaccinurilor
pentru călătoria în Africa/India.

B.  Se asigură: Cazare şi masă pentru 17
luni, în cel puţin 2 ţări. Transportul între
aceste locaţii. Asigurare medicală şi o alo-
caţie lunară pe durata proiectului în
Africa/India. La sfârşitul programului vei
primi o diplomă în care este menţionat
tot ceea ce ai făcut în acest timp şi ţi se
vor deschide noi oportunităţi.

Echipele se formează din patru în patru
luni, iar programul durează 17 luni. Ur-
mătoarea echipă se va forma în aprilie

2010, mai apoi în iulie 2010 şi oc-
tombrie 2010.  

C.  Pentru mai multe detalii:
www.drh-movement. org, www.hu-

mana.org, www.drh-
norway. Org

Lavinia
AVASILOAIE

Educa]ia…care ne doare
O radiografie a știrilor

din domeniu educației
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