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Votul t\u 
va deschide u[i!!!

10 ani de la 
implementarea 
procesului Bologna

� Pe 29, 30 şi 31 martie votează-ţi studentul reprezentant!

Studenţii facultăţilor de Istorie şi Geografie, Silvicultură, 

Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, �tiinţele

Educaţiei, Litere şi �tiinţe ale Comunicării şi Educaţie Fizică

şi Sport îşi pot vota studenţii reprezentanţi pe durata a trei

zile! Candidaţii şi locaţia urnelor � Pag. 4

Studen]ii de la
Litere schimb\
regulamentul 
de licen]\       Pag. 6

Cârcota[ul de serviciu:
Libertatea de exprimare
a studen]ilor valoreaz\
mult! Deci, exprim\-te!  

Pag. 3

“Căutăm profi tari!”
Pag. 5

Ecouri CiRiPiste 
Pag.5

Al\tur\-te nou\ 
pentru o lume nou\ 
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În urma lecturării acesteia am identifi-
cat o serie de probleme pe care dorim sa
le aducem în discuţie şi să vi le aducem în
prim plan spre reflecţie.

1. Drepturile studenţilor 
Legea nu pune accent pe susţinerea fi-

nanciară a studenţilor, deoarece  nu ex-
istă prevederi foarte clare cu privire la
bursele studenţeşti. În schimb partea de
credite este  destul de detaliată, relevând
una din tendinţele noului ministru, în
domeniu. De asemenea nu există
prevederi clare cu privire la sub-
venţionarea căminelor. În acest caz se
prioretizează subvenţionarea acestora
din veniturile universităţilor, ceea ce

înseamnă clar o creştere a taxelor perce-
pute studenţilor. Nu există nici o
prevedere cu privire la subvenţia de can-
tine, în schimb universităţile au liber-
tatea de a impune tot felul de taxe
(inclusiv pentru actele de studii).

Un alt aspect îngijorător face referire
la taxele studenţilor care nu pot fi mai
mici decât alocaţia bugetară, ceea ce
înseamnă o creştere serioasă a taxelor de
studiu.

De asemenea  nu există prevederi
referitoare la studenţii basarabeni, fapt
îngrijorător având în vedere că aceştia
sunt prezenţi în universităţile din Româ-
nia într-un număr considerabil.

2.Reprezentarea studenţilor:
În ceea ce priveşte reprezentarea stu-

denţilor, lucrurile sunt extreme de ne-
clare. Alegerile studenţior reprezentanţi
sunt integrate celor ale profesorilor care
sunt realizate odată la patru ani. În acest
context, studenţii reprezentanţi sunt de-
favorizaţi deoarece ciclul de studii este
de trei ani, deci în primul rând nu este
aplicabilă. Mai mult nereglementarea
clară a acestui aspect limitează posibili-
tatea studenţilor de a-şi alege singuri stu-
denţii reprezentanţi. Un alt aspect
negativ este lipsa studenţilor din comisi-
ile din universitate în contextul în care
până acum studenţii au fost prezenţi în
toate comisiile universităţii, inclusiv
Comisia de Etică.

Mai mult studenţii nu sunt prezenţi în
comisia de alegere a rectorului . Legea
prevede o nouă modalitate de alegere a

rectorilor universităţilor, din care sunt ex-
cluşi studenţii. Conform pricipiilor
Bologna studenţii trebuie să fie trataţi ca
parteneri egali în luarea tuturor deciziilor
luate la nivel de facultate şi universitate,
inclusiv la alegerea membrilor conducer-
ilor acestora. Este normal să fim implicaţi
în aceste decizii deoarece de hotărârile
celor aleşi depinde viitorul nostru ca stu-
denţi pe perioada studiilor. Deşi organi-
zaţiile studenţeşti sunt prevăzute în lege,
formularea este destul de vagă riscând ca
în universităţile  în care acestea nu există
sau nu au suficientă putere, să apară al-
tele “pe hârtie”.

Atragem atenţia spre un alt aspect
care este insuficient clarificat şi anume
acela al  mobilitătilor interne ale stu-
denţilor. Acestea presupun posibilitatea
ca  un student să poată studia în cadrul
unei alte facultăţi din orice centru uni-
versitar din ţară, pe o perioadă limitată
de timp. 

Îngrijorătoare este şi limitarea accesu-
lui studenţilor la efectuarea a doi ani de
studiu în unul singur. 

3. Asigurarea calităţii:

Conform noului proiect de lege acred-
itarea masterelor se realizează  pe dome-
niu şi nu pe program de studiu . În acest
caz poate fi afectată major calitatea mas-
terelor. 

4. Alte aspecte:
În ceea ce priveşte funcţiile de con-

ducere din universitate pentru funcţiile

de rector, prorector şi decan,  legea nu
mai menţionează o limitare a numărului
de mandate pe care aceştia le pot deţine.

Autonomia universitară este ignorată,
Guvernul având posibilitatea de a înfiinţa
sau desfiinţa facultăţi. Se încurajează ie-
rarhizarea programelor de studiu şi fi-
nanţarea educaţiei pe baza acestei
ierarhii ceea ce va duce la crearea unor
discrepanţe imense între specialzări,ig-
norându-se celelalte aspect calitative pe
care acestea le pot conferi.

Una din cele mai grave  prevederi  din
noua lege este  fuziunea universităţilor
pe un principiu geografic-cel mult 200
km distanta între ele, caz în care Univer-
sitatea “Ştefan cel Mare” ar fi afectată în
mod negative, intrând sub incidenţa Uni-
versităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Acestea sunt aspectele majore pe care
noi le-am sesizat. Va încurajez să citiţi
legea, pe care o puteţi găsi pe adresa
http://www.edu.ro/index.php/articles/13528.
şi să ne comunicaţi părerile voastre  pe
adresa asus@asussv.ro, pentru a putea
transmite mai departe părerile stu-
denţilor suceveni cu privire la o lege care
ne va afecta în mod pozitiv sau negativ
viitorul. La nivel naţional, Alianţa Naţion-
ală a Organizaţiilor Studenţeşti va fi
prezentă la dezbaterile care vor avea loc
cu privire al noul proiect de lege, pentru
a ne susţine drepturile şi punctele de
vedere.  Doar implicându-ne putem rea-
liza o schimbare. 

Iulia BALAN

Educa]ia care ne doare...

Pozi]ia ASUS cu privire la proiectul 
de lege al Educa]iei Na]ionale

În data de 18 martie

2010 s-a dat publicității,

spre dezbatere, Legea

Educaţiei Naționale,

propusă de ministrul

Educaţiei, Cercetării,

Tineretului şi Sportului,

Daniel Funeriu. Preve-

derile noii legi  au stâr-

nit discuţii aprinse atât

în rândul cadrelor di-

dactice, universităţilor

dar şi în rândul nostru,

al studenţilor.

Aflat la a şasea ediţie, proiectul “Oa-
meni de Top” îşi propune iniţierea şi
menţinerea unor relaţii de colaborare cu
întreprinzătorii din regiune şi implicit
crearea şi menţinerea unei legături dura-
bile între mediul academic şi cel eco-
nomic din judeţ.

Prin intermediul dezbaterilor care vor
avea loc dorim ca studenţii să intre în
contact cu oameni de afaceri care au
avut succes şi care să le împărtăşească
acestora din experienţa dobândită.

Prin activităţile desfăşurate în cadrul
proiectului, intenţionăm să realizăm o
dezbatere, un dialog deschis, între stu-
denţi şi invitaţi pe diferite domenii de in-
teres cum ar fi start-up-ul in afaceri,
drumul spre succes cu tot ce implica
acesta, alegerea unui loc de muncă şi

dezvoltarea unei cariere de succes, ac-
tualele tendinţe din domeniu afacerilor,
oportunităţile reale existente pe piaţa lo-

cala, etc.

Elena ZAMCU

“Oameni de top” la a şasea ediţie
Evenimentul se va des-

făşura în zilele de 30-31

martie 2010, între orele

17-19 în sala E 005

Burse Erasmus pentru studen]ii 
din Republica Moldova [i Ucraina
Începând cu anul universitar 2010 – 2011

pot fi selectaţi ca studenţi Erasmsus şi stu-
denţii care provin din Republica Moldova. Se-
lecţia studenţilor Erasmus se face la nivel de
facultatăţi. Condiţiile generale de selecţie a
studenţilor Erasmus sunt următoarele:

1. Să fie cetăţean al unei ţări participante la
programul LLP;

2. Să fie înscris într-un program de studii la
Universitatea „Ştefan cel Mare” (student,
masterand, doctorand); candidaţii din Rep.
Moldova şi Ucraina trebuie să fie înscrişi într-
un program de studii la zi;

3. Să fie absolvent al primului an de studiu
(la momentul începerii stagiului);  Această
condiţie nu se impune studenţilor care aplică
pentru o mobilitate de plasament;

4. Să aibă rezultate profesionale bune;
5. Să fie bun cunoscător al limbii ţării pen-

tru care solicită bursa (să promoveze testul de
limbă cu rezultate bune);

6. Să nu fi beneficiat de un alt stagiu Eras-
mus; studenţii care au beneficiat de o mobili-
tate de studiu pot aplica pentru o mobilitate
de plasament;

7. Să prezinte o scrisoare de intenţie;
8. Să prezinte un curriculum vitae model

Europass;
9. Să îndeplinească orice alte criterii im-

puse de comisia de selecţie a facultăţii de care
aparţine.

Protocol de recunoa[tere reciproc\ 
a studiilor între USV [i Universitatea
Tehnic\ Cluj – Napoca
Universitatea “Ştefan cel Mare” din

Suceava  a semnat un  protocolul de re-
cunoastere reciproca a studiilor cu Universi-
tatea Tehnica Cluj-Napoca. Prin acest
protocol, fiecare universitate recunoaste rec-
iproc studiile din domeniul Stiinte ingineresti
efectuate in universitatea partenera.

Astfel  orice student din UT Cluj va putea
face o perioada de studii in cadrul Facultăţii
de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor,
notele obtinute la Suceava  fiind trecute  în
fişa sa personal odată cu intoarcerea la UT Cluj
ca şi cum ar fi studiat la Cluj. Studenţii nu vor
susţine examene de diferenţe. 

Abonamente TPL pentru studen]i 
la pre] de 15 lei
Între 15 martie -  15 iunie 2010  studenţii

din municipiul Suceava  îşi pot procura abona-
mente pentru transportul cu autobuzele şi mi-
crobuzele TPL la preţul de  15 lei.

Pentru procurarea unui astfel de abona-
ment studenţii trebuie să prezinte urmă-
toarele acte:

-adeverinţă de student
-copie după carnetul de student vizat la zi
-cartea de identitate
Abonamentele poti fi procurate  de la

chioşcuile TPL din umătoale locaţii:
• staţia de autobuz din cartierul Obcini

(strada Calea Obcinilor)
• staţia de autobuz 22 Decembrie (Centru)
• sediu TPL din Centru (în spatele Restau-

rantului Central, vis a vis de sediul PSD)
• staţia de autobuz Gara Burdujeni (strada

Jean Bart)
• sediul primăriei din cartierul Burdujeni

(fostul Cinema Burdujeni)
În urma hotărârilor luate de Primaia mu-

nicipiului Suceava, studenţii vor beneficia de
abonamente la acelaşi preţ şi în perioada de
după vacanţă de vară, adică între 19 Septem-
brie şi 15 Decembrie 2010.Studenţii maste-
ranzi şi cei care nu sunt din municipiul
Suceava nu beneficiază, din păcate, de aceste
reduceri. 

Iulia BALAN

>>>{TIRI<<<
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Peste tot sunt discuţii aprinse despre libertatea de expri-
mare. Ce înseamnă ea? De cine este exercitată? Este într-ade-
văr acest principiu  respectat?

Acest drept ar trebui să fie exercitat de orice cetăţean al
României şi folosit la maximum pentru a ne exprima propri-
ile păreri, cugetări, pentru a nu fi fi îngrădiţi în cutiuţa nostră
cerebrală căci doar comunicând putem să ne afirmăm, putem
să ne facem auziţi,să ne dezvăluim personalitatea şi în timp
cei din jurul nostru, ne cunosc şi caracterul. Dar toate acestea
sunt posibile doar comunicând. 

Sunt student! Prin urmare am anumite drepturi, dar
bineînţeles şi obligaţii. Deci mi se pare absolut normal să fac
observaţii, să fac reclamaţii în cazul unei nedreptăţi, să atrag
atenţia asupra unui incident sau asupra măririi unei taxe în
plină criză financiară şi nu numai. Eu vă îndemn să vă spuneţi
oful! Mai mult există organizaţiile studenţeşti care fac totul
pentru a reprezenta interesele studenţilor. Mie personal nu
îmi convine faptul că am avut în sesiunea din iarnă al acestui
an universitar doar trei săptămâni în loc de patru. Nu am
hotărât eu acest lucru, este în defavoarea mea de student,
deci împreună cu Asociaţia Studenţilor din Universitatea
Suceava vom încerca să readucem lucrul respectiv la normal.
Bineînţeles nu sunt eu singura care crede acest lucru. Mai am
alături studenţi ce-şi împărtăşesc ideile cu mine, idei care din
fericire coincid. Şi aici nu e vorba doar de asta, ci de alte lu-

cruri mult mai serioase si destul de grave. 
Haideţi să învăţăm să fim corecţi. Vino să excelăm pe calea

succesului şi a culturii generale cât şi pe cea care ţine de spe-
cialitatea fiecăruia. Ai o idee? Dezvoltă-o şi fă-o cunoscută!
Îndrăzneşte să fii unic în gândire, unic şi provocator! Îm-
bogăţeşte-ţi cunoştinţele, visează spre ceva mare, o funcţie
importantă, bine meritată ca rezultat al unui proces de per-
fecţionare. 

Studentule, pune accent pe procesul de învăţământ, mai
concret pe facultate, dar nu elimina din programul tău şi alte
activităţi benefice precum muzica, sportul, divertismentul sau
party-urile. Iar în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, te
rog foloseşte acest drept întrucât doar colaborând,  putem
schimba multe. Dar nu vorbi, după cum circulă o fază printre
studenţi - mult, prost şi fără rost ci ţinteşte exact acea prob-
lemă care necesită o îmbunătăţire. Fii unic, fii creativ si fii stu-
dent cu iniţiativă.

Iulia HÎJ

Libertatea de exprimare 
a studen]ilor valoreaz\ mult! 
Deci, exprim\-te!

��

Uniunea Europeană a Studenţilor
(ESU), reprezentând 11 milioane de stu-

denţi, a atras atenţia asupra dis-
crepanţelor de implementare a Proce-
sului Bolognia care, deşi diferă de la ţară
la ţară, sunt prezente şi afectează întreg
procesul per ansamblu.

ESU trage un semnal de alarmă
asupra faptului că, deşi unele din obiec-
tive au fost atinse, implementarea
unora dintre liniile de acţiune ale Pro-
cesului Bologna s-a realizat în mod su-
perficial, iar efectele negative în acest
caz sunt resimtiţe în mod special de
către studenţi.

Punctele cheie ale declaraţiei sunt :
• necesitatea implementării tuturor

liniilor de acţiune ale procesului de
către fiecare stat semnatar şi nu doar a
celor care convin intereselor economice
naţionale ale acestora. Statele din
cadrul Spaţiului European al În-
văţământului Superior  ar trebui să aibă
ca obiectiv principal realizarea obiec-
tivului european printr-o implementare
reală a procesului Bologna, nu doar să
îşi creeze programe atractive pentru
studenţii străini.

• importanţa dimensiunii sociale a

procesului o provocare prioritară în
cadrului Procesului Bologna în urmă-
toarea decadă

• învăţământul centrat pe student –
punctul central al implementării proce-
sului care odată realizat în toate as-
pectele sale va fi, din perspectiva
studenţilor  şi linia de final a acestuia

• implicarea  studenţilor în toate pro-
cesele decizionale şi la toate nivelurile
de decizie din cadrul Spaţiului European
al Învăţământului Superior   

• mobilitatea studenţilor, faţă de care
ESU  îşi reafirmă susţinerea în scopul
creşterii şi diversificării populaţiei  stu-
denţilor mobili. În acest scop a fost
lansat un îndemn guvernelor de re-
zolvare a problemelor actuale astfel
încât până în anul 2020, 20% dintre par-
ticipanţii Spatiului European al În-
văţământului Superior să fie mobili.

ESU consideră că mai sunt multe de
făcut până se va ajunge la stadiul în care
studenţii vor beneficia complet de ceea
ce poate oferi implementarea procesu-
lui Bologna. De aceea a adresat un în-
demn la solidaritate miniştrilor

responsabili pentru învăţământul supe-
rior prin:

1. Susţinerea obiectivelor Procesului
Bologna, dar în acelaşi timp evitarea
confuziilor asupra acestora cât şi a
metodelor de implementare ale proce-
sului. Acest aspect este extrem de im-
portant in contextul in care sunt lansate
obiectivele paralele precum EU2020.

2.  O implenetare holistică, în profun-
zime şi susţinută financiar a liniilor de
acţiune ale Procesului Bologna, cu pri-
oritizarea dimensiunii sociale, a în-
văţământului centrat pe student şi a
mobilităţii.

3. Solidaritatea inter-guvernamen-
tală, cu scopul de a combate efectele
negative ale dublei implementări a pro-
cesului, mai degrabă decât o focalizare
excesivă asupra sistemelor naţionale in-
dividuale de învăţământ superior.

4. Implicarea totală a studenţilor în
procesul decizional în toate structurile
de decizie naţionale, regionale şi insti-
tuţionale.

„În unele contexte naţionale, proce-
sul Bolognia a fost utilizat ca scuză pen-

tru introducerea unor taxe de studiu
sau a excluderii sau limitării accesului
studenţilor la decizie. În mod constat
persistă o mare confuzie asupra a ceea
ce Bologna reprezintă, de fapt” ,a afir-
mat în cadrul reuniunii, Ligia Deca,
Preşedinte ESU.

La zece ani de la semnarea De-
calaraţiei de la Bologna, nici în România
nu s-au produs schimbări pozitive, de
profunzime în învăţământul superior
românesc.

Suntem departe de a realiza în Româ-
nia viziunea Spaţiului European al În-
văţământului Superior. 

Există cel puţin 3 direcţii cărora tre-
buie să le acordăm mai multă atenţie:
învăţământul centrat pe student, pro-
movarea unei culturi a calităţii în uni-
versităţi şi repoziţionarea membrilor
comunităţii academice în relaţie de
parteneriat, mai ales în ceea ce priveşte
implicarea studenţilor în deciziile
privind organizarea şi conţinutul edu-
caţiei.

Iulia BALAN

Declara]ia studen]ilor cu ocazia Conferin]ei
ministeriale de la Budapesta [i Viena 
de aniversare a Procesului Bologna

La 10 ani de la imple-

mentarea procesului

Bologna, reprezentanţii

studenţilor din întreaga

Europă s-au întâlnit la

Viena pentru a discuta

impactul pe care acesta

îl are asupra sistemului

de învăţământ superior.

În acest context, pe 9

martie, au adoptat „De-

claraţia studenților cu

ocazia Conferinţei mi-

nisteriale de la Bu-

dapesta şi Viena de

aniversare a Procesului

Bologna”.

Conform Dreptului Civil, Libertatea de

exprimare a gândurilor, a opiniilor sau

a credinţelor şi libertatea creaţiilor de

orice fel, prin viu grai, prin scris, prin

imagini, prin sunete sau prin alte mi-

jloace de comunicare în public, sunt in-

violabile. Cenzura de orice fel este

interzisă. Libertatea de exprimare nu

poate prejudicia demnitatea, onoarea,

viaţa particulară a persoanei şi nici

dreptul la propria imagine. Libertatea

de exprimare este garantată de Consti-

tuţia României.

Putem să ne considerăm studenţi
norocoşi. Faţă de studenţii anilor 80
avem la dispoziţie toate tehnologiile ce
ne uşurează atât procesul de învăţare,
cât şi cel de comunicare, indiferent că e
vorba de comunicarea cu prietenii, pro-
fesorii sau instituţiile publice. 

Păcat totuşi că nu întotdeauna putem
valorifica aceste posibil-
ităţi. Zic asta referindu-
mă la comunicarea
(ce-ar trebui să existe)
între student-universi-
tate. Având toate posi-
bilităţile de a transmite
informaţiile în cel mai
rapid mod, secretari-
atele (unele) din univer-
sitatea noastră nu se
prea grăbesc să profite
de toate aceste oportu-
nităţi. E atât de compli-
cat de făcut o baza de
date cu emailuri pentru
ca fiecare student să
afle noutăţile ce-l
privesc de-acasă, din
faţa calculatorului? Nu
zic că trebuie de re-
nunţat la metodele
tradiţionale, sunt bune
şi avizierele, dar nu tot-
deauna sunt actualizate
şi nici nu-ţi oferă posibi-
litatea de a găsi
anunţurile mai vechi. 
N-ar fi oare mai simplu
ca secretariatele să
trimită toate noutăţile
legate de rezultatele la examene, orar,
noutăţi despre bursă, tabere etc. pe mail
fiecărui student ? Nu mai zic de alte
metode mai moderne folosite de uni-
versităţile occidentale, online-ul îţi oferă
atâtea posibilităţi, păcat să le ignori. 
M-am bucurat sincer când am văzut că
Departamentul pentru Pregătirea
Cadrelor Didactice (DPPD) din cadrul
universităţii noastre are cont pe reţeaua
de socializare Twitter. Ar trebui ca cele-
lalte secretariate să urmeze acest exem-
plu. Nu implică costuri, doar mai multă

deschidere din partea celor care sunt da-
tori să informeze studenţii.

Mi-aţi putea reproşa că e datoria stu-
dentului să se informeze. Poate... Dar cu
cât mai multe metode şi canale de co-
municare se vor utiliza, cu atât creşte
garanţia ca informaţia să ajungă acolo
unde trebuie în timp real. Măcar de s-ar

folosi la maxim site-ul universităţii.
Unele facultăţi nici n-au afişat orarul
pentru semestrul II pe site, nu mai zic de
notele de la examene. De ce unele sec-
retariate muncesc mai bine, iar altele
mai rău ? De ce noi, studenţii unei fac-
ultăţii trebuie să ne simţim discriminaţi
faţă de colegii noştri de la alte facultăţi
care sunt informaţi la timp şi au toate in-
formaţiile necesare la dispoziţie ? Sau
poate cer eu prea mult ? 

Oxana GREADCENCO

Cer eu prea mult?
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Acest articol este menit să ţi se adreseze ţie,student al
Universităţii ,,Stefan cel Mare˝ Suceava, ţie stimată dom-
nişoară şi ţie respectabile domn contribuabil şi partener
în procesul educaţional românesc. Ştiu că pe mulţi dintre
voi v-a lovit dezinteresul şi nepăsarea,iar pe unii mai rău
frica sau lipsa curajului de a sta drept în faţa nedreptăţii,
de a fi puternic în faţa slăbiciunii.

M. Luther King spunea: “I have a dream”
Tu tinere student ai un vis?Ce îţi doreşti de la această

viaţă?Vrei să stai în umbră tot restul vieţii,să fii un student
de mâna a doua şi apoi un biet contribuabil la bunul mers
monoton al ţării în care trăieşti? Sau vrei să fii o stea
printre multele stele ale acestei lumi, împreună cu tine

lumea să facă un pas înainte, să fii student şi apoi să devii
un om pe urmele căruia să scrierealizare,dezvoltare,suc-
ces? Poate nu ai curajul de aţi expune singur punctul tău
de vedere şi a celorlalţi de lângă tine. Atunci susţine-i pe
cei care au curajul să o facă.

Află mai  multe despre reprezentare pe
www.asussv.wordpress.com/reprezentare!

Vino pe 29, 30, 31 Martie şi votează-l  pe cel care mer-
ită votat.Informează-te!Votează studentul care te repre-
zintă!

Începe să crezi, începe să speri, începe să munceşti şi
multe din lucrurile vechi şi urâte se pot transforma într-un
imbold al dezvoltării, speranţei şi al bucuriei!

Poate crezi că votul tău nu contează. Înainte de a spune
asta,gândeşte-te că 25% din locurile forurilor superioare
ale universităţii pot fi ocupate de studenţi.Pentru tine e
mult sau puţin?

Dragi studenţi, universitatea noastră nu este făcută
doar din ziduri, nu este făcută doar din renume, nu este
făcută doar din istorie... Depinde de noi dacă dorim cu
adevărat ca împreună să facem un pas înainte,un pas spre
cunoaştere,un pas spre succes.

Universitatea este făcută din oameni care au curaj, care
au speranţă, care au dragoste...

Carmel ONUŢ

Votul t\u va deschide u[iTe uiţi cu jind la marile univer-

sităţi ale lumii?Te-ai săturat să

fii dezimformat?Ai vrea să ştii

mai multe despre universitatea

ta şi să faci parte din procesul

educaţional? Dacă da, vino pe

29,30,31 Martie şi alege STU-

DENTUL REPREZENTANT!

Votul tău înseamnă CURAJ,

curajul înseamnă INFOR-

MAŢIE, informaţia înseamnă

PUTERE!

Gherasim Ela-Raluca, Anul II Hăilă �tefan, Anul II Macovei Adrian Ionuţ, Anul II Onuţ Carmel, Anul I Rîşca Doru-Gabriel, Anul I

Uţă Alexandru Dorin, Anul I Afrăsânei Ciprian-Iulian, Anul I Iliuţă Irina, Anul I Munteanu Gheorghiţă(Geo), Anul II Vereş Sergiu PAUL, Anul II

Zetu Andrei II Baltariu Bianca, Anul III Apetrei Otilia, Anul II Netbai Oana-Alexandra, Anul I Nicorici Ramona, Anul I

Blându Mihaela, Anul II Cerlincă Andreea Iacob Raluca, Anul II Macoviciuc Gianina, Anul II Viţălariu Ramona, Anul I

Cozan Claudiu, Anul III Dănilă Iulian-Constantin, Anul III Moisă Mihai, Anul III Popovici Adrian Laurenţiu, Anul II Popescu Mihai, Anul I

Legendă
Facultatea de Istorie şi Geografie

Facultatea de Ştiinte ale Educaţiei Facultatea de Silvicultură Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale ComunicăriiFacultatea de Inginerie Mecaanică, Mecatronică şi Management

• Studenţii din cadrul fac-
ultăţilor de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării, Ştiinţe ale Edu-
caţiei şi Educaţie Fizică şi Sport
pot vota în următoarele locaţii
din corpul A:

La parter 
� în faţa decanatului  Fac-

ultăţii de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării
� lângă Caseria centrală 

Etaj 1       
� în faţa sălii 53
• Studenţii facultăţilor de In-

ginerie Mecanică, Mecatron-
ică şi Management şi Ştiinţele
Educaţiei pot vota la parterul
corpului B

• Studenţii din cadrul fac-
ultăţilor de Silvicultură şi Isto-
rie şi Geografie pot vota în
corpul E la parter şi la etajul 1

Unde v\ pute]i vota studen]ii reprezentan]i de la facultatea voastr\
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Sunt 100 % convinsă de faptul că în
Universitatea “Ștefan cel Mare” avem
printre cadrele didactice, adevărate co-
mori educaţionale, mai bine spus profi
tari care se conturează cu plăcere și sim-
patie în sufletul și ochii studenţilor. De
aceea în primul rând, vă rog, din curioz-
itate să vizitaţi site-ul www.profitari.ro
unde veţi afla mai multe informaţii de-
spre  profesorul Bologna. Dar ce
înseamnă asta?

Scurt și la obiect – proful
Bologna este cel care cere întotdeauna
feed–back studenţilor, după ce predă
fără foi în faţă, este cel care explică bine
anumite noţiuni teoretice și își dă in-
teresul în a dezvolta aptitudinile practice
la laboratoarele practicate. Cum se de-
osebește el? Este demn de menţionat
faptul ca proful acesta tare știe întot-
deauna cum să atragă atenţia stu-
denţilor la curs, cum să-i facă să se simtă
importanţi și cum să-i motiveze pentru

procesul educaţional pe care aceștia îl
parcurg. Este proful care lasă o impresie
de amiciţie în rândul studenţilor, și de-
sigur între generaţii. Proful Bologna este
un adevărat maestru al educaţiei, un
pedagog desăvârșit  și specialist iscusit.
Metodele sale de predare sunt variate și
interesante, menite să capteze atenţia,
tehnicile sale de predare stimulează stu-
denţii și în același timp îi mobilizează.
Trimite un impuls spre creierul studen-
tului și dorinţă de autocunoaștere în su-
fletul lui. Proful Bologna nu transmite
doar informaţii ci și ajută la procesul de
formare a atitudinilor și competenţelor
specifice aptitudinilor.

Sunt mândră de profii mei tari de la
facultatea mea, dar și de ceilalţi pe care
încă nu îi cunosc personal. Proiectul este
unul deosebit de important în schim-
barea anumitor probleme de nivel
naţional – educaţional și știu că prin im-
plicarea noastră, a studenţilor, pas cu
pas, vom aduce îmbunătăţiri și vom face
schimbări în educaţie. 

Prin interesul nostru real și prin co-
laborarea cu toate organizaţiile stu-
denţești, vom reuși să implementăm în
România procesul Bologna în adevăratul
sens al cuvântului.

Avem nevoie de astfel de profesori și
pentru a arăta că ne pasă de educaţie re-
cunoaștem meritele acestora. Cei mai
buni vor fi premiaţi anul acesta în Ti-
mișoara la Gala profului tare!

Studenţii suceveni au înscris 43 de
profesori din cadrul tuturor facultăţilor
din USV. Aceştia vor fi evaluaţi de echipe
de studenţi evaluator care vor asista la
cursurilor profesorilor propuşi, şi pe
baza criteriilor menţionate mai sus, vor

redacta o serie de rapoarte care vor fi
centralizate la nivel naţional. 

În concluzie, datorită vouă,
studenţilor suceveni, profesorii din USV
vor fi invitaţi la Gala Profesorului

Bologna care se va desfăşura la  Ti-
mișoara pe data de 23 aprilie 2010, in-
trând astfel în comunitatea profesorilor
Bologna!

Iulia HÎJ

“C\ut\m profi tari!”
�aizeci şi două de or-

ganizații studențești din

România, membre

ANOSR, se implică

activ în implementarea

proiectului “Căutăm

profi tari”, la nivel local

– printre care și ASUS.

Implicarea în proiecte concrete nu oferă
doar alternativa timpului liber, ci şi posibili-
tatea implicării în trei paşi într-o altă di-
mensiune a problemelor curente ale lumii,
şi anume: Comunicarea problemelor, Re-
spectarea opiniilor şi Punerea în aplicare a
soluţiilor. 

Pe 27 martie a avut loc primul eveniment
de natură ecologică al campaniei pentru a
promova o conduită responsabilă în privinţa
protejării mediului înconjurător.   

Sub sloganul „Alătură-te nouă pentru o
natură nouă!” şi în parteneriat cu Direţia Sil-
vică, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Fac-
ultatea de Silvicultură şi Iulius Mall,
cerepiştii şi-au unit forţele  pentru a duce la
bun sfîrşit cîteva activităţi. Una din ele a fost
plantarea unui număr 11 mesteceni  lîngă
Corpul A al Universităţii.  

Alături de ei a fost aşezat un obelisc  de
lemn cu un mesaj eco care atrage atît de
mult atenţia încît lumea se uită pierdută la
el şi uită că urcă scările- se împiedică in-
evitabil.  

Nu asta a fost intenţia ciripitorilor! Cred.
O altă acţiune a avut loc în incinta Mall-

ului. Oamenii au fost invitaţi să lase gînduri
eco pe nişte panouri roz- unul din ele va fi
aşezat la Universitate. Mesajele variază de
la „Iubesc natura!” pînă la „Green is the new
black!”. Multe persoane s-au deschis în faţa
iniţiativei şi studenţii cerepişti vor avea mai
mult curaj pe viitor în atitudini şi propuneri.

„Ora Pămîntului” (Earth Hour) a fost ac-
tivitatea care a încununat evenimentul.
Sâmbătă, 27 martie, în intervalul orar 20:30-
21:30, lumina a pierit din cîteva locaţii im-
portante din oraş, cum ar fi Universitatea,
Direcţia Silvică şi Mall-ul.  

Astfel, Suceava s-a înscris în rândul
oraşelor de pe întreg globul preocupate
pentru Mama Natură. Sperăm astfel că anul
viitor această acţiune va fi mult mai mar-
cantă în viaţa sucevenilor. 

Viaţa studenţească ia amploare şi la noi.
Pe lîngă asociaţiile studenţeşti, petreceri, şi
s(tr)esiuni, au apărut şi evenimentele care
vizează şi posibilii studenţii ai USV, care nu
se organizează neapărat în incinta Univer-
sităţii.  

În Suceava se pot face multe, trebuie
doar sa ai pe lîngă trei saci de idei şi mult
curaj, o atitudine caldă şi o prezenţă de spirit
comunicativă.  

Diana �UTAC

Al\tur\-te nou\ 
pentru o lume nou\

Campania „Cei 3Rei

Paşi” s-a născut din

dorinţa unor studenţi ai

specializării Comuni-

care şi Relaţii Publice

(CRP) din cadrul Facul-

tăţii de Litere şi �tiinţe

ale Comunicării de a fi

mai mult decît licenţiaţi

la sfîrşitul celor trei ani

de studiu.

Asigurarea calităţii a fost şi este în
prim-planul Procesului Bologna de la
Conferinţa Ministerială de la Berlin, când
problema a fost inclusă în capul listei de
priorităţi intermediare ale anului
2005.Odată cu  adoptarea Liniilor Direc-
toare şi Standardelor Europene în Asigu-
rarea Calităţii (European Standards and
Guidelines în Quality Assurance - ESG)
multe ţări au urmărit aceste linii direc-
toare şi au introdus reforme semnifica-
tive în sistemele lor naţionale de
asigurare a calităţii, deşi principiile de
bază ale ESG nu au fost întotdeauna im-
plementate

În elaborarea ESG au fost implicaţi
reprezentanţi ai agenţiilor de asigurare a
calităţii, prin Asociaţia Europeană pentru

Asigurarea Calităţii în Învăţământul Su-
perior (ENQA), studenţi, reprezentaţi de
Uniunea Europeană a Studenţilor – ESU,
reprezentanţi ai universităţilor prin Aso-
ciaţia Europeană a Universităţilor (EUA)
, precum şi alte instituţii de Învăţământ
Superior reprezentate de EURASHE.
Toate aceste entităţi formează grupul
„E4”, reprezentând întreaga paletă de de-
cidenţi ai procesului de asigurare a ca-
lităţii în Învăţământul Superior.

Publicatia iși propune  să  asigure  In-
stituţiilor de Învăţământ Superior şi
agenţiilor naţionale de asigurare a ca-
lităţii un reper comun în procesul de
evaluare şi asigurare a calităţii, respon-
sabilitatea primară rămânând însă în
mâna acestor instituţii şi agenţii; acestea
au sarcina de a identifica şi aplica cel mai
viabil mecanism de asigurare a calităţii în
conformitate cu cerinţele, nevoile şi par-
ticularităţile fiecărei instituţii de educaţie
în parte.  

Astfel, ESG oferă  o serie de linii direc-
toare comune pentru instituţiile de în-
văţământ superior şi agenţiile de
asigurare a calităţii din Europa în des-
făşurarea procesului de evaluare şi asi-
gurare a calităţii.

Datorită însemnătăţii ESG şi a dorinţei

sistemului educaţional românesc de a
clădi împreună cu ţările europene, acest
Spaţiu European al Învăţământului Supe-
rior şi în ceea ce privește  asigurarea cal-
ităţii, ANOSR aduce ESG în limba română
pentru a asigura distribuirea şi utilizarea
acestuia în cât mai multe instituţii
româneşti furnizoare de educaţie.  Mai
mult de atât, ANOSR în calitate de mem-
bru al ESU, aduce la cunostinţă analiza pe
care structura europeană o realizează
asupra implementării Procesului
Bologna. 

„Bologna with Students’ Eyes”
(Bologna prin ochii studenţilor) reprez-
intă singura analiză indepententă efectu-
ată în anul 2009 şi totodata un
instrument util în politicile publice edu-
caţionale dar şi pentru comuniţătile aca-
demice interesate de progresul făcut in
construirea Spaţiului European al În-
văţământului Superior. 

Astfel, am introdus capitolul cu privire
la Asigurarea Calităţii prezentând per-
spectiva studenţiilor asupra implemen-
tarii ESG, nivelul de implicare al
studenţilor în acest domeniu precum şi
alte concluzii în urma analizei efectuate.

Iulia BALAN

European Standards and Guidelines 
în Quality Assurance în limba român\

ANOSR a lansat 

o importantă publicație

în domeniul Asigurării

Calității- European

Standards and Guide-

lines în Quality Assur-

ance în limba română

Ce înseamnă CRP? Caut repede
plămădind? Hmm, nu! E o specializare
amărîtă (sper că se simte sarcasmul) din
cadrul Facultăţii de Litere, şi anume Co-
municare şi Relaţii Publice.  Sună exotic
şi atrage atenţia  chiar şi celor ce nu ştiu
ce anume se învaţă acolo, pe cînd cei pa-
sionaţi de mass-media, publicitate, PR,
antropologie, politică, organizare de
evenimente, resurse umane, training/
couching, consultanţă, resurse umane
se aruncă în fenomenul CRP sperînd că
îşî vor avea potolită foamea de comuni-
care, informaţii şi cunoştinţe la sfîrşitul
facultăţii.  

De aici pînă la individualizarea unui
spaţiu virtual de întîlnire nu a fost mult.
Ideea aparţine profului Călin Bârleanu,
el sugerînd la sfîrşitul unui seminar că ar
fi bine să existe şi un blog pentru a putea
comunica în permanenţă.  Două stu-
dente au decis să materializeze iniţiativa
şi într-o seară ploioasă de octombrie s-a
născut crpusv.blog.com.  Are multe din
carcteristicile Balanţei. Este şarmant prin
tema Dilectio de care profită din plin,

bucurîndu-şi vizitatorii.
Dovedeşte o sociabilitate extra-
ordinară, fiecare comentariu
beneficiind de apreciere şi
feed-back. De asemenea,
subiectele abordate satisfac
atît crp-iştii, cît şi pe cei
care ajung din curiozitate
acolo, cum unii studenţi au
în permanenţă link-ul către
blog la status pe messenger.
S-a metamorfozat rapid în at-
mosfera benefică discuţiilor de-
spre legile lui Murphy,
dezumanizare,  clipuri publicitare,
optimism vs pesimism,  complexele lim-
bii romîne şi despre iniţiativele pentru
promovarea valorilor prăfuite sau ba-
nalizate. Ce părere au profii?  Pe chipul
multora se citeşte satisfacţia de a vedea
nişte omuleţi activi, hotărîţi, care întrec
graniţele conservatorismului specific
unei universităţi de provincie.

Înainte de a accesa site-ul, lasă la o
parte scepticismul şi toate prejudecăţile
de genul „la facultate te plictiseşti”, „cei

care citesc în
pauze sunt

tocilari”, „profii sunt tirani”, „în Suceava
nu se întîmplă nimic interesant”. 

Nu uita că are doar 4 luni jumătate,
abia îşi poate ţine căp’şorul singur, dar şi
cînd va începe să alerge prin minţile
voastre... 

Diana �UTAC, 

„mama spirituală” a blog-ului 

Ecouri CiRiPiste
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Noua modalitate de apreciere a competenţelor  a
fost susţinută de numeroase motive, cum ar fi ier-
arhizarea corectă a studenţilor, protejarea în faţa
celor care se ocupă de lucrarea de licenţă doar prin
scoaterea unei sume de bani de pe card sau din
portofel, ca de altfel şi puţina materie necesară pen-
tru susţinerea şi promovarea probei cu obraz curat
şi luminat. Un alt argument este dat de instabilitatea
politică ce nu a făcut posibilă persistenţa unei legi a
învăţămîntului. 

Dar faptul că decizia luata nu a  avut acordul stu-
dentilor la nivel de facultate, ca de altfel şi timpul
scurt pînă la sesiune, au făcut ca aceştia să realizeze
demersuri pentru remedierea situaţiei.  Reprezen-
tanţii studenţilor au tratat subiectul aşa cum era de
aşteptat: au scris un memorium, au strîns o listă
lungă de semnături şi s-au prezentat cu ea în faţa
conducerii pe 10 martie 2010. O parte din ei s-au
lăsat convinşi de faptul că această nouă examinare
este în beneficiul lor, dar a existat acolo un glas care

şi-a susţinut pînă la capăt punctul de vedere.  Ast-
fel, întîlnirea din data de 16 martie a  studenţilor cu
doamna secretară a devenit o întrevedere cu cei din
conducere. Liderii au susţinut cauza majorităţii stu-
denţilor, trecînd de superficialitatea faptelor şi
cerîndu-şi dreptul la liberul arbitru. Cei care erau de
acord cu metoda propusă de conducerea facultăţii
nu şi-au exprimat făţiş opiniile, intrînd astfel sub
tutela majoritară.  

Argumentele contra noii examinări au luat calea
materiei care a fost promovată pe parcusul anilor de
studiu şi care se reflectă în media acestora, fiind în-
cununate de frustrarea cauzată de lipsa timpului.  În
cele din urmă, conducerea a sprijinit  opinia stu-
denţilor  prin propunerea şi votarea  în cadrul sed-
inţei de consiliu a facultăţii din data de 17 martie
2010, a revenirii la formula din anii trecuţi a exam-
enului de licenţă, respectiv una din note să fie pen-
tru prezentarea propriu-zisă a lucrării,  a doua notă
fiind pusă în urma discuţiilor şi dialogului pe baza

temei de licenţă. Această metodă este aplicată atît
la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din
cadrul  USV, cat şi la alte facultăţi de litere din uni-
versităţi mari din ţară, fiind în opinia conducerii  în
defavoarea studenţilor buni.  

Această situaţie nu va mai fi întîlnită în anii urmă-
tori dacă studenţii din an terminal vor fi anunţaţi de
la începutul anului universitar asupra metodologiei
finale a examenului de licenţă.  Demersurile  rea-
lizate de studenţi au demonstrat că-şi merită statu-
tul de parteneri decizionali în procesul educaţional,
ca de altfel şi faptul că Facultatea de Litere şi Ştiinţe
ale Comunicării este caracterizată de existenţa
democraţiei. Se pare că „dacă vrem s-o facem,
putem s-o facem” şi în Suceava. Studenţii din anul 3
să aibă multă baftă, să nu se lase doar în baza
cofeinei, să-şi păstreze optimismul şi la cît mai multă
diplomaţie în prezentarea opiniilor. 

Diana �UTAC

Studen]ii de la Litere 
schimb\ regulamentul de licen]\

Marţi de marţi, pe la orele 20, în
spaţiul neconvenţional al separeului de
la etaj se adună o echipă formată din
cele mai abile personaje ale comu-
nităţii cu scopul de a-şi exersa  tehni-
cile de persuasiune, sugestie,
negociere, manipulare asupra comu-
nităţii ad-hoc formate.

Cine face cărţile?

Gazda serii împarte aleator
invitaţilor cărţile. Fiecare
din cei prezenţi  întră în
pielea unui personaj
desemnat de cartea
trasă. În această comu-
nitate de abili într-ale
intelectului se regăsesc
diverse personalităţi cu
rol în societate: doctor,
poliţist, criminal şi
ocazional pot să apară
un primar, amanta,
tractoristul sau chiar un
avocat completaţi de
restul oamenilor  buni
cu diverse funcţii.

La lăsarea serii
fiecare personaj prinde
viaţă…

La un semn vine noaptea  şi toată co-
munitatea  închide ochii … începe acţi-
unea...

Expoziţiunea: 
1. gazda invită cei trei criminali să de-

schidă ochii şi doar din priviri sau
semne decid cine va fi victima în acea
noapte...

2. criminalii actionează şi  închid
ochii… e timpul doctorului să deschidă
ochii la cererea gazdei şi să respecte ju-
rământului lui Hipocrate încercând să
salveze persoana care tocmai a fost
ucisă... dacă o identifică dintre toţi
membri comunităţii aceasta este sal-
vată, de nu... la răsăritul soarelui
aceasta îşi va găsi sfârşitul…

3. doctorul doarme liniştit după ce şi-
a facut datoria, intră în scenă politistul
care începe investigaţia în căutarea
unuia din cei trei criminali. Dacă acesta
bănuieşte pe unul dintre membri co-
munităţii gazdă îi va confirma sau in-
firma câte o bănuială pentru fiecare
noapte petrecută în comunitate.

Intriga
Se face dimineaţa şi toată lumea se

trezeşte...toată lumea  aşteaptă cu su-
fletul la gură să vadă cine este cel ce a

fost asasi-
nat de crim-

inali pe
p a r c u r s u l

nopţii. Şi... dacă
doctorul nu a
salvat per-
soana respec-

tivă asteasta îşi
găseşte sfârşitul…

poate fi chiar doctorul
sau poliţistul.

Desfăşurarea acţiunii
Pe tot parcursul zilei comunitatea

propune un cerc de trei suspecţi de
asasinat. Fiecare din ei  îşi ascultă
acuzele ce li se aduc după care au drep-
tul la apărare astfel încât prin pledoaria
lor să se salveze de la moartea imi-
nentă ce-i paşte prin votul comunităţii.

Oricare din personaje poate influ-
enţa direcţia de desfăşurare a acţiunii
în funcţie de puterea sa de convingere
şi de strategia folosită. Oricine poate
propune chiar şi criminalii, tocmai spre
a crea o diversiune... 

Politistul poate influeţa votul, el ştie
cine este sau nu criminal, iar doctorul
ştie pe cine a salvat de mâna crimi-
nalilor ... aşadar acesta nu ar fi crimi-
nalul acuzat.

Punctul culminant
Odată pledoariile terminate, cei trei

acuzaţi sunt puşi la zid şi votul comu-
nităţii îl ucide pe unul dintre ei. Iar apoi
vor descoperi alegerea facută... a murit
unul dintre criminali sau poate doc-
torul, poliţistul sau poate un om de
rând.

Istoria se repetă ... şi deznodămân-

tul se apropie
Povestea se repetă noapte după

noapte, zi după zi... înarmaţi cu logica şi
intuiţie membri comunităţii speră să

supravieţuiască şi să învingă MAFIA.
Acest lucru se întâmplă dacă soci-

etatea  reuşeşte să ucidă toţi cei
trei criminali…În cazul în care

în final rămân mai mulţi
criminali  decât

membri buni ai
c o -
mu-

n i tăţ i i
a t u n c i
criminalii
au câştigat.

MAFIA - aşa se nu-
meşte cel mai tare joc de grup pentru
intelect.

Şi tu poţi participa activ la el în
fiecare marţi seara de la orele 20:00, în
separeul de la etaj al Pub-ului BOEM
"La Fierarie" ... la o aruncătură de cio-
can de ProCredit Bank…Vă aşteptăm!

Scene desprinse parc\ 
din filmele cu gangsteri…

�asta se întâmplă 

în fiecare marţi seara 

în Pub-ul Boem 

"La Fierarie"...

Revolta studenţilor din anul 3 de la

Litere şi-a găsit un răspuns pozitiv în

rîndul celor din conducerea facultăţii.

Punctul de start al conflictului a fost

dat de anunţarea cu prea puţin timp

înainte a introducerii unei noi probe

in examenul de licenţă. Chestiunea a

fost votată în cadrul şedinţei Biroului

Consiliului Academic din data de 5

martie 2010, în care reprezentantul

studenţilor a fost de faţă, ex-

primîndu-şi dezacordul. Datorită

cauzei unice care i-a unit, studenţii

au reuşit să-şi impună părerile la în-

tîlnirea cu cei din conducerea Fac-

ultăţii de Litere şi �tiinţe ale

Comunicării. În cele din urmă, s-a

revenit la aceeaşi formulă a exa-

menului de licenţă ca cea din anii

trecuţi, hotărîre luată în timpul şe-

dinţei din 17 martie. 

Asociaţia Pro Vita cu sediul la Vălenii
de munte, judeţul Prahova, are în îngri-
jire aproape 220 de persoane, dintre
care copii ale căror mame au renunţat
să avorteze sau copii provenind din
familii cu dificultăţi sociale mari, încred-
inţaţi asociaţiei pentru un timp, copii cu
dizabilităţi abandonaţi la spital, care
sunt integraţi în familii, copii ai străzii,
tineri, fete şi băieţi care au fost nevoiţi
să părăsească orfelinatele la vârsta de
optsprezece ani, femei însărcinate şi
mame lăsate în stradă de familiile lor,
care sunt ajutate până îşi rezolvă prob-
lemele lor. 

Activitatea se desfăşoară în satele
Valea Plopului si Valea Screzii, comuna

Poseşti, judeţul Prahova, într-un sistem
mixt: copii încredinţaţi în plasament fa-
milial spre creştere, unor familii din sat;
copii găzduiţi în casa parohiala şi îngri-
jiţi de personalul asociaţiei şi de volun-
tari; asistenţă pentru gravide, respectiv
lehuze alături de nou născuţi.

Veniturile regulate din care trăiesc
vieţuitorii de la Valea Plopului sunt asig-
urate de vânzarea de obiecte religioase
(icoane, cruci de lemn pictate, fabricate
în atelierul propriu) şi de unii donatori
constanţi care-şi oferă contribuţia după
posibilitatea lor. 

Celelalte venituri sunt neregulate
provenind din ajutoare colectate de
Părintele Nicolae Tănase, iniţiatorul aso-
ciaţiei. De asemenea, multe persoane
voluntare lucrează în sat, sau în afară,
pentru a strânge bani şi donaţii în
natură, pentru a face publicitate sau a
organiza acţiuni de binefacere. 

Astfel, satul Valea Plopului, a devenit
un tărâm al solidarităţii şi al dragostei.

Bunurile deţinute de asociaţie prin
care reuşeşte să îşi desfăşoare activi-
tatea sunt: câteva terenuri date de
primărie, câteva case ţărăneşti în pro-
prietate sau cu chirie, mobilă, echipa-
ment de bucătărie, sanitare etc., care
provin din donaţii sau sunt cumpărate,
un atelier şi material de sculptură pen-
tru fabricarea de materiale religioase,
două cuptoare de pâine ţărăneşti,
câteva animale domestice şi două
maşini. 

Însă datorită numărului foarte ridicat
al persoanelor aflate sub ocrotirea aso-
ciaţiei, este tot mai multă nevoie de
resurse materiale.

Prin campania iniţiată de ASCOR, se
urmăreşte colectarea de bunuri de orice
fel, pentru a contribui la bucuria de Săr-
bători a acestor copii. 

Cerlincă LAURA 

,, Doneaz\ o juc\rie 
pentru un zâmbet de copil'' 
Campanie caritabil\ organizat\ de ASCOR

În pragul sfintelor săr-

bători de Paşte, Asoci-

aţia Studenţilor Creştini

Ortodocşi Români des-

făşoară o campanie de

colectare de bunuri ma-

teriale (jucării, haine)

cât şi bani pentru copiii

aflaţi în plasament în

cadrul Asociaţiei Pro

Vita, Valea Plopului. .

În perioada 23-31 Mar-

tie, toţi cei care doresc

să aducă un strop de

bucurie pe feţele  aces-

tor copii, sunt aşteptaţi

la sediul ASCOR, în C2

camera 16 la parter de

luni până vineri între

orele 10-16. 
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Era iar dimineaţă. M-am trezit devreme
că aveam cale lungă de călărit şi am făcut
bagajul. Am verificat uleiul, apa, fluidele
de frână și ambreiaj, am șters motorul de
praf și am plecat. Dar numai vreo 200 de
metri până la un service, că aveam im-
presia că trebuie adăugat lichid de frână.
Șurubelniţă aveam, dar șurubul se blocase
și i-am ras canalele. Aveam nevoie de aju-
tor. Tipul de acolo a fost „jos pălăria!”. Nu-
i  știu numele, dar îl respect poate mai
mult decât pe mulţi dintre prietenii mei.
Cum m-a văzut necăjit a și întrebat care e
problema. Mi-a dat o mașină de găurit,
am chinuit șurubul, l-am reparat și am
vrut sa îi plătesc, dar nu a vrut să ia banii.
A zis că mă admiră că am plecat la drum.
Iniţial, credea că sunt un tip plecat în lume
să își caute un loc în care să rămână (a
rider searching for a place to settle down
– după cum m-a descris fratelui său la

telefon). Când am
plecat, mi-a zis

„God bless you!”. Am mulţumit omului,
însă în mintea mea am rămas fără cuvinte.
Practic nu a făcut decât să îmi dea o bor-
mașină să rezolv un șurub, dar m-a făcut
să îl .. (pot să spun să îl iubesc?)

Plimbarea prin New York a fost plăcută
până am reușit să ies și să mă îndrept spre
Buffalo, orașul în care aveam de gând să
mă cazez ca să văd renumita cascadă. Vre-
mea era frumoasă, așa că am gustat din
fiecare kilometru. Am mers toată ziua cu
mici pauze pentru benzină și câte-un
sandwich. Hotărâsem să nu mă mai
opresc decât pentru benzină. Mă durea
dosul de atâta stat în șa, iar coloana și
coastele îmi pocneau la mișcări mai
ample. Dar asta era de neluat în seamă în
comparaţie cu plăcerea călăriei pe asfalt
american.. Mă simţeam ca un renegat
veritabil pe cruiserul meu negru cu
leather throttless și asta îmi hrănea spiri-

tul nomad într-un așa hal încât
uitam de foame, de sete, de

oboseală.. Nici măcar fap-

tul că nu
aveam deflec-
tor de vânt sau
cască integrală
nu conta - nu
știu de ce, dar
am simţit că
vreau să o fac
în felul ăsta.
Aș fi putut să
îmi cumpăr
echipament,
însă raidul
avea alt gust
cu faţa liberă. Acum, după 8000
km de aventură spun cu mâna pe inimă:
călăreala de cruiser cu faţa în vânt e unul
din cele mai bune lucruri care i se pot în-
tâmpla unui motociclist. Iar cei cu suflet
liber știu bine despre ce vorbesc.

Sutele de km treceau două.. trei .. Câm-
pul se transforma în deal, iarba în pădure..
iar soarele ardea din ce în ce mai puţin.
Mă apropiam de zona marilor lacuri. Am
mers până s-a înserat și am oprit pentru
benzină într-un orășel plin de indieni,
unde l-am întrebat pe unul dacă mă aflu
pe drumul cel bun. După confirmare i-am
zâmbit, mulţumit fiind că am vorbit cu
primul indian din viaţa mea, am plătit și
am adăpat murgul. Era însetat rău.. Fă-
cuse 140 de mile fără să-i dau porţia de
jăratic. După ce-am înfulecat și eu rapid
ce mai era prin rucsac m-am pornit
hotărât să ajung în Buffalo deşi mai era
mult de mers. Cu mai multă grijă, cu ochii
bulbucaţi cât cepele și cu limba încă
scoasă de plăcerea călăriei, dădeam bice
spre Niagara. Trebuia să ajung neapărat,
pierdeam prea mult timp în est. Urma
Grand Cannyon, Las Vegas, Death Valley,
Sierra-Nevada, Coasta de vest... Trebuia să
ajung!

Am trecut prin câteva orăşele mici şi

apoi
am nimerit în
mijlocul lui nicăieri. 

Noapte neagră în jur, mașini ioc.. Se
auzea doar zgomotul neobositului motor
care parcă repeta la nesfârșit „Honda runs
forever!..” Începeam să simt oboseala și
eram conștient de asta. M-am bucurat
foarte mult că reușeam să fiu lucid. Poate
pentru unii pare simplu, însă din ce
auzisem, știam că e posibil să obosesc și
să nu-mi dau seama. Atunci e periculos în
trafic, mai ales pe motocicletă. Simţeam
toropeala cum începe să curgă în mine.
Aerul rece începea să îmi pătrundă geaca
și apoi, încet îi cedau și hainele. Mâinile
deja îmi erau reci sub mănușile purtate
toată ziua. Se lăsa frigul mai neiertător ca
oricând și eu aveam în gând o singură
rugăminte: Arată-te orașule, că nu mai
pot! Mă uitam în zare cum trona întuner-
icul peste pustiul negru și strângeam din
dinţi îndurând vântul din ce în ce mai rece.

Nici nu mai știam cât sunt de departe
de Buffalo. Îmi doream doar să mă bag în
pat și să dorm.. Ajuns în următorul orășel,
am găsit un Motel. 

Era cam 1:00 dimineaţa. L-am întrebat
pe recepţioner cu o oboseală evidentă și

au-
tentică înfiptă în adâncul expresivităţii
dacă are camere libere şi care ar fi preţul.
Când a aflat că nu sunt membru, mi-a
spus: Repeat after me: Yes, Dave, I have
Triple A! (Triple A este membership la
clubul auto naţional). Ușor amuzat de
situaţie și plăcut impresionat de ajutor,
am repetat calm și fără grabă tot ce a zis
el. Apoi, după un zâmbet mi-a spus că are
o cameră și costă 110$. 

Deodată mi s-a tăiat pofta  patului cald.
Am uitat de frig, de foame și de somn şi
am apucat cu faţa rece mănusile în timp
ce mă întorceam să plec. S-a topit liniștea
cu pornirea motorului la care eram sigur
că nu se aștepta nimeni la ora aia târzie.
Am plecat, pierdut fiind cu gândul la patul
cel cald care mă aștepta undeva la câteva
minute mai în faţă. Nici nu am terminat
de gândit că am și văzut un motel, unde
am prins o cameră cu 70$ în care - cum
am intrat, nu mi-am putut refuza plăcerea
de a mă topi în cada cu apă caldă - apoi
m-am trântit în pat ca un iceberg în ocean
după desprinderea de pe calota glaciară.
„Mâine văd cascada!” și s-a rupt filmul…

Aventurierul

Born to be wild
- Ep. 2 -

Oare unde-mi eşti tu haină,
Ce cuier mi te-a furat?
Te-am purtat numai odată,
Ieri sub cerul înnorat..

Amândoi spre facultate,
Ne duceam voioşi, zâmbind...
Eu student şi tu studenta,
Ce mă încălzea şoptind…

Umbre reci, noroi, şi pietre,
Oameni trişti, clădiri de nori…
Tu mă-nveseleai ca focul,
Printre simpli trecători…

Oare ce-am făcut cu tine,
Unde te-am lăsat plângând.. ?
Nu-mi aduc de fel aminte,
Nici nu mi-a trecut prin gând…

Tu îmi eşti întreaga lume,
Din bumbac cu fire groase…
Însă mi-am adus aminte,
Te-am lăsat în sala şase...

Iubirea 
e o hain\…

Nu-i nimic, mi-am spus în sine,
N-am avut nicio-ntrebare...
Şi-am ajuns şi eu cu bine,
Un student din întâmplare...

Nu-i de-ajuns, dar am de toate,
Din puţine fac mai mult…
Nu-s studentul care poate,
Ci studentul ce ascult…

E un timp ce-n urmă lasă,
Foc şi pulbere de gânduri…
Însă nu la toţi le pasă,
Ce-am scris pe două rânduri…

Sunt student din întâmplare,
Aşezat pe-acelaşi rând..
Timpul nu mai vrea să zboare
Printre cursuri aşteptând…

Zilele dispar senine,
Dar ,,iubim,, ziua de luni…
Tot studentul se abţine,
Când e vorba de sesiuni…

Student din
întâmplare...

Paliuc Ionel Daniel



8 bilunar studenţesc | numărul 18 | martie 2010 | se distribuie gratuit www. a s u s s v.wo rd p r e s s . c om


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

