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VIAȚA STUDENȚEASCĂ

MEDIUL ACADEMIC
ÎN VIZIUNEA STUDENȚILOR
Ina ȘTEFAN

                                 

Mediul academic reprezintă
ceea ce multe dintre persoanele
conducerii ar putea afirma, un mediu
al dezvoltării studenților din punct
de vedere al educație și pregătirea
eficientă a unei urmatoare cariere
profesionale.
Așadar , fiecare elev , viitor
student, poate beneficia de aceste
studii superioare în mod gratuit sau
contracost în funcție de alegerea
personală. Prima întrebare si cea
mai comună este : „Ce profesie oferă
această facultate după terminarea
studiilor ? „
Fiecare dintre studenți dorește
să urmeze o carieră profesională
bine platită și care să îi ofere un
anumit statut , să fie reprezentativ în
domeniul lor de activitate.
Pentru a putea cunoaște mai bine
viziunea studenților despre mediul
academic, am mers direct la sursă
și am întrebat mai mulți studenți
din diferite facultăți : „Ce reprezintă
mediul academic pentru tine și
cum te poate ajuta aceasta pe viitor
?“ Răspunsurile sunt multiple iar
părerile extrem de diferite, fiecare
dintre aceștia chiar au avut un punct
de vedere foarte bine argumentat și
de aceea ,în mod favorabil , ar trebui
să se țină cont de părerile acestora
făra a-i judeca într-o manieră sau
alta.
„Ar fi mai bine dacă invățămantul
universitar s-ar axa mai mult pe
practică decat pe teorie. Materia
de la facultate nu este constructivă
pentru viitorul meu, cel puțin nu
deocamdată iar 0.1% dintre studenți
își găsesc job-uri în domeniul studiat.
AAAA ! Și mă mai deranjează faptul
că eu nu am cantină la facultate și nici
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pauză de masă , îmi e cam foame ! „
( Sorina Tuță , studentă la Facultatea
de Litere / Studii Europene).
„În situația mea, Universitatea
de Arte (teatru), îmi oferă valoroasa
oportunitate de a mă afirma pe piața
spectacolelor. Reprezintă o pantă
de propulsare destul de puternică
și totodată un punct de sprijin
și instruire”, (Alexandra Răduță,
studentă la UNATC).
„Mediul academic reprezintă
pentru mine oportunități de
dezvoltare intelectuală, dezvoltare
personală. Oferă noi viziuni asupra
lumii în care trăim. Este un sistem
dezvoltat, profesorii sunt buni,
clădirea este dotată cu toate cele
necesare
pentru
desfășurarea
cursurilor. Sper să mă ajute această
facultate în ceea ce îmi doresc să
fac pe viitor.” (anonim, student ASE
Administrarea Afacerilor cu predare
în limbi străine).
„Mediul academic reprezintă
pentru mine o oportunitate de a
studia lucruri noi prin intermediul
relațiilor interumane dar și prin
metodologia aplicată de către
universitatea respectivă care te
îndrumă la găsirea și menținerea
unei perspective de viitor. Totodată
mediul academic îți poate oferi
avantaje și dezavantaje deoarece
putem alege diferite domenii de
activitate iar pe parcurs constatăm
că nu putem ține pasul cu nivelul
de cunoștințe inițiat sau putem
constata că materia nu se potrivește
cu personalitatea și concepțiile
nostre de viață” (Alexandru Cojocaru
, student la Facultatea de Științe
Politice).
„Consider că mediul academic

este destul de complex , însă ne ajută
să ne îmbogățim atat vocabularul
cât și interacțiunea cu ceilalți
oameni. Deși sunt încă la început
de drum simțeam că este nevoia de
o maturizare, iar limbajul academic
este un plus pentru a evolua frumos.
Cât despre facultatea la care sunt
studentă, pot spune că profesorii
sunt cei care contribuie foarte mult
la formarea si perfecționarea mea
„ (Andreea Roceanu , studentă la
Universitatea Națională de Apărare
Carol I / Comunicare Publică).
Acestea sunt opinile studenților
capitalei,
opinii care
sunt
constructive în dezvoltarea unei
societății prielnice și în curs de
dezvoltare. Multe persoane observă
ce mult evoluează studenții,
apreciază progresele lor și îi
motivează să meargă mai departe în
efortul lor de cizelare și desăvârșire.
Pot afirma faptul că oricine
muncește și este dedicat muncii sale
poate ajunge la nivelul mult visat,
suntem conștienți că mereu vom
avea de acumulat informații, etape
de parcurs, cateva etaje de ridicat
la propria constructie. Încurajez
munca, încurajez învățământul,
numai prin noi inșine și printr-o
fundație solidă, de bază, avem
rezultate vizibile și chiar palpabile.
Cu siguranță eforturile noastre nu vor
trece neobservate iar recompensele
vor fi pe măsură.
Este ușor de criticat dar foarte
greu de a găsi soluții pentru a
îndrepta lucrurile .
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ERASMUS

ERASMUS+

LA UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
Valeria MICU

                                 

Pentru a readuce în atenţia profesorilor şi studenţilor Facultăţii de Securitate şi
Apărare din cadrul UNAp „Carol I”, oportunităţile oferite de bursele „Erasmus”, am solicitat o scurtă discuţie pe această temă cu dna Maria-Magdalena Popescu, persoana
cea mai potrivită pentru a furniza unele aspecte ce sunt poate mai puţin cunoscute celor
interesaţi. Trebuie să menţionez că dna M.M. Popescu este nu numai persoana ce se
ocupă în mod direct de coordonarea programului Erasmus în cadrul FSA, dar şi unul
dintre profesorii ce au participat la acest tip de mobilităţi.
VM: Ştiind că sunteţi cooptată
în
coordonarea
programului
european de burse Erasmus încă
din 2013, momentul deschiderii
porţilor tinerei noastre facultăţi,
consider că sunteţi persoana
cea mai potrivită pentru a ne
spune cum a început Erasmus
în UNAp și în ce anume constau
atribuţiile unui coordonator de
acest tip într-o facultate.
MMP:
Erasmus+
este
un
program pe care noi l-am
demarat în 2014 practic, cu
semnarea
primelor
acorduri
inter-instituționale prin care se
reglementau
derularea
unor
mobilități de studiu dar și de predare
pentru studenți și profesori, la și de
la universități partenere. Intrucât
noi aveam deja Carta Erasmus+
fără de care o instituție nu poate
intra în parteneriate de acest tip,
Revista 1UP | 2016

lucrurile au curs relativ lin după ce
s-au identificat oportunitățile de
colaborare. Ce face un coordonator
Erasmus+ ? Nu știu dacă face
multe sau puține, atunci când ceva
îți place nu vezi lucrurile într-o
lumină negativă. Ca să vă răspund
la întrebare însă, coordonatorul
este cel care, împreună cu
specialiștii
programelelor
în
derulare, identifică noi colaborări
și sprijină încheierea acordurilor.
Tot el stabilește perioadele de
desfășurarea
selecției
pentru
mobililtăți, asigurându-se că este
respectată metodologia existentă,
apoi sprijină pe cei declarați
reușiți în întocmirea Acordului de
Studii și finalizarea aplicației la
universitatea pentru care se face
exprimarea interesului. Ulterior,
coordonatorul ține legătura cu
studenții aflați în mobilitate,

pentru eventualele modificări ale
disciplinelor
selectate
anterior
mobilității
și,
la
întoarcerea
bursierului,
coordonatorul
împreună cu alte cadre didactice
realizează echivalarea studiilor, cu
recunoașterea creditelor dobândite
de student în mobilitatea de care a
benficiat. Este, după cum vedeți,
un proces continuu, dar este
interesant, niciodată nu este la
fel, și aduce și bucurii, văzând, la
întoarcerea celor ce au beneficiat
de burse, fie și o mică schimbare
în cel mai mic detaliu. Asta, pentru
că o experiență Erasmus nu lasă
pe nimeni neatins. O experiență
de acest fel schimbă oameni,
perspective,
planuri,
abordări
asupra lumii.Nu mai ești același,
odată întors dintr-o mobilitate
Erasmus+.
VM:
Există
anumite
4

particularităţi
în
aplicarea
acestui tip de programe întro
universitate militară?
MMP : Particularitățile sunt
reglementate prin tipul de cartă
Erasmus+
despre
care
vă
spuneam la începutul dialogului
nostru că este cea mai importantă
piesă la începutul acestui drum și
implicit prin tipul de parteneriate
ce pot fi încheiate în acest context.
Există Erasmus+ de tip militar,
EMILYO, sau Inițiativa europeană
pentru mobilitatea tinerilor ofițeri,
inspirată de Erasmus, adesea
cunoscută
sub
denumirea
Erasmus militar. Tocmai pentru
acest tip de instituții de învățământ.
În cadrul parteneriatelor de acest
tip se pot desfășura mobilități
pentru ofițeri, cadeți sau cadre
didactice militare, pe programe de
învățământ sau instrucție de profil.
Tocmai de aceea, chiar dacă noi,
în Universitatea Națională de
Apărare Carol I avem parteneriate
cu universități civile, nu putem
trimite studenții militari pentru că
nu se poate realiza echivalarea
studiilor, nefiind același profil.
În mod similar, nici studenți
militari nu pot veni să participe la
oricare dintre programele noastre
educaționale.
VM: Care sunt rezultatele în
urma intenţiilor manifestate de
studenţii noştri de a beneficia
de aceste oportunităţi?
MMP
:
Rezultatele
sunt
frumoase, am putea spune,
avem studenți ce au fost și s-au
întors cu succes din Franța, de
la universitatea Lyon 2 Lumiere,
din Italia, de la universitatea
din Teramo, avem studenți ce
pleacă iată, în curând la aceste
universități dar și în Belgia, la
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universitatea din Louvain. Cei
reveniți de curând au împărtășit
din experiența lor și celor mai
mici, au prezentat totul sub forma
lessons learned. Rezultatul a fost
că a crescut numărul solicitărilor
pentru mobilități, lucru ce poate
doar să ne bucure.
VM: Ce ne puteţi spune despre
perspectivele
de
dezvoltare
ale programelor Erasmus, cu
referire la parteneriate, bursieri,
posibilităţi de predare în ţările
partenere în acest program?
MMP:
Perspectiva
este
promițătoare și este defapt așa
cum o proiectăm noi, Avem deja
încheiate acorduri cu Italia și
Franța așa cum spuneam , pe
program Erasmus, cu Elveția,
universitatea din Zurich, pe pogram
de mobilități elvețiano- european,
și foarte de curân am încheiat
acord și cu Belgia, universitatea
din Louvain. În continuare sperăm
să atragem parteneri și din tări
precum Germania, Marea Britanie,
Spania, Cehia. Componenta cea
mai importantă a programului de
mobilități Erasmus dar și a celor
similare rezidă în elementele de
multiculturalitate și în diversitatea
lingvistică dar este și principalul
motiv pentru care participanții sunt
încurajați să învețe încă o limbă
străină. De aceea, nu vom spune
niciodată că nu incheiem un acord
cu un partener dintr-o țară a cărei
limbă nu o cunoaștem. Dimpotrivă,
acesta reprezintă un prilej în plus
pentru beneficiari să-și dezvolte
orizontul lingvistic. În ceea ce
privește mobilitățile de predare ,
colegii noștri, cadrele didactice
ale programelor pentru care s-au
semnat acorduri, sunt invitați
și așteptați să participe. Nu pot

spune decăt că se vor alege cu o
experiență frumoasă, interesantă,
bogată și generatoare de amintiri
atât din perspetivă profesională,
culturală dar și personală.
VM:
Există
posibilitatea
unor modalităţi de îmbunătăţire
a criteriilor de eligibilitate a
studenţilor?
MMP: Criteriile de eligibilitate
pentru studenți sunt extrem de
favorabile, ei trebuie să facă
dovada celor 30 credite obținute
în semestrul anterior momentului
exprimării
interesului
pentru
mobilitate. Cee ace contează însă
foarte mult este determinarea cu
care privesc acest început de drum,
interesul și seriozitatea de care
dau dovadă atât până la momentul
depunerii aplicației cât și la
momentul interviului. Desigur însă
că o atitudine proactivă, pozitivă și
dedicată țelului pe care și-l propun
trebuie să îi caracterizeze nu doar
la începutul mobilității, ci și pe
parcursul derulării acesteia și apoi
la întoarcere.
VM: Din perspectiva participării
directe în acest program aveţi
vreun mesaj special de transmis
cititorilor revistei 1UP?
MMP:
Mesajul
meu
este
Participați cu încredere la bursele
pentru mobilități Erasmus+ și
nu veți regreta! Experiența de a
ține prelegeri în diverse contexte
culturale, prelegeri adaptate la
specificul abordărilor și intereselor
din universitatea gazdă, aduce cu
ea o confirmare a prepocupărilor pe
care le avem dar și încrederea că
putem împărtăși noutăți studenților
de pretutindeni, contribuind și noi
puțin la o mai bună conturare a
societății cunoașterii.
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ERASMUS

O EXPERIENȚĂ ERASMUS+
ÎN ITALIA

Ruxandra PĂUNICĂ

                                 

Italia este o țară frumoasă, plină de cultură, potrivită pentru o experiență Erasmus+ în
care să învățăm lucruri noi. O experiență de acest gen ne ajută să ne deschidem orizonturi noi, să ne autocunoaștem și să ne dezvoltăm capacități pe care nici nu credeam că
le deținem- de comunicare, adaptabilitate și învățare într-o limbă străină.
Tuturor ne place Italia. Ne
plac pastele lor extraordinare, iar
pizza nici nu mai intră în discuții,
cu toții știm că italienii fac cea
mai bună pizza. Ne place cultura
lor: Luciano Pavarotti, Giuseppe
Verdi,Vivaldi,
Caravaggio,
Michelangelo, Rafael, Valentino,
Emporio Armani, Monica Belucci,
Federico Fellini, Paolo Sorentino
și mulți alții din toate domeniile
artistice. Pe lângă frumusețea țării,
pentru că trebuie să recunoaștem
că începând de la IL DUOMO DI
MILANO, până la plajele siciliene,
Italia este minunată, ne plac și
oamenii care sunt foarte deschiși,
iar limba pe care o vorbesc este
una foarte caldă și frumoasă.
După introducerea în peisajul
italian, cred că ne-am dat cu toții
seama că am găsit locul potrivit
pentru a merge într-o experiență
ERASMUS.
Am ales Teramo, un mic orășel
din regiunea Abruzzo, la 150 de
km. de Roma și aproximativ 60de
km. de Giulianova, prima cea mai
Revista 1UP | 2016

apropiată stațiune de pe plaja
mării Adriatice. Aici vom merge
să studiem pentru un semestrușase luni la UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI TERAMO, scienze della
comunicazione, pe românește:
științele comunicării.
Călătoria noastră este mai
mult creionarea unei imagini de
ansamblu asupra unei astfel
de expeiențe. Pentru a puncta
foarte bine rolul nostru, specific
faptul că privim din punctul de
vedere al unui student Erasmus,
ceea ce ne trimite în primă fază
cu gandul la primele momente
ale acomodării. Ne-am căutat
cazare împreună cu alți studenți,
într-o casă numai a noastră- un
apartament cu 5 camere în central
orășelului, suntem împreună cu o
italiancă, provincială, o turcoaică
și două spanioloaice, toate trei cu
Erasmus. Este de la sine înțeles
faptul că împreună cu cele patru
fete,
experiența
interculturală
devine una cu adevărat bogată.
Universitatea este departe, la 8

stații cu autobuzul 6. Da, este întradevăr departe, nu există o altă
distanță mai lungă in Teramo, iar
autobuzul face înconjurul orașului,
observăm cum brusc distanțele
devin relative. Aceasta se află în
vârful muntelui, în Colleparco, unul
dintre cele mai frumoase cartiere,
de acolo, de sus, priveliștea îți
taie respirația, și nu, nu este doar
o expresie de îmbogățire a textului
cu figuri de stil. La poalele micului
munte, se află întreg orașul, cu
cele două poduri ale sale și IL
DUOMO, care se zărește falnic
printre clădirile ce mențin aceeași
arhitectură romană și păstrează
un
aer
specific.
În
spate,
domnește marele, după cum îi
spune și numele, GRAN SASSO,
unul dintre cei mai înalți munți ai
Italiei. Vreme de trei sferturi din
an, acestaPoartăo mantie albă pe
cap, poalele fiindu-i verzi – Che
meraviglia!
Universitatea, este una futuristă
și uimitoare la prima vedere, căci
despre ea este vorba. Incredibil de
6

mare (ei spun că sunt altele mult
mai mari), aceasta are trei corpuri
distincte, fiecare cu specialitatea
ei, construită parcă numai din
sticlă ce oglindește peisajul mai
sus pictat. Înăuntru acesteia,
pământul este lăsat să își urmeze
cursul, iar plante verzi și copăcei
cresc în voie în mijlocul gigantului
de sticlă. Deseori se simte miros
de natură și înauntru și afară. Se
simte însa și miros și de cărți, e
rost de învățat. În aulele imense,
e mai mare dragul să mergi la
facultate, căci ele sunt mereu pline
de studenți.
Profesorii
dornici
să
împărtășească din experiențele
lor, povestesc, gesticuland ore
întregi.. În pauze, studenții merg
la cafeneaua universității, acolo
unde socializeaza lângă o ceașcă
de cafea espresso sau, dacă este
ora prânzului, mănâncă ceva.
Privim în ansamblu imaginea
cu studenții în pauză- toți râd și
toată lumea vorbește cu toată
lumea. Nimănui nu-i pasă de
unde provii, din ce zona socială
ajungi în facultate, important este
să fii om. Hainele contează mai
puțin(deși foarte rar un Italian nu
are gusturi vestimentare), banii și
kg pe care le ai. Aici, oamenii foarte
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bine îmbrăcați conduc mașini
ieftine și invers, poate pentru că
pun preț pe alte valori. Poate de
aceea călătoresc mai mult, poate
de aceea sunt mai fericiți. Nu se
enervează. Râd mereu. Revenind
la Universitate, dar menținând
ideea de mai sus, examenele
sunt orale, în consecință nu se
poate copia. Iar vestea bună
este aceea că niciun student nu
pică niciodată, nu promovează,
sistemul se bazează pe o serie
de apeluri într-o sesiune, apeluri
la care te poți prezenta, sau nu. În
momentul în care nu ai promovat
examenul(notele sunt între 1-30,
5 este echivalentul lui 18), te
prezinți la următorul apel, sau în
următoarea sesiune, oricum la un
moment dat le vei lua, deoarece
licența se ia după ce sunt
promovate toate examenle, fie
ele după doi ani de la terminarea
facultății.În UNITE totul este în
favoarea studentului. Studentul
face absolut tot ceea ce vrea,
problema este că nu vrea foarte
multe.
Această experiență este foarte
utilă nu numai din punct de vedere
al noii abordări în ceea ce privește
modul de predare, relația cu
ceilalți studenți, dar pentru că pe

lângă acestea acumulăm multe
experiențe personale.
O mobilitate de acest gen
ne ajută să ne autocunoaștem,
să ne dăm seama mai bine cine
suntem și încotro ne îndreptăm,
ce ne dorim de la noi, de la
ceilalți, de la viață în general. Prin
accesarea mobilităților de studiu
ne dezvoltăm capacități pe care
nici nu credeam că le deținem,
precum
răbdarea,
încrederea
în noi înșine, responsabilitatea,
dar și echilibrul, care este foarte
important atunci când trăiești
într-o țară străină. Ne iubim țara
mamă, dar trebuie să respectăm
țara gazdă pentru tot ceea ce ne
oferă ea, iar dacă noi știm cum să
furăm mai bine momente, stări,
emoții, atunci ne întoarcem mai
bogați decât ne putem imagina.
Un peisaj, o melodie, holurile unei
clădiri, o piesă de teatru pe plajă,
operă în aer liber,( Rigoletto nu s-a
jucat niciodata mai frumos decât
într-o seară, sub clar de lună
italiană, cu mii de stele si licurici),
relațiile interumane din altă
cultură, abordări ale situațiilor și
reacții diferite de ale noastre, toate
acestea sunt ocazii de a învăța să
ne dezvoltăm capacitatea de a
cunoaște și de a simți.
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VIAȚA STUDENȚEASCĂ

MANAGERUL ProSCOP
INTERVIU

Alina ROȘCAN

                                 

Universitatea
Naţională
de
Apărare „Carol I” derulează în
perioada iulie-decembrie 2015
proiectul
Profesie:
Şcoală,
Consiliere,
Orientare,
Practică
– ProSCOP, proiect cofinanţat
de Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
(POSDRU) din axa
prioritară 2: „Corelarea învăţării pe
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
în domeniul major de intervenţie
2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa
activă.” ProSCOP urmăreşte să
asigure pentru 180 de studenţi şi
masteranzi o tranziţie eficientă de
la studiile teoretice spre practica
efectivă
profesională.
Pentru
aceasta, proiectul prevede stagii
de practică, dar şi consiliere şi
orientare în carieră.
Am stat de vorbă cu Managerul
proiectului,
domnul
Colonel
profesor universitar doctor Ioan
Petru Deac despre proiect, despre
dificultăţile întâmpinte, despre
realizările majore şi desigur despre
proiecte viitoare.
R: Domnule Manager, daţi-mi
voie sa încep prin a vă muţumi
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pentru răspunsul afirmativ pe
care l-aţi dat solicitării mele de a
vă intervieva vizavi de proiectul
ProSCOP.
DI: Tot timpul răspund afirmativ
solicitărilor dvs!
R: Mda, să zicem...
DI: Când sunt de acord cu dvs!
Dar cândmi-aţi zis să schimb texul,
l-am schimbat, nu-aşa?!
R: Aşa este. Am pregătit
câteva întrebări pentru dvs în
speranţa că nu vă voi răpi prea
mult timp.
DI: Bine!
R: Şi o să începem cu
începutul - Ce anume v-a
determinat să iniţiaţi un astfel
de proiect?
DI:
Proiectul
ProSCOP
a
fost rezutatul unui sentiment,
ca să zic aşa mai degrabă, şi
anume sentimentul că instituţia,
Universitatea,
Facultatea,
cum
vreţi s-o luăm, trebuie să întoarcă
ceva studenţilor, trebuie să oferim
ceva studenţilor, ceva care să
fie diferit de programul de studii,
diferit de activitatea curentă... o
activitate, un cadru de acţiune
care să le ofere ceva deosebit,

ceva cu totul ieşit din comun.
R: Care a fost cea mai
mare provocare pe care aţi
întâmpinat-o
pe
parcursul
derulării proiectului?
DI: Să înţeleg cum funcţionează
bugetul!...
Să
înţeleg
cum
funcţionează
bugetul,
după
aceea să coordonez acţiunile cu
resursele, să înţeleg şi să realizez
de fapt, coordonarea acţiunilor
cu resursele. Pe locul trei a fost
să coordonez echipele, dar astea
deja mergeau, adică asta deja nu
era o problemă. Şi pe locul patru,
dacă ar fi să fie ceva dificil... da, a
fost să accept că nu toate lucrurile
se pot face aşa cum le planifici.
R: În curând va avea loc
conferinţa
de
închidere
a
proiectului. Care sunt câteva din
realizările cu care vă mândriţi?
DI: N-am făcut încă un bilanţ
final, dar ştiu... ştiu lucruri care se
pot raporta la momentul acesta.
Cred că avem o realizare, o
execuţie bugetară apropiată de
95%, dacă nu chiar mai mult
decât 95%, ceea ce este, zic eu,
foarte bine. Ne putem mândri
cu faptul că am atins indicatorii
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principali ai proiectului, adică 180
de studenţi care şi-au desfăşurat
complet stagiul de practică... şi
180 de studenţi care au realizat
consilierea
profesională
şi
orientarea în carieră; şi peste
18, care era numărul stabilit prin
contract, peste 18 parteneriate
încheiate cu parteneri de practică.
Astea ca indicatori. Ca obiective,
de asemenea, pot să spun că sunt
realizate cele trei cabinete pe care
ni le-am propus să le realizăm
cu dotările şi utilările necesare,
chiar mai mult decât... chiar mai
bine utilate decât ne-am propus.
De
asemenea,
s-au
realizat
dotările pentru echipele de lucru
cu toată aparatura pe care ne-am
propus-o, în totalitate. Produsele
pe care le-am avut de făcut, s-au
făcut toate, de asemenea. Cele
30 de ghiduri de consiliere sunt
realizate, 6 ghiduri de practică
sunt
realizate,
metodologii,
broşurile privind oportunităţile în
carieră şi oprotunităţile de studii
sunt realizate. Pot să spun că
ne apropiem şi aici, la obiective,
de 100%. Deci indicatorii sunt
realizaţi 100%, obiectivele cred că
şi ele 100%.
R: Aţi menţionat cei 180 de
beneficiari ai proiectului. Ce
feedback aveţi de la studenţi şi
masteranzi, dar şi de la experţii
implicaţi în proiect?
DI: Pentru feedback vă pot
spune aşa... am primit din partea
studenţilor aprecieri de genul, şi
nu e deloc o invenţie, este chiar
un citat, „este cel mai frumos
lucru care s-a putut întâmpla în
viaţa mea”, mi-a zis cineva... şi,
de asemenea, mărturisesc că
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am primit şi feedback de genul
„daţi-mă afară dacă nu e în
regulă.” Cred că feedback-ul de
fapt este modul în care fiecare
dintre participanţi a înţeles să se
implice. Cred că studentul, de fapt
e o studentă, care mi-a zis că este
cel mai minunat lucru, cred că
este o studentă foarte implicată...
Studenţii care au fost foarte
implicaţi au avut experienţe foarte
plăcute; studenţii care au fost mai
puţin implicaţi, evident, au avut
experienţe mai puţin plăcute. Asta
e de fapt natura feedback-ului pe
care l-am primit.
R: Iar de la experţi...?
DI: Experţii... am avut ocazia nu
să constat ci să-mi confirm că sunt
oameni care ne rezervă surprize
foarte plăcute în sensul că au o
capacitate de muncă foarte ridicată
şi că ştiu să se organizeze foarte
bine şi să urmărească foarte atent
ceea ce au de făcut, în general,
faptul că au fost foarte dedicaţi,
toţi experţii au fost dedicaţi şi
orientaţi către studenţi, au înteles
provocarea acestui proiect şi cred
că le-a plăcut această provocare
pentru că i-am simţit şi i-am văzut
foarte interesaţi de reuşite, de a
ajunge la obiective. Experţii au fost
foarte buni... au constituit pentru
mine un suport şi un sprijin pentru
realizarea proiectului, că dacă
n-ar fi fost ei buni, nu reuşeam...
atât experţii care au lucrat cu
studenţii cât şi experţii din echipa
de management care m-au ajutat
să conduc proiectul.
R: Şi o ultimă întrebare
pentru dvs. Cum intenţionaţi
să
valorificaţi
experienţa
acumulată
prin
gestionarea

acestui
proiect?
V-aţi
făcut
vreun plan?
DI: Da. În primul rând, sunt
convins că experienţa nu este
numai pentru mine. Experienţa
este pentru noi toţi cei care am
fost în proiect, este un indicator a
ceea ce am făcut până acuma şi a
ceea ce vom face de acum încolo.
Eu sunt convins că fiecare dintre
noi şi-a setat nivelul minim undeva
mai sus de acum încolo în ceea
ce priveşte relaţiile şi implicarea
în activităţile cu studenţii, ne dăm
seama că trebuie să facem mai
mult şi că e util şi bine să facem
mai mult cu studenţii, că pe
studenţi îi interesează şi că vin
în întâmpinare aşteptărilor lor, şi
atunci e clar că ne-am setat cu toţii
mai sus.
În ce mă priveşte, ştiu că
experienţa asta acumulată în cele
şase luni, va avea încă o perioadă
de eliberare... experienţa pe care
am acumulat-o se va elibera ca
lecţii învăţate, ca învăţăminte în
anii care vor urma, cred că va lăsa
urme. Iar în ceea ce mă priveşte
strict pe mine, individual, proiectul
a fost o provocare căreia nu
credem că o să-i fac faţă atât de
bine, sincer, pentru că acuma mă
simt relativ ok, mă simt relativ bine
şi chiar am avut discuţii cu cineva
care a mai condus un astfel de
proiect şi îi spuneam că pe mine
proiectul ăsta m-a motivat şi m-a
determinat, chiar m-a ambiţionat
să mă gândesc să continuu cu un
alt proiect pe care evident doresc
să-l fac mai bine şi mai amplu, mai
complex decât acesta.
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VIAȚA STUDENȚEASCĂ

STUDENȚIA

LA UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
Cristina NĂSTASE

                                 

Fiecare dintre noi merită să
trăiască anii de studenție. Avem
tendința de a îndrăzni să aspirăm
către un viitor minunat,unul în care
ne dezvoltăm și ne maximizăm
capacitățile.Indiferent
de
specializarea pe care o alegem,fie
că ține de domeniul comunicării,al
artei,al
medicinei,sau
alte
exemple,lucrul cel mai important
în ceea ce privește experiența
anilor de studenție este că își pun
amprenta asupra noastră formând
noul adult.Anii de facultate pot să
constituie o etapă încântătoare a
vieții noastre,mai ales prin prisma
oamenilor de calitate pe care îi
putem întâlni.
Am optat pentru Universitatea
Națională de Apărare Carol 1,în
cadrul specializării de Comunicare
Publică
și
Interculturală
în
domeniul Securității și Apărării.
Universitatea este situată în
București,iar programul de studii
universitare de licență durează trei
ani.
Cum s-a întâmplat și în experiențele anterioare,senzația unui
nou început nu poate trece neobservată. Suntem studenți,iar cuvinRevista 1UP | 2016

tele care ne descriu cel mai bine din
punct de vedere al acestui statut
sunt: tinerețe,receptivitate,curiozitate,vigoare. Pentru fiecare dintre
noi chipurile profesorilor și colegilor
văzute pentru prima dată,prima conferință,primul seminar, sălile ce se intersectează, sunt detalii ce produc un
mai mare entuziasm.
Această universitate este într-adevăr pe lista celor mai bune
alegeri pe care noi,studenții,le putem
face.Pe lângă faptul că materiile
studiate precum securiatea națională și euroatlantică,polititci lingvstice
și
multiculturalism,comunicare

publică,comunicare mediatică,geopolitică și gesotrategie,pot aduce un
plus de cunoștințe deosebit,UNAp.
mai oferă o posibilitate extraordinară:limbile străine precum limba
arabă,limba rusă sau chiar greacă.
Oportunitățile de care putem beneficia pe perioadă studiilor sunt numeroase,iar unele chiar și de ordin
financiar-că de exemplu bursele Erasmus cu universități din Elveția,Italia
sau chiar Franța.De luat în evidența
sunt și stagiile de practică organizate în diferite instituții precum Autoritatea Electorală Permanentă,cât și
participarea la programe de pregătire
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lingvistică în Rusia.
Profesorii sunt inegalabili-lucrează la un nivel înalt,pot fi numiți
cu ușurință adevărați profesioniști.
Sunt deschiși,au capacitatea de a
transmite foarte multe,de a impune
respect și de a ajuta întotdeauna pentru o mai bună pregătire a noastră.
Viață de student aduce cu ea
mai mult decât ne așteptăm.Excur-

anța dintre învățătura și distracție,care ofere un echlibru esențial.Nu în
toate diminețile reușim să ne trezim la
timp și cu siguranță nu în toate orele
o să fim receptivi la materia în sine,iar
asta pentru că suntem oameni-și e
firesc să facem mici greșeli,iar înainte
de toate pentru că suntem tineri:tineri care uneori în timpul cursului se
gândesc la planurile pentru week-

întrebare ridicate,cât și răspunsurile date,modul nostru de a acționa în
față diferitelor probleme,nivelul de
cunoştinţe dar și laturile esențiale
unei
personalități
frumoase,se
formează treptat pe parcursul anilor
de studenție.
În comparație cu celelalte perioade,ca de exemplu liceul,anii și experiențele pe care le trăim în uni-

siile,chiar și cele organizate în scop
științific,înfrumusețează totul:transformă colegii în prieteni-uneori prieteni pe care îi putem avea mult timp
în viața noastră,împărtășind cu ei
momente cât mai diverse,iar profesorii în modele de urmat-modele ce
influențează modul nostru de gândire,care ne inspiră,ne ajută,ne fac să
dorim să atingem variantă noastră
cea mai bună.Până și perioada de sesiune rămâne peste un timp o amintire plăcută.Pentru că suntem studenți,știm foarte bine cum în această
etapă,pentru a promova examenele(sau cel puțin cât mai multe dintre
ele),nopțile devin albe,iar cafeaua
și Coca Cola sunt prietenii noștri de
bază.Și mai știm în același timp cum
spunem de fiecare dată „sesiunea viitoare am să mă pregătesc la timp...”
Anii de studenție pot fi minunați
dacă reușim să descoperim acea bal-

end,tineri care suntem îndrăgostiți,care dormim puțin,gândim mult,ne
îngrijorăm pentru nimicuri.Dar tot
noi suntem cei dornici să învățăm,să
descoperim și să ne descoperim,să
atingem idealuri,să evoluăm.Pentru
aceste trăiri este nevoie de o experiență vastă,de trăiri diversificate,iar
studenția oferă din plin aceste lucruri.
O zi obișnuită de facultate din viață
unui student o să propună întotdeauna mai mult decât lasă să se vadă.
De ce? Pentru că întotdeauna este o
provocare.Relațiile interumane sunt
pline de surprize,este nevoie să investim interes și energie pentru a învață
de la alții și a îi învață la rândul nostru.
Prin intermediul acestor ani,autodisciplina,inevitabil,nu lipsește să apăra
și ea(mai devreme sau mai târziu,în
funcție de fiecare dintre noi).Lucrurile pe care le învățam și le punem
mai târziu în practică,semnele de

verisitate ,sunt definitorii pentru o
lungă perioadă de timp.Acest lucru
se întâmplă deoarece este perioadă
vieții când începem cu adevărat să ne
maturizam,să luăm lucrurile ceva mai
în serios decât în anii anteriori când
eram simpli adolescenți care,deși
cred că știu ce vor,în realitate mai au
mult de gândit.Prin experiență studenției acumulăm cunoștințe ce stau
la baza viitoarei noastre meserii,învățam mult mai bine să ne descurcăm
singuri,punând totodată accent pe
valorificarea capacitalor noastre,cât
și pe abordarea cu succesc a relațiilor
interumane.
Există șanse mari ca etapă studenției să fie ,pentru foarte mulți dintre noi,unul dintre cele mai frumoase
și speciale cadouri pe care le-am
primit de la viață!
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VIAȚA STUDENȚEASCĂ

ANCORÂND
ÎN MIERCUREA-CIUC
Georgiana TALPĂU

                                 

V-ați întrebat vreodată ce
reprezintă un vânător de munte?
În cazul în care deja știți, atunci ați
avut curiozitatea să aflați mai multe
despre această unitate militară
a Forțelor Terestre Române, să
descoperiți care este esența
existenței și a activității acesteia
sau care sunt principiile după
care se ghidează membrii unui
astfel de tip de unitate? Este
ușor de aflat, la nivel teoretic,
care sunt elementele de bază
după care vânătorii de munte
se antrenează, acționează și
gestionează situațiile în care se
află, însă este dificil de înțeles,
cu adevărat, ce presupune o
astfel de alegere profesională,
sacrificiile
pe
care
acești
protectori ai patriei sunt dispuși
să le facă.
Din fericire, pot spune că sunt
printre acei câțiva oameni care
au avut ocazia, pentru câteva
zile, să facă parte din această
lume a vânătorilor de munte, să
observe antrenamentul lor alpin,
să recunoască munca pe care
Revista 1UP | 2016

aceștia o depun în fiecare zi, cu
scopul de a fi pregătiți pentru
orice
situație
dramatică
ar
apărea. Determinarea, onoarea,
tenacitatea,
profesionalismul,
riscurile,
sacrificiile,
toate
constituie un set de valori de
neînlocuit, atât pentru militarii
Forțelor Terestre, cât și pentru
membrii
Forțelor
Navale,
cărora eu și colegii mei de
la Universitatea Națională de
Apărare „Carol I” le vom fi veșnic
recunoscători
pentru
inițiativa
de organizare a unui program
care să includă nu numai
contactul cu cei de la Brigada
61 Vânători de Munte de la
Miercurea-Ciuc, ci și frumoasele
vizite
de
la
Mănăstirea
Izvoru Mureșului, fabrica de
îmbuteliere a companiei Perla
Harghitei din Sâncrăieni Ciuc,
Lacul Roșu, Cheile Bicazului,
Muzeul
Secuiesc,
Primăria
Municipiului Miercurea-Ciuc și
Prefectura
județului
Harghita.
De
asemenea,
contactul
cu
elevii Liceului Teoretic „Sfântul

Nicolae”
din
Gheorghieni
a
reprezentat
un
început
promițător pentru dezvoltarea
abilităților noastre, ca studenți,
cu
privire
la
procesul
de
comunicare și exprimarea unei
gândiri
logice,
argumentative,
cu scopul evidențierii aspectelor
pozitive
ale
unei
posibile
îndreptări a atenției elevilor
către universitatea pe care am
reprezentat-o.
Pe
lângă
această
parte
practică
a
vacanței
noastre
active, consider că și partea
teoretică prezentată în prima
zi de activități a reprezentat
un plus al programului, fiind
evidențiată
necesitatea
unei
exprimări cât mai corecte în
cadrul
discursului,
importanța
inteligenței emoționale, precum
și rolul semnificativ al rețelelor
de socializare în dezvoltarea
umană, în exprimarea opiniei,
dar și în manipularea populației.
Astfel, am învățat obligațiile
noastre, ca viitori comunicatori
și reprezentanți ai unor instituții,
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de a elabora un discurs clar, de
a ne controla emoțiile, de a ne
exprima astfel încât atât prin
comunicarea verbală, cât și prin
cea non-verbală, interlocutorul
să perceapă mesajul cu un
nivel minim de erori. Această
necesitate mi-a fost confirmată
prin modul în care toți cei care
au susținut un speech la această
convocare au utilizat diverse
forme expresive de transmitere
a informațiilor, fiecare într-o
manieră
personală,
dar
profesională și, totodată, clară.
Un alt aspect pe care îl
consider ca fiind o experiență
nouă
și
deosebită
este
interludiul
cultural
de
care
am avut parte toți cei care am
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participat la acest program.
În urma vizitei de la Muzeul
Național Secuiesc am plecat cu
o părticică din istoria secuiască,
iar dansurile specifice la care
am asistat și kurtoșul tradițional
pe care l-am savurat împreună
cu un păhărel de țuică în
Comuna Siculeni sunt elemente
care au asigurat evidențierea
culturii
acestei
populații,
ai
cărei
membri
se
consideră
secui, nu maghiari, după cum
am descoperit.Mai târziu, în
urma depunerii coroanelor de
flori la Monumentul Martirilor
din Siculeni și la Cimitirul
Eroilor căzuți la datorie în
Primul
Război
Mondial,
am
constatat că se pune mare preț

pe sacrificiile eroilor trecutului,
pe respectul față de martirii
secui, dar și față de soldații
români
dispăruți.
Și,
astfel,
ajung la sentimentul patriotic pe
care micul procent al populației
române din județul Harghita mi
l-a transmis prin intermediul
domnului prefect Andrei JeanAdrian, un sentiment pe care
îl admir și, în același timp nu îl
pot înțelege, din simplul motiv
că nu locuiesc acolo, dar pe
care, cu siguranță, l-am asimilat
în toată ființa mea, în special la
prima cină festivă și la focul de
tabărăcare a urmat.
Ca o notă de încheiere, la fel
de pozitivă ca toate activitățile
acestui program, pot spune că
organizarea a fost impecabilă
datorită domnului Lt. Col. Pavel,
mâncarea asigurată fiind de
calitate, transportul asemenea,
iar interacțiunile cu cei de la
Forțele Navale o experiență
absolut unică, din care am
învățat multe lucruri care, cu
siguranță, îmi vor fi utile în viitor,
o experiență care mi-a permis
să observ cum se desfășoară
un astfel de eveniment, o
experiență care sper să se mai
repete și pe care nu o voi uita.
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VIAȚA STUDENȚEASCĂ

SCHIMBAREA APARE
PROGRESUL DEPINDE DE TINE
Georgiana TALPĂU

                                 

Omul, în esenţa sa pură
şi nealterată, este o fiinţă
paradoxală. În mintea noastră
există atât de multe întrebări la
care nu deţinem vreun răspuns,
există atât de multe contradicţii,
îndoieli, scopuri pe care ne este
teamă să le recunoaştem, să le
acceptăm, să le exprimăm. La
vârsta adolescenţei tot ceea ce
ne înconjoară este privit printr-o
lumină difuză, o perspectivă
neclară asupra oamenilor din jurul
nostru şi asupra drumului pe care
dorim să îl pavăm cu prudenţă, dar
şi cu riscuri, către un viitor prosper.
Încă dinainte de a deveni liceeni
se formează în personalitatea
noastră acea dorinţă de afirmare
a independenţei, de dezvoltare pe
cont propriu şi de căpătare a unor
responsabilităţi mai semnificative,
însă descoperim mult mai târziu că,
de fapt, viaţa şi responsabilităţile
care apar pe parcursul acesteia
nu sunt deloc ceea ce am crezut.
Odată cu intrarea în tumultosul
şi, totuşi, minunatul sistem liceal
avem din ce în ce mai multe
obligaţii, atât faţă de noi înşine,
cât şi faţă de persoanele cu care
interacţionăm, chiar şiindirect.
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Ca urmare, preferăm să amânăm
inevitabilul şi să eludăm cu orice
preţ să răspundem pentru acţiunile
noastre şi, în special, pentru cele
care implică lucrul în echipă,
mobilizarea mai multor persoane
în vederea obţinerii unor rezultate
de succes fiind un lucru extrem de
dificil pentru un adolescent.De-a
lungul celor patru ani, încercăm
să învăţăm cât de mult posibil, să
ne perfecţionăm abilităţile de lider
şi să ne dezvoltăm capacitatea de
a gestiona problemele fără prea
mult ajutor, deşi întotdeauna este
necesar cel puţin un sfat pentru a
ne pune pe calea cea dreaptă.
Mai târziu însă, ca tinere
suflete care se despart cu tristeţe
de băncile liceului mulţi dintre
noi suntem dezorientaţi, nu ştim
la ce facultăţi să ne înscriem,
nu ştim ce dorim să facem după
terminare studiilor universitare...
suntem pur şi simplu nişte puicare
încearcă să îşi găseascăun ţel în
viaţă, ceva pentru care merită să
lupte şi să dea tot ce este mai bun.
Personal, am fost indusă în eroare
de certitudinea pe care am avut-o
timp de 6 ani cu privire la faptul că
voi ajunge studentă la Facultatea

de Limbi şi Literaturi Străine. Ei
bine, „surpriză”, m-am înşelat.
Cu doar două luni înainte de
terminarea liceului, pe uşa clasei
a XII-a A de la Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu” au intrat două
doamne îmbrăcate în uniformă
militară. Au prezentat pe cât de
amănunţit au putut specializările
existente în cadrul Facultăţii de
Securitate şi Apărare. E drept că
la început nu am privit instituţia
ca pe o posibilă opţiune pentru
viitorul meu academic, însă, după
o scurtă analiză a clasicului pliant
alb-negru interesul pentru această
facultate a crescut şi, încetul cu
încetul, Universitatea Naţională
de Apărare Carol I a luat locul
Universităţii Bucureşti atât în
partea raţională a fiinţei mele, cât
şi în suflet. Recunosc cu mâna
pe inimă că, în ciuda părerii mele
neschimbate legate de Facultatea
de Limbi Străine, nu am acordat
prea mare atenţie alegerilor
pe care le-am făcut, până în
momentul decisiv în care am fost
nevoită să optez pentru o facultate.
Întotdeauna am fost o fire mai
retrasă, care dă tot ce are mai bun
când vine vorba de fundamentarea
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unui proiect individual, dar care, în
acelaşi timp, posedă o aversiunea
faţă de implicarea în munca de
echipă atunci când sunt nevoită
să lucrez cu persoane nu tocmai
agreabile. Colectivul în care urma
să fiu îmi era necunoscut, mi-era
frică de schimbare şi îmi va fi
mereu. Cu toate acestea,în doar
o lună de la neprevăzuta vizită,
ideea destudentă a FSA devenise
din ce în ce mai bine înrădăcinată
în mintea mea şi, iată că, după
susţinerea celor două examene
de la specializările Securitate şi
Apărare, respectiv Comunicare
Publică şi Interculturală, am
ajuns cu bine în grupa SLCPI a
universităţii, alături de alţi 23 de
„ucenici”.
Pe de o parte, sunt la început,
încă nu ştiu exact ce şi cum să fac
pentru a evolua în acest domeniu...
poate că, de fapt, nici nu ştiu de ce
am făcut această alegere, poate
că m-am orientat numai cu ajutorul
instinctului, fără să ştiu că ceea ce
mă aşteaptă este mult mai dificil
decât am crezut iniţial. Însă, de
un lucru sunt conştientă: a fost o
decizie nepângărită de părerile
celorlalţi.
Pe de altă parte, am siguranţa,
chiar şi nefondată deocamdată, că
totul va fi în regulă şi că voi reuşi
să mă afirm cumva în aceşti trei
ani pe care îi voi petrece în incinta
acestei respectabile universităţi.
Dar, destul despre mine, haideţi să
desluşim împreună semnificaţia
chintesenţei militare.
Vă vorbeam mai sus despre
confuzia şi dezorganizarea din
viaţa unui adolescent. Astfel,
ajungem la întrebarea următoare:
„Ce reprezintă sistemul militar
pentru un om care, nu cu mult
timp în urmă, se temea de aflarea
notei la teză, se supăra că nu este
lăsat să iasă cu prietenii sau era
prins fumând în incinta liceului?”.
Am să vă răspund la această
curiozitate privind prin propriami prismă nefiltrată, fără a lua
în calcul, desigur, liceul militar
şi concentrându-mă, în special,
pe diferenţele dintre Hard Power,
Soft Power şi Smart Power,
precum şi pe interdependenţa
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dintre cele trei.
Domeniul militar înseamnă
respect,
înseamnă
riscuri,
înseamnă
dragoste
de
ţară,
înseamnă
sacrificii.
Buna
organizare,
corectitudinea,
profesionalismul,
chiar
şi
severitatea, reprezintă elemente
de bază pentru funcţionarea
corespunzătoare a unei unităţi
şi, mai exact, a întregului sistem,
indiferent de sfera profesională
din care face parte. Tocmai
datorită importanţei lor în toate
sferele societăţii, aceste noţiuni se
remarcă atât de puternic în ariile
militare care presupun utilizarea
metodelor diplomatice,dar mai ales
adecvata aplicare a mijloacelor
beliciste. Un stat ar deţine
degeaba forţa brută reprezentată
de Hard Power, dacă nu ar exista
un personal militar, fiinţe umane
practic, capabile să gestioneze
acţiunile
necesare
atingerii
intereselor statului respectiv, care
să poată influenţa sau chiar rezolva
prin simpla îmbinare a strategiei şi
carismei anumite impedimente,
fără să apeleze la violenţă. Am
învăţat la cursurile de până
acum să apreciem importanţa
unei gândiri clare, strategice, dar
şi necesitatea unei comunicări
facile între membrii armatei aflaţi
în diferite misiuni. Am învăţat că
respectarea structurii partidelor,
respectarea principiilor variatelor
doctrine şi a separării puterilor în
stat sunt aspecte fundamentale
într-o societate aflată chiar şi la
un nivel minim al democraţiei. Am
învăţat ce este o analiză SWOT
şi cum crearea unui astfel de
studiu ar putea schimba scopurile
şi perspectivele unui guvern. Am
învăţat multe.
Diversele activităţi organizate
de universitate contribuie la
dezvoltarea minţilor proaspete
admise, atât pe plan intelectual,
cât şi pe plan intuitiv, sporind
dorinţa de implicare. Prezenţa
noastră ca studenţi în Parcul
Carol, de Ziua Armatei Române, şi
intensitatea momentului depunerii
jurământului de către cursanţii de
la Facultatea de Stat Major au fost
clipe marcante pentru cei care nu

fuseseră încă martorii unui astfel
de eveniment, iar vizita ulterioară
desfăşurată la Trustul de Presă
al Armatei a aprins flacăra voinţei
mele de a descoperi din ce în ce mai
mult acest univers militar unic, de
a afla informaţii cât mai numeroase
şi mai deosebite despre realizările,
dar şi eşecurile statului român ca
actor internaţional.
Se poate spune că, într-un timp
atât de scurt, am acumulat o serie
de cunoştinţe de bază, că astfel a
început formarea noastră propriuzisă. Nu regret alegerea făcută,
nici nu am de ce să mă îndoiesc,
am ajuns aici, am întâlnit nişte
profesori minunaţi şi 23 de colegi
pe măsură, nu, nu am de ce să
regret. Poate că nu interesează
pe nimeni ce am eu de spus şi
consideră neimportant drumul
meu de până acum, dar numai aşa
pot prezenta experienţa, impactul
trecerii într-o lume complet şi
irevocabil diferită de ceea ce am
cunoscut până acum. Cât despre
ce va aduce viitorul... este greu de
spus, acesta fiind un loc complet
necunoscut şi misterios, în care
există atât de multe variante de
evoluţie. Poate că voi deveni un
respectabil membru al acestui
sistem, poate că voi ajunge să
reprezint o parte importantă întrunul din ministerele ţării sau poate
că, în final, nu voi avea nicio
legătură cu acest domeniu, tot ce
pot să spun este că viitorul este
imprevizibil şi că nu am siguranţa
că ceea ce îmi propun să realizez,
să devin, nu se va transforma
într-o orientare spre cu totul altă
direcţie, într-o tranziţie către o altă
sferă a societăţii. Un singur lucru
îmi este clar, voi progresa, în orice
fac şi voi face îmi voi asigura un
indubitabil progres.
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VIAȚA STUDENȚEASCĂ

PARADA MILITARĂ
PRIN OCHI DE COPIL
Laura COSTACHE

                                 

Desi demult nu mai suntem
o mare putere armata, totusi
facem din parada militara de 1
Decembrie evenimentul central
al Zilei Nationale. Cu cateva zile
inainte se fac pregatirile, orasul
este aproape blocat, cumparam
stegulete copiilor si le promitem
ca daca vor fi cuminti, ii ducem sa
vada parada.
Andrei, uite masinile….vrumvrrrrrum……il face atent mama
pe un copilas adormit cocotat pe
umerii tatalui. Sunt sute, poate
mii de copii veniti cu parintii lor sa
vada si ei parade din fata Casei
Poporului.
Mi se pare o metodă frumoasă
de a intra în spiritul zilei naționale,
tehnica
militară,
ceremonialul
defilării și simbolurile naționale
fiind elemente de mare încantare
pentru copii.
Ziua a început bine: cerul
albastru, limpede, semn ca ziua
va fi însorită, tocmai bună pentru
a asista la paradă. Copiilor li se
citeste nerabdarea pe chipuri.
Pentru a ocupa un loc cu o cat
mai buna vizibilitate, au venit,
impreuna cu parintii, cu o ora
sau chiar doua inainte de ora de
incepere. A inceput sa fie din ce
in ce mai aglomerat, cetatenii
Bucurestiului s-au organizat si au
venit cu steaguri tricolore, s-au
pictat pe fata in culorile drapelului,
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copiii au adus cu ei steguletele din
hartie colorata la care au lucrat
intreaga saptamana. În spate
niște copii se joacă pe trotuar, nu
mai au răbdare să aștepte parada
nemișcați.
Cinci minute mai târziu, încep
momentele
premergătoare
paradei.
Presedintele
salută
regimentul de gardă cu un “Bună
ziua” rostit la microfon, iar “Să
trăiți”-ul acestora rasuna puternic
in acustica Pietei Constitutiei.
In afara de acestia, o singura
persoana din jurul meu i-a răspuns
Presedintelui la salut cu un “Bună
ziua”…. copilul de 4 ani, suit pe
umerii tatălui său.
Începe
parada.
Avem
o
întârziere de cam 2-3 minute între
ce anunță vocea din difuzoare
referitor la unități militare și tehnică
militară și momentul când acestea
ajung și în dreptul nostru.
Trec pe rând soldați, aviatori,
marinari, jandarmi, politisti, toți
în pas perfect, cu steaguri de
paradă, în uniforme perfect
aranjate și cu mănuși de un alb
strălucitor în mâini. Unele unități
sunt, din contră, în uniforme de
luptă, echipați cu veste anti-glonț,
unii chiar vopsiți pe fețe în culori
de camuflaj. Lumea îi aplaudă pe
toți, iar copiii sunt in extaz. Trec pe
deasupra noastră formații aviatice,
întâi 3 elicoptere mari de-ale

armatei. Plutesc lin pe deasupra,
în uralele mulțimii și strigătele
entuziasmate ale copiilor din jur.
Cel de lângă mine flutură frenetic
din stegulețul lui făcut la grădiniță.
Lumea exclamă de uimire și
bucurie. Copilul de lângă mine
este impresionat, mai ales că în
același timp încep să intre în piață
transportoarele blindate. Îi spune
tatălui “tati, aici o să mă vezi și pe
mine când voi fi mare!”
Parada se termină cu câteva
dispozitive de călăreți și animale
foarte frumoase. Rândurile se
rup și fiecare spectator pleacă
spre casa. Mulți oameni pleacă,
fără să știe că toate vehiculele
sunt oprite mai jos și te poți urca
pe ele……………..dacă te lupți
cu copilașii ca să ajungi la ele.
Sunt ca furnicile, călare pe toate
blindatele și toate mașinile.
Mă uit la câțiva militari cu priviri
speriate de ceea ce li se întâmplă.
Sunt mașinile lor, sunt atent
vopsite, întreținute, nezgâriate,
intacte…… iar acum e plin de
copii pe ele, care se agață de
orice accesoriu posibil pentru a se
cățăra cât mai sus. Soldații aleargă
în toate părțile ca să aibă grijă de
ei, să nu cadă vreunul de pe o
mașină, rachetă sau mitralieră,
apoi zâmbesc la fotografii, ridică
încă un copilaș pe mitralieră și
repetă totul. Cred că-i mai greu
decât la parada propriu-zisă.
Durează vreo 30 de minute
totul, apoi convoiul se pune în
mișcare spre bazele din care au
venit. Poliția Militară eliberează
zona, mută spectatorii pe trotuar,
iar vehiculele pornesc motoarele
lor mari, umplând strada de fum.
În 10 minute pleacă toți și doar
gardurile jandarmeriei amintesc că
a fost parada.
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EDUCAȚIE

DEVESELU

INVESTIȚII AMERICANE ÎN EDUCAȚIA ROMÂNEASCĂ
Nicușor ȘTEFAN

                                 

Prezența militarilor americani în
Deveselu, prilejuită de instalarea
scutului antirachtă, a determinat
apariția unor importante investiții
în localitate, dintre care cele mai
multe au vizat reabilitarea unităților
de învățământ. În ce măsură s-a
îmbunătățit modul de viață al
cetățenilor și cum s-a schimbat
percepția
acestora
despre
securitate, ne spune doamna
Ramona Oltița Urâtu, directorul
școlii gimnaziale Deveselu.
NS:
Doamna
director,
vă
rog să vă prezentați în câteva
cuvinte.
ROU: Mă numesc Ramona
Oltița Urâtu, sunt profesor din
1999 și sunt directorul acestei
școli din 2012.
NS: Vă rog să ne spuneți de
când a început colaborarea cu
militarii americani.
ROU: Totul a început în
2011, inițial prin reprezentanții
ambasadei SUA, care s-au arătat
interesați să ne sprijine în legătură
cu proiectele de reabilitare a școlii
și de construcția grădiniței. Iar apoi
de când au venit militarii americani
în bază colaborarea a continuat.
Pe lângă cele două proiecte
amintite am avut foarte multe
activități educative, extrașcolare,
militarii americani implicându-se
direct, la modul personal, nu doar
financiar, material. Anul trecut am
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avut 14 activități ce au constat
în competiții sportive, cursuri de
lectură în limba engleză la clasele
mici, jocuri interactive.
NS: Care credeți că este
părerea lor despre ceea ce se
întâmplă în Deveselu?
ROU: Cred că au rămas plăcut
impresionați de ceea ce au găsit
aici, atașându-se foarte repede
de locuri, de oameni. Chiar astăzi
am participat la festivitatea de
schimbare a comenzii și am
observat că fostul commandant
a plâns, fiind foarte emoționat,
declarând că a fost cea mai ușoară
și mai frumoasă misiune din
cariera sa și că ar reveni cu mare
drag în România. Am învățat fotbal
american, am învațat să povestim,
ei au învățat românește,
am
sărbătorit împreună de Crăciun,
ce pot să vă mai spun, avem o
relație extraordinară.
NS: Elevii ce părere au, cum
îi simt pe militarii americani?
ROU:
Foarte
apropiați,
foarte apropiați. Inițial și militarii
americani erau foarte surprinși de
ce elevii stăteau foarte cuminți în
bănci și nu comunicau. Noi avem
un stil de a preda diferit, pe când în
sistemul lor de învățământ copilul
este stimulat să fie mai dezinvolt,
iar de la următoarele întâlniri ei au
propus ca nimeni să nu mai stea
în bancă. Apoi am observat că la
întâlnirile cu americanii nu aveam
absenți, ci dimpotrivă, copiii sunt
activi, se implică.
NS: Îmi povesteați la începutul
interviului de contribuția lor la
construcția grădiniței, puteți spune
mai exact în ce a constat ea?
ROU: Da. Inițial am pornit
de la refacerea vechii grădinițe,
construită în 1902. Dar, fiind o
construcție care nu are fundație,

am ajuns la concluzia că nu mai
poate fi reabilitată, costurile ar
fi fost mult prea mari. Atunci
împreună cu partea americană,
care a derulat proiectul, dar și cu
primăria, care a donat terenul,
am hotărât că este mai util să o
construim de la zero.
NS:
Cum
credeți
dumneavoastră, ca cetățean al
acestei commune, că prezența
americană
a schimbat traiul
oamenilor din localitate?
ROU: Aproximativ 80% din
cadrele didactice nu locuim în
comuna Deveselu, ci în Caracal,
dar muncim aici și ne petrecem
foarte mult timp aici. Comunitatea
este foarte săracă. Dar în prezent
infrastructura s-a îmbunătățit prin
asfaltarea drumurilor, construirea
canalizării, construirea unei stații
de epurare a apei, iar în viitorul
apropiat se vor introduce gazele
în localitate. Au fost create multe
locuri de muncă. Nevoi încă sunt,
dar simțim că viața în comunitate
s-a îmbunătățit.
NS: Vreau să vă întreb dacă
tocmai prezența bazei militare
și a scutului antirachetă în
localitate,
a
reprezentat
o
sursă de insecuritate pentru
cetățeni, datorată și zvonurilor
vehiculate
la
nivelul
massmediei naționale.
ROU: Nu stiu ce să vă răspund,
nici nu mă preocupă foarte mult
acest lucru, pentru că noi nu
simțim vreo schimbare la acest
nivel de când au venit militarii
americani. Nu-i vedem zilnic pe
străzi îmbrăcați în ținută. Iar atunci
când ne întâlnim cu ei îi vedem ca
pe niște prieteni. Pentru noi viața
decurge la fel, cu deosebirea că
parcă ne-au înviorat un pic, ne-au
mai destins.
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EDUCAȚIE

ANALFABETISMUL
ÎN ROMÂNIA

Andreea ROCEANU

                                 

România este ţara cu cei mai
mulţi analfabeţi din Europa.
O educație adevărată pornește
din familie, urmată de gradiniță,
apoi de școală cu ajutorul cadrelor
didactice. Profesorii, prin simpla
lor implicare în mediul educativ,
pot ajuta copiii să renunțe la
abandonul școlar.
Cel mai trist lucru este sa
întâlnești persoane care până la
maturitate să nu știe să citeasca
sau să scrie. Dar și mai trist
este ca aceste persoane să își
doreasca să învețe dar totuși să nu
își permită. Ei bine în România se
întâmplă și nu putem face nimic.
Cu toții sutem obișnuiți să mergem
la școală de mici, să știm să citim,
să scriem, să calculăm, pentru
noi toți, toate acestea par niște
activități normale, însă in marea
majoritate a țării există zone în
care copiii nu pot nici măcar să
viseze la a merge la școală.
Fie din cauza neajunsurilor, fie
pentru că și părinții au fost crescuți
la fel sau și mai rău, nu există
școli în satul în care stau ei, copii
renunță la șansa educației.
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Ceea ce nu se știe despre
analfabetism este faptul că acesta
este de mai multe tipuri și, de
asemenea, mult mai complex:
Analfabetismul vizual
Analfabetismul vizual reprezintă
incapacitatea de a înţelege sau de
a procesa informaţii provenite pe
cale vizuală. De exemplu, astfel de
persoane manifestă incapacitatea
de a citi şi de a interpreta graficele.
În cazuri extreme, astfel de oameni
pot crede că dacă o singură
plăcintă este ruptă în două, are în
faţă două plăcinte şi, prin urmare,
mai multă mâncare decât în primul
caz.
Trans-analfabetismul
O persoană care suferă de
trans-analfabetism este incababilă
să transfere informaţiile dintr-o
formă în alta. De exemplu, ei pot
să înţeleagă o pictură, însă nu
sunt capabili să o descrie sau să
scrie despre ea.
Analfabetismul tehnologic
O persoană cu analfabetism
tehnologic manifestă dificultăţi
atunci
când
foloseşte
noile
tehnologii. Învăţarea unor lucruri

noi este greoaie, iar unii dintre
ei pot fi uimiţi, de exemplu, de
complexitatea unui banal telefon
mobil, deşi au fost învăţaţi de zeci
de ori să-l folosească.
Analfabetismul statistic
Analfabetismul
statistic
reprezintă incapacitatea de a
înţelege datele statistice, în toată
amploarea lor. Ei vor interpreta
diferit afirmaţiile „10% dintre
oameni sunt alergici la alune”
şi „90% dintre oameni nu sunt
alergici la alune”, în ciuda faptului
că înseamnă acelaşi lucru.
5. Analfabetismul ştiinţific
Conform
site-ului
listverse.
com, 75% dintre adulţi suferă de
analfabetism ştiinţific. Ei pot afirma
următoarele:
„s-a
demonstrat
că oamenii care conduc maşini
scumpe trăiesc mai mult, prin
urmare, dacă-mi voi cumpăra
o maşină scumpă, şi eu voi trăi
mai mult”, ignorând faptul că nu
maşina duce la o viaţă lungă, ci
ambele sunt direct influenţate de
statutul socioeconomic.
Analfabetismul
ca
incapacitate
de
a
utiliza
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computerele
Persoanele care suferă de
această formă de analfabetism
sunt incapabile să utilizeze un
computer la un nivel de bază,
în ciuda faptului că modul de
funcţionare al acestuia i-a fost
arătat şi explicat de nenumărate
ori. Expresii precum „Am şters
Internetul, acum ce fac?” sunt
rostite frecvent de către acest tip
de analfabeţi.
Analfabetismul mediatic
Multe publicaţii mizează pe
latura senzaţională a ştirilor
şi furnizează informaţii false
pentru a-şi maximiza profitul.
Analfabetismul
mediatic
îi
determină pe unii dintre ascultători
să creadă că informaţiile prezentate
prin intermediul canalelor media
sunt 100% adevărate.
Analfabetismul informaţional
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Simptomele sunt uşor de
recunoscut la mulţi dintre cei
din jurul nostru. Un analfabet
informaţional tinde să-şi susţină
opiniile, chiar dacă i s-a demonstrat
că se înşeală, fiind imun la
argumente, sau se poate lansa
în discursuri pe o anumită temă,
într-o cameră plină de experţi în
domeniul respectiv, fără să deţină
multe informaţii de specialitate.
Conform statisticilor, aproximativ
60% dintre adulţi suferă de
această formă de analfabetism.
Analfabetismul emoţional
Persoanele care suferă de
această formă de analfabetism
sunt incapabile să înţeleagă
sentimentele lor şi ale celorlalţi. Au
probleme majore în a-şi exprima
emoţiile şi consideră plictisitoare
efuziunile
sentimentale
ale
celorlalţi.

Analfabetismul cultural
Fiecare persoană aparţine unei
culturi. Analfabetismul cultural
presupune incapacitatea de a
înţelege manifestările unei alte
culturi decât cea cu care ne-am
obişnuit.
Miniştrii Educaţiei din Uniunea
Europeană au stabilit recent,
la cererea Comisiei Europene,
un obiectiv de reducere a
procentajului de persoane cu
competenţe scăzute de citire de
la 20% (media europeană) la mai
puţin de 15 procente, până în anul
2020. Deocamdată, numai cinci
state europene, toate membre
ale
UE
(Belgia,
Danemarca,
Estonia, Finlanda şi Polonia) au
atins deja acest obiectiv, România
rămânând din păcate fruntașă
în
topul
analfabetismului.
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SCENARII INFLUENȚATE
DE CRIZA IMIGRAȚIEI
Mihaela TUNARU

                                 

Marele
exod
din
Orientul Mijlociu - de ce
pleaca sirienii?

Orientul Mijlociu a fost scena
unor alte mișcări în masă și
înainte de conflictul din Siria palestinieni, evrei, armeni, kurzi,
irakieni, pentru a enumera doar
o parte dintre cei ce și-au părăsit
casele. În timp ce mulți dintre ei
s-au stabilit în regiune - deseori în
Siria, care până în urmă cu cațiva
ani a oferit refugiu pentru peste
un milion de irakieni și 560.000
de palestinieni -, și mai mulți aleg
acum să meargă și mai departe.
Toți cei care pleacă din Siria
spun ca o fac din mai multe
motive. Războiul din această
țară se intensifică, iar numărul
de incidente armate a crescut de
la 4.000 in luna ianuarie 2015 la
6.000 in luna august 2015, potrivit
unei agenții care are observatori
la fața locului. Unii fug de frica
Statului Islamic, în timp ce mulți
alții pleacă din zonele controlate
de rebeli, care sunt atacate de
forțele guvernamentale.
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De ce Europa?

Europa
este
de
departe
destinația favorită a celor care
pleacă din Siria. Lawrence Mala
Ali, un inginer care a ajuns recent
în Norvegia, râde când este
întrebat de ce nu a mers într-o țară
arabă: „Care dintre ele? Golful
Arab nu ne primește. Iordania ne
oferă tabara Zaatari. Liban este
capitala umilinței. Aleg Europa
pentru că este singurul loc posibil
care mă face să mă simt că sunt
om din nou”.

Ce
rul?

ne

rezervă

viito-

Într-un moment când sute de
mii de refugiați, dar și de migranți
economici bat la porțile Europei,
revin in actualitate și întrebările
legate de impactul pe care aceste
populații îl vor avea asupra Europei de mâine. Viitorul va fi marcat ,
fără îndoială de modul în care Europa va ști să-i primească și să-i
integreze, ceea ce nu înseamnă
că putem avea astăzi o imagine
clară despre cum va arăta continentul nostru în 2050. Totuși există sociologi,istorici,filozofi,scriitori

care încearcă să descifreze acele
semne politice culturale,comportamentale,demografice sau economice susceptibile să ne dea o idee
despre viitor. Abordăm subiectul la
limita dintre speculație și analiza
unor realități, pe baza unui comentariu al RFI.
Futurologii sunt destul de prudenți în această perioadă,complicată și contradictorie. Putem însă
descifra câteva tendințe care acoperă un mare evantai de atitudini,
de la pesimismul cel mai negru,la
optimismul cel mai stupefiant.
În prima categorie se înscrie teoria „marii înlocuiri de populaţii” ,
care circulă în special în rândurile
extremei drepte. Iniţiatorul ei este
filozoful Renaud Camus, apropiat
de altfel de extrema dreaptă. În
mare, el spune că populaţia albă şi
catolică din Europa va fi înlocuită
treptat cu populaţii din Africa neagră, din Maghreb şi din lumea
arabă, de religie musulmană. Numeroase calcule de ordin demographic sunt vehiculate, pentru
a demonstra că această mişcare
este ireversibilă şi că va însemna,
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pentru Europa, o schimbare de
civilizaţie
O viziune care emană din rândurile extremei stângi pune accentual pe o altă imagine: aceea a
unei simbioze între culturi şi sensibilităţi, precum şi pe abandonarea obsesiei identitare. Aceşti intelectuali şi vizionari au tendinţa
de a spune: se poate,creştinii şi
musulmanii pot trăi împreună, Europa viitorului va fi una multiculturală,multirasială, în care toate religiile vor fi respectate pe un fond
de toleranţă şi în care comunităţile
omogene vor dispărea treptat.
Acest scenariu este sprijinit şi
de cei care spun că imigraţia este
o şansă pentru Europa, că imigranţii vin cu energii noi şi cu o
enormă dorinţă de a reuşi. Revista
L’Express citează, de exemplu, un
studiu al Agenţiei pentru crearea
de întreprinderi care furnizează
un detaliu semnificativ pentru anul
2013: din totalul întreprinderilor
nou create care au avut mai mulţi angajaţi de la bun început, cele
mai multe au aparţinut unor străini
instalaţi pe teritoriul Hexagonului.
Editorialista Christine Kerdellant afirmă, cu cifre precise, că în
Statele Unite, în sfera înaltei tehnologii de la Sillicon Vallery, jumătate dintre creatoriide întreprinderi
sunt migranţi. De unde concluzia
că infuzia de imigranţi în Europa
îi va obliga şi pe europeni să iasă
din somnolenţă.
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O voce care, în Franţa, evocă deseori viitorul, este cea a lui
Jacques Attali, om cu multiple talente,geopolitician,dar şi filozof,
scriitor, un iniţiat în culisele politi-

muzica. Demografia, mai explică
eseistul francez, este o expresie a
forţei vitale a unui popor, gastronomia este o expresie a bucuriei sale
de a trăi, iar muzica, o expresie a

ce. Într-un interviu acordat revistei
L’Express, el deplânge faptul că
epoca noastră nu ar mai fi de fapt
interesată de descifrarea viitorului.
Trăim într-o dictatură a prezentului care hrăneşte atitudini egoiste,
de genul “eu înainte de toate” sau
“după mine, potopul”. Ori, mai
spune Jacques Attali, toate marile
realizări ale umanităţii au fost
făcute cu gândul la viitor.
Iată şi câteva criteria extreme
de interesante pe care le adoptă
Jacques Attali când îşi propune să
scruteze viitorul unei ţări. Acestea
sunt demografia,gastronomia şi

capacităţii sale de a gândi. “Din
cauza aceasta nu cred că China
are un mare viitor,pentru că nu
dispune decât de una dintre aceste forţe, gastronomia, în timp ce
India le are pe toate trei. Africa are
demografia şi muzica, Germania
are muzică,dar,din păcate nici
gastronomie şi nici demografie,iar
Franţei îi lipseşte muzica”.
Iată o frumoasă provocare a
lui Jacques Attali. Poate ar trebui
să ne gândim ce are România din
aceste trei criterii: demografie,
gastronomie şi muzică…
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DIPLOMATIC RELATIONS
BETWEEN THE US AND ROMANIA
Miruna MIHUȚ

                                 

On August 12th, 1880, in
Bucharest,
Eugene
Schuyler
conveyed the approval of the
Romanian Government for the
Secretary of State William Evarts
to represent the interests of the
United States as concerns the
newly independent state. He had
been named Consul General
and diplomatic agent as of June
14th, which was considered
to be the debut of the official
relations. Thusly, for 135 years,
the diplomatic relations between
the two states have been subject
to a continuous attempt to knit
closer and harmonize interests.
The short periods when the
diplomatic relations were absent
(1941-1946) or when they were
influenced by conflicts (the 1950’
and 1980’s) couldn’t modify the
positive foundation on which they
were built.
Cold and strained during the
early post-war period, U.S. bilateral
relations with Romania began to
improve in the early 1960s with the
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signing of an agreement providing
for partial settlement of American
property claims. Cultural, scientific,
and educational exchanges were
initiated, and in 1964 the legations
of both nations were promoted to
fully-fledged embassies.
In response to the General
Secretary of the Communist Party
Nicolae Ceaușescu’s calculated
distancing of Romania from
Soviet foreign policy, particularly
Romania’s continued diplomatic
relations with Israel and the
denunciation of the 1968 Soviet
intervention in Czechoslovakia,
the US President Richard Nixon
paid an official visit to Romania
in August 1969. Despite political
differences, high-level contacts
continued between U.S. and
Romanian leaders throughout the
decade of the 1970s, culminating
with the 1978 state visit to
Washington by President and Mrs.
Ceaușescu.
In the mid-1980s, criticism
of
Romania’s
deteriorating

human rights record, particularly
regarding the mistreatment of
religious and ethnic minorities,
spurred attempts by Congress to
withdraw most favoured nation
status. In 1988, to preempt
congressional action, Ceausescu
renounced MFN treatment, calling
Jackson-Vanik and other human
rights requirements “unacceptable
interference
in
Romanian
sovereignty”.
On July 11, 1997, on the
occasion of the official visit
of the U.S. president William
Jefferson Clinton to Romania, the
Bilateral
Strategic
Partnership
was launched. This Partnership
represents
an
extended
framework
of
cooperation
aimed at strengthening the
bilateral
relations,
supporting
the process of reforms and
Romania’s reintegration in the
Euro-Atlantic
community,
as
well as at promoting Romania’s
role as a factor of stability and
security in south-eastern Europe.
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Since its inception, the Bilateral
Strategic Partnership between
Romania and the U.S. has served
as an essential landmark for
Romania’s foreign policy as well
as a supporting mechanism for
Romania’s domestic efforts to
modernize its politics, economy,
military, and public administration.
Following the tragic events of
September 11, 2001, Romania
has been fully supportive of the
U.S. in the Global War on Terror.
Romania was part of the Americanled “Coalition of the Willing” that
supported the invasion of Iraq
in 2003. Romania was invited
to join the North Atlantic Treaty
Organization (NATO) in November
2002 and formally joined NATO on
March 29, 2004. President George
W. Bush helped commemorate
Romania’s
NATO
accession
when he visited Bucharest in
November 2002. On that occasion
he congratulated the Romanian
people on building democratic
institutions and a market economy
in the aftermath of the fall of
Communism. Romanian troops
are still serving alongside U.S.
troops in Afghanistan and were
among the last to withdraw from
Iraq.
In March 2005, President Traian
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Băsescu made his first official
visit to Washington to meet with
President Bush, Secretary of State
Condoleezza
Rice,
Secretary
of Defense Donald Rumsfeld,
and other senior U.S. officials. In
December 2005, Secretary Rice
visited Bucharest to meet with
President Băsescu and to sign
a bilateral defense cooperation
agreement that would allow for
the joint use of Romanian military
facilities by U.S. troops.
On June 17, 2010, the visit of
the Undersecretary of State Ellen
Tauscher marked the beginning
of the bilateral negotiations on
the legal framework of Romania
hosting ground-based interceptors
as part of the antiballistic missile
defense system.
In 2010, the two countries
celebrated 130 years of bilateral
relations. The
Parliament
of
Romania and the U.S. Congress
celebrated
this
moment
by
adopting on September 2, 2010
and respectively on December
22, 2010 two resolutions which
reaffirmed their mutual agreement
to work together to further
strengthen the strategic bilateral
relationship.
On
September 13th, 2011,
the Joint Declaration on Strategic

Partnership for the 21st Century
between Romania and the United
States of America was adopted at
the highest level in Washington
DC. The Joint Declaration confirms
the excellent, long-term and ever
developing Partnership between
our two countries. It also lays out
the pillars of our relation: political
dialogue,
security,
economy,
people-to-people
contacts,
science and technology, research,
education, culture. A Task Force
implementing the provisions of the
Joint Declaration was launched on
October 31st, 2012.
On
September 13th 2011,
the Minister of Foreign Affairs of
Romania, Teodor Baconschi and
US Secretary of State, Hillary
Clinton signed, in Washington DC,
the Agreement between Romania
and the United States of America
on the Deployment of the United
States Ballistic Missile Defense
System in Romania.
It is therefore clear that
Romania and the US are bound
together by a close partnership
which concerns many aspects of
statehood and, at the same time,
appears to be a partnership meant
to last.
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EU’S CSDPIN COUNTERING
RUSSIAN INTERPRETATION OF HYBRID THREATS
Ștefan AVRAM

                                 

As novel chapters of tomorrow’s
history unfold before our very eyes,
humanity is increasingly eager to
understand the global functionality
of every aspect in our daily lives.
For the European Union, this
means establishing a meaningful
position as a “major player” with
palpable effects on global security,
and the Common Security and
Defense Policy (CSDP) is the
core through which crucial action
shall be executed towards the
fulfillment of the Union’s strategic
objectives. Thus far, the CSDP’s
military and civilian elements have
been in continuous development
and the main security concerns
of said assets are integrally
encompassed
within
the
Petersberg tasks: humanitarian
and rescue tasks, peace keeping
tasks, tasks of combat forces
in
crisis
management,
joint
disarmament operations, military
advice and assistance tasks , and
post-conflict stabilization.
Although
we’ve
already
identified a fair level of functionality
and potential for EU’s action
towards enforcing security, we
can’t omit the fact that there is still
a visible lack of consensus among
the Member States which could
indicate vulnerability. This is a
crucial element in approaching the
subject at hand.
Among the many potential
issues the EU might be tasked with
facing, we can find a concerning
tendency which is effectively
shaping numerous conflicts in
the 21’st century: hybrid threats.
Since knowledge is crucial in both
prevention and counteraction, we’ll
proceed with further information on
what this type of danger really is.
Since we’re addressing what
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can be referred to as “the Russian
interpretation” of this phenomenon,
we need to assess what this type of
threat is to a general degree, and
then underline the main difference.
Therefore, the “typical” meaning
of hybrid threats consists of a
combination of conventional, nonconventional, political, economic,
social, and informational actions
that are initiated in order to
harm a potential adversary. It is
important to mention that, to some
degree, we’re dabbling in in the
unknown since there is no agreedupon, universal definition for
hybrid threats or hybrid war and,
therefore, this is an explanation
compiled from the views of several
personalities such as military
analyst Russel W. Glenn, Frank
G. Hoffman and Russian Chief of
Staff Valery Gherasimov.
Now that we’ve attempted to
establish what a hybrid threat
means, attention should be
centered to Chief of Staff Valery
Gherasimov’s article titled “The
value of science in prediction”.
Within this text we can identify the
major difference in comparison
to the Western view on hybrid
threats and hybrid war: the
Russian modus operandi almost
completely avoids the inclusion

of the military aspect in achieving
hybridity, arguing that wellconceived alternate tactics can
lead to the annulment of traditional
conflict. Within the aforementioned
article he states that “the focal
point of methods applied within
general conflict has been modified
in the direction of large-scale
utilization of political, economic,
informational,
humanitarian
and other non-military means,
applied in coordination with the
population’s potential protest.” In
the continuation of this discussion
all references to hybrid threats will
focus on the Russian approach.
So now that we’ve properly
placed our main terms into focus,
an important question has to be
asked: What happens when such
a threat knocks on the European
Union’s door and how will the
Common Security and Defense
Strategy come into play?
To start off, it’s necessary
that we start speculating, in
accordance with varying degrees
of cynicism, within the frame
of either realism or optimism. If
the threat is acknowledged and
deemed as a serious concern, we
must start from the assumption
that
consensus
issues
and
abstract formulation are pressured
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out of existence. The European
Union
automatically
becomes
responsible to ultimately establish
its reach into the matter, before
passivity and indecision mutate
into wounds too deep to heal. In
a way, the presence of hybrid
threats might even summon muchneeded unity and clarity among
the Member States.
The first major action in
countering such problems is
prevention.
In
this
context,
the CSDP needs to maintain
consistency in supporting the
Petersberg tasks to boost the
internal security of the EU
without forgetting to keep an
active presence in international
operations. In conformity with
the European Security Strategy
(ESS), the first line of defense will
often be abroad.
A malicious element finds
it easiest to infiltrate in states
that are already susceptible to a
potential decline. Hybrid threats
intend to distort, decay and divide
by attacking multiple fields towards
a common goal, and they thrive
by clinging to readily available
weaknesses. Following this train of
thought, we can conclude that the
overall political, social, economic
and informational well-being (or
security) is within itself an active
method of counter-attack. It is
considerably easier to apply hybrid
tactics where bad governance, for
example, has led to consistent
insurgency
movements
(e.g.
Afghanistan, Iraq, Syria, Cuba),
practically giving the potential
attacker yet another shade on the
pallet of options at his disposal.
Unfortunately, sometimes, no
amount of preparation is enough
to successfully fend off a threat
this complex. History never
ceased to show how something
can always deviate from a plan, so
hindsight and speculation will take
us to the realm of consequence
management.
What
countermeasures are to be imposed to
halt the enemy’s hybrid offensive
and how will the CSDP work within
these circumstances?
It is highly probable that
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situations as such will demand
further procedural expansion in
regards to the CSDP’s and ESS’
impact and even change EU’S
positioning in relation to the global
community. Only time could reveal
how and where such changes
would occur but, coming back to
the issue at hand, a viable way to
resist would be strategic mimicry.
The European Union already
sent a clear statement of
awareness within the European
Security
Strategy: “None
of
the new threats can be tackled
by military means alone. Each
requires a mixture of instruments.”
You obviously can’t shoot whilst
the enemy is miles behind your
line of fire, applying a multitude of
methods in an attempt to crumble
societal life as you know it. We
don’t want to be caught using the
wrong tools or thinking“inside the box”.
Strategic mimicry would consist
of combining whatever information
is available on hybrid threats with
the action segments already known
to have been put in practice by the
enemy at a certain point in time, in
an effort to predict future attempts
and maybe even conceive a
rough draft of what could be the
enemy’s main strategy. “Mimicry”
in this context doesn’t refer to the
imitation of methods used by the
antagonist, but rather achieving
the same operational presence in
the affected fields as the enemy.
The work done within the action
spectrum of the CSDP would
have to focus on strategies, substrategies and policies designed so
as to create an efficient blockade
in any domain challenged by the
hybrid threats, be it political, social,
informational or economical.
After establishing this complex,
“hybridized” line of defense,
attention should be focused on
the strongest and simultaneously
weakest
element
in
this
confrontation: us, humans. To
better envision the condition of the
modern human in this non-linear
confrontation we would need to
imagine a Member State in the
situation that has been described
so far. Regardless of the citizen’s

position as a leader, “fighter”, or a
normal individual, the world would
look like palpable chaos: irregular
and
contradictory
messages
spread by the media, unexplained
stock crashes, protests, terrorism,
blackmailing and sabotage. A
plethora of seemingly uncontrolled
factors inefficiently explained by
questionable media outlets would
be a daily occurrence where even
the people that understand they’re
up against an outside threat could
lose focus. A potential solution
to this problem, and possibly the
most likely element to offer a
decisive advantage, would rely on
assuring holistic coherence.
Through the use of assets
within the EU’s operational power
via the CSDP, an informational
campaign should ensue under the
legitimacy of the European Union.
This could be initiated in order to
clearly and completely explain the
situation to the affected population.
The format of this campaign could
vary to anything from audiovisual products to print as long
as it is distributed under the EU
flag. Correctly informing citizens
about their situations could be
the turning point in resolving
and eliminating the hybrid threat
because anyone who would
understand his or her position in
this distorted reality could find the
required determination to move
forward until the very end of it all.
The 21’st century has no
intention of reverting back to
traditional methods when dealing
with war and leadership. It’s a
time of unfathomable shifts and
agitation but all in all it tends to
resonate with the restlessness of
human nature which seeks a place
for itself in a realm where nothing
can have stability. We can only
march forward, planning ahead
and working together, so we can
one day see ourselves stand
proudly on higher ground.
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PROFESII

EROII TĂCUȚI
AI SISTEMULUI MILITAR
Georgiana TALPĂU

                                 

Care este esenţa sistemului
militar? Care este scopul său?
Este suficientă resursa umană în
lupta unui stat pentru atingerea
obiectivelor
sale?Acestea
sunt
doar câteva dintre întrebările pe
care le putem adresa cu privire
la acest subiect, găsirea unor
răspunsuri concrete fiind o misiune
destul de dificilă.
Când auzim termenii de sistem
militar sau, mai exact, de armată,
mulţi dintre noi ne gândim mai
întâi la protecţie, respect, curaj,
securitate, apărare, şi abia mai
apoi la eventualele şi inevitabilele
confruntări belicoase ce implică,
de fapt, lupta şi supravieţuirea
într-un astfel de cadru auster.
Imaginea unui posibil eşec în astfel
de situaţii are un impact major,
erorile umane fiind, în general,
de netolerat, având în vedere
aşteptările pe care societatea le
are faţă de membrii armatei, care
se presupune că sunt bine instruiţi
şi că pot da dovadă de un grad
ridicat de profesionalism. Cu toate
acestea, de multe ori soldaţii cu
o pregătire specială, armamentul
şi tehnologia de ultimă orănu
reprezintă cele mai eficiente
elemente de rezolvare a unui
conflict, existând, fără îndoială,
anumite vulnerabilităţi care nu pot
fi eliminate. Prin urmare, încă din
Epoca Antică, omul a găsit o soluţie
pentru creşterea procentului de
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reuşită în marile războaie, prin
intermediul suportului moral, dar
şi al eficacităţii unor fiinţe care,
deşi nu pot rosti niciun cuvânt,
sunt loiale, inteligente şi extrem
de semnificative în această lume,
de multe ori cinică. Astfel, putem
spune cu certitudine că aceste
minunate patrupede canine şi,
respectiv, cabaline au influenţat în
permanenţă evoluţia umană.
Astfel, începem cu cei care
sunt desemnaţi din cele mai
vechi timpuri drept cei mai buni
prieteni ai omului, şi anume câinii.
Probabil că este în firea lor să
protejeze şi să dea dovadă de o
loialitate incomensurabilă faţă
deomologii lor umani, această
calitate deosebită transformându-i
în candidaţi perfecţi pentru
participarea la acţiuni, misiuni
militare, de-a lungul istoriei.
Atât egiptenii, cât şi grecii şi
babilonienii au utilizat resursa
canină în lupte. Hammurabi, al
şaselea rege al Babilonului, le-a
oferit soldaţilor săi câini mari de
luptă, în Egipt, picturile murale
care datează din jurul anului 4000
î.H. comemorează spiritul de
luptă al câinilor, arătând animalele
eliberate
de
soldaţi
asupra
duşmanilor, iar în Grecia, un câine
de război a fost, de asemenea,
surprins într-o pictură murală
reprezentând marea Bătălie de la
Marathon (490 î. Hr.)

Cu toate că nu au fost primii
care au recurs la astfel de metode,
romanii au folosit câinii în cel
mai eficient mod posibil, armata
romană având companii formate
în totalitate din câini. Molosii
din Epir, aşa cum este numită
rasa,erau antrenaţi special pentru
luptă, purtând zgărzi ghimpate în
jurul gâtului şi gleznelor, acestea
devenind mult mai periculoase
prin adăugarea cuţitelor mari,
curbate, proeminente de la inel.
Deşi nu tocmai un tratament
adecvat şi afectuos, în majoritatea
cazurilor, câinii erau înfometaţi
înainte de luptă, apoi eliberaţi
asupra unui duşman mai slab.
Aceşti câini feroce au contribuit la
răspândirea Imperiului Roman în
toată lumea antică.După căderea
Romei, armatele din toată lumea
au continuat să folosească în
luptele lor câinii, însă nu s-au
mai limitat doar la capacitatea
lor de luptă. Ei au fost dresaţi ca
gărzi de corp, santinele, mesageri
şi câini de tracţiune. În Epoca
Medievală, cavalerii îşi îmbrăcau
câinii credincioşi cu haine de zale
şi îi puneau să lupte cu câini de
seama lor. La moarte, cavalerilor
care şi-au iubit cu adevărat
camaradul necuvântător li se
punea o imagine a acestor câini
pe mormânt, unindu-i pe cei doi
pentru totdeauna.
Regele
Charles
al
V-lea
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al Spaniei a folosit 400 de
câini Mastif pentru a alunga
englezii în timpul Bătăliei de
la
Valencia,comportamentul
animalelor fiind atât de eroic încât
Charles i-a dat caun exemplu de
curaj şi onoare.Chiar şi Napoleon
a beneficiat de ajutorul câinilor de
luptă, după Bătălia de la Marengo
scriind următoarele: „Mergeam pe
câmpul de luptă şi am văzut printre
cadavre un pudel lingându-şi
pentru ultima dată prietenul mort.
Nimic altceva nu m-a mai emoţionat
atât de tare pe câmpul de luptă.”
În epoca modernă, mai toate
popoarele au folosit câinii în
timpul războiului. Precum romanii,
sovieticii au înfometat câinii şi leau dat drumul pe câmpul de luptă.
Aceştia erau dresaţi pentru a căuta
mâncare pe sub tancuri, iar,în
timpul bătăliei, de ei erau legate
bombe
anti-tancuri,
rezultând
fapte eroice şi, în acelaşi timp,
tragedii. Pe parcursul Primului
Război Mondial, germaniiau folosit
aproape 30 000 de câini, francezii
20 000, iar italienii 3000. De
cealaltă parte, Aliaţii aveau de mii
de ori mai mulţi. S.U.A. nu folosea
câini de luptă, ci un alt fel de tip,
aceştia fiind împrumutaţi de la Aliaţi.
Un erou canin şi-a făcut
apariţia, pentru prima dată, în
timpul Primului Război Mondial.
Acesta a fost Sergentul Stubby,
un pui găsit în 1917 de soldatul
J. Robert Conroy pe terenurile
Universităţii Yale, unde aveau loc
antrenamentele militarilor. A fost
învăţat să mărşăluiască alături de
ceilalţi soldaţi şi chiar să salute
în poziţie de drepţi. A luptat în
tranşeele din Franţa timp de 18
luni şi a participat la 4 ofensive
militare şi 17 bătălii. Când unitatea
lui Conroy a fost trimisă în 1917 în
Franţa, Stubby a fost strecurat de
către soldaţii americani la bordul
navei “SS Minnesota”, ajungând
astfel să servească Infanteriei
102, Divizia de Yankei. Un an mai
târziu, fosta mascotă putea deja
să detecteze gazele otrăvitoare
şi îşi avertiza la timp unitatea în
caz de atac, localizând cu uşurinţă
orice soldat rănit şi ducându-l
la adăpost. Datorită auzului său
deosebit, detecta primul atacurile
de artilerie cu obuze şi îi alarma
imediat pe “fraţii de arme”. El
singur a reuşit chiar să prindă un
spion german. Intr-o zi, statea de
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paza, ca de obicei, cand a auzit
un zgomot suspect din spatele
unor tufisuri. Ducându-se vigilent
să investigheze, a găsit un soldat
care nu părea sa fie de-al lui.
Neamţul a luat-o la fugă, iar Stubby
a înţeles imediat cu cine are de-a
face. După o urmărire cu peripeţii,
presupusul bulldog, l-a prins şi a
început să latre insistent, camarazii
săi făcându-şi apariţia în scurt
timp. Aşa a căpătat Stubby gradul
de sergent în armata americană,
fiind decorat cu peste 10 medalii.
În memoria lui, a celui mai decorat
câine al Primului Război Mondial
şi singurul din istorie care a fost
avansat la gradul de sergent,
s-a ridicat o statuie, iar pe placă
sa funerară stă scris: “Câineleerou al Primului Război Mondial,
Sergentul Stubby”.
Importanţa
aplicării
unui
antrenament
de
specialitate
sprijinului reprezentat de specia
canină a fost luată în considerare
abia 24 de ani mai târziu, în cel
de-al Doilea Război Mondial.
Astfel, în ianuarie 1942, în SUA
a fost înfiinţată Brigada Câini de
Apărare, un fel de centru pentru
câinii militari, patrupedele aflate
în slujbaarmateifiind trimise la
această brigadă pentru a fi dresate
şi pregătite de luptă. Unul dintre
cei mai renumiţi „soldaţi” a fost
Chips,o combinaţie de CiobănescGerman, Border Collie şi Husky,
care a fost cel mai decorat câine
din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. Instruit în Front
Royal din Virginia, Chips a făcut
parte din Divizia a treia Infanterie
din Africa de Nord, Sicilia, Italia,
Franţa şi Germania, pe postul de
santinelă. În 1943 a atacat un fort
mic şi, în ciuda rănilor de la cap,
a obligat 4 membri ai unui echipaj
italian să se predea. În aceeaşi zi,
mai târziu, a ajutat la capturarea a
10 prizonieri. Pentru faptele sale,
el a primit mai târziu Steaua de
Argint şi Purple Heart, deşi ambele
au fost ulterior revocate.
La momentul actual, o mare
parte din câinii militari ai diferitelor
state sunt folosiţi pentru detectarea
explozibililor
(EOD),
pentru
paza perimetrului şi căutareade
persoane (câini de urmă). În
această privinţă, Armata Română
deţine un centru de creştere şi
antrenament la Râmnicu Vâlcea,
în toamna anului 2011 o astfel

echipă canină fiind trimisă în
Afganistan. Viaţa acestor… altfel
de militari, este în esenţă destul de
similară cu cea a tuturor soldaţilor
români,patrupedele beneficiind de
normă de hrană, medicamente şi
servicii medicale complexe pe tot
parcursul vieţii.În momentul în care
ating vârsta de 7-8 ani câinii sunt
scoşi la pensie, ca orice soldat
bătrân, şi sunt fie adoptaţi, fiese
întorc la centru, unde participă
la pregătirea noilor generaţii de
căţei.Un astfel de „profesionist”,
bine cunoscut în România, este
Max, ciobănescul german trimis
în misiune în Afganistan pentru o
perioadă de un an şi care, la acea
vreme, avea 3 ani.Luptătorul canin
a fost un specialist în descoperirea
minelor şi bombelor artizanale,
salvând
numeroase
vieţi.„Este
primul câine care a păşit pe teren
afgan. El a stat un an de zile în
teatrul de operaţii.Trebuia să
stăm şase luni, dar am stat un an
pentru că avem foarte puţini câini
cu astfel de calităţi. Nu avea cine
să ne schimbe. La început i-a fost
greu până s-a acomodat cu clima,
cu căldura, cu nisipul, cu pietrele
foarte ascuţite” (Plutonier Major
Valentin
Roşioru,
instructorul
lui Max; Batalionul de Geniu,
Bucureşti)
Max, singurul câine al Armatei
Române antrenat să detecteze
explozibili, a efectuat două misiuni
în Afganistan în cadrul Batalionului 2
Infanterie „Călugăreni” şi a Batalionului
300 Infanterie„Sf. Andrei”.
În altă ordine de idei, trecând
de la blană şi colţi, la nechezat şi
copite, una dintre puţinele specii
necuvântătoare la fel de loiale,
devotate şi iubitoare precum
câinii sunt caii. De-a lungul
istoriei, cabalinele, în general, au
jucat un rol crucial în sprijinirea
armatelor pe câmpul de luptă.
Caii au fost dintotdeauna potriviţi
diferitelor tactici de luptă ale
culturilor nomade din stepele
Asiei Centrale,fiind folositeîn mod
abundent cavaleriile şi carele trase
de cai. Războinicii musulmani
s-au axat pe o cavalerie uşoarăîn
campaniile din Nordul Africii, din
Asia şi din Europa, începând cu
secolele VII-VIII d.Hr. Europenii au
folosit, de asemenea, numeroase
rase de cai în Evul Mediu, iar cel
mai cunoscut tip de războinic
al
perioadei
era
cavalerul
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călareîmbrăcat în armură. Unităţile
de acest felauînceput să fie trecute
pe linie moartă după primul Război
Mondial, în favoarea războiului
purtat cu tancuri, deşi câteva
cavalerii de cai au fost în continuare
folosite în cel de-al Doilea Război
Mondial. Până la sfârşitul acestuia
însă, caii au devenit o prezenţă
din ce în ce mai rară în bătălii,
dar au fost totuşi utilizaţi perpetuu
pentru
transportarea
trupelor
şi proviziilor. Astăzi, cavaleriile
aproape că au dispărut, deşi
multe naţiuni păstreazăîncă mici
unităţi de călăreţi pentru patrule şi
recunoaşteri, iar unităţile militare
de cai mai sunt folosite în scopuri
ceremoniale şi educaţionale.
„Siguranţă
şi
încredere.”
Este deviza Poliţiei Călare din
Bucureşti, care are ca scop
reducerea violenţei şi asigurarea
liniştii
pe
străzile
capitalei.
Totodată, prin Patrula Călare,
Municipiul Bucureşti se aliniază la
marile metropole ale Europei care
folosesc
unităţile
călarepentru
menţinerea ordinii publice. Însă
aceste acţiuni nu sunt atât de
uşor de întreprins precum par,
deoarece este necesară o foarte
bună comunicare între om şi cal,
un respect reciproc deosebit şi,
desigur, o dragoste necondiţionată,
atât unul faţă de celălalt, cât şi faţă
de slujba pe care o îndeplinesc.
După
prezentarea
acestui
scurt istoric al rolului acestor
două animale deosebite în istoria
omenirii, ajungem la concluzia că
ele reprezintă unele dintre cele
mai importante elemente care
suţin omul ca fiinţă organică,
guvernată de emoţii şi dorinţă de
comunicare. Prin urmare, atât în
domeniul militar, cât şi în viaţa de
zi cu zi ele sunt suportul nostru
sufletesc, calităţile ieşite din
comun, în special cele oarecum
morale, precum loialitatea şi
afectivitatea, ajutându-ne de multe
ori să ieşim din situaţii limită şi din
stări psihice periculoase, lucru
evidenţiat cel mai bine în zonele
de război. Relaţia dintre un soldat
şi câinele repartizat lui sau ei este
atât de puternică, în majoritatea
cazurilor, încât pierderea unuia
dintre ei poate cauza dereglări din
punct de vedere afectiv. Un astfel
de exemplu se poate găsi în cartea
„War Dogs”, scrisă de Rebecca
Frankel, în care este descrisă
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remarcabila legătură dintre un
câine pe nume Sirius, aflat în
serviciul militar, şi instructorul
său, Caporal Joshua Ashley din
Marina Americană. Cei doi formau
cea mai bună echipăm însă, la
numai două luni după trimiterea
lor în misiune în Afganistan,
Caporalul Ashley a murit în urma
exploziei unei bombe artizanale.
După câteva luni, Sirius refuza
să îndeplinească orice comandă
dată de noul instructor, fiind în
permanenţă agitat şi supărat
din cauza pierderii partenerului
său, stresul afectând puternic
patrupedul. Prin această poveste
de viaţă este pus în evidenţă,
totodată, faptul că şi caninele pot
fi afectate de Sindromul Stresului
Posttraumatic, animalele resimţind
traume emoţionale severe, cum
este cazul lui Gunner, un câine
antrenat
pentru
detectarea
bombelor, care a devenit atât de
sperios şi de imprevizibil încât a
fost eliberat din serviciu.
Cât despre legătura dintre om
şi cal, ei bine, şi aceasta este una
extrem de puternică, rivalizând
chiar cu cea dinte câine şi om. O
bună ilustrare a acestei relaţii este
reprezentată de filmul „War Horse”
(producător şi director Steven
Spielberg), adaptare a romanului
pentru copii intitulat „War Horse”,
scris de Michael Morpugo în 1982.
Deşi ambele sunt într-o oarecare
măsură bazate pe o acţiune
ficţională, în elaborarea romanului
Morpugo a avut ca inspiraţie
întâlnirile sale cu veterani ai
Primului Război Mondial care
au avut loc în oraşul Iddesleigh,
din comitatul englez Devon.
Foştii soldaţi au povestit despre
condiţiile inumane ale războiului şi
despre cum caii lor reprezentau un
suport moral, fiind asemenea unor
confidenţi pentru toate temerile şi
speranţele pe care le aveau. De

cealaltă parte, subiectul central al
filmului este povestea unui tânăr
pe nume Albert şi a armăsarului
său, Joey, legătura dintre cei doi
formându-se de când calul era
încă un biet mânz. Prietenia lor
este pusă la încercare, iar legătura
lor se va rupe în momentul în
care Joey este vândut cavaleriei
britanice şi trimis în focul bătăliei
în timpul Primului Război Mondial.
Deşi este prea tânăr pentru a fi
recrutat în armată, Albert decide
să plece spre Franţa pentru a-şi
salva prietenul, reuşind acest
lucru după multe grele şi tragice
încercări. Atât romanul, cât şi
filmul, merită luate în considerare,
deoarece
proiectează
perfect
rolul semnificativ pe care un cal
îl poate avea în viaţa unui om,
schimbându-i
complet
cursul,
precum şi importanţa comunicării,
chiar şi non verbale, pentru fiinţa şi
spiritul uman.
Ajungând la finalul acestui
parcurs de gânduri împărtăşite,
ce pot spune decât că aceste
fiinţe pe care le numim animale
fac parte din viaţa noastră, din
sufletul nostru, din societatea
noastră
minunată,
în
ciuda
elementelor negative existente în
ea. Comunicăm în permanenţă
cu ele, sunt alături de noi şi, de
multe ori, sunt mai capabile să ne
înţeleagă mai bine chiar şi decât
cele mai apropiate persoane. Sunt
tăcute, dar îşi exprimă dragostea
în cele mai frumoase moduri,
făcăndu-ne să înţelegem că noi
suntem întreaga lor lume. Să ne
bucurăm de compania acestor
extraordinare
vieţuitoare,
să
încercăm să le oferim tot ce este
mai bun în univers şi, nu în ultimul
rând, să le iubim mai mult decât
ne iubesc ele. Acestea sunt cele
mai importante lucruri pe care le
putem face, simple, mici lucruri
care ar putea schimba lumea.
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CÂND MASCA DURITĂȚII
SE TOPEȘTE

Mădălina GUGIU

                                 

Când aud termenii de sistem
militar
majoritatea
oamenilor
se gândesc la respect, curaj,
confruntări care implică lupta şi
supravieţuirea. Este dificil să ne
imaginăm cum este viața într-o
asemenea situație, într-un loc
necunoscut, plin de pericole, întrun sistem în care orice greșeală
poate însemna sfârsitul carierei și
chiar al vieții.
De
aceea
este
necesară
îmbinarea
componentei
profesionale
cu
componenta
umană, emoțiile fiind un aspect
greu de controlat. Dor, iubire,
tristețe, bucurie, toate acestea sunt
sentimente umane pe care fiecare
om în parte le traiește aproape
zilnic, însă există acele persoane
care, din motive profesionale și
patriotice, sunt nevoiți să facă față
acestor provocări sufletești la un
cu totul alt nivel. Deși par duri,
reci, chiar de neclintit, militarii sunt
unii dintre oamenii care trăiesc cel
mai intens lupta dintre dorul de
cei dragi și datorie, fiind nevoiți să
stabilească un echilibru în sufletul
și inima lor.
De obicei, misiunile militarilor
sunt de lungă durată și pot ajunge
să se desfașoare de la doar câteva
luni la cațiva ani buni. În tot acest
timp, soldatul depune în fiecare
moment un efort semnificativ
pentru a-și apăra țara, pentru a
aduce mândrie patriei și cetățenilor,
supraviețuirea sa fiind o provocare
majoră în misiuni, precum cele din
Afganistan, Irak,sau chiar Siria. De
multe ori, singura susținere morală
de care au parte este reprezentată
de o privire fixată asupra unei
poze de familie sau de o scurtă
convorbire cu cei dragi. Munca și
realizările de pe front sunt doar
o parte a luptei pe care militarii
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o duc zilnic cu sentimentele care
îi apasă, cu dorul de casă, cu
amintirile. Cu toate că par „de
gheață”, mediul și regimul în care
trăiesc obligându-i să adopte un
comportament neînfricat, lipsit de
erori, militarii au, de asemenea, o
latură sensibilă, bine ascunsă dar
care, atunci când iese la suprafață
îi face mai umani.
Dacă stăm puțin să ne gândim,
observăm că fiecare dintre noi
am avut perioade, mai scurte sau
mai lungi, în care am fost asaltați
de un amalgam de emoții, astfel,
suntem capabili sa dăm dovadă de
empatie față de cei aflați pe front
si
care, cumva, reușesc să se
lupte cu dorul și să încerce să facă
în așa fel incât, timpul petrecut
departe de casă să treacă mai
repede. Asadar, majoritatea dintre
noi suntem capabili să facem un
mic exercițiu de imaginație și să
ne transpunem în locul acestor
oameni, în așa fel încât să simțim
cât de greu le este lor să facă față
unor sentimente atât de puternice.
Sunt multe întrebări cu privire la
acest subiect... Oare ce simte acel
soldat care nu și-a văzut parinții de
ani întregi? Sau cel care nu a reușit
să îsi strangă în brațe soția de
mult timp? Dar cel care nici măcar
nu a apucat să își vadă copilul
nou nascut? Tot ce știm este că,
în momentul în care acești oameni
au ales o viață specifică sistemului
militar, capacitatea de a suprima

emoțiile a devenit indispensabilă,
a devenit un mijloc de canalizare a
atenției, de evitare a erorilor, care
pot fi fatale.
Trecând peste greutățile unei
astfel de cariere, extrem de plăcut
și plin de bucurie este momentul
revederii, un moment pur, deosebit
și greu de uitat. Este aproape
imposibil să rămâi indiferent cand
în ochii unui tată se reflectă iubirea
și fericirea apărute în momentul în
care își vede pentru prima dată
copilul. În astfel de momente
putem vedea adevărata față a
soldaților, care se ascunde după
infățișarea lor dură...
Așadar, putem ajunge, la o
singură concluzie: soldații și toți
oamenii care muncesc în domeniul
militar au sentimente, cu toate că,
la prima vedere, acest lucru nu
este vizibil. Se poate spune chiar
că au sentimente mai puternice
și mai curate decât am avut noi,
oamenii obișnuiți, vreodată. Dar,
spre deosebire de noi, ei suferă
în tăcere și știu să își ascundă
trăirile în așa fel încât acestea să
nu le afecteze munca și efortul.
Din aceste motive, și nu numai,
soldații sunt un model demn de
admirat pentru ceea ce fac pentru
țara lor, pentru zilele grele prin
care trec departe de casă și pentru
ceea ce sunt ei, ca oameni, atunci
când masca durității se topește.
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MĂRTURIILE ULTIMULUI EROU
FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU PILOTUL ROMÂN CARE A SFIDAT
MOARTEA DE CEL PUȚIN TREI ORI
Andrei BOGATU

                                 

Ne aflăm în fața unei case din centrul capitalei unde ultimul pilot român participant în cel de-al
Doilea Război Mondial ne întâmpină zâmbind. Ne invită în locuința sa unde fotografiile și decorațiile din
fiecare cameră par a fi porți către o perioadă pe care generalul-maior în rezervă, aviatorul Ion Dobran, o
retrăiește și astăzi cu aceeași intensitate ca acum mai bine de 60 de ani. Simbol viu al ‟neînfricaților” din
grupul Șerbănescu, erou al neamului și exemplu pentru generațiile viitoare, Ion Dobran ne împărtășește
cu o claritate uluitoare de la momentul în care și-a descoperit adevărata chemare în viață și până la
experiențele pe care le-a trăit în timpul intrării României în ce-al de-al Doilea Război Mondial.
Vă invităm în continuare să urmăriți impresiile ultimului pilot român din cel de-al Doilea Război
Mondial care, cu zambetul pe buze, ne spune: ‟Îmi amintesc perfect tot ce am făcut în al Doilea Război
Mondial, însă uit ce mănânc de pe o zi pe alta.”
Ce a stat la baza alegerii
dumneavoastră de a urma calea
aviației?
I.D.: Când eram la liceul militar
a aterizat un avion pe terenul unde
desfășuram orele de instrucție,
atunci am văzut pentru prima oară
un avion. Am sărit gardul și m-am
dus să-l văd. Am fost complet
dezamăgit din cauză că avionul
era construit din sârmă, pânze și
placaje. Era un avion destul de
vechi pe timpul acela. Asta se
întâmpla prin 1935. Am terminat
liceul în 1939 și avionul acela îmi
rămăsese în continuare în minte.
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Atunci le-am zis părinților mei că
vreau să devin aviator. Iar ei m-au
dus inițial la liceul militar doar
pentru a mă disciplina, ne spune
râzând domnul Dobran.
Și la ce vârstă ați pilotat
prima oară un avion? Ne puteți
descrie sentimentul pe care l-ați
avut în acel moment?
I.D.: Prima oară când am pilotat
un avion a fost în 1939, iar eu sunt
născut în 1919, deci, pe timpul
acela aveam 20 de ani, acum
96.” Parcă retrăind momentul, Ion
Dobran ne împărtășește emoțiile
sale: A fost un sentiment de teamă

la început, dar m-am descurcat
bine, zic eu.
Vorbind de avioane, ne puteți
spune care a fost primul avion
pe care l-ați pilotat?
I.D.: Primul avion pe care l-am
pilotat a fost IAR-ul 80. IAR 80 a fost
un avion monoplan de vânătoare și
bombardament în picaj românesc.
A fost realizat la IAR Brașov
de o echipă compusă din: prof.
Ion Grosu, Ion Coșereanu, ing.
Gheorhe Zotta, Viziru Grosu și Ion
Wallner. La vremea respectivă,
IAR 80 era comparabil cu cele
mai moderne avioane de luptă,
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precum BF 109 din Germania,
Mitsubishi A6M Zero din Japonia,
Hawker Hurricane și Supermarine
Spitfire din Marea Britanie.
În iunie 1941 România intra în
cel de-al Doilea Război Mondial
de partea Puterilor Axei. Care
era starea de spirit a aviatorilor
în acele zile?
I.D.: Ne trezeam veseli, la
șapte dimineaţa şi mergeam la
comandament să aflăm dacă
au decolat avioane de la Foggia
şi unde se îndreaptă. Dacă era
posibilitatea să vină la noi, ne cam
trecea bucuria. Ne înhămam în
cabină şi aşteptam racheta roşie,
semnalul de decolare. Cădea
câte unul la fiecare misiune, ne
întrebam cine urmează la rând.
Dumneavoastră ce tipuri de
avioane ați pilotat în această
perioadă de război?
I.D.: În timpul celui de-al Doilea
Război Mondial am pilotat două
avioane, IAR 80 și Messerschmittul, iar pentru legătură, Fieseler
Storch.
6. Ne spuneați că la fiecare
misiune cădea câte un avion.
Dumneavoastră ați fost vreodată
doborât?
I.D.: Am fost doborât de trei
ori. Și la Campania din Vest am
fost doborât, dar am scăpat, n-am
avut nimic. Avionul Messerschmitt
cu care eram era bun, se putea
da peste cap. Dacă rămânea pe
față, dădeai cabina la o parte și
puteai să ieși. Dacă rămâneai
pe spate, era un gemuleț și dacă
intra prin el capul și umărul, puteai
sa ieși din avion. Foarte bun din
toate punctele de vedere, n-a
luat foc niciodată. Noi stăteam pe
rezervorul de benzină, era blindat
și dacă totuși lua foc – știu doar
două cazuri în care a luat foc –
flacăra rămânea în urmă, iar pilotul
putea fie să sară, fie să coboare
avionul și să iasă repede afară.
Ați menționat Campania din
Vest. Ce puteți să-mi spuneți
despre misiunile pe care le-ați
avut?
I.D.: Am avut misiuni în general
cu trupele române și rusești, iar
la un moment dat doar cu trupele
rusești. Frontul din Vest a fost
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diferit, au fost puține misiuni și
lupte aeriene. Cea mai grea luptă
a fost cu americanii deoarece
din punct de vedere numeric
eram cu mult depășiți. Avionul
era superior Messerschmitt-ului
făcând condițiile de luptă foarte
grele, mereu mâna destinului se
întindea după unul sau după altul
să-l culeagă de pe cer. Pe 10 iulie
au decolat 16 avioane și au fost
doborâte 7, am doborât și noi 11,
dar nu conta, 11 la 100 și ceva.
Să vorbim puțin și despre
bătălia de la Kursk. Câteva
impresii
despre
armata
germană?
I.D.: ‟După bătălia de la Kursk
în care peste 6.000 de tancuri
s-au confruntat, a fost ultima
ofensivă germană până la sfârșitul
războiului. Numai la sfârșit am
mai avut una la Ardeni când a
spart frontul american. În rest,
numai retrageri de tipul acesta,
permanente, pe poziții dinainte
stabilite. Războiul era pierdut. Ei
recunoșteau asta.”
Întorcându-ne
în
prezent,
cum vedeți aviația din ziua de
astăzi?
I.D.: Aviația din ziua de astăzi
s-a schimbat cu totul. Dacă noi am
fost ultimii gladiatori care luptau
față în față, acum pilotul trebuie
să fie un inginer de bord deoarece
are un computer care îi spune
distanța la una din ținte, poate să
declanșeze și focul de la 25 de km.
Însă, din punctul meu de vedere,
aviația română stă foarte prost,
avem câteva avioane moștenite
de la ruși și niște F16.
O întrebare mai personală.
A moștenit cineva din familia

dumneavoastră pasiunea pentru
avioane?
I.D.: Nu a moștenit nimeni
din familia mea pasiunea pentru
avioane. Băiatul a avut probleme
cu ochii, iar pe fată am luat-o
câțiva ani la TAROM și a pilotat, ne
răspunde cu melancolie domnul
Ion Dobran.
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DESPRE JURNALISM, SAU CUM SĂ FII UNUL DINTRE CEI MAI BUNI
Ruxandra PĂUNICĂ

                                 

A lucrat în redacția de știri externe a televiziunii publice timp de 4 decenii, Nicolae Melinescu
este un extraordinar om de televiziune consacrat și cunoscut pentru perioada în care a fost
corespondent permanent în SUA între anii 2002-20015, iar între 1990 și 2001, el a fost primul
corespondent român al CNN. Melinescu a fost mentor pentru mulți dintre jurnaliștii de astăzi,
și-a iubit meseria, iar astăzi privește cu mandrie către realizările pe care le-a adunat de-alungul
Cum ați debutat in meseria
de jurnalist, a existat dorința
de a urma acest drum de la bun
început sau a fost o problemă
de conjunctură ?
În vechiul sistem de învățământ
superior, la absolvirea facultății,
fiecare tânăr primea o repartiție
guvernamentală ca să lucreze cel
puțin trei ani la locul de muncă alocat
ca stagiar. Pentru că Actualitățile
TVR căutau în primăvara lui 1972
absolvent de engleză cu cea mai
mare medie am fost selectat. Am
acceptat postul pentru că era în
București și aveam promisiuni
din partea Decanului Facultății
de Limbi germanice, pe care am
absolvit-o, că de îndată ce găsesc
un înlocuitor la TVR pot să revin
ca asistent la catedra de Limbă
și Literatură Engleză a Insitutului
de Limbi Străine București. Nu
știam nimic despre televiziune sau
jurnalism și nici nu aveam de gând
să fac carieră în aceste domenii.
Soarta a vrut altfel. Am început
să lucrez în compania unor ași
ai TVR Actualități, începând cu
Redactorul Șef, Eugen Preda și
continuând cu Ilie Ciurescu, Petre
Popescu, George Marinescu de la
care am deprins gustul și primele
noțiuni din nobila profesiune de
jurnalist de știri.
Spuneti-ne, va rugam, despre
latura
frumoasă
a
acestei
meserii. Încurajați tinerii să se
formeze în acest domeniu, să
ajungă jurnaliști?
Cred că pasiunea pentru ceea
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ce faci este cea care dă furmusețe
oricărei profesiuni. Jurnalismul,
și jurnalismul de actualitate, în
special cere mult efort, pregătire
temeinică în cadru universitar,
capacitatea de a comunica și
o curiozitate nelimitată de a ști,
de a fi în miezul evenimentelor.
E greu de spus câtă frumusețe
ascunde în ea această profesiune,
dar, categoric, este palpitantă și
interesantă dacă este practicată
cu credință și cu dăruire, nu „după
ureche”.
Aveți o experiență vastă în
domeniu, care sunt trei dintre
lecțiile pe care le-ați învățat dealungul carierei?
Termneul „vast” este pretențios,
și ceea ce poate să le pară unora
o acumulare impresionantă de
cunoștințe în domeniu, pentru
alții trece doar ca o experiență

superficială.
Fiecare
relatare,
fiecare apariție în direct, fiecare
reportaj sau interviu este o lecție
dacă cel sau cea implicat/ă
deschide ochii și acumulează și
bune și rele. Pericolul cel mare este
automulțumirea. După un număr
mai mic sau mai mare de producții
proprii, dispare tracul, teama sau
nesiguranța și se instaurează, în
mod fericit, o anumită siguranță,
autostăpânirea. Este o mare
realizare și un mare pericol. De aici
până la rutină și superificialitate
este o cale foarte scurtă. Una
din lecții este dorința de aînvăța,
de a ști. Cunoașterea temeinică
a temei abordate, a situației care
constituie
subiectul
relatării,
reportajului, interviului este soluția
împotriva tracului și a gafelor.
A doua lecție: nimic nu rămâne
necercetat,
nelămurit
pentru
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că așa se acumulează cultura
profesională. Și a treia lecție,
foarte importantă este menținerea
sănătății, pentru că fără o stare de
sănătate solidă nu se poate face
față efortului fizic și psihic pe care
această profesiune îl presupune
neîncetat, fie pentru reporterul de
teren, sau pentru corespondent,
fie pentru redactorul de la masa
știrilor sau prezentator.
Ne aflăm într-o perioadă de
tranziție de la presa scrisă la
presa on-line, ce părere aveți
despre
această
tranziție
a
presei scrise in mediul online
dar și despre ceea ce se
numeste
”citizen
journalism”?
Este social media un mediu de
informare puternic, care poate
intra in competiție cu termenul
de presă tradițională ?
Jurnalismul
presupune
două
procese
fundamentale:
respectarea
normei
editoriale
și
pregătirea
profesională.
Comunicarea
prin
platformele
digitale nu este jurnlism pentru că
nu există normă, iar așa numiții
prod-tilizatori nu cunosc cerințele
de bazo ale mesajului mediatic.
Fiecare scrie și transmite ce
dorește și i se pare interesant. Nu
există nici o răspundere socială
sau profesională pentru confuzia
dintre
informație
și
opinie.
Creare de ambiguități deliberate
sau
întâmplătoare
descalifică
acest gen de relatări din sfera
jurnalismului. Este adevărat că
unii așa-numiți jurnaliști amatori
au furnizat în unele situații primele
informații de la evenimente ce
s-au dezvoltat în adevărate bombe
mediatice, dar tot profesioniștii au
fost cei care au adus informațiile
verificate din surse credibile și
imparțiale. Ceea ce poate fi o
variantă nouă de jurnalism este
video-jurnalismul.
Platformele
digitale permit însoțirea oricărei
relatări, chiar și a profesioniștilor
cu imagini. Optica telefoanelor
mobile, ale tabletelor, etc, s-a
înbunătățit mult și ca o soluție
de alarmă, aceste mijloace pot
furniza un fond minim de imagine
pe subiect. Profesioniștii vor apela
totdeauna la videocamere dotate
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cu ceva mai multă tehnologie decât
cele pentru nunți și botezuri. Media
on-line rămân doar o viariantă.
Suportul fizic al ziarelor și al
revistelor nu a murit încă și nici nu
cred că o să dispară curând pentru
simplul motiv că pagina tipărită
are o anumită personalitate, se
adresează mai pertinent memoriei
vizuale decât ecranul de mai mulți
sau mai puțini cantimetri pătrați ai
paltformelor digitale.
Considerați relevantă ideea
că presa se modelează după
cererile publicului și nu invers?
Am putea spune acest lucru- cu
precadere pentru televiziune și
show-uri de scandal sau este
o idee valabilă pentru media in
general?
Aici
este
nevoie
de
o
discriminare clară între presa
publică și presa comercială.
Televiziunea și radioul public au
prin lege, la noi și în lume, obligația
de a stimula publicul, de a-l educa
și de a-i oferi modele tot mai bune
de stil de viață, de valori sociale
și intelectuale care „nu fac rating”,
dar sunt vitale pentru progresul
societății. Posturile comericale,
sau private funcționează ca să
facă bani și atunci se duc spre
interesul minim al publicului. Dacă
violența, accidentele, omorurile,
procesele de corupție, furturile
fac audiență atunci acestea au
prioritate, pe principiul că știrile
bune nu sunt știri interesante,
pe când știrile negative sunt cele
care atrag atenția. Atunci când un
post public transmite o urmărie a
unui infractor de către poliție, în
subsidiar mesajul este:„nimeni nu
scapă de răspundere în fața legii”,
deci imaginile și comentariul au o
funcție socială care să descurajeze
asemenea
acte.
Un
post
comercial, de obicei, accentuează
latura emoțională, senzaționalul,
ceea ce nu e neapărat nociv, dar
este o altă direcție de a relata un
eveniment dramatic.
În contextul (ipotetic) unei
media
condusă
de
clasele
politice,
unde
poziționați
Televiziunea Română?
Idealul este ca un serviciu
public, oricare ar fi el, să se

plasezeși să funcționeze în afara
politicului. Este o stare la care
putem spera, dar pe care nu cred că
o putem atinge. Ceea ce se poate
realiza, însă, este ca societatea
civilă neangajată politic să aibă
forța și influența necesară ca să
cenzureze acțiunile politicului de
imixtiune în activitatea editorială.
Este foarte greu de alcătuit,
de exemplu, un Consiliu de
Administrație absolut independent.
Fiecare propunere va fi mai
mult sau mai puțin contestată,
și niciodată nu va mulțumi pe
toată lumea.
Intervine, totuși,
profesionalismul și capacitatea
asumării răspunderii redacționale
a jurnalișilor, a grupului de
editare și aproducătorilor de a
se opune abuzurilor pe baza
unor
argumente
profesionale.
Un jurnalist competetent, care-și
cunoaște răspunderile, limitele,
drepturile și obligațiile este greu de
supus numai prin tirania autorității.
În cazuri de superficialitate și
evidentă lipsă de pregătire, orice
individ devine vulnerabil chiar și în
situații de abuz al autorității.
Care
sunt
previziunile
dumneavoastră
în
ceea
ce
privește viitorul in media?
Cred că se va înregistra o
îmbunătățire calitativă remarcabilă
pe frontul jurnalimsului profesionist,
pentru că mulți aspiranți sunt
studenți,
absolvenți,
master-i
și chiar doctori ai școlilor de
jurnalism din țară și din străinătate,
piața a început să ceară tot mai
multă rigoare, înlăturând din
mers aventurismul și cascadoriile
mediatice. În plus, sfera media
și-a descoperit liniile de interes
pe care se dezvoltă comunicatorii
mediatici în funcție de interesul
grupurilor sociale, de vârstă, de
gen. În fine, sistemul de proprietate
a instituțiilor media este și el un
factor de influență care poate să
conducă la profesionalism chiar
și în tabloide și în infotainment.
Ceea ce contează este calitatea
mesajului mediatic, credibilitatea
lui dobândită prin acuratețea și
exactitatea informației verificate.
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Într-o lume în care îl găsești rar pe profesionist, iar profesionalismul este confundat
cu obiectivitatea, oricum niciuna nu se regăsește ușor în vremea televiziunii românești
de astăzi, îl
întâlnesc pe Laurențiu Rădulescu. Pe el îl găsesc profesionist, îl găsesc
fascinant ca jurnalist și mă bucur că am avut ocazia să îl intalnesc și să fac cunoștință
cu exigentele sale. Nu cred în obiectivitate și cred foarte puțin în aspirația către aceasta,
însă cred în ideea că ceea ce faci trebuie făcut bine. L-am urmărit de-a lungul timpului
și mi-au fost confirmate opiniile, este cu adevărat un jurnalist must have. Laurentiu Radulescu este reporter de eveniment la DIGI24. In trecut a mai lucrat la Radio Brasov, Mix
tv Brasov, dupa care a plecat la Antena 1 Brasov si a ajuns in Bucuresti in 2006, tot la
Antena1. Aici a avut primele participari in teatrul de razboi. 5 ani mai tarziu s-a alaturat
proiectului, pe atunci, Digi24. Lucreaza pe sectia de eveniment, se acupa de stirile la zi
de pe acest domeniu. A avut deplasari in Afganistan, Georgia, Polonia, Palestina, Ucraina, Crimeea, Fasia Gaza, Egipt.
Care a fost punctul de plecare spre drumul acesta? Cum
ai ajuns sa faci parte din lumea
presei?
M- am nascut, am facut scoala
si liceul in Braila Apoi facultatea de
Jurnalism la Brasov. Acolo, imi petreceam buna parte din vacantele
de vara... motiv destul de simplu
pentru a alege Brasovul pentru viitor. Am dat examen la 3 Facultati. Printre ele si Jurnalismul. Dupa
ceva contradictii in familie, care
ma vedea un avocat de succes,
am reusit sa urmez Facultatea de
Jurnalism. A fost punctul de inceput. Am intrat si am reusit pentru
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inceput sa lucrez ca reporter la un
post de radio al facultatii, apoi la
Mix Tv, un post local de televiziune. Aveam 19 ani si eram...euforic.
Faceam teren pe jos atunci. Nu
aveam masini sau alte posibilitati. Cred ca nici nu aveam nevoie
de ele, mai bine spus, nu ma gandeam ca mi-ar trebui.
Care sunt principalele atribute pe care trebuie sa le aiba un
bun jurnalist?
Atribute?:) Nu stiu...cred ca
este definitoriu sa ii placa enorm
meseria. Sa fie rabdator, constient
ca viata sau capriciile personale
vor pica de multe ori pe al doilea
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loc. Sa fie echilibrat, imi plac oamenii echilibrati!
Te poti gandi la o persoana
din lumea media care a reprezentat o piatra de hotar in cariera ta?
Au fost mai multe momente in
care oamenii au avut incredere si
mi-au dat inca o sansa. Cum spunea , Elena Cristian, o fosta sefa
de-a mea, cine nu munceste nu
greseste. George Buhnici m-a ajutat sa fac primul pas spre televiziune. Adelin Petrisor m-a ajutat sa
o vad si sa o respect. Iar restul...
cred ca m-au calit...
Presa din România este într-o continuă schimbare, poți
comenta această etapă în care
se află?
Presa s-a schimbat enorm. Si
va continua sa se intample asta.
Nu sunt eu in masura sa comentez . Incerc doar sa tin pasul si
sa-mi respect valorile proprii. Cred
ca pana la urma media ramane o
oglinda a societatii.
Care este materialul pe care-l
consideri cel mai reușit? Există
o diferențiere intre produsele
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aceluiași jurnalist?
Sigur ca exista o diferentiere.
Prima care imi vine in cap este cea
intre stire si reportaj. Sunt adeptul
celei de-a doua variante. In ceea
ce priveste cel mai reusit produs...
primul care imi vine in gand este
o campanie despre milioanele de
refugiati din Afganistan. Batrani,
copii, am filmat acolo doua saptamani. A fost singurul produs media
de acest gen din Romania.
Care a fost cel mai periculos
eveniment la care ai participat?
De ce evenimente marcante ai
avut parte de-alungul carierei
tale?
Probabil Fasia Gaza. Acolo
am fost aproape de a fi surprinsi intr-un bombardament in zona
Jderot. Nici ultimele amintiri din
Crimeea nu sunt mai placute. Am
fost dati jos din tren de prorusi si
dusi intr-o unitate militara de-a lor.
Am fost eliberati cateva ore mai
tarziu si pusi sa mergem pe jos
pana la granita cu Ucraina. Am
mai fost in Georgia, Israel, Afganistan, Egipt, Cisiordania, Polonia.
Ce înseamnă această meserie

pentru tine?
Pret de 10 ani a insemnat
aproape totul. Este punctul meu
de plecare, de a cunoaste oameni,
te schimba mult.
Exista un lucru anume care
te-ar putea determina să renunți
la cariera ta? Care ar fi acela?
Nu m- am gandit niciodata la
asta. Si nici nu vreau sa o fac.
Esti jurnalist. Spune-mi, te
rog, un jurnalist citește mult?
Are timp de lectură?
Un jurnalist trebuie sa citeasca
mult. De acolo iti intretii si imbogatesti vocabularul. Din pacate timpul, ai spus bine, este principalul
inamic. Dar merg pe ideea ca timpul ti-l faci singur.
Jurnalistul
Laurentiu
Radulescu este aceeași persoană și
acasă și pe teren?
Nu cred ca in totalitate sunt
acelasi om. Dar asta cred ca ar
trebui sa o spuna cei alaturi de
care imi petrec timpul liber. Nu poti
fi acelasi om atunci cand esti intr-o
situatie limita la serviciu, comparand cu situatia in care esti acasa,
liber.
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Pregatirea
psihologică
a
echipajelor de intervenție, a
pompierilor care acționeaza în
condiții deosebite de stres, sub
pericol iminent, este mai mult decât
necesară. Pompierii reacționează
diferit, sunt mai mult sau mai
puțin vulnerabili la stresul psihic.
Răspunsul la stres se manifestă
la trei niveluri: fiziologic, psihologic
și comportamental. Unii indivizi
reacționeaza mai puternic la nivel
fiziologic, alții prin trăiri psihice,
iar unii reacționeaza la stres
prin intensificarea sau inhibarea
anumitor
comportamente.
În funcție de caracteristicile
personale, răspunsul la stres
se poate manifesta prin modificări
accentuate ale comportamentului
verbal, de coordonare motorie
(ramâne blocat) sau prin scăderea
performanței,
absenteism
sau
abandon în cadrul intervenției,
scăderea
capacitații
de
concentrare, decizie, gândire.
Stresul întâlnit de pompieri
este determinat de multiple surse,
dintre care intervențiile creează
un stres deosebit de intens. De
la bun început, din minutul în
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care se primește anunțul pentru
intervenție, asupra pompierilor
acționeaza stresul, atât asupra
servanților care încep a se
echipa în viteza, întrebând „ce
avem acolo?”, cât și asupra
conducatorului
autospecialei
care trebuie să se îngrijeasca de
deplasarea echipajului la locul
intervenției.
Unul dintre factorii de stres cu
efecte majore în comportamentul
pompierilor îl constituie imaginea
persoanelor
gasite
la
locul
intervenției, la vederea cărora
poate
apărea
diminuarea
capacitații de acțiune a celor lipsiți
de experiență.
De multe ori, pompierul este
pus în fața unor imagini greu de
suportat chiar și pentru cei mai
experimentați dintre ei, ca de
exemplu:
• persoane înecate, în pericol
de înec, inconștiente sau în
hipotermie;
• accidente grave care necesită
operațiuni de descarcerare a
victimelor rămase captive, care
strigă, cerând ajutorul, sau nu
mai au puterea de a striga ori,

mai rău, sunt deja decedate și
pentru ele nu se mai poate face
nimic;
• persoane cu probleme medicale
grave, cu accident cerebral,
accident vascular sau în stop
cardio respirator;
• incendii devastatoare unde
sunt
găsite
persoane
decedate, există pericol de
explozie, prăbușire, propagare
la vecinatăți;
• când la locul intervenției sunt
găsiți copii.
Practica a evidențiat și influența
altui stresor important, care se
întâlnește la fiecare intervenție a
pompierilor, fara nicio excepție
– competența sau puterea de
mobilizare a comandantului care
conduce intervenția, căruia îi sunt
necesare autocontrolul, siguranța
de sine, puterea de convingere
și deținerea de calității de bun
organizator.
După
părăsirea
locului
intervenției, la mulți membri
ai echipajelor de intervenție
pot apărea reacții ca: furie,
mânie, senzație de nedreptate,
autoreproșuri, vinovăție, teamă și
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anxietate.
Venind în contact cu diverse
categorii de victime, pentru
mulți dintre pompieri apar factori
generatori
ai
traumatismelor
psihologice. Pentru a evita aceasta,
salvatorii vizionează înregistrari cu
acțiunile de intervenție, au poligon
de pregătire care aduce cât mai
aproape de realitate situațiile la
care se intervine, se instruiesc,
participând la diverse cursuri.
Pompierii obțin performanțe
atunci când au un sistem propriu
de control, coroborat cu al altor
colegi, pentru evitarea oboselii și a
stresului, se ajuta unul pe celalalt,
se încurajeaza reciproc, evită
criticile fara rost; rol esențial în
reducerea stresului o au discuțiile,
sprijinul reciproc; comunică între
ei și chiar recurg la umor.
Membrii
echipajului
care
acționează la locul intervenției
trebuie să-și activeze modelele
comportamentale
însușite
și
perfecționate în timpul etapei de
pregătire. Mai mult decât atât,
în timpul misiunii apare deseori
imprevizibilul, ceea ce reclamă
noi modele de comportament
și
flexibilitate
adaptativa.
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După intervenție, pompierii se
debarasează treptat de tensiunea
acumulată,
fac
destăinuiri
reciproce referitoare la modul
cum s-a procedat, neaducânduse critici la sentimentele traite de
fiecare în parte.
Dupa desfășurarea anumitor
intervenții la care sunt solicitate
echipajele de pompieri, fiecare
membru al acestor echipaje
prezintă un grad mai mic sau mai
mare de epuizare, de aceea odihna
și relaxarea pot reface capacitatea
combativă a echipajelor.
Dincolo de studiul diferitelor
patologii posibil a fi întalnite cu o
prevalență crescută a cazuisticii
în cadrul meseriei de pompier, se
impun tot mai mult analizarea și
identificarea metodelor personale
de reușită, modelelor adaptare,
pe care le utilizează zi de zi orice
pompier prins în acest carusel al
acțiunii.
Nu acțiunea de azi, nu cea de
mâine, ci aceea de zi cu zi, de oră
cu oră, continuă este cea care dă,
în ultimă instanță, măsura unui
bun pompier.

Revista 1UP | 2016

PROFESII

SCURT ISTORIC SNPAP

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA

Silvia VĂTAVU

                                 

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna este o instituție
publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Administratiei
Naționale a Penitenciarelor, care face parte din sistemul national de apărare, ordine
publică si siguranță națională ale statului, și are ca obiect de activitate formarea inițială
a agenților și perfecționarea personalului din unitățile sistemului penitenciar
„Cea mai nobilă preocupare a omului e omul” C.E. Lessing
Din exterior, penitenciarele se
prezintă ca locuri ale interzisului,
în care ochiul neavizatului nu are
cum să pătrundă, căci intrarea
se face în condiţii speciale. Dar
munca ce se desfăşoară aici este
pe cât de puţin vizibilă pe atât de
importantă din punct de vedere
social.
Latura umană a profesiei de
lucrător de penitenciar trebuie
să se reflecte în toate acţiunile,
începând chiar din stadiul pregătirii
acestor oameni care vor îndeplini
o misiune complexă şi profund
socială.
La
Şcoala
Naţională
de Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare Tîrgu Ocna se face
primul pas în formarea tinerilor
care doresc să devină profesionişti
într-un domeniu dedicat omului.
Considerăm că nici nu se putea
face o alegere mai fericită pentru
motto-ul acestei instituţii de
pregătire, de formare, în înţelesul
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cel mai complex şi profund al
cuvintelor lui C.E. Lessing: „Cea
mai nobilă preocupare a omului e omul”.
Şcoala Naţională de Pregătire
a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu
Ocna se află la confluenţa a doua
tradiţii: cea a școlii - ca instituţie
de formare a personalului de
penitenciare şi, cea a locului - ca
unitate militară şi mai apoi ca și
centru de reeducare.
Pe actualul amplasament al
Şcolii, timp de 40 de ani, în perioada
1916 – 1956, au funcţionat unităţi
militare de artilerie şi jandarmi,
ce au aparţinut Ministerului de
Război şi Ministerului de Interne.
Aceste unităţi au avut statutul de
centre de instruire pentru trupele
operative care au luptat în cele
două războaie mondiale, iar mai
apoi, in perioada anilor 1956 –
1997, aici a funcţionat Centrul de
Reeducare pentru minori infractori.
În cursul scurtei, dar interesantei
sale istorii a acestei institutii,, care

începe odată cu anul 1997 - anul
înfiinţării, „Şcoala de la Tîrgu
Ocna” a încercat să răspundă
cu succes nevoilor sistemului
penitenciar în domeniul pregătirii
şi
perfecţionării
personalului
de penitenciare, devenind o
instituție publică de interes
național, cu personalitate juridică,
în
subordinea
Administratiei
Naționale a Penitenciarelor.
Instituția face parte din sistemul
național de apărare, ordine publică
și siguranță națională al statului,
având ca obiect de activitate
formarea inițială a agenților și
perfecționarea personalului din
unitățile sistemului penitenciar.
La 15 septembrie 1997, în
baza Ordinului Ministrului Justiţiei
nr. 1003, intră în vigoare statul de
organizare al Şcolii Naţionale de
Administraţie Penitenciară Tîrgu
Ocna, instituţie a cărei titulatură a
fost schimbată de-a lungul timpului.
Şcoala
Naţională
de
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Administraţie
Penitenciară
a
funcţionat sub acest nume până
în anul 1998, când, pentru prima
dată în istoria modernă a şcolii
de
pregătire
a
personalului
de penitenciare, procesul de
învăţământ era coordonat de
două ministere: Ministerul Justiţiei
şi
Ministerul
Învățământului,
școala purtând denumirea Şcoala
Postliceală
de
Administraţie
Penitenciară, un proiect care a
durat doar trei ani şi la care s-a
renunţat foarte uşor.
În anul 2001, Şcoala trece iarăşi
printr-o schimbare a denumirii, în
Şcoala Militară de Administraţie
Penitenciară, titulatură pe care
o va avea până în anul 2004.
În tot acest timp, la şcoală se
desfăşurau cursuri de pregătire
de lungă durată, precum şi cursuri
de perfecţionare sau de obţinere a
unor grade militare.
Ulterior, prin demilitarizarea
sistemului penitenciar, instituția
îşi schimbă din nou numele,
în
Şcoala
de
Formare
şi
Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor
din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor,
denumire
pe
care a avut-o până în anul 2007,
când primește titulatura de Şcoala
Naţională de Pregătire a Agenţilor
de Penitenciare – Tîrgu Ocna,
deținută şi astăzi.
Începând cu
anul 2009,
“Școala de la Tîrgu Ocna” s-a aflat
într-un susţinut proces de înnoire,
prin care se urmăreşte atingerea
şi menţinerea unui standard
ridicat în pregătirea şi formarea
personalului.
Cifra de școlarizare s-a mărit
treptat, de la 100 elevi în anul
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1997, dublându-se în anul 2009.
Introducerea
profesiei
de
„agent de penitenciare” (cod
5413) în Clasificarea Ocupaţiilor
din România, prin Hotărârea de
Guvern nr.1352/23.12.2010, a fost
primul pas spre recunoaşterea
acestei profesii la nivel naţional,
dacă luăm în considerare faptul
că, anterior, în vechea clasificare a
ocupaţiilor, era prevăzută profesia
de „gardian de închisoare” ( cod
5163 – conf. Ordinului ministrului
muncii nr.138/1995).
Apariţia Legii nr. 1 din 5
ianuarie 2011 - Legea educaţiei
naţionale, poate fi considerată
astfel ca un deznodământ fericit
al unor eforturi susţinute, reușind
să reaşeze profesia de „agent de
penitenciare” în galeria profesiilor.
Din punct de vedere al educaţiei,
acreditarea unei instituţiei de
învăţământ înseamnă,
de fapt,
actul de naştere al unei şcoli, iar
întregul proces de autorizare şi
acreditare este unul anevoios,
îndeplinirea
standardelor
de
calitate cerute în sistemul naţional
de educaţie nefiind formală.
Lungul proces de acreditare
s-a întins pe durata a doi ani,
timp în care, instituția a avut ca
obiectiv respectarea cerințelor de
acreditare și evaluare a capacității
insitutionale,
a
eficacității
educaționale și a managementul
calității.
Începând
cu
anul
şcolar
2013/2014,
prin
Ordinul
Ministrului Educaţiei Naţionale
cu nr. 3652/29.04.2013, Școlii
Naționale de Pregătire a Agenților
de
Penitenciare Tîrgu
Ocna
i-a fost acordată acreditarea

pentru specializarea de „agent
de
penitenciare”,
nivelul
de
învățămînt postliceal 3 avansat,
fiind recunoscută ca instituție
de învățământ militar - parte a
sistemului național de educație.
Astfel,
Școala
Națională
de Pregătire a Agenților de
Penitenciare Tîrgu Ocna asigură,
prin cusuri postliceale „de zi”, cu
durata de un an școlar, pregătirea
tinerilor în calificarea profesională
de ”agent de penitenciare”, nivel 3.
Capacitatea de şcolarizare este
240 locuri (190 locuri - bărbaţi si
30 locuri - femei din România,
precum și 20 locuri pentru tineri
din Republica Moldova) și constă
în asigurarea gratuită a cazării,
mesei, echipării şi a asistenţei
medicale pe timpul şcolarizării, precum
si acordarea unei solde lunare.
Alte elemente de interes
pentru tinerii dornici să dezvolte
o carieră în domeniul execuţional
penal se concentrează în jurul
aspectelor
privind
acordarea,
după
absolvire,
a
gradului
de „agent de penitenciare” și
asigurarea unui loc de muncă
stabil,
respectiv
repartizarea
într-o
unitate
din
sistemul
penitenciar.
De asemenea, vor
beneficia de condiţii de salarizare
decente și asigurarea unui climat
organizaţional motivant.
Alinierea
la
standardele
naţionale
şi
urmarea
unor
modele internaţionale referitoare
la pregătirea personalului de
penitenciare vor aduce însemnate
beneficii şi numeroase oportunităţi
de dezvoltare a carierei si
posibilitatea de realizare pe plan
profesional.
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