Nr. 5/2018
Abandonat de bună voie și „silit” de viață
Cristina Benone

Digital Hydra

Căpitan Roxana Davidovits

LICEAN updated to STUDENT
Georgiana Radu

Cum să ne selectăm adevărul în era
fake news
Sublocotenent Corina Ciobanu

Educația superioară

Situație alarmantă! Zilnic, 2500 de
apeluri false sunt primite la 112

Cristina Benone

Locotent Sînziana Marin

Carieră și studenție
Ștefania Badea

Facebook, Cambridge Analytica și GDPR
Locotenent Gabriel Chiriloiu

Viața la cămin
Alexandru Antonică

Centrul Regional de Relații Publice
Profesorul, prietenul de la cursuri

Căpitan Cătălina Țurcan

Alexandra Tăcincă

O nouă provocare

De ce Erasmus?

Florentina Mihalache

Sara Pătrașcu

Învățământul românesc „Doare”!

ERASMUȘII

Luana Ciobotaru

Doina-Georgiana Talpău

TEST: Ce carieră ți se potrivește?
Interviu surpriză cu fruntaș Dumitru
Buhaciuc

Andreea-Theodora Drăghici

Manuela Catargiu

WE ARE NATO

REDACTOR COORDONATOR

Maior Adrian Pop

Conf. univ. dr. Maria-Magdalena POPESCU

Zilele speciale ale Forțelor Militare
Manuela Catargiu

TEHNOREDACTARE
Doina-Georgiana TALPĂU

CONCEPT EDITORIAL

Împreună susținem veteranii!
Alexandra Niță

Doina-Georgiana TALPĂU

GRAFICĂ
Doina-Georgiana TALPĂU

CORECTURĂ

Sărbătorile de iarnă în mijlocul
populației afgane
Colonel Oliver Anghel
Revista 1 UP | 2018

Doina-Georgiana TALPĂU, Mădălina GUGIU

CONTRIBUȚII SPECIALE
Alexandra TĂCINCĂ, Florentina MIHALACHE

COPYRIGHT: Este autorizată orice reproducere, cu condiția specificării sursei.

Cristina BENONE

De-a lungul timpului, societatea
românească a evoluat în funcție
regimul politic și prioritățile vremii,
toate dimensiunile sale suferind
diverse transformări, inclusiv din
punct de vedere educațional.
Considerată de mulți un element
esențial în formarea individului,
educaţia de masă a reprezentat
dintotdeauna un punct central în
dezvoltarea statului. În România,
atât vechile preocupări, cu rădăcini
antebelice și interbelice, dar și
comuniste, au început prin
construirea de școli (campaniile lui
Spiru Haret) și fondarea unor noi
universități, continuând cu crearea
institutelor pedagogice de formare a
cadrelor didactice, între anii 19601980, și acordarea unor burse
speciale de studii aproape tuturor
elevilor şi studenţilor din țară.
Astfel, metodele de predare,
tehnologia utilizată și relația elev/

student-profesor s-au schimbat
radical în comparație cu secolele
trecute, iar educația a devenit
treptat un simbol al democratizării
societăţii, al accesului echitabil, fără
discriminare, la învăţământ, în
general, şi la învăţământul terţiar, în
particular. Cu toate acestea,
abandonul şcolar atât la nivel
preuniversitar, cât și la nivel
universitar a fost şi a rămas una
dintre marile probleme ale
învăţământului românesc.
La momentul actual, abandonul
școlar în cazul sistemului
preuniversitar este în procent de
40% în unităţile de învăţământ
rurale, cu 20% mai mare decât în
cele urbane, fiind cel mai des
întâlnit în mediul liceal, unde și
absenteismul este la fel de
răspândit. Mai mult sau mai puțin
paradoxal, în regiunea Bucureşti –
Ilfov, prezenţa la ore este cea mai

slabă, media anuală a absențelor
fiind de peste 32 de ore per elev.
În ceea ce privește învățământul
superior, nici acesta nu este ocolit
de această problemă, o analiză
realizată de Alianţa Naţională a
Organizaţiilor Studenţeşti din
România (ANOSR) aratând că
subfinanţarea din educaţie și
creșterea taxelor de studiu au dus
la o rată de abandon de 50% după
primul an de studiu. Așadar, nu este
deloc surprinzător faptul că, în
ultimii ani, s-au înregistrat în rândul
studenților mai multe abandonuri
decât au existat vreodată, România
ocupând locul 3 în Uniunea
Europenă la acest capitol, conform
Institutului European pentru
Egalitate de Gen. Realitatea este,
deci, în completă opoziție cu
strategia Uniunii Europene în
domeniul educaţiei pentru perioada
2010-2020, care prevede că cel
puţin 40% dintre persoanele cu
vârsta cuprinsă între 30-34 de ani
ar trebui să aibă absolvite studiile
universitare în anul 2020.
O astfel de performanță nu este
imposibil de realizat, însă, pentru ca
viziunea Uniunii Europene să poată
avea succes, este necesar să
identificăm cauzele abandonului la
nivel universitar. Prin urmare,
majoritatea studenților
care abandonează învățământul
superior o fac după primul an de
Revista 1 UP | 2018

studiu fie din lipsă de informare cu
privire la cheltuielile imputate, fie din
lipsa unei susțineri pentru studenții
din grupurile dezavantajate sau din
cauza alegerii greșite a domeniului
de studiu, dificultățile întâmpinate în
adaptarea la mediul universitar sau
la grup fiind un factor care
influențează în mod deosebit lipsa
de încredere în calitatea educației.
În acest context, conform
ANOSR, principalele categorii de
studenţi care renunţă la studii sunt:
studenții cu venituri mici (30%), cei
angajați (24%), cei fără locuință
(deşi, în ultima perioadă, au existat
investiţii vizibile în reabilitarea sau
construcţia de cămine, există totuşi
un deficit mare, mai ales în centrele
universitare mari) și cei care nu
promovează examenele (29%). Prin
intermediul burselor sociale și de
studiu, de merit şi private, de a căror
existență află puțini studenți, se
încearcă motivarea tinerilor în ceea
ce privește continuarea studiilor,
însă, în mediul rural, acestea sunt
practic inexistente.
Pe lângă considerentele prezentate
anterior, un alt motiv care duce la
fenomenul de abandon poate avea
drept sursă și faptul că absolvirea
programelor de licenţă nu aduce
aproape niciun drept de practică,
fără masterat fiind imposibilă
obţinerea atestatelor de liberă
practică, independent de eforturile
de specializare ulterioare.
Mai mult, locurile la programele
masterat sunt limitate, numărul de
absolvenţi cu perspective de
realizare profesională scăzând
considerabil. Așadar, dacă luăm în
considerare statisticile, numai 50%
dintre studenții înscriși în primul an
de studiu, reușesc să finalizeze
studiile.
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În ciuda acestui lucru, tot mai
multe rapoarte și statistici arată că
deținerea unei diplome universitare
este, fără îndoială, un avantaj, având
un rol decisiv în obținerea unui loc
de muncă. Astfel, s-a constatat că
rata de angajare a persoanelor fără
studii superioare este cu 25% mai
mică decât a celor care au o
diplomă, chiar și dacă aceasta este
de licență, nu de master. Luând în
considerare aceste aspecte, nu este
dificil să ajungem la concluzia că
numărul locurilor de muncă pentru
persoanele care nu au studii
superioare este în continuă scădere.
De asemenea, studenții nu sunt
întotdeauna conștienți de influența
pe care o pot avea în procesul de
decizie și, deci, nu realizează cât de
important este rolul pe care îl joacă
în propria educație și în integrarea
lor într-o instituție de învățământ,
toate acestea presupunând dorință
de implicare, acumulare de
cunoștințe și de experiențe. Atunci
când studenții fie nu sunt informați,
fie nu acordă interes acestor aspecte
sau le este frică să își exprime
nemulțumirile, puterea lor
decizională scade, iar problemele
vor fi gestionate de către conducere.
În acest sens, deși, miniştrii din
domeniul educaţiei au afirmat că
studenţii sunt membri cu drepturi
depline ai comunităţii academice,
care trebuie recunoscuţi ca parteneri
competenţi, activi şi constructivi și
trebuie incluși în toate forurile din
învățământul superior, în România,
încă există structuri în care studenţii
nu sunt prezenţi. Din această cauză,
atât la nivel de facultate, cât şi de
universitate, se înregistrează o
prezență foarte scăzută din partea
studenților, iar, în mai bine de
jumătate dintre universităţi,
a c t i v i t ă ţ i l e ş i d e c i zi i l e d e

reprezentare sunt luate de
conducerea instituţiilor. Astfel,
principalele motive ale dezinteresului
studenţilor de a participa la luarea
deciziilor ţin de lipsa de informare a
acestora, precum şi de teamă că vor
exista repercusiuni.
În ceea ce privește atenuarea și
remedierea acestui fenomen, o
strategie eficientă poate avea la
bază crearea unor servicii speciale
atât pentru elevi, cât pentru studenți.
O astfel de inițiativă presupune
înființarea în universități a unor
centre de consiliere și orientare în
carieră care să ofere sprijin în
dezvoltarea unor planuri
profesionale și în căutarea și,
ulterior, găsirea locurilor de muncă.
În mod similar, existența unor centre
de asistență și integrare
psihopedagogică ar reprezenta un
factor pozitiv în educarea,
încurajarea și susținerea studenților
cu dizabilități, fiind absolut necesară
instruirea cadrelor didactice în
vederea proiectării unor demersuri
adaptate particularităților acestui
grup țintă. Acestea sunt doar câteva
dintre măsurile care pot fi
implementate, însă ele reprezintă
primul pas spre un viitor mai bun.
Este dificil de spus dacă există
sau nu o soluție exactă la problema
abandonului, dar, un lucru este cert,
cei care se înscriu în învățământul
superior trebuie să se informeze
foarte bine înainte cu privire la tot
ceea presupune acesta.
Desigur că, pe cei care aleg să
urmeze studiile universitare îi
așteaptă multe beneficii, însă, pentru
a le parcurge și a le finaliza cu
succes, trebuie să existe dorință și
ambiție, deoarece niciodată nu știi
ce se poate întâmpla și unde poate
ajunge sistemul de învățământ
românesc.

Georgiana RADU
Liceu... Când auzim acest
cuvânt, mulți dintre noi devenim
nostalgici, amintirile frumoase din
acea perioadă trezind un sentiment
de bucurie și, totodată, de tristețe
față de realitatea faptului că timpul
a trecut prea repede. Cu toate
acestea, o altă etapă minunată a
vieții urmează să ne deschidă calea
spre un viitor mai bun și spre multe
alte amintiri de neuitat, iar această
etapă este... studenția. Cu ea
începe așa-numita viață de „adult”,
deși în primul an de facultate nici
măcar nu ne putem numi așa, fiind
încă niște adolescenți care se
descoperă pe sine.
Astfel, nu este deloc
surprinzător faptul că, între statutul
de elev şi cel de student, sunt
observabile diferenţe majore. Dacă
în prima zi de liceu eram copiii naivi
care încercam să ne reintegrăm într
-un nou mediu, prima zi de facultate
ne găseşte mai maturi, atât
emoţionaţi de gândul că am luat
prima decizie importantă din viaţa
nostră, cât şi entuziasmaţi că de
aici începe cu adevarăt cariera pe
care am ales să o urmăm şi la care
am visat de mici.
Însă, trecerea de la liceu la
facultate nu este întotdeauna
ușoară, ea reprezintă tranziția de la
un nivel mediu la unul superior, de
la cunoștințe mai mult sau mai puțin
generale la teorii și practici
specializate, care presupun eforturi
și responsabilităţi mult mai mari.
Luăm BAC-ul, intrăm la facultate şi
ajungem, în sfârșit, pe băncile
studenției.
De aceea, trebuie să fim
conștienți de faptul că examenul de
bacalaureat şi admiterea la

facultate, mult dorite de majoritatea
dintre noi, nu sunt doar probe
pentru a ne testa cultura generală,
ele reprezintă bilete către alte etape
ale vieţii pe care trebuie să le
urmăm pas cu pas, încetul cu
încetul, pentru a ajunge acolo unde
ne-am propus.
Această treaptă spre maturizare,
dar şi spre evoluţie educaţională
vine, în mod evident, odată cu o
serie de incertitudini și mistere care
pe care le vom elucida, cu multă
speranță și cu diferite grade de
dificultate, până la finalizarea
ciclului universitar. Nu este de
mirare, deci, faptul că mintea
noastră ajunge să fie bombardată
constant cu acele întrebări pe care
cu toții ni le-am pus: Vom face faţă
la ceea ce urmează? Ne vom face
prieteni și vom forma relații de
lungă durată cu ei? Și, cea mai
importantă și des întâlnită dilemă:
Vom promova examenele din
sesiune? Sunt întrebări pe care ni le

adresăm atunci când intrăm la
facultate, dar, cu timpul, experienţa
își va spune cuvântul, iar toată
această nesiguranță va rămâne în
trecut.
Sunt de părere că, odată
acceptată această situaţie,
înseamnă că am acceptat
realitatea. Fiecare dintre noi trebuie
să ştie că această trecere nu
înseamnă doar lucruri care ne pot
speria, precum gândul că este
posibil să nu reușim la anumite
examene sau că nu o să obținem
numărul de credite necesare ca să
promovăm anul. Această trecere
înseamnă şi lucruri frumoase,
precum prieteni noi, locuri noi, dar
şi posibilitatea de a ne simţi realizaţi
din punct de vedere profesional. Cu
ajutorul facultăţii, începe o perioadă
care, odată sfârşită, va aduce un
sentiment de împlinire nu numai la
nivel profesional, ci și personal,
vom fi mai mulțumiți cu felul în care
am evoluat, iar viața ne va surâde.
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Schimbările care se produc,
provocările de care avem parte,
succesele ale căror arhitecți
devenim, toate acestea creează un
proces care îi vizează pe toţi cei
care vor să urmeze studii
superioare. Poate părea
o
experientă dificilă, pentru un timp
chiar este, multe informații pe care
trebuie să le reții într-un timp scurt, o
mulțime de examene și proiecte
pentru care trebuie să fii prompt,
însă, în același timp, este una dintre
acele perioade ale vieții menită să
îţi provoace sentimente de tot felul și
să lase amintiri de neuitat. De la
zilele nedormite petrecute cu colegii
în „stresiune”, la emoțiile pe care le
simți în timpul examenelor, la
gândurile și temerile asupra felului în
care ai rezolvat subiectele, la
nerăbdarea dinainte de aflarea
rezultatelor, la bucuria și emoția pe
care le împărtășești cu cei dragi
când afli că truda ta a dat roade.
Fără îndoială că, odată ce ajungi
la universitatea dorită și ai trecut cu
brio de primele săptămâni, dar în
special primul an, observi cât de
frumos este la facultate. Tot acest
proces se va transforma într-o
amintire plăcută prin care parcă îți
dorești să mai treci încă o dată.
Așadar, în mod evident, clar și
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irevocabil, urmarea studiilor de
specialitate din cadrul facultății este
un element esențial în viața noastră,
deoarece în acest fel ne atingem
scopurile propuse, obținem job-ul
mult visat şi, nu în ultimul rând, ne
formăm ca oameni. Într-adevăr,
urmarea unei cariere și găsirea unui
loc de muncă potrivit reprezintă o
misiune dificilă în ziua de astăzi,
însă facultatea reprezintă şansa
care ne deschide orizontul către
realizarea cu succes a acestor
obiective, contribuind la dezvoltarea
noastră ca adulți capabili să își
asigure o viață cât mai bună.
Pentru mine, aceşti ani de
studenţie au fost ca o iniţiere în
următoarea etapă a vieţii. Pot spune
că am descoperit ce înseamnă să fii
student şi m-am transformat radical
față de perioada liceului. Facultatea
m-a facut să fiu o persoană mai
responsabilă, mai serioasă şi cu
capul pe umeri. De altfel, în acești
ani de stundeție am reușit să
dobândesc pe lângă bagajul
teoretic, experiență și competențe
practice pentru că DA!, facultatea, în
afară de noile cunoștințe pe care ți
le aduce despre domeniul în care îți
dorești să profesezi, se axează și pe
abilitățile abilitățile tale, oferindu-ți
stagii de practică unde poți dobândi

experiență și poți afla ce presupune
cu adevărat o carieră într-un anumit
domeniu al pieței locurilor de muncă.
Toate etapele de socializare și
de învățare prin care am trecut cu
toții, grădiniță, școală, liceu și, ,
facultate, ne-au adus informații,
cunoștințe și aptitudini noi. De
asemenea, ele stau la baza unor
aminitiri deosebite, momente
minunate alături de colegi și de
profesori. Ne-au adus prieteni buni,
ne-au făcut uneori să plângem,
alteori să râdem, însă timpul
petrecut ca student și inevitabila
evoluție cu acest statut schimbă
perspective și moduri de gândire, ne
maturizează și, nu în ultimul rând,
ne responsabilizează, ne ajută să
înțelegem mai bine societatea și să
ne înțelegem mai bine pe noi înșine,
dar și dorințele, scopurile și visurile
noastre.
Privind în urmă, nu mai suntem
acei adolescenţi temători, speriați de
secretele viitorului, ci devenim niște
specialiști, niște adulți pe care
ceilalți se pot baza, dezvoltându-ne
atât din punct de vedere
educaţional, cât şi spiritual şi
îndreptându-ne cu paşi repezi spre
cariera mult visată. Asta înseamnă,
cu adevărat, un upgrade de la licean
la student.

Cristina BENONE

Educația. Ce este și la ce ne
ajută? Cum contribuie ea la
dezvoltarea noastră și a
comunităților în care trăim? Este atât
de importantă pe cât se spune?
Complexitatea subiectului este dată
de multiplele sale dimensiuni și de
relația de interdependență pe care
sistemul pedagogic o are cu
celelalte domenii din societate.
Astfel, încă din Antichitate,
educația a reprezentat un element
vital în evoluția umană. Pentru
Platon, educația era „arta de a forma
bunele deprinderi”, în timp ce
Aristotel spunea că „Educația este
cea mai bună provizie pe care o poți
face pentru bătrânețe.” Există
nenumărate perspective asupra
conceptului, însă, un lucru este
sigur, educația desăvârșește omul, îl
formează și îl sprijină în crearea
unui viitor mai bun, valorile și
tradițiile perpetuându-se prin
intermediul ei.
Cu toate acestea, de-a lungul
secolelor, educația nu a fost
întotdeauna un aspect pozitiv, fiind,

în trecut, mai mult un mecanism prin
care clasele sociale privilegiate își
mențineau puterea în societate prin
limitarea accesului transmiterii și
dobândirii de cunoștințe, Prin
urmare, nu toți oamenii aveau
posibilitatea de învăța și de a se
dezvolta, doar un segment mic al
populației deținând acest drept. Mai
mult, educația a devenit, ulterior, o
metodă de manipulare și control.
În România, acest lucru a
devenit evident în anul 1945, când s
-a făcut trecerea de la învățământul
burghezo-moșieresc la cel sovietic,
bazat pe frică și cu o direcție, o
viziune, având ca scop crearea
„omului nou”, ideal regimului
comunist. Din fericire, în prezent,
datorită evoluției societății, educația
este considerată unul dintre
drepturile fundamentale ale omului,
fiind atât un bun public, cât și o
responsabilitate socială, datorită
beneficiilor pe care le aduce la nivel
societal.
Este, deci, evident faptul că,
odată cu progresul, s-au schimbat și

nevoile socie tăț ii, e ducaț ia
superioară fiind un bun exemplu în
acest sens. Astfel, în ultimii ani, au
fost implementate tot mai multe
măsuri speciale și proiecte în ceea
ce privește calitatea mediului
academic și competențele pe care
studenții ar trebui să le
dobândească în cadrul acestuia.
Desigur că, studiile universitare sunt
strâns legate și de obținerea unui loc
de muncă stabil, majoritatea
anagajatorilor punând accent pe
nivelul de specializare al candidaților
și, deci, solicitând mai multă
pregătire și mai multă experiență.
Așadar, rolul învățământului
superior în dezvoltarea umană și,
mai ales, a tinerilor, este de a
asigura transmiterea unor valori,
atitudini, comportamente, cunoștințe
și competențe cu scopul integrării
studenților pe piața forței de muncă.
În același timp, experiența
academică face posibilă evoluția,
menținerea și reactualizarea acestor
competențe în diversele domenii
profesionale.
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La sfârșitul unui curs, studentul
ar trebui să aibă cunoștințe
complete atât la nivel teoretic, cât și
la nivel practic, capacitatea de a le
îmbina pe cele două fiind esențială.
În acest context, Alianța Națională a
Organizațiilor Studențești din
România (ANOSR) promovează
viziunea conform căreia practica şi
internship-ul reprezintă cei mai
importanți factori în formarea
p ro f e s io n a lă a s t u d e n ţ i lo r ,
experienţa dobândită fiind relevantă
pentru viitoarea carieră și activitățile
din cadrul acesteia.
De asemenea, este important ca
educația superioară, dar și educația,
în general, să fie considerată o
prioritate, tratată responsabil și
privită drept o investiție pe termen
lung, care generează venituri și
contribuie la asigurarea unor condiții
de viață mai bune. În acest sens,
educația superioară favorizează
creșterea stării generale a „sănătății”
unui stat, îmbunătățește participarea
activă a cetățenilor la problemele
societății și are legătură directă cu
scăderea criminalității și a violenței.
privită drept o investiție pe termen
lung, care generează venituri și
contribuie la asigurarea unor condiții
de viață mai bune. În acest sens,
educația superioară favorizează

Revista 1 UP | 2018

creșterea stării generale a „sănătății”
unui stat, îmbunătățește participarea
activă a cetățenilor la problemele
societății și are legătură directă cu
scăderea criminalității și a violenței.
În termeni de responsabilitate
socială, un studiu al Organizației
pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OECD) arată că
participarea la vot în rândul
populației cu studii superioare este
mai mare cu 15% decât în cazul
populației fără studii, acestă
diferență crescând chiar până la

27% în cazul tinerilor cu vârste
cuprinse între 25 și 34 de ani. Astfel,
inclusiv gradul de satisfacție cu
privire la calitatea vieții este
influențat de nivelul de educație,
datele studiului arătând că populația
cu studii superioare este cu 18%
mai mulțumită de nivelul de trai
decât populația fără studii.
Putem ajunge la concluzia că,
prin calitatea sa și prin faptul că este
accesibilă tuturor, educația
reprezintă o forță capabilă să
elimine orice barieră care ar putea
sta în calea viitorului unui tânăr, fiind
necesară pentru a face față
competitivității şi provocărilor de
utilizare a noilor tehnologii, dar și
pentru a îmbunătăți coeziunea
socială și egalitatea de șanse.
Se poate spune, deci, că
educația nu s-a limitat niciodată doar
la ce oferă instituțiile de învățământ,
ci are continuitate, desfășurându-se
pe tot parcursul vieţii, după cum
sugerează vorbele filosofului,
eseistului și scriitorului spaniol
George Santayana:
„Chiar și cea mai
înțeleaptă minte mai are
ceva de învățat.”

Ștefania BADEA

Studenția, o etapă nouă și dificilă
de maturizare și de adaptare la viața
de adult pentru majoritatea tinerilor
care au decis să urmeze calea
educației superioare, în special
pentru tinerii din provincie care au
ales universități din marile orașe
pentru a-și continua studiile. În ciuda
acestor eforturi, cea mai grea
misiune ce vine odată cu studenția
este găsirea unui loc de muncă,
marea majoritate a studenților
căutându-și un job încă din primul
an universitar sau chiar înainte de
începerea acestuia. Motivele sunt
destul de evidente, dorința de
independență și necesitatea unei
surse financiare, în unele cazuri cea
din urmă primând, în funcție de
circumstanțe.
Astfel, mulți studenți consideră
că perioada facultății se împarte în
două etape: cea a studenției propriuzise și cea care are drept obiectiv

câștigarea experienției, dar și
obținerea unui venit prin intermediul
unui loc de muncă part-time. Prima
etapă, presupune participarea la
cursuri, angajarea în diferite proiecte
și, nu în ultimul rând, procesul de
cercetare-documentare efectuat
pentru realizarea lucrării de licență.
Cea de-a doua etapă, se bazează
pe asigurarea propriului salariu
pentru a nu mai depinde de ajutorul
financiar al familiei și pe dobândirea
unei experiențe, deoarece, după
cum știm cu toții, pentru a-ți găsi un
job stabil după terminarea studiilor
trebuie să ai ceva experiență.
Putem deduce din această ultimă
frază următorul lucru: problema
principală a studenților este faptul că
după terminarea studiilor de licență
și, eventual, masterat, nu au
garanția unui loc de muncă în
domeniul în care sunt specializați.
Lipsa acestei garanții reprezintă, de

multe ori, un motiv de panică pentru
foarte mulți tineri care își doresc să
intre pe piața muncii cât mai repede
după finalizarea studiilor, iar una
dintre cauzele pentru care studenții
nu își găsesc imediat un loc de
muncă este experiența. De cele mai
multe ori, angajatorii caută oameni
cu experiență, chiar și pentru cele
mai simple funcții, indiferent dacă
persoana respectivă are studii de
specialitate în domeniu sau nu.
Astfel, soluția la care studenții
apelează, deseori, este angajarea
part-time, inițiativă benefică atât
pentru ei, cât și pentru companiile și
instituțiile care decid să includă în
activitatea lor și un program special
de muncă pentru studenți. Datorită
acestui lucru, organizarea orelor de
muncă este mult mai ușoară, fiind
realizată în funcție de programul de
la facultate în așa fel încât cele două
intervale de timp să nu se
intercaleze.
Prin urmare, studentul nu este
pus în situația dificilă de a alege
între participarea la un curs și
activitatea de la locul de muncă,
având un program flexibil, pe care îl
poate stabili și schimba oricând este
necesar, dacă anagajatorul este de
acord, desigur.
În acest context, majoritatea
studenților fie pun în practică
strategia prezentată anterior,
aplicând pentru un job part-time și,
ulterior, la finalul studiilor, pentru
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aceeași funcție, dar full-time, fie se
angajează full-time de la început la
diverse companii pentru a căpăta
suficientă experiență în domeniul în
care doresc să evolueze. Un lucru
este sigur, niciun student nu
rămâne angajat la primul loc de
muncă, trecerea de la un job la altul
fiind deja o realitate certă printre cei
care abia au doi ani de experiență.
Această tranziție are la bază, de
obicei, dorința de a avea parte de
un loc de muncă mai bun decât cel
anterior, asta însemnând un salariu
mai atractiv, un program mai facil și
un mediu profesional mai ofertant.
Cu alte cuvinte, studenții sunt
nevoiți să ducă o luptă aprigă
pentru a găsi un mediu profesional
adecvat dezvoltării lor, care să se
plieze pe necesitatea participării la
cursuri. Sunt astfel nevoiți să își
creeze propria „garanție”.
Desigur că există și facultăți
care oferă siguranța obținerii unui
loc de muncă după terminarea
studiilor în aria de lucru în care
studenții s-au specializat, însă
domeniile care oferă această
posibilitate sunt puține, fiind
considerate extrem de dificile din
cauze precum studiile care
acaparează aproape complet viața
tinerilor, nivelul ridicat de informații
teoretice (medicină, biologie,
inginerie) sau chiar efortul fizic
consistent care face parte din
formarea studentului (armată,
poliție). Aceste detalii importante
joacă un rol decisiv în luarea
hotărârii de a aplica la aceste
facultăți, iar majoritatea viitorilor
studenți fie consideră că nu au
rezistența și co mpe tențele
necesare pentru a face față
presiunii, fie nu sunt atrași atât de
puternic de aceste domenii încât să
continue la nivel profesional.
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În ciuda incertitudinilor, nimic nu
îi oprește pe tineri să încerce să
ajungă la stabilitatea de care au
nevoie pentru a-și forma viitoarea
carieră, aceasta din urmă
reprezentând însuși succesul unei
persoane pe plan profesional și
obiectivul pe care tinerii visează să
îl îndeplinească în mod cât mai
rapid. Cu toate acestea, fiecare
tânăr ar trebui să fie conștient și de
faptul că studiile universitare sunt
esențiale la nivel profesional, pentru
cei care își doresc neapărat un job
mai bun fiind absolut necesară
găsirea unui echilibru între timpul
petrecut la facultate și așteptările
pe care le presupune un eventual
loc de muncă.
Mulți fac greșeala de încerca să
facă totul, să își ia în serios locul de
muncă, dar și cursurile zilnice, iar
asta le aduce atât epuizareala nivel
psihic, cât și fizică. Inițial, pare ușor
să te împarți între participarea la
cursuri și activitatea profesionala,
însă situația se schimbă în
momentul în care ai
responsabilitatea realizării unui
proiect sau a prezenței la un
seminar concomitent cu orele peste
program. Prin urmare, tinerii se
supun unui nivel de stres foarte
mare, care poate crește brusc și

poate duce la suprasolicitare, fiind
afectate activitățile de orice fel,
ceea ce creează un randament
scăzut, imposibilitatea de a se
concentra, oboseală, stări de
depresie și insomnie, presiunea
accentuându-le starea negativă.
Pentru a evita acest lucru,
studenții ar trebui să conștientizeze
faptul că pot oricând să își
găsească un alt loc de muncă și nu
ar trebui nici să uite că studiile și
sănătatea lor sunt mult mai
importante. Prin urmare, găsirea
unui echilibru este esențială,
deoarece, în caz contrar, se poate
ajunge la incapacitatea de a
funcționa în mod corespunzător la
nivel fizic, psihic și emoțional.
La finalul acestui articol, putem
ajunge la următoarele concluzii: În
ziua de astăzi, nu poți avea o
carieră prolifică dacă nu ai studiile
superioare necesare pentru a
profesa în domeniul respectiv.
Așadar, deși dorința de a avea un
job stabil cât mai repede cu putință,
care să le aducă beneficii
financiare, îi determină, de multe
ori, pe studenți să abandoneze
facultatea, aceștia nu trebuie să
uite faptul că, pentru a avea o
carieră de succes, este nevoie, în
primul rând, de studii.

Alexandru ANTONICĂ

Se spune că nu poţi simţi cu
adevărat viaţa de student dacă nu
ai stat, chiar și pentru puțin timp, la
cămin. De ce? Pentru că numai
acolo înveţi să trăieşti cât de cât ca
un adult și, fără să vrei, cei cu care,
inevitabil, îți împarți spațiul și
lucrurile, cu voia sau fără voia ta
devin o parte din tine.
De la această descriere, nu fac
excepție nici căminele militare,
unde, deși regulile sunt, de obicei,
mai stricte, viața de student poate fi
la fel de plină de aventuri și
momente frumoase de maximă
intensitate.
Viața în căminele Universității
Naționale de Apărare „Carol I” intră
la această categorie. Prin urmare,
vom începe așa. Ai fost admis la
UNAp, te-ai instalat deja în căminul
facultății și nu te simți în largul tău?
Este adevărat că, de obicei, viața la

cămin nu este întotdeauna așa
cum ne-am imaginat, lucru valabil
în special în cazul căminelor
militare.
Cu toate acestea, atunci când
luăm anumite decizii se presupune
că știm într-o oarecare măsură la
ce să ne așteptăm.
Astfel, nu ar trebui să fie
surprinzător faptul că regulile din
căminele militare sunt destul de
stricte: studenții sunt obligați să
respecte un anumit interval orar
atunci când doresc să părăsească
incinta universității, să știe că după
o anumită oră se dă stingerea, să
nu fumeze, să cunoască și să nu
încalce regula conform căreia
accesul persoanelor străine în
campus este interzis.
Este posibil ca toate aceste
reguli să te fi speriat, însă,
comparativ cu preţul chiriilor din

Bucureşti este, cu siguranță, mult
mai avantajos un loc la cămin,
tocmai de aceea, prin acest articol,
îți voi dovedi că acest tablou
general despre căminele militare
reprezintă o viziune destul de
stereotipică, expusă de câţiva
studenţi nemulţumiţi.
În general, căminele facultăților
sunt aproape de campusul
universtar sau chiar în incinta
acestuiaDesigur, nu exclude nimeni
varianta de a locui în chirie, însă
certitudinea găsirii unei garsonierea
sau a unui apartament aproape de
u niv er si ta t e e s te ap roa pe
inexistentă. Nu este de mirare,
deci, faptul că drumul până la
facultate ar fi, cu siguranţă, mult
mai lung, uneori chiar anevoios,
aglomeraţia obişnuită din capitală
fiind un mare impediment, în
special dimineața.
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În afară de beneficiul cazării,
studenții au acces gratuit la terenuri
de tenis, spații pentru baschet săli
de forţă, toate aflate chiar în
apropiere. Astfel, tinerii se pot
antrena când și cât doresc în timpul
săptămânii, putând fi îndrumați chiar
de profesorii universității în
activitățile pe care doresc să le
desfășoare prin ordine şi disciplină,
caracteristici necesare.
Strictețea legată de programul
de respectare a liniștii sau de
posibilitatea de a aduce prieteni în
incinta căminului nu fac decât să vă
responsabilizeze și să vă ofere
siguranța de care aveți nevoie.
Desigur, nu spune nimeni că nu
avi voie să te mai distrezi odată ce
ajungi la facultate, însă acest lucru
trebuie făcut fără să atragi atenția.
Desigur că doamnele de la recepție
au și ele copii, unii chiar de vârsta
noastră și înţeleg etapele prin care
trecem şi lucrurile pe care le facem
noi, tinerii. Deci, dacă într-o seară
vrei să mergi la o petrecere și știi că
te întorci peste programul de intrare
în cămin, contează foarte mult să fii
onest şi civilizat atunci când le
explici situaţia. Poţi găsi foarte ușor
înţelegere și bunăvoință atunci când
ești politicos și sincer.
Timpul petrecut la căminul
reprezină o perioadă benefică şi
plină de avantaje; înveţi ce
înseamnă să fii un om ordonat, să
economiseşti bani, să te descurci pe
cont propriu, să iei decizii de unul
singur și, chiar dacă nu s-ar părea,
vei realiza că cea mai tare parte de
pe parcursul studenției sunt
sesiunile. Să înveţi pentru examene
la cămin este un lucru chiar super.
Te alături colegilor de grupă şi vă
plângeți împreună de câte informații
aveți de reținut pe ultima sută de
metri. Defapt, „unde-s mulţi puterea
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creşte”. Mai mult, te relaxezi când
ştii că ai pe cineva lângă tine, la fel
de confuz ca tine, ajutându-vă
reciproc şi distrându-vă, în același
timp.
La un moment dat, te vei simți
din ce în ce mai relaxat, deoarece,
după primele examene, se
instalează „efectul de stresiune”,
cum îmi place să-l numesc: O să
începi să-ți descoperi niște calități
pe care nu credeai că le-ai putea
avea, la fel și cei din jurul tău, cum
ar fi ”rezistența la somn” toată
noaptea. Dacă nu bei cafea, o să
înveți în sesiune să bei, ba chiar o
să bați recordul la numărul de cafele
pe zi. Vei fi surprins câte informații
poți stoca atât ziua, cât și noaptea și
chiar vei dezvolta un simț al
umorului derivat din stresul
examenelor, dar care, surprinzător,
te va ajuta să te eliberezi de
presiune, lucru valabil și pentru
ceilalți studenți, afectați în aceeași
măsură de acest efect .
Important de menționat, în
special când vorbim despre sesiune,
dar și de timpul liber petrecut cu
prietenii, este faptul că poveștile
privind stingerea luminii la o anumită
oră, povești despre care mulți am
auzit, nu sunt tocmai reale și, de
fapt, poți stinge lumina la ce oră vrei
tu. Cu toate acestea, gândește-te,

mai întâi, la colegii tăi de cameră și
vorbește cu aceștia pentru a fi sigur
că, dacă stai treaz mai mult, nu îi
deranjezi, lucru puțin probabil având
în vedere nopțile albe pe care le
preferă studenții.
Acestea fiind spuse, viața la
cămin este chiar distractivă, dacă
știi cum s-o privești. Regulile pe
care le întâlnim nu fac decât să ne
să ne responsabilizeze, nu trebuie
să le privim precum inamicul nostru
numărul unu, ci trebuie să înțelegem
logica ce stă la baza lor și siguranța
pe care o asigură. Mai mult, camera
de cămin va fi casa ta pentru
următorii trei ani, ar fi păcat să lași
anii aceştia să treacă fără să profiţi
de beneficiile pe care ţi le oferă
studenţia. Astfel, deşi viaţa la cămin
este asociată, deseori, cu greutăţi
de tot felul, cărora ești nevoit să le
faci faţă singur, eu o asociez cu
libertatea, maturizarea, evoluţia
personală, fiind o experienţă unică
de care orice student ar trebui să
aibă parte.

Alexandra TĂCINCĂ
De-a lungul vieții întâlnim
persoane care ne influențează mai
mult sau mai puțin viitorul. Pentru
mulți dintre noi, printre aceste
persoane se află, aproape
întotdeauna, profesorii. Astfel, încă
din copilărie, am auzit deseori
expresia „profesorul este cel de-al
treilea părinte al unui copil”, fapt
care nu poate fi contrazis, având în
vedere că dascălii sunt cei care
continuă educarea copiilor după ce
părinții au îndeplinit obiectivele
misiunii „cei șapte ani de acasă”.
Tocmai din acest motiv, relația elev/
student-profesor a fost analizată
frecvent pe parcursul anilor, iar
diferitele opinii cu privire la acest
subiect nu au întârziat să apară.
Acest articol are ca punct central
interacțiunea dintre profesor și
student, prezentând abordarea
ideală a acestei relații.Susținătorii
ideii consideră că profesorii trebuie
să păstreze o anumită distanță și să
impună limite privind comunicarea
cu studenții,în timp ce partea opusă
este de părere că deschiderea și
apropierea reciprocă nu pot decât să
fie benefice atât în dezvoltarea
personală a studenților, cât și în
eficiența modului de predare al
profesorilor.
Este esențial, deci, ca profesorul
să își cunoască studenții cât mai

bine, deoarece fiecare este diferit,
iar abordarea privind procesul de
învățare și chiar simpla comunicare
diferă de la om la om. Atunci când
profesorul realizează acest lucru și
își îndeplinește misiunea cu succes,
totul devine mult mai simplu în

situațiile în care cadrul didactic știe
cum să le vorbească studenților, dar
și cum să gestioneze și să rezolve
anumite situații, lucru valabil și în
cazul studentului. Mai mult, o bună
comunicare este avantajul unui
profesor, fie că vorbim despre
comunicarea verbală sau cea nonverbală, modul în care acesta
transmite informația contribuind la o
mai bună înțelegere a mesajului, dar
și la consolidarea unei relații cât mai
stabile.
În acest context, autoritatea de
care dispune profesorul poate fi,
uneori, o problemă majoră, în
special atunci când respectul nu
este bine definit sau studentul nu
înțelege suficient de bine ce
așteptări au cei din jur de la el.
Utilizată corect însă, autoritatea unui
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cadru didactic poate avea un impact
benefic, pe care studentul ar trebui
să îl privească drept un impuls de a
merge mai departe, de a avansa și
de a face lucrurile așa cum trebuie,
atunci când trebuie. Astfel, chiar
dacă studenții trec printr-un proces
de maturizare complex, pe care, de
multe ori, nu îl înțeleg cu exactitate,
universitatea rămâne locul în care
aceștia învață și se dezvoltă, locul în
care își depășesc limitele și se
descoperă pe sine, sprijinul venit din
partea profesorilor fiind un factor
motivațional deosebit.
Se poate spune, așadar, că
universitatea reprezintă punctul de
pornire în viața de adult, primul pas
spre maturizarea oricărui tânăr,
întrucât atât deciziile luate, cât și
acțiunile desfășurate pe parcursul
studiilor superioare pot fi vitale
pentru cariera dorită, iar sfatul unui
cadru didactic poate astfel deveni
pentru mulți o călăuză spre un viitor
strălucit. În afară de noi înșine și,
uneori, de familie, profesorii sunt cei
care cunosc cel mai bine capacitățile
și nivelul de muncă al fiecărui
student, iar opinia acestora privind
planurile de viitor ale tinerilor ajută
extrem de mult în orientarea lor
profesională.
Cu toate acestea, o relație de
succes între un student și un cadru
didactic nu este ușor de realizat,
însă, dacă există implicare și
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înțelegere, rezultatul poate fi unul
îmbucurător. Se pot dezvolta
prietenii pe viață, care nu se
încadrează în parametri obișnuiți
pentru că se manifestă și se trăiesc
altfel decât prietenia uzuală. Așadar,
dacă o relație de prietenie între doi
studenți se axează mai mult pe
partea afectivă, cea profesor-student
are un caracter complex și cuprinde
îndrumare atât științifică cât și
îndrumare în alegerile pe care le
facem în viață, legat de dezvoltarea
unei cariere sau legat de locul
nostru în societate, prietenii pe
viață, care nu se încadrează în
parametri obișnuiți pentru că se
manifestă și se trăiesc altfel decât
prietenia uzuală. Așadar, dacă o
relație de prietenie între doi studenți
se axează mai mult pe partea
afectivă, cea profesor-student are un
caracter complex și cuprinde
îndrumare atât științifică cât și
îndrumare în alegerile pe care le
facem în viață, legat de dezvoltarea

unei cariere sau legat de locul
nostru în societate,
Prin urmare, nu este de mirare
faptul că, în cele mai multe situații,
studenții prezintă o atenție sporită la
un curs, atunci când acesta este
predat de un cadru didactic cu care
comunicarea este realizată mai ușor
și relația este una mai apropiată,
profesorul știind cum să procedeze
pentru a capta atenția audienței.
Tocmai de aceea, meseria de
profesor nu este deloc una simplă,
î n t ru câ t p re su p u n e s a rc i n i
numeroase și diverse, care nu au
mereu legătură cu aria de expertiză
a respectivului cadru didactic.
În concluzie profesorii sunt mai
mult decât meseria în sine, ei
reprezintă modele demne de urmat,
oameni de la care poți cere sfaturi
privind cariera și care te pot ajuta să
te dezvolți atât intelectual cât și
emoțional, atât personal, cât și
profesional. Ei sunt cei responsabili
pentru formarea noastră, pentru
integrarea noastră în societate și
pentru îndrumarea noastă, astfel
încât să devenim niște adulți
independenți, capabili să își creeze
o viață cât mai bună. De aceea, un
lucru este cert, dacă cine a avut sau
are parte de un astfel de prieten,
poate chiar prieteni, pe parcursul
studiilor universitare, ar trebui să se
considere, fără îndoială, un om
câștigat.

Sara PĂTRAȘCU

Universitatea Națională de Apărare
„Carol I”, asemenea altor instituții de
învățământ superior din România,
oferă studenților oportunitatea de a
studia în universităţile din Europa prin
intermediul programului de mobilități
Erasmus+, deschizând noi orizonturi
pentru cei dornici de experienţe
culturale și educaționale unice. Timp
de jumătate de semestru sau un an,
tinerii care decid că a venit momentul
să își înfrângă temerile se vor bucura
de momente aparte și vor acumula un
bagaj de cunoştinţe deosebit,
dezvoltându-se la nivel personal și
profesional.
În cele ce urmează, prin
intermediul interviurilor acordate de
către studenții de la Facultatea de
Securitate și Apărare, specializarea
Comunicare Publică în Domeniul
Securității și Apărării: Georgiana
Talpău, (anul III) Bogdan Balaji (anul
II) plecați la Riga (Letonia) și Amalia
Anghel (anul II), plecată la Teramo
(Italia), vom afla împreună ce

înseamnă să te adaptezi într-o țară
straină și ce aspecte socio-culturale au
observat studenții pe parcursul lunilor
petrecute în respectivele țări.
S.P.: Ce te-a determinat să pleci
cu bursă Erasmus? De ce ai ales
această țară pentru bursa Erasmus?
G.T.: Este amuzant cât de des am
fost întrebată acest lucru. Am ales
„calea Erasmusˮ din dorința de a
evolua pe plan academic și personal,
dar și din curiozitatea de a
experimenta o cultură nouă, cu un
sistem de învățământ diferit. Am
preferat să îmi dezvolt calitățile de
comunicare în engleză. Desigur că,
frumusețea capitalei, Riga, și bogăția
culturală au avut și ele un rol
determinant.
B.B.: Am vrut să am parte de o
schimbare și să experimentez ceva cu
totul nou și diferit. Am ales această
țară deoarece era singura bursă în
limba engleză.
A.A.: Cultura italiană m-a atras
dintotdeauna. În urmă cu doi ani, am

avut ocazia să vizitez Teramo și
Universitatea din Teramo, iar asta m-a
făcut să mă îndrăgostesc iremediabil
de acest loc. Nu am putut rata
oportunitatea de a afla ce înseamnă cu
adevărat Italia.
S.P.: Care au fost primele tale
gânduri când ai ajuns acolo?
G.T.: Primele gânduri... „Wow, nu e
chiar atât de diferit față de România.ˮ
Nu mi s-a părut ceva deosebit la prima
vedere, dar, după o săptămână, deja
văzusem o parte din frumusețile
Letoniei și analizasem diferențele
dintre Letonia și România, iar
perspectiva mea s-a schimbat.
B.B.: Când am ajuns, am fost puțin
confuz și emoționat, dar și sigur că voi
reuși în cele din urmă.
A.A.: Am fost foarte bucuroasă să
încep această experiență și mi-am pus
la punct toate detaliile în legătură cu
acomodarea. Dincolo de verva
începutului, am fost dintotdeauna
pozitivă în legătură cu această nouă
aventură.
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S.P.: Cum ai fost primit/ă de
către colegi?
G.T.: Nu se poate spune că am
avut un colectiv stabil de colegi,
fiecare curs avea alt grup, altă
distracție, însă toți au fost mai mult
decât prietenoși, veniți din toate
colțurile lumii: India, Franța, Italia,
Georgia, Peru și, surprinzător, multe
alte țări.
B.B.: Colegii au fost foarte
deschiși și m-au primit cu o căldură
la care, sincer, nu mă așteptam
pentru niște străini.
A.A.: Limba italiană a fost un
factor important de acomodare,
având în vedere faptul că, în
general, italienii nu vorbesc limba
engleză, dar, ei sunt pretențioși din
fire și nu a durat foarte mult până
când am legat prietenii
S.P.: Care sunt avantajele
atunci când pleci cu o bursă
Erasmus+? Dar dezavantajele?
G.T.: În acestă privință, un lucru
este sigur, cine decide să plece cu
programul Erasmus+ se va maturiza
automat, fiind supus la necesitatea
de a învăța să se descurce singur.
Dificultatea constă în a te descurca
într-o societate diferită de cea de
acasă. Vezi lucruri noi, înveți lucruri
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noi, ai parte de un preview al vieții
de adult.
B.B.: Dezavantajele vieții de
student plecat cu o bursă Erasmus
sunt: abilitatea de gestionare a
resurselor vorbind în bani, ore de
somn, dietă, etc. Totodată există și
avantaje: ai ocazia să trăiești pe cont
propriu, ai parte de experiențe cu
totul inedite, cunoști oameni și culturi
noi și reușești să îți lărgești orizontul
din toate punctele de vedere.
A.A.: Avantajele vieții ca și
student Erasmus se transformă în
privilegii. Mă simt privilegiată pentru
tot ce mi se întâmplă pentru că,

datorită experiențelor interculturale,
m-am dezvoltat foarte mult din punct
de vedere social. Un alt câștig ar fi
învățarea limbii italiene. De
asemenea, mi-a luat puțin timp să
mă regăsesc pe mine și să mă
identific cu frumoasa cultură italiană.
Dezavantaje nu găsesc.
S.P.: Consideri că sunt
diferențe majore între
învățământul românesc și cel din
Letonia/Italia?
G.T.: Singura diferență majoră ar
fi faptul că pun mai mult accent pe
practică, lucru care în România nu
se întâmplă peste tot. Nu înseamnă
că teoria este complet dată la o
parte, ci doar pusă mai bine în
aplicare.
B.B.: Diferența majoră între cele
două sisteme este faptul că aici se
pune mult mai mult accent pe
practică (teste și examene practice),
în timp ce sistemul românesc se
bazează majoritar pe teorie.
A.A.: O comparație pot face, dar
fiecare tip de învățământ este pliat
pe stilul de viață și cerințele fiecărei
țări. Pentru a nu dezvolta foarte mult,
o să mă rezum la a spune că
sistemul de învățământ românesc
este mai exigent și mai eficace.

S.P.: Crezi că experiența
acumulată acolo te va ajuta la
întoarcerea în țară?
G.T.: Cu siguranță! O astfel de
experienţă îţi arată la ce să te
aștepți de la viață, de la oameni,
indiferent de țara în care ești, te
ajută să devii mai adaptabil, mai
flexibil, mai deschis la schimbare, iar
informațiile pe care le-am acumulat
vor contribui la viitoarea mea carieră.
B.B.: Experiențele pe care un
student plecat cu Erasmus le are
sunt genul de experiențe care te
schimbă. Deci da, consider că au un
efect major asupra unei persoane.
A.A.: Bineînțeles. Așteptările
mele de la mine sunt mult mai mari,
felul în care gândesc este o urmare
a transformării mele de pe perioada

mobilității. Nu mă va ajuta doar la
întoarcerea în țară, mă va ajuta pe
perioada întregii vieţi.
S.P.: Dacă ar fi să prezinți viața
ta de acolo în câteva cuvinte, cum
ar arăta?
G.T.: Maturizare, entuziasm și
momente unice. Am cunoscut
oameni interesanți, din mult mai
multe culturi decât m-aș fi așteptat
să găsesc aici, am admirat peisaje și
castele, am vizitat numeroase
atracții turistice. Erasmus mi-a oferit
toate aceste oportunități.
B.B.: Curiozitate, suspans și clipe
de neuitat.
A.A. Piele de găină, muzică și
mâncare bună, prieteni pe viață,
bagaj de cunoștințe interculturale
nemărginite.

S.P.: Ce sfat ai da unui student
care dorește să plece cu bursă
Erasmus?
G.T.: Sfatul meu este să vă
gândiți bine la cât de mult vă doriți să
aveți parte de această experiență,
este esențial să fiți cât mai siguri de
ambițiile și scopurile voastre. Ar fi
păcat să rămâneți cu regretabila
întrebare „Cum ar fi fost dacă...?”
B.B.: Sfatul meu ar fi să accepte
ocazia și să încerce să traiască
fiecare clipă, bună sau rea, fiindcă,
în final, va fi o poveste care merită
știută de ceilalți.
A.A.: Să nu îi fie teamă, să se
cunoască pe el, chiar găsindu-se
singur într-o țară străină. Cum am
răspuns la una dintre întrebările de
mai sus, îi pot garanta că nu există
dezavantaje.
Așadar, din răspunsurile oferite,
putem deduce faptul că bursele
Erasmus+ sunt mai mult decât o
oportunitate de studiu, ele reprezintă
o șansă de a te cunoaște mai bine
pe tine însuți, dar și de a intra în
contact cu tradițiile și obiceiurile altor
culturi. Programul Erasmus este o
treaptă importantă în maturizarea
oricărui student, în pregătirea lui
pentru viitor, oferindu-le tinerilor
ocazia de a căpăta mai multă
încredere în ei și de a evolua, așa că
ia-ți inima în dinți și urmează „calea
Erasmus”!
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Doina-Georgiana TALPĂU

Mulți dintre noi am auzit despre
bursele Erasmus, a un moment dat
în viața noastră de studenți, la un
moment dat în viața noastră de
studenți, fără să știm cu exactitate
ce reprezintă acestea. Ei bine,
Erasmus+ reprezintă programul de
studii prin care Uniunea Europeană
l e o f e ră t in e r i lo r s t u d e n ţ i
oportunitatea de a călători şi,
totodată, de a studia într-o ţară
europeană timp de un semestru sau
un an, oferindu-le o şansă celor care
s-au întrebat de multe ori cum este
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învățământul superior în celelalte
universităţi din Europa. Însă, câți
dintre noi au avut curajul să își ia
inima în dinți și să plece într-o astfel
de experiență?
Cei care au luat această decizie,
printre care mă aflu și eu, vă vor
spune că nu regretă absolut deloc
faptul că au făcut parte, fie și pentru
câteva luni, dintr-un grup de tineri
inteligenți și creativi, veniți din toate
colțurile lumii, un grup care, de-a
lungul timpului, și-a creat propria
identitate, atribuindu-le numeroșilor

săi membri numele de erasmuși.
Denumirea este, fără îndoială, ieșită
din comun, specială, unică prin felul
în care aduce cu ea un sentiment de
apartenență și de mândrie pentru
studenții care au reușit să treacă
peste anumite frici.
Un lucru este cert, fiecare
student care a ales să plece a urmat
o „cale Erasmus”, așa cum îmi place
mie să o numesc, diferită de a
celorlalți, dar la fel de minunată,
asumându-și anumite riscuri pentru
a deveni mai încrezător, pentru a se
dezvolta pe toate planurile, pentru ași urma un vis sau pur și simplu
pentru a-și satisfice o curiozitate.
Cătălina Brătan, colega cu care
am fost plecată la Riga, în Letonia,
în mobilitatea de studii, este una
dintre acești studenți îndrăzneți și
dornici de experiențe noi și inedite,
după cum reiese chiar din cuvintele
ei așezate pe hârtie în limba
engleză, astfel încât cititori de toate
naționalitățile să poată înțelege ce a
însemnat bursa Erasmus+ pentru
ea.

„What can I say about ERASMUS
experience… it’s the best opportunity
for a student, and, trust me, I’m
enjoying this very much.

First of all, I didn’t know anything
about this, but I decided that I just
have to go there with the Erasmus
programme for a semester, until I
finish my studies. And that’s what I
did. So, here I am, in Riga, Latvia, at
Turība University. In other words, I
can say that I dared myself to do
something crazy, and now I don’t
want this experience to end.
Unfortunately, that will happen soon
because, here, the semester is only
4 months. Nooo! I fell in love with
this country, with this university, its
hostel, its surroundings… I fell in
love with everything. I met amazing
people, my roommates, my
classmates and teachers, I found
much, much more Romanians here. I
couldn’t imagine another Romanian
being here, at other universities.
The first of December was spent
with other Romanian students in the
city centre. It was awesome. We
talked about our experiences here,
and what we miss from home. We
managed to meet and cook
something traditional. We did this
and it was magical, the right people
in the right place at the right time,
that’s all I have to say, no more,
because I can’t describe the feeling.
I live in the Turība Hostel, on the
third floor aka ERASMUS floor, and
this is crazy, you can’t be sad here. I

go out of the room, I find someone in
the hallway, we smile at each other,
have a short conversation, laugh,
sing, scream for the others from the
end of the hallway. We cook
together, at the same time learning
new languages, basic words, curses
and jokes, we play music in the
shower and sing along while we
brush our teeth.
I love being here, and I’m sorry
for saying this, but I kind of don’t
want to come home. I got used to
this life, my roommates are so funny,
and friendly, one of them is doing my
make-up, the other helped me with a
project. We share our things, the
basic ones like washing powder,
scissors, markers, food. I cook
together with one of my roommates
who is a vegetarian, and I don’t
mind.

A miracle that happened here is
that I ate what I usually don’t, and I
keep doing that, amazing even
myself. I improved my English, I
passed all my exams with high
marks, I understand everything I
hear in class, and I made many,
many friends from different
countries, such as Georgia,
Uzbekistan, Bulgaria, France,
Russia, Germany, Turkey, Portugal,
Korea, Egypt, Italy, Peru, and more.
I would talk about it endlessly, but
I will end my story here. In the end,
all I want to say to each and every
student reading this: GO WITH
ERASMUS!”

Acestui scurt monolog scris de
către colega mea, îi voi adăuga și o
notă personală, puțin mai diferită,
dar cu aceeași esență.
Astfel, voi începe prin a spune că,
la baza deciziei de a pleca tocmai în
Letonia au stat trei motive:
curiozitatea de a experimenta o
cultură nouă, un sistem de
învățământ diferit, ambiția de a trece
peste anumite frici pe care îmi
doream neapărat să le înving și, în
final, dorința de a evolua pe plan
academic, dar și mai important, pe
plan personal. Spre deosebire de alți
studenți, pentru mine această
plecare nu a fost un vis pe care
voiam să mi-l îndeplinesc cu orice
preț, ci a fost rezultatul unei
conjuncturi favorabile și al unei
dezbateri foarte intense cu sinele
(Să plec, să nu plec? Ce am de
câștigat? Ce provocări vor exista?
Voi rezista? Ce se întâmplă dacă nu
mă adaptez?).
Am trecut peste aceste temeri și
incertitudini și, iată-mă, patru luni
mai târziu, încă studiind cu
entuziasm la Universitatea Turība
din Riga.
Acestea fiind spuse, prima
impresie ar putea fi transmisă prin
următoarele cuvinte „Wow, nu e
chiar atât de diferit față de România.”
Nu mi s-a părut ceva ieșit din comun,
însă, după o săptămână, deja
analizasem diferențele pe care inițial
nu le observasem și am avut un
sentiment de uimire moderată la cât
de ușor m-am adaptat.
La prima vedere, letonii par
oameni „reci”, nu foarte sociabili,
însă, odată ce te obișnuiești și îți
petreci timpul cunoscând tot mai
bine orașul și cultura, realizezi că, de
fapt, sunt foarte prietenoși și te vor
ajuta cu mare plăcere atunci când ai
nevoie.
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În ceea ce privește dimensiunile
societății, învățământul este axat mai
mult pe practică decât pe teorie, spre
deosebire de România, iar atenția pe
care letonii o acordă conservării
istoriei și arhitecturii este mai mult
decât evidentă, stând foarte bine la
capitolul turism pentru simplul fapt că
știu cum să își promoveze țara.
La cursuri, atmosfera generală
este… light. Nu există un grad mare
de exigență din partea profesorilor,
însă nu trebuie trecut cu vederea
faptul că poți avea surprize la
examene dacă nu arăți suficient
interes. Lecțiile sunt, în general,
interactive, concetrate pe practică,
fie cu proiecte care trebuie elaborate
pe loc, individual sau în echipă, fie
cu vizite la diverse companii sau
instituții care pun în aplicare partea
teoretică. Încercarea de a crea un
echilibru între practică și teorie iese
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în evidență absolut în toate
activitățile desfășurate la
Universitatea Turība.
Am avut parte de această
experiență extrem de frumoasă și
surprinzător de liniștită, din toate
punctele de vedere, care m-a
luminat cultural și profesional. Am
cunoscut oameni interesanți din mult
mai multe culturi decât m-aș fi
așteptat să găsesc aici, am admirat
peisajele și castelele din orașele
Sigulda, Jelgava și de pe Plaja
Jūrmala.

Pe lângă acestea, Laima
Chocolate Museum, the Riga Zoo,
Riga’s Motor Museum și House of
the Blackheads sunt doar câteva
dintre locurile care trebuie neapărat
vizitate, în afară de cluburile din Old
Town, desigur.

Este important de menționat și
faptul că cine dispune de suficiente
resurse poate participa la multele
excursii pe care ESN (Erasmus
Student Network Riga) le
organizează, dar și la excursii cu
feribotul, plănuite spontan, cu
destinația Tallinn, Vilnius sau
Stockholm.
Viața de student Erasmus mi-a
oferit toate aceste oportunități și m-a
ajutat să devin și mai responsabilă
decât eram. Într-o idee mai
sintetizată, a contribuit la formarea
mea ca adult și recomand această
experiență tuturor studenților care își
doresc să exceleze și, în același
timp, să se distreze.
Asta înseamnă să fiți erasmuși.
Putem ajunge la concluzia că
viaţa de student în cadrul
programului Erasmus+ înseamnă
decizii, înseamnă maturizare,
adaptarea în faţa unor situaţii noi,
asumarea riscului unor călătorii şi,
nu în ultimul rând, urcarea unor
trepte în ceea ce priveşte
cunoştinţele dobândite. Într-o astfel
de experienţă, temerile trebuie să fie
înlocuite cu dorinţa de a cunoaşte şi
de a avansa din punct de vedere
educaţional, cultural, profesional și,
cel mai important, personal, tocmai
de aceea susţinem orice student
dornic de a se alătura familiei din
care suntem mândri că facem parte:
ERASMUŞII!

Manuela CATARGIU

Vine un moment în viața oricărui
om, când acesta este nevoit să
reflecteze bine la perspectivele de
viitor și să pornească pe calea
dezvoltării profesionale. Astfel,
odată cu terminarea liceului,
majoritatea tinerilor își stabilesc
anumite obiective prin care să își
consolideze treptat o carieră fie în
domeniul judiciar, fie în domeniul
medicinei, al comunicării sau al
economiei. Este de la sine înțeles
faptul că toate presupun numeroase
eforturi și sacrificii, în două cuvinte,
multă dedicare, însă o carieră care
îmbină toate acestea cu dragostea
de patrie și curajul în fața morții este
cariera militară.
Prin urmare, o carieră în Armata
Română, mai exact, Forţele Navale

Române, nu este pentru oricine.
Tocmai de aceea, tinerii care doresc
să evolueze în această direcție ar
trebui să se informeze și să
analizeze cât mai bine opțiunile pe
care le au atunci când iau decizii
privind viitorul. Despre motivația,
avantajele, dar şi provocările unei
cariere militare am vorbit cu fruntaș
Dumitru Buhaciuc, care ne-a oferit în
u rmă t o ru l in t e rv iu o n o u ă
perspectivă în ceea ce privește
cariera militară, dezvăluindu-ne ce
înseamnă să fii militar.
M.C.: Ce v-a determinat să
alegeţi o carieră militară?
D.B.: Ceea ce m-a determinat în
alegerea unei cariere militare a fost
şansa de a profesa, atât dragostea
de patrie, cât şi de uniforma. A fi

militar înseamnă a fi disciplinat, a
avea un program, să spunem, strict.
Ai un statut social, ai posibilitatea de
a merge în teatre de operaţii; aceste
gânduri au stat la baza hotărârii
mele de a deveni militar.
M.C.: Ce înseamnă pentru dvs.
Armata Română? Cât de
importantă credeţi că este pentru
ţară?
D.B.: Armata Română este, pot
spune, cea mai stabilă instituţie şi
cea mai respectată. Pentru ţară,
este mai mult decât importantă, este
singura apărare cea mai de
încredere şi să nu uităm de
contribuţia pe care o are în NATO şi
de multiplele misiuni pe care le
desfăşoară cu membrii acestei
organizaţii.
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M.C.: De ce aţi ales o carieră
în cadrul Forţelor Navale?
D.B.: Am ales marina, deoarece
iubesc marea, libertatea şi
aventura. Aceste cuvinte definesc
cel mai bine un marinar şi viaţa sa
pe mare. Se spune că poţi scoate
un marinar de pe navă, însă
niciodată nu poţi scoate nava din
mintea marinarului.
M.C.: Puteţi descrie în câteva
cuvinte trăirile pe care le-aţi avut
în momentul defilării şi trecerii pe
sub Arcul de Triumf?
D.B: Sentimentul este unic.
Când am văzut că în port drapel
este adus drapelul de la Şcoala de
Aplicaţie, pentru că acolo am făcut
instrucţia, am simţit o linişte.
Simţeam că sunt „acasă” şi că totul
va ieşi bine, ceea ce s-a şi
întâmplat, iar când mergi pe sub
Arcul de Triumf se opreşte timpul,
simţi că ţi se oprește respiraţia;
revine sentimentul de mândrie şi,
mai ales, de onoare când vezi
chipurile sculptate ale strămoşilor,
ale celor ce au făcut istorie pentru
ţara noastră, ale celor datorită
cărora astăzi este zi de sărbătoare
pentru România. Nu se poate
descrie sentimentul.
M.C.: V-a fost greu să
renunţaţi la viaţa civilă şi să
„îmbrăcaţi” statutul de militar?
D.B.: Da, a fost greu, mai ales în
primele săptămâni, eu fiind învăţat
cu o anumită rutină, a fost o
schimbare radicală, însă începi şi te
obişnuieşti şi mie îmi place, nu
regret nicio clipă că am intrat în
acest sistem.
M.C.: Cum a fost experienţa
din centrul de pregătire şi în ce a
constatat aceasta?
D.B.: Experienţa de acolo nu se
poate descrie, trebuie trăită ca să
poţi înţelege cu adevărat ce
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înseamnă experienţa militară. Este
o pregătire pentru noua carieră,
noua viaţă pe care o începi când
părăseşti centrul de instruire, te
formezi ca om, te maturizezi mai
mult decât crezi şi eşti pregătit
pentru ceea ce urmează să
întâmpini ca persoană din Armata
Română. Ca să răspund şi în ce
constă această pregătire, au fost
două module; primul a constat în
marşuri, şedinţe de tragere, iar al
doilea modul s-a axat mai mult pe
cursuri de specialitate, la final
având o testare din diferitele
domenii ce ni s-au predat. Însă, pe
toată perioada cât am fost la centru,
am avut programul cu trezirea de
dimineaţă, înviorarea pe platou şi
altele.
M.C.: Când aţi fost ales pentru
defilarea de la 1 Decembrie, ce aţi
simţit?
D.B.: Aici îţi voi răspunde scurt şi
obiectiv, m-a cuprins sentimentul de
bucurie, mândrie şi, mai ales, de
nerăbdare.
M.C.: În încheiere, aveţi vreun
sfat pentru tinerii care ar dori să
urmeze o carieră militară?
D.B.: Armata nu este pentru
oricine, dar oricine îşi doreşte şi se
simte în stare, ni se poate alătura.
Atunci când iubeşti profesia, poţi
obţine foarte multe, deoarece
dificultăţile se înfruntă cu fermitate,

astfel formându-se şi caracterul.
Trebuie doar să lucrezi asupra ta şi
să nu te opreşti în faţa greutăţilor şi,
uite, anume această imensă dorinţă
te va aduce pe calea corectă.

O carieră în domeniul militar nu
este niciodată ușoară, iar tranziția
unui tânăr de la statutul de civil la
cel de militar este dificil de susținut
la nivel personal. Cu toate acestea,
experiența care vine odată cu
alegerea unei astfel de profesii
merită tot efortul, toate lacrimile și
sudoarea, deoarece, când ne dorim
cu adevărat ceva, suntem capabili
de mult mai multe lucruri decât
credem.
De aceea, în încheiere, urăm
succes tuturor tinerilor care îşi
doresc să meargă pe acest drum și
sperăm ca viitorul acestora să fie
unul cât mai strălucit. Viaţa în
uniformă militară aduce multe
responsabilităţi, vine cu o serie de
compromisuri, riscuri și sacrificii,
însă oferă și o mulţime de împliniri
profesionale nemăsurabile celor

Maior Adrian POP

Cartierul General al NATO de la
Bruxelles, prin Divizia de Diplomație
Publică, a lansat campania
#WeAreNATO în țările membre, ca
parte a eforturilor sale de a reaminti
cetățenilor principala calitate a
Alianței, și anume aceea de garant
al securității. România este una
dintre primele cinci țări în care a
fost lansată această campanie.
Ca mp an ia # WeA re NA TO ,
lansată de Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord în mai multe
ţări aliate, printre care şi România,
și-a propus să îmbunătăţească
percepţia şi încrederea publicului
tânăr (16-24 ani) în capacitatea
structurilor Alianţei de a proteja

populaţia şi teritoriul aliat şi se
concentrează, în special, pe
facilitarea accesului tinerilor la
informaţii despre NATO prin
manifestări dedicate acestora,
sprijinite şi de o componentă
adaptată mediului virtual.
Deasemenea, se organizează
întâlniri ale elevilor şi studenţilor cu
militari aliaţi aflaţi în misiune în
România pentru explicarea
semnificaţiei NATO şi a modului în
care aliaţii acţionează împreună în
cadrul operaţiilor şi exerciţiilor
conduse de Alianţa Nord-Atlantică.
Primul pas în planificarea
c a mp a n i e i W e A re N A T O î n
România a fost semnarea de către

ministerele implicate în proiect,
respectiv Ministerul Apărării
Naționale, Ministerul Afacerilor
Externe și Ministerul Educației
Naționale, a unui protocol de
colaborare instituțională care să
o f e re b a za le g a l ă p e n t ru
organizarea manifestărilor din
cadrul campaniei. În interiorul
instituției militare, protocolul a fost
completat de către aprobarea la
nivel de ministru a unei matrici de
desfășurare a evenimentelor din
cadrul campaniei, matrici care
include un calendar orientativ al
activităților, structurile responsabile,
resursele materiale alocate și tactici
privind mediatizarea evenimentelor.
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Ministerul Apărării Naționale,
Ministerul Afacerilor Externe și
Ministerul Educației Naționale, a
unui protocol de colaborare
instituțională care să ofere baza
le g a lă p en t ru o rgan iza re a
manifestărilor din cadrul campaniei.
În interiorul instituției militare,
protocolul a fost completat de către
aprobarea la nivel de ministru a
unei matrici de desfășurare a
evenimentelor din cadrul
campaniei, matrici care include un
calendar orientativ al activităților,
structurile responsabile, resursele
materiale alocate și tactici privind
mediatizarea evenimentelor.
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Activitățile derulate în cadrul
campaniei presupun, la această
dată, organizarea de conferințe în
universități pentru audiențele-țintă
din intervalul de vârstă 18-24 ani și
au ca punct de plecare acordul
rectorilor universităților respective,
acord obținut cu sprijinul MEdN și
MAE, urmate de etapele de
planificare a conferințelor și, mai
apoi, desfăşurarea în teren a
evenimentelor.
Anul acesta au avut loc 14
conferințe până la această dată, și
vor atinge numărul de 17 până la
31 decembrie 2018.
Interesul audiențelor-țintă față

de proiectele derulate până în
prezent, precum și pentru
organizarea altor manifestări pe tot
parcursul anului 2018 creează
premisele considerării campaniei
WeAreNATO ca fiind un succes,
fapt ce a determinat structurile
responsabile din Ministerul Apărării
Naționale să prelungească
protocolul de colaborare dintre
ministerele menționate și pentru
anul 2019, an ce va fi plin de
activități dintre cele mai diverse,
orientate către același scop,
informarea tinerilor despre tot ceea
ce înseamnă Organizația NordAtlantică.

Manuela CATARGIU
De-a lungul secolelor, de la
imperii, la regate și acum, la state,
armata a reprezentat întotdeauna
principalul mijloc de apărare a
teritoriului. Prin urmare, faptul că
armata este și astăzi privită prin
aceeași prismă nu este surprinzător,
gradul de încredere pe care oamenii
îl conferă militarilor fiind, fără
îndoială, unul destul de mare. În
ceea ce privește Armata Română,
aceasta are parte de o recunoaștere
deosebită a importanței sale și
înglobează trei categorii de arme:
Forţele Armate Terestre, Forțele
Aeriene şi Forțele Navale, Armate
României. Din acest motiv, încă de
la începuturi, s-a acordat o atenţie
semnificativă modului în care militarii
diferitelor structuri pot fi omagiați
pentru eforturile depuse și sacrificiile
făcute pentru țară.
În cadrul acestui articol, vom
prezenta în continuare zilele
speciale alese pentru sărbătorirea
fiecărei categorii de forțe, tradiţie
militară ce datează din anul 1931,
când, prin decret regal, a fost stabilit
ca fiecare armă să aibă ca dată de
celebrare ziua unui sfânt din
calendarul ortodox.
Astfel, începem cu data de 23
aprilie, desemnată drept ziua Forţele
Terestre, categorie de arme
înființată pe 24 noiembrie 1859 și a
cărei patron spiritual este Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul
de Biruinţă. De ce Sfântul

Gheorghe? Pentru că acesta este
reprezentat în iconografie călare pe
un cal, în timp ce străpunge cu suliţa
un balaur, o imagine de curaj ce a
făcut ca Sfântul Gheorghe să devină
și ocrotitorul armatei lui Ştefan cel
Mare, icoana sa fiind pictată sau
cusută pe steagurile de luptă ale
domnitorului.
Așadar, alegerea zilei de 23
aprilie pentru sărbătorirea Forțelor
Terestre este mai mult decât
potrivită, în special pentru că
acestea au fost, dintotdeauna, nu
numai cea mai numeroasă
componentă a oştirii, ci și singura
structură capabilă să desfăşoare şi
să se angajeze în anumite lupte şi
operaţiuni care nu pot fi îndeplinite
de celelalte forțe. Dimensiunea
istorică a Forțelor Terestre izvorăște,
în concluzie, din vremuri imemoriale,
istoria armatei de uscat
reprezentând o însumare a istoriilor
armelor şi specialiştilor care au

compus-o şi care o compun şi în
prezent: Infanteria, Vânătorii de
Munte, Tancurile, Artileria, Geniul,
Apărarea NBC. Toate acestea
formează un întreg care, la nevoie,
este capabil să acționeze rapid și
eficient.
Nu este de mirare, în acest
context, faptul că Forţele Terestre
constituie și la momentul actual un
element esențial al securităţii
României prin relevanţa misiunilor
pe care le efectuează pentru a
satisface nevoile de securitate ale
ţării, nevoi ce țin nemijlocit de
capacitatea intrinsecă a acestora de
a se implica în toată gama
operaţiunilor militare. Tocmai din
acest motiv, menţinerea capacităţii
de luptă a acestei clase de arme
atât în prezent, cât şi în viitor,
simultan cu transformarea sa într-o
forţă militară a secolului XXl,
presupune un efort cumulativ de
timp şi de resurse pe termen lung.
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În ceea ce privește celebrarea
propriu-zisă, în prezent,
garnizoanele din ţară desfăşoară în
fiecare ceremonii de comemorare a
jertfelor înaintaşilor şi de evocare a
tradiţiilor de luptă ale unităţilor,
precum şi depuneri de coroane,
adunări festive, simpozioane,
competiţii sportive și activități cu
ocazia Zilei Porților Deschise. La
aceste activități participă, în general,
reprezentanţi ai Ministerului Apărării
Naţionale, cadre militare în rezervă
şi în retragere, veterani de război și,
nu în ultimul rând, civili, în cazul Zilei
Porților Deschise
Continuăm această incursiune în
sfera tradițiilor militare prin
prezentarea unui scurt istoric cu
privire la Forțele Aeriene Române.
Astfel, potrivit volumului „Calendarul
Tradițiilor Militare” (2010), Aviația
Militară Română a luat naștere în
anul 1910, cu primul avion militar
proiectat de Aurel Vlaicu și realizat
de Arsenalul Armatei, care a zburat
pentru prima dată pe data de 17
iunie a aceluiași an. În 1911, primii
ofițeri au fost brevetați ca piloți, iar
în 1912 a fost creată prima școală
de zbor, prima lege de organizare a
aeronauticii apărând în 1913, an în
care pionierii aviației l-au ales pe
Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (20
iulie) drept „patron al aviației”.
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Așa a devenit data de 20 iulie
Ziua Aviației Române și a Forțelor
Aeriene, iar doi ani mai târziu, în
1915, a luat ființă Corpul de Aviație,
aviația devenind armă de sine
stătătoare. Ulterior, în aprilie 1964,
ziua de sărbătorire a Aviației
Române a fost schimbată cu data de
17 iunie, când se aniversează primul
zbor al lui Aurel Vlaicu cu un aparat
proiectat și construit chiar de el.
După anul 1990, Ziua Aviației se
sărbătorea în ambele zile, acest
lucru clarificându-se abia în anul
2004, când aviatorii români au
revenit la data inițială de celebrare și
anume 20 iulie, ziua Sfântului Ilie
Tesviteanul.
Data de sărbătorire a rămas
aceeași de-a lungul anilor, însă
denumirea structurii în sine a suferit
câteva schimbări. Prin urmare, în
numele dat inițial în 1950 aviației

militare și anume Forțele Aeriene
Militare, a fost înclocuit în 1977 cu
denumirea de Aviaţia Militară, la 1
mai fiind înfiinţat Comandamentul
Aviaţiei Militare. În ciuda acestor
schimbări, activitatea categorie de
forțe a fost desfășurată eficient în
continuare, un moment deosebit în
acest sens fiind constituit de
participarea cosmonautului român
Dumitru Prunariu la misiunea Soiuz40, care a avut loc între 14 şi 22 mai
1981. Forţele Aeriene au continuat
să evolueze și să achiziționeze noi
tehnologii, cunoscând, ulterior, în
1993 un proces amplu de
reorganizare. Astfel, a fost înființat
Statul Major al Aviaţiei şi Apărării
Antiaeriene, devenit în anul 2000,
Statul Major al Forţelor Aeriene.
După semnarea „Parteneriatului
pentru Pace”, în 1994, un pas
important către integrarea României
în structurile euro -atlantice,
capacitatea de luptă a Forțelor
Aeriene Române a fost îmbunătățită
prin programe de modernizare și,
începând cu anul 2005, Forțele
Aeriene au participat la misiuni în
diverse teatre de operații, precum
Althea (Bosnia, 2005), KAIA
(Afganistan, 2006 și 2011-2012),
Baltica 07 (Țările Baltice, 2007).
Tuturor aviatorilor le
urăm: Cer Senin!

Ajungem, iată, la cea de-a treia
categorie din componența Armatei
Române, Forțele Navale, structură
inițial numită Corpul Flotilei la
înfiițarea sa în anul 1859. În prezent,
unitățile cuprinse în cadrul Forțelor
Navale sunt: flota militară maritimă a
României (aproximativ 45 de unități)
și flota militară fluvială a României
(aproximativ 15 unități), cele două
flote efectuând operațiuni în Marea
Neagră, respectiv, pe fluviul
Dunărea, dar și pe mările și
oceanele lumii în cadrul NATO.
În ceea ce privește ziua de
celebrare a Forțelor Navale, încă din
anul 1902, la data de 15 august,
Adormirea Maicii Domnului, în
garnizoanele Marinei Române se
desfășurau activități aniversare,
precum vizitarea navelor de luptă,
jocuri și întreceri marinărești
(concursuri de bărci, caiac-canoe și
înot, demonstrații de sărituri în apă
și de aruncare a colacului de
salvare, prinderea porcului la
școndru, vânătoarea de rațe, ștafeta
marinarească, oul în lingură, fuga în
sac), dar și programe artistice,
retragerea cu torțe și nelipsitele
focuri de artificii.
Ziua Marinei a însemnat, însă,
altceva în perioada 1949-1953, când

aceasta marca, de fapt, Ziua Flotei
URSS, având loc în ultima duminică
din luna iulie. Semnificaţia sa a fost,
astfel, diminuată, dar acest lucru a
luat sfârșit începând cu anul 1954,
când Ziua Marinei Militare a
Republicii Populare Române a fost
celebrată în prima duminică a lunii
august. Abia după 1990, tradiția a
fost reluată, Ziua Marinei Române
fiind instituită oficial pe 15 august
prin Legea nr. 382 din 28
septembrie, 2004.
Astăzi, Ziua Marinei este
neschimbată, are aceleași jocuri,
transmite aceleași sentimente, însă
cu o aparatură mai modernă. În
ultimii ani, această sărbătoare
nautică a fost privilegiată de foarte
mulți spectatori, numărul crescând
de la an la an, lucru benefic pentru

Ma rin a R o mâ n ă ș i p e n t ru
promovarea eficientă a Forțelor
Navale Române.
La mulți ani, marinari!
Vânt bun din pupă!
Iată-ne ajunși la finalul acestui
articol, mai bine informați și capabili
să realizăm că toate aceste categorii
de forțe presupun atât un nivel
ridicat de profesionalism din partea
personalului militar, cât și multă
disciplină. Mai mult, calitățile morale,
curajul, sacrificiile și dragostea de
țară de care dau dovadă membrii
acestor unități în numeroasele
activități interne și internaționale
sunt elemente care merită
sărbătorite și care ne îndreptățesc
pe noi, românii, să privim viitorul cu
optimism.
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Alexandra NIȚĂ

Veteranii... acei oameni care, la
un moment dat în viață, au decis că
misiunea lor pe pământ este de a
lupta și de a face sacrificii nu numai
pentru propria patrie, ci și pentru cei
fără speranță, care înfruntă zilnic
greutățile aduse de război și care,
cu toate acestea, supraviețuiesc.
Acești militari curajoși au trecut prin
experiențe greu de imaginat, au
ținut piept condițiilor dificile de trai
din teatrele de operații și au privit
moartea în ochi fără să clipească.
Pentru acești oameni deosebiți,
Raiffeisen Bank, în parteneriat cu
Asociația Militarilor Veterani și
Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD),
a dat startul, în perioada 14-15
octombrie, celei de-a 10-a ediții
Bucharest Marathon, eveniment
care, de 10 ani, se bucură de un
real succes atât în rândul tinerilor,
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cât și în rândul seniorilor. Bucharest
Marathon a reunit sportivi, atleți și
amatori, deopotrivă, toți conduși de
aceeași dorință: participarea la
unison în cadrul uneia dintre cele
mai mari competiții ale anului.
Doritorii s-au putut înscrie la cursele
de popularitate, semimaraton,
maraton și curse cu lungimi de 5,
20 și 42 de km.
Pregătirile pentru această
competiție sportivă, au început și la
sediul asociației, unde toți eroii din
teatrele de operații din Balcanii d e
Vest, Irak si Afganistan s-au
pregătit temeinic atât pentru
activitatea sportivă în sine, cât și
pentru a atrage atenția asupra
misiunii asociației, fiind singura
echipă care a oferit oportunitatea ca
fiecare persoană care dorea să
cumpere un anumit produs să

plătească o sumă stabilită de ei
înșiși, banii fiind redirecționați către
veterani.
Dat fiind faptul că asociația
AMVVD este o asociație formată
din oameni tineri, aceasta are o
deschidere foarte mare către... ați
ghicit, tineret. Așa am ajuns noi,
Alexandra Niță, Georgiana Radu,
Andreea Radu și Manuela Catargiu,
trei studente de la Universitatea
Națională de Apărare „Carol I”, să
desfășurăm o acțiune de voluntariat
în cadrul asociației.
Activitatea noastră a constat în
atragerea vizitatorilor la standul
asociației, prezentarea acesteia și
vânzarea produselor realizate de
către membrii asociației, vânzare
realizată, după cum am menționat,
pe bază de donație. Mai mult, la
acest eveniment am avut ocazia de

a-i cunoaște atât pe ambasadorul
AMVVD, artistul Dan Helciug, o
persoană minunată, cu un suflet
mare, cât și o parte dintre adevărații
veterani ai Armatei Române. Cine s
-ar fi gândit că această activitate
urma să fie o adevarată lecție de
viață, de curaj, încredere, stoicism
și poate una dintre cele mai
frumoase experiențe pe care le
poate avea un om.

Astfel, în calitate de membri ai
asociației, au participat la
eveniment președintele asociației,
Marius Apostol, alături de colegii săi
Cristina Mathias, Ciobanu Monica,
Dinu Tiberiu, Mutu Marian,
jurnalistul de bază al evenimentului,
Cristian Nita și Andrei Opriș, un
veteran tânar care este un exemplu
pentru noi toți, dar mai ales pentru
băiețelul său pe care a ales să îl

aducă alături de noi pentru a lua
parte la eveniment, demn și mândru
de tatăl său.
Cu toții sunt persoane modeste,
sociabile, în ciuda tuturor lucrurilor
prin care au trecut, în ciuda
sunetelor făcute de focurile de armă
din teatrele de operații, în ciuda
stresului, a dorului de familie, de
țară și de pământul românesc.
Acestor oameni le citești vitejia
pe chipuri, le citești toate
întâmplările nefericite prin care au
trecut. În ciuda dificultăților, acești
veterani tineri, cu toată viața
înainte, aleg astăzi să zâmbească,
să ne întărească, aratându-ne că
putem trece peste orice greutate, că
putem merge mai departe dacă
privim lucrurile cu optimism.
Se poate spune, așadar, că ziua
de duminică a fost o zi cu o
încărcătură emoțională imensă,
neputând fi exprimată prin cuvinte
la fel de intens pe cât am trăit-o,
mai ales în momentul în care eroul
nostru, Ionuț Butoi, s-a ambiționat
să termine nu cursa de 6 km, așa
cum a fost sfătuit, ci cursa de 20 de

km, cursă pe care multe dintre
persoanele cu pregătire fizică
intensă nu au reușit să o termine.

Bucuria, forfota și agitația care
au urmat după ce acesta a trecut
linia de finish au creat o atmosferă
deosebită, minunată prin unicitatea
ei, cu toții așteptându-ne campionul
pentru a-l felicita. În final, nu este
de mirare că după o astfel de
experiență, speranța ca viitoarele
proiecte să fie la fel de reușite ca
acesta este mare, iar dorința de a
face cât mai multe lucruri frumoase
pentru veteranii noștri este chiar și
mai mare.
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Colonel Oliver ANGHEL

Măcinat de mai bine de un sfert
de secol de războaie, Afganistanul,
spijinit de coaliţia internaţională,
încearcă să revină la o stare de
normalitate. La efortul coaliţiei
internaţionale, participă şi militarii
contingentului românesc dislocat în
provincia Zabul din sudul
Afganistanului.
Se spune că mai mult decât
zâmbetul unui copil nimic nu este
mai valoros pe lume. Şi înclin să
cred aceste cuvinte. Probabil că nici
echipa CIMIC a Batalionului 812
Infanterie “Şoimii Carpaţilor”,
condusă de căpitanul Adrian Coman,
nu a crezut în aceste cuvinte, dar
felul cum au fost ei întâmpinaţi în
localitatea Mahammad Afyal,
districtul Shahjoy, din nordul
provinciei Zabul, le-au schimbat cu
totul opiniile despre aceste locuri
Revista 1 UP | 2018

aride şi sărace cum mai greu îţi poţi
închipui.
Ca orice fel de misiune pe care
eşti desemnat să o îndeplineşti, nici
acţiunile de cooperare civil-militare
nu sunt deloc uşoare. Te pregăteşti
până la amănunt, încerci să îţi
controlezi emoţiile, stabileşti orice
detaliu înainte de a pleca într-o zonă
pe care o ştii doar din ordinele primite
sau din hărţile care nu îţi pot stabili
decât detaliile militare, cum ar fi
coordonatele locului de desfăşurare
sau căile de comunicaţie, dar felul
oamenilor pe care îi vei întălni, modul
lor de percepţie a prezenţei tale acolo
este o enigma… Şi atunci te întrebi
cum să faci ceva pentru ei care să îi
ajute sau să îi bucure, să le mai
descreţească frunţile lor aspre şi
bătătorite de clima dură şi
neprietenoasă care stăpâneşte

aceste ţinuturi parcă rupte de
civilizaţie. Pe tot cuprinsul acestei ţări
oamenii par învinşi de prezent, de
situaţia lor nesigură cu pericole ce
pândesc la tot pasul, dar, cu toate
acestea, când priveşti mai atent în
adâncul privirii lor îţi dai seama că
totuşi ei iubesc viaţa la fel ca noi toţi.
Echipa CIMIC din cadrul
Batalionului 812 Infanterie “Şoimii
Carpaţilor” a identificat cu două luni
în urmă un proiect ce ar fi îmbunătăţit
spiritual viaţa acestei mici comunităţi.
Amplasarea unui panou solar de
electricitate pentru conectarea
localităţii la energie electrică, şi în
special pentru moscheia comunităţii.
Proiectul a fost demarat imediat ce
au fost aprobate fondurile necesare
realizării acestuia, fondurile fiind
susţinute de partenerul american.
Proiectul a fost început şi finalizat de
militarii români şi cu sprijinul
îndeaproape al guvernatorului local,
Abdul Qayoum.
Sosirea militarilor români în acest
mic sat a fost o surpriză plăcută.
Aceştia au fost întâmpinaţi cu o
bucurie nedisimulată de bătrânii
satului, care în filozofia de viaţă a
poporului afgan, bătrânii alături de
copii reprezintă bunul cel mai de preţ
al comunităţii. La un ceai tradiţional
oferit de bătrâni, aceştia au avut
răgazul să le spună ce greutăţi
întâmpină în a-şi duce traiul şi a le
oferi copiilor lor cele de trebuinţă,

dorind să le mulţumească în felul lor
pentru ceea ce au făcut pentru ei.
De asemenea, au discutat şi alte
probleme ale comunităţii, cum ar fi
realizarea unei pompe de apă la
moscheia satului care ar fi în
beneficiul întregii comunităţi.
A doua echipă românească
CIMIC din cadrul Combined Team
Zabul, echipa Batalionului 20
Infanterie „ScorpioniiNegri”,
condusă de locotenentul Dumitru
Alin, a avut ca obiectiv deplasarea
în localităţile Haji Abdolsattar Kalay
şi Fateh Shela. Această echipă a
fost însoţită de militari din cadrul
Armatei Naţionale Afganeşi de
reprezentanţi ai Guvernului
Republicii Islamice din Afganistan.
Scopul vizitei a fost acela de a se
întâlni cu liderii localităţi lor şi de a
discuta problemele cu care aceste
mici aşezări se confruntă. La final

militarii români au oferit articole de
îmbrăcăminte de iarnă, încălţăminte
pentru copii şi aparate de radio.
A treia echipă a contingentului
românesc, formată din militari ai
detaşamentului OMLT nr. 1 tip
batalion, rotaţia a-III-a au planificat
și organizat de Crăciun, o misiune
„humanitarian aid drop” într-o
suburbie a oraşului Qalat. Misiunea
a fost executată în cooperare cu
militarii Kandakului (Batalionului) 5
logistic / Brigada 2 ANA (Armata
Națională Afgană), unitate care este
mentorizată de militarii români. În
acest colţ uitat de civilizaţie,
cartierul HERZARI, situat în partea
de NE a orașului Qalatului, numit şi
Oraşul vechi, trăiesc aproape 900
de familii, în majoritatea lor sărace,
ducându-şi traiul de azi pe mâine,
loc propice forţelor militare
insurgente să-şi desfăşoare

activităţile de pregătire a activităţilor
teroriste şi racolare de personal.
Numărul mare de copii, care
suferă de pe urma acestui conflict
de uzură, în plin proces de
desfăşurare, face din această parte
a oraşului un colţ de suferinţă greu
de imaginat.
Această misiune a avut drept
obiectiv distribuirea de
î mb ră că minte , în că lţă minte ,
alimente, rechizite şcolare şi jucării
populaţiei și copiilor din zonă, după
ce au fost identificate nevoile
locuitorilor cu prilejul unei
„shura” (adunări a bătrânilor),
desfaşurată la sfîrşitul lunii
noiembrie.
Comandantul patrulei, căpitanul
Stoica Claudiu împreună cu
locţiitorul comandantului Kandakului
5, maiorul Qand Agha şi bătrânii
satului au discutat despre nevoile
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stringente ale populaţiei, înlocuind
glasul armelor cu glasul raţiunii. În
acest timp, sanitarul echipei, plt.adj.
Pietroşeanu Cristian, împreună cu
sanitarul Kandakului 5, au executat
ad-hoc, la solicitatrea populației, un
consult medical, un prilej bun de a
acorda primul ajutor pentru cazurile
de urgenţă şi de a îndruma pe cei
suferinzi de afecțiuni cronice să
meargă la spitalele din zonă pentru
îngrijiri medicale de specialitate.
În urma acestei întâlniri a fost
evaluată situaţia existentă în
localitate, prin contactele directe, pe
care comanda OMLT şi a
Kandakului 5 din Brigada 2 ANA leau avut în rândul populaţiei, iar
obiectivul propus a fost atins: au
fost identificate necesităţile
populaţiei, necesităţi care vor face
obiectul unor proiecte de investiţii.
Pentru demararea acestor proiecte,
comandantul echipei românești,
locotenent-colonelul Relu Sorinel
Neguț și căpitanul David Bogdan,
ofiţerul responsabil cu activitatea
CIMIC au întocmit şi înaintat
partenerilor din coaliţie
documentaţia necesară în vederea
co n st ru ir ii u n u i d is p e n sa r,
achiziţionării unor servicii de
salubrizare a şanturilor colectoare
de pe marginea comunicaţiilor şi a
achiziţionării de materiale şi
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alimente care vor asigura o parte
din lipsurile localnicilor, materiale ce
vor fi distribuite de militarii
Kandakului 5 ANA cu ocazia
următoarelor întâlniri cu liderii locali.
În astfel de misiuni se duce o
altfel de luptă, o luptă pentru
câştigarea încrederii fiecărui
membru al comunităţii, iar pentru ai
convinge despre intențiile tale bune
de a veni în sprijinul lor, ai nevoie
de diplomaţie și de mult tact într-o
lume cu obiceiuri diferite. Aici, în
mijlocul populaţiei civile se poate
câştiga acest conflict dur, la nivelul
omului de rând, greu încercat de-a
lungul timpului (să nu uităm că pe
aceste meleaguri se duc războaie
de aproape 30 de ani), se poate
„negocia” soarta activităţilor
insurgente, aici în interiorul

aglomerărilor urbane, unde militarii
din forțele coaliției desfăşoară
acţiunile militare. De cele mai multe
ori este mai bine să câştigi
încrederea populaţiei, decât să
anihilezi obiective insurgente, care
de regulă produc şi pagube
colaterale.
Prin acţiunile pe care militarii
români le desfăşoară în comun cu
militarii armatei afgane, aceștia
contribuie la creşterea pozitivă a
încrederii populaţiei locale în
acțiunile desfășurate de forțele
coaliției, şi deasemenea în
creșterea legitimității acțiunilor
reprezentaților Guvernului
Republicii Islamice în Afganistan,
asigurând astfel tranziția de la o
societate măcinată de conflicte la o
societate democratică.

Căpitan Roxana DAVIDOVITS
Un raport al Centrului NATO de
Excelență StratCom detaliază
modul în care o parte din conturile
de pe rețelele sociale sunt folosite
pentru a disemina informații false și
pentru a distorsiona realitatea.
Un sfert de secol de la intrarea în
lume a World Wide Web și 3,77
miliarde - mai mult de jumătate din
populația lumii - este online.
Începând cu anul 2017, 2,8 miliarde
de persoane folosesc mijloacele de
comunicare socială, iar ritmul de
creștere continuă să se accelereze.
Mediul online, în general, și
rețelele sociale în special au
cunoscut o dezvoltare extrem de
rapidă în ultimii ani. Explozia
rețelelor sociale este un lucru
benefic, totuși fiecare tehnologie
nouă vine și cu riscuri. Oricine
poate fi un potențial martor sau
sursă; a permis oamenilor să spună
povestiri din locuri unde jurnaliștii nu
sunt prezenți sau unde nu pot
merge cu ușurință. Cu toate
acestea comunicarea online pe
lângă toate beneficiile aduse vine și
cu propriile sale probleme,
probleme care pot fi exprimate printr
-o singură întrebare: Cum puteți
avea încredere în ceea ce vedeți
online?
Diferite platforme online domină
diferite zone geografice și culturale.
Rețelele diferite se pretează la
diferite tactici de exploatare.
Companiile media sociale sunt

conștiente de impactul dezinformării
plantate online asupra discursului
public și au venit cu unele
contramăsuri. Cu toate acestea,
rămâne de văzut măsura în care
aceste contramăsuri sunt eficiente.
Utilizatorii de internet vorbitori de
limba rusă preferă platformele
media sociale create de ruși
(Vkontakte, Odnoslassniki), în
China vorbim de Qzone, în Australia
și Canada de Reddit, iar în SUA și
Europa de Facebook și Twitter.
Aceste platforme diferă calitativ și
unele din ele pot fi utilizate eficient
în campaniile de dezinformare de
către utilizatorii rău-intenționați.
Pentru a înțelege nivelul de
dezvoltare a rețelelor sociale vă voi
oferi 2 exemple: în 2012 rețeaua
Facebook avea puțin peste 1 miliard
de utilizatori activi pe lună în
comparație cu momentul actual
când aceasă cifră s-a dublat
ajungând la 2.07 miliarde. În Rusia
rețeaua socială cu cei mai mulți

utilizatori, Vkontakte, a crescut de la
48,8 milioane de utilizatori activi pe
lună, în anul 2012, la 90 de
milioane. Comparativ cu Facebook,
rețelele de sociale ale RuNet
(Vkontakte, Odnoslassniki) au mai
puține protecții în materie de
securitate și confidențialitate și
oferă capacități mai robuste pentru
a descoperi persoane și grupuri
fiind astfel mai vulnerabile în
privința propagării de știri false.
Platformele media sociale sunt
populare pentru că răspund nevoilor
umane de bază pentru construirea
și menținerea interacțiunilor sociale.
Din acest motiv, noile mijloace
media sunt extrem de valoroase
pentru comunicațiile strategice și
pot fi vehicule periculoase pentru
dezinformare. Peisajul media
contemporan este caracterizat de
informalitate și reciprocitate astfel
mediul online devine mai puțin
reglementat decât omologul său
offline.
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O importanță majoră, în
manipularea informațiilor, este dată
chiar de tendința noastră de a căuta
informații sau de a le interpreta și
transforma pe cele existente în
argumente ce susțin propriile
noastre păreri.
În general vorbind, tacticile
utilizate pentru a răspândi informații
false pe rețelele sociale
împărtășesc același rezultat dorit, și
anume manipularea discursului
public. Facebook afișează trei
tactici majore folosite pentru a
desfășura operațiuni pe platforma
lor:
1. Colectarea anumitor date.
2. Crearea de conținut (fals).
3. Amplificarea falsă (activitatea
coordonată de conturi
neautorizate, false).
Obiectivul principal poate fi
influențarea publicului selectat, care
se realizează prin următoarele
activități:

Creșterea gradului de
influențare a publicului țintă.
 Obținerea controlului asupra
mediului țintă.
 Crearea îndoielii.
 Crearea unui sentiment de
neputință.
 Crearea de răspunsuri
emoționale puternice.
 Crearea de răspunsuri
emoționale puternice.
Amenințarea reprezentată de
d e zin f o rma re p oa te a fe cta
stabilitatea socială. În raportul său
din 2016 privind riscurile globale,
Forumul Economic Mondial descria
fenomenul „cetățeanului (dez)
împuternicit": „persoanele se simt
împuternicite de schimbările
tehnologice care le ușurează
colectarea de informații,
comunicarea și organizarea" totuși,
în același timp, se simt din ce în ce
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mai „excluse de la participarea
se mn if ica t ivă la p ro ce se le
tradiționale de luare a deciziilor".
Dezinformarea urmărește
destabilizarea societății prin
exploatarea acestor dinamici
emergente, multe dintre ele având
loc pe rețelele sociale.
Un alt exemplu practic este
modul în care a fost creată
platforma Twitter: numărul de
caractere limitat la 140 a tweeturilor
încurajează declarațiile scurte
declarative fără argumente de
susținere și, prin urmare, utilizatorii
nu devin suspicioși față de
afirmațiile nesusținute.
De asemenea, blogurile oferă o
bază fertilă pentru încadrarea știrilor
false. Pe lângă apariția articolului
pe blog, comentariile cititorilor pot
face povestea mult mai credibilă.
Rețelele sociale devin astfel un
canal de difuzare a narațiunilor, și
nu locul de unde provin acestea.
Poveștile false provin adesea din
bloguri și sunt difuzate pe rețelele
sociale doar într-o etapă ulterioară.
Campaniile de dezinformare
coordonează activitatea mai multor
canale, pentru a ajunge la cea mai
mare audiență posibilă. Blogurile
sunt printre cele mai importante
medii în care știrile false sunt create
și propagate.
În concluzie, toate platformele
sociale media au aceeași
vulnerabilitate: utilizatorii lor au
încredere în mediul online. Sunt
înconjurați de "prieteni" și se simt
ca și cum ar avea controlul asupra
informațiilor la care au acces.
Există totuși și metode prin care
ne putem proteja și putem verifica
acele informații, știri pe care le
considerăm false.
Cea mai importantă etapă este
aceea de Identificare a canalului

principal de unde provine știrea
falsă. Așa cum Hydra avea un
singur cap muritor exact la fel și
dezinformarea contemporană
formată din campanii desfășurate
pe mai multe canale au o singură
"coloană vertebrală". Detectare
acestei coloane ne ajută să
înțelegem contextul în care un
anumit grup de știri false a luat
naștere. Pentru a putea verifica mai
ușor mai jos veți găsi o listă cu siteuri unde puteți verifica informațiile
găsite în mediul online, listă oferită
de cei de la CyberMedia:
SCAN:
VirusTotal.com
WhoIs.com
BlackListAlert.org
SiteCheck.Sucuri.net
WebInspector.com
Shodan.io
Bitdefender TrafficLight
Web-Scan.eu
REPUTAȚIE ȘI AUDIT:
WooRank.com
TalosIntelligence.com
ReputationAuthority.org
INVESTIGAȚIE:
Maltego
DataSploit
Buscador
VIS
Kali.org
VERIFICAREA EVENIMENTELOR:
VerificationHandbook.com
CitizenEvidence.org
Google Searchby Image
TinEye.com
YoutubeDataViewer
Archive.org
verificasursa.ro
euvsdisinfo.eu
Namechk.com
Pipl.com
Trolless
Copyscape.com
Snopes.com

Corina CIOBANU
Fie că ne place sau nu să
acceptăm, suntem din ce în ce mai
puțin rezilienți în fața știrilor false.
Această vulnerabilitate a căpătat o
expansiune mult prea rapidă pentru
noi oamenii, cărora ne e din ce în ce
mai greu să identificăm informațiile
insidioase care ne invadează atât
spațiul social, cât și pe cel personal.
Orice decizie pe care o luăm, fie ea
cotidiană, excepțională,
vestimentară, politică ori de altă
natură, folosește informație pe care
noi am introdus-o deja în sistemul
nostru mental. În acestre condiții,
este foarte important să fim atenți la
calitatea datelor pe care le
procesăm, pentru a putea lua cele
mai bune decizii posibile. Întregul
proces prezentat mai sus este
rezumat de un dicton la modă în
rândul IT-iștilor: garbage in –
garbage out.
Adevărurile alternative, știrile
false,ori denaturate și zvonurile
prevalează puternic rețelele de
socializare, ajungând la tot mai mulți
oameni într-un interval de timp foarte
scurt.
Studiile făcute în acest sens,
arătată că o poveste falsă ajunge la
1.500 de oameni de 6 ori mai
repede, în medie, decât una
adevărată. Coordonatorul studiului,
Soroush Vosoughi, bursier la
Universitatea Harvard, care a studiat
fenomenul fake news începând din

2013, a atras atenţia asupra faptului
ca propagarea într-un ritm alert a
poveştilor false nu se datorează
digitalizării, ci naturii umane, care nu
este suficient de preocupată de
calitatea surselor emitente ale știrilor/
informațiilor.
Astfel, pentru a restrânge efectul
unor manipulări ubicuue la un click
distanță, pentru utilizatorii din
România a fost creată extensia „De
Necrezut – Oprim dezinformarea”,
disponibilă pe browser-ul de căutare
Google Chrome, care funcţionează
pe baza unei liste de site-uri ce
răspândesc în permanență știri de
acest fel.
Lista extensiei subsumează
peste 70 site-uri printe care se
numără următoarele:





















explozivnews24.ro
alternativenews.ro
exclusiv24.ro
rol.ro
grupul.ro
stiripesurse.ro
romaniatv.net
antena3.ro
curentul.info
justitiarul.ro
stiri.rol.ro
dcnews.ro
rdo.ro
bzi.ro
impactpress.ro
us24.ro
sokant.ro
comunitatea.stampenet.com
stirea.ru
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oliviasteer.ro
comisarul.ro
luju.ro
exclusivenews.ro
infopuls.ro
invectiva.ro
criterii.ro
reporteronline.net
lupuldacicblogg.wordpress.com
incorect.org
stireazilei.com
flux24.ro
deretinut.net
ziaruldegarda.ro
presalibera.net
teinformam.ro
perfectmedia.tv
stiriblana.pw
caplimpede.ro
secretele.com
napocanews.ro
stirinefiltrate.ro
dzr.org.ro
stiri-extreme.ro
ro.blastingnews.com
onlinereport.ro
obiectiv.info
dailynewsro.com
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soim.ro
gandeste.org
recentnews.ro
eufrosin.wordpress.com
infoAlert.ro
cyd.ro
efemeride.ro
nationalisti.ro
nasul.ro
nuv.ro
social-media-romania.eu
searchnewsglobal.wordpress.c

lovendal.ro
ziaristionline.ro
yno.ro
fluierul.ro
vremuritulburi.com
nedreptate.net
expunere.com
descrieri.ro
cunoastelumea.ro
activenews.ro
aflasitu.ro
Deși extensia De Necrezut –
Oprim dezinformarea este pentru
moment disponibilă doar pe
browser-ul Google Chrome, în viitor

va fi disponibilă și pe alte motoare
de căutare, precum Mozilla Firefox
sau Opera.
După ce ați instalat extensia,
aceasta se accesează în Webstore
-ul Chrome și se descarcă, el
integrându-se automat în
programul de navigare Chrome. Pe
măsură ce utilizatorul accesează
de pe site din Chrome o știre falsă
sau le vede pe acestea în feed-ul
de la Facebook, extensia afișează,
pe o bandă roșie, că „acest site nu
este o sursă sigură de informare”.
În acest fel, utilizatorul se va
gândi de două ori înainte de a citi
conținutul știrii și va fi curios să
verifice informația, înainte de a
accesa acel link.
Ovidiu Mihalcea este promotorul
extensiei De Necrezut – Oprim
dezinformarea, combatanta știrilor
false. Web developer-ul cu
experiență în e-commerce și
agenții de digital și-a prezentat
extensia pe pagina sa de Facebook
și a explicat, de fapt, de ce e bună
această extensie, mai ales acum,
în prag de sărbători.

„Pentru a putea filtra mai ușor
site-urile de știri legitime și
obiective, am dezvoltat această
extensie de Chrome care afișează
un avertisment peste postările siteurilor care publică conspirații și
dezinformări. Unii dintre noi își aleg
cu grijă prietenii de pe Facebook în
funcție de calitatea conținutului
share-uit, așa că poate extensia nu
e pentru voi, dar sunt sigur că va fi
utilă parinților, bunicilor sau celor
pe care îi știți mai ușor de
influențat. (…) Momentan, o putem
instala rudelor de sărbători ,pentru
un viitor mai bine informat”, a scris
acesta pe Facebook.

Așadar, tot ceea ce trebuie să
facem este să consumăm știri
responsabil și să ne informăm cât

mai corect în legătură cu ceea ce
se întâmplă în jurul nostru. În
aceeași idee, aplicația Facebook a
creat posibilitatea utilizatorilor de a
depista știrile false și de a le
raporta, în vederea analizării
acestora de către un grup de
experți.
Stoparea propagării ştirilor false
stă în puterea fiecăruia dintre noi,
iar dezvoltarea culturii de securitate
poate contribui la schimbarea
treptată a modului de raportare a

opiniei publice la evenimente de pe
agenda media, astfel încât
gândirea critică să ia locul
convingerilor intuitive.
Așadar, verificare surselor
știrilor reprezintă o datorie morală a
fiecăruia dintre noi, și de
asemenea, o atitudine pe care
trebuie să o luăm în fața unei astfel
de practici. Și nu uitați: calitatea
deciziilor pe care le luați este
rezultatul informațiilor calitative pe
care le-ați dobândit anterior.
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Locotenent Sînziana MARIN
Zilnic, operatorii Serviciului 112
din Republica Moldova primesc, în
medie, 2 500 de apeluri false. Astfel
de cazuri ocupă din timpul
dispecerilor și provoacă întârzieri în
gestionarea situațiilor reale, iar
minutele pierdute pot face diferența
între viață și moarte pentru o
persoană care are o nevoie reală
d e int e rven ț ia a mbu lan țe i,
pompierilor sau poliției. Apelarea
abuzivă a numărului unic de
urgență 112 reprezintă contravenție
și poate fi pedepsită cu amendă de
până la 3000 lei.
Începând cu luna martie a
acestui an, Republica Moldova s-a
aliniat standardelor europene prin
i m p l e m e n t a r e a S e rv i c i u l u i
Național Unic pentru Apeluri de
Urgență 112.
La 27 de ani distanță de la
inițiativa Suediei de a crea numărul
unic și la 13 ani de la lansarea 112
în România, Republica Moldova a
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făcut un pas important pentru
siguranța cetățenilor săi.
De la lansarea numărului unic
de urgenţă 112 și până în prezent
au fost înregistrate peste două
milioane de apeluri ale cetățenilor.
Cele mai multe dintre solicitările
primite au fost transferate către
Ambulanță – 74,4%, Poliție –
23,2%, Pompieri – 2,4 %.
De asemenea, statistica
realizată de Serviciul 112 arată că
din numărul total de apeluri la
numărul unic de urgență, 68% sunt
apeluri non-urgente.
Prin implementarea numărului
unic de urgență 112 s-a redus
considerabil timpul de răspuns al
agențiilor specializate de
intervenție, pentru asigurarea
asistenței imediate în cazuri în care
este periclitată viața, integritatea ori
sănătatea cetățeanului, ordinea
publică, proprietatea publică sau
privată ori mediul.

Numărul 112 a înlocuit cele trei
numere (901, 902, 903) care au
fost utilizate pentru a solicita
sprijinul pompierilor, poliției și
ambulanței.
Apelarea 112 reprezintă o cale
rapidă de a comunica cu
dispeceratele de urgență și,similar
cu celelalte state în care este
implementat serviciul, acesta
funcționează 24h/24h, putând fi
apelat în mod gratuit de fiecare
cetățean de pe telefonul fix sau
mobil.
Având în vedere numărul mare
de apeluri care nu fac obiectul
sesizării unor cazuri de urgență,
autoritățile atrag atenția populației
că serviciul 112 poate fi apelat
numai pentru semnalarea situațiilor
în care au avut de suferit persoane,
bunurile materiale sau mediul
înconjurător și pentru care este
nevoie de intervenția imediată a
echipelor de salvare.

Locotenent Gabriel CHIRILOIU

Fiecare site care opereză cu
date personale, indiferent cât de
mic sau cât de mare ar fi, promite
marea cu sarea în ceea ce priveşte
protecţia ta ca individ. Obişnuim să
râdem de persoanele care sunt
sceptice atunci când vine vorba de
lucruri obişnuite, precum plata
online cu ajutorul cardului bancar,
însă, poate, există pe undeva o
fărâmă de adevăr.
De multe ori luăm internetul dea gata, ne gândim la el ca la un loc
feeric, plin de posibilităţi, şi uităm
cel mai adesea faptul că sunt multe
persoane care vor să facă rău prin
diverse mijloace. Escrocii au

progresat, trăim în lumea 2.0, şi e
din ce în ce mai greu să avem grijă
de noi înşine şi de ”bagajul” cu care
plecăm în fiecare călătorie online.
O firmă specializată în
analizarea datelor online implicată
în campania preşedintelui SUA
Donald Trump şi în cea pro-Brexit a
exploatat în scop electoral datele
de pe Facebook a zeci de milioane
de cetăţeni americani în ceea un
membru al echipei lui Steve
Bannon a numit drept "război
psihologic". Un activist pentru
transparenţă, Christopher Wylie, a
dezvăluit pentru publicaţiile The
New York Times şi Observer că

firma Cambridge Analytica,
deţinută de miliardarul specializat
în tranzacţii speculative Robert
Mercer şi condusă la acea vreme
de Steve Bannon, a participat la
campania electorală a lui Donald
Trump folosind fraudulos profilurile
Facebook a milioane de alegători
americani pentru a construi un
puternic program software în
scopul anticipării şi influenţării
preferinţelor electorale. Aceeaşi
companie de analize a fost
implicată în campania pentru
ieşirea Marii Britanii din Uniunea
Europeană (Brexit). Steve Bannon
a devenit în august 2017 director al
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echipei de campanie a lui Donald
Trump.
Firma Cambridge Analytica a
utilizat date sustrase în 2014 din
conturile Facebook pentru a stabili
profilurile alegătorilor americani şi a
le trimite reclame politice
personalizate. Christopher Wylie,
care a colaborat cu un profesor de
la Universitatea Cambridge pentru
obţinerea datelor, a declarat pentru
publicaţia Observer: "Am exploatat
platforma de socializare online
Facebook pentru a obţine milioane
de profiluri ale alegătorilor. (...)
Aceasta a fost baza pe care a fost
construită compania". Documente
obţinute de publicaţia Observer şi
confrmate de Facebook relevă că,
până la sfârşitul anului 2015,
compania Cambridge Analytica
colecta date online la un nivel fără
precedent. Facebook nu avertizase
încă utilizatorii şi luase doar măsuri
limitate pentru securizarea datelor
a peste 50 de milioane de
persoane. Potrivit cotidianului The
New York Times, copii ale datelor
sustrase de firma Cambridge
Analytica încă sunt online.
Informaţiile au fost colectate printr-
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o aplicaţie numită "this is your
digital life", creată de profesorul
A le ksan d r Ko ga n în mo d
independent de activitatea sa de la
Universitatea Cambridge. Prin
intermediul companiei sale, Global
Science Research (GSR), în
colaborare cu firma Cambridge
Analytica, sute de mii de utilizatori
Facebook au fost plătiţi să facă
teste de personalitate sub pretextul
folosirii datelor pentru studii
academice. Însă aplicaţia colecta şi
datele din listele de "prieteni" ale
celor care au acceptat testele,
astfel că au fost obţinute profilurile

a zeci de milioane de persoane.
Compania Facebook a decis
suspendarea conturilor firmei
Cambridge Analytica, al lui
Christopher Wylie şi Aleksandr
Kogan, un profesor ruso-american.
"Este vorba despre o înşelătorie.
Vom lua toate măsurile necesare
pentru ştergerea datelor sustrase,
vom iniţia acţiuni judiciare contra
autorilor activităţilor ilegale", a
declarat Paul Grewal,
vicepreşedintele Facebook.
Firma Cambridge Analytica este
investigată în Marea Britanie de
Parlament şi de autorităţile de
reglementare sub acuzaţia unor
activităţi ilegale în campania privind
referendumul pe tema apartenenţei
ţării la Uniunea Europeană.
Facebook consideră că datele a
până la 87 de milioane de utilizatori
au fost transferate în mod incorect
la firma de consultanţă politică
Cambridge Analytica.
Datele a peste 112.000 de
utilizatori Facebook din România
probabil au fost accesate ilegal de
compania de consultanţă
Cambridge Analytica, anunţă
reţeaua de socializare online.

Ce este GDPR?
La o simplă căutare pe internet,
vom găsi multe referiri la un act
denumit simplu "GDPR" (General
Data Protection Regulation),
adoptat de Parlamentul European
în aprilie 2016. Spre deosebire de
directivele cu care ne-am obișnuit
în trecut, Regulamentele Europene
nu au nevoie de legi naționale care
să transpună prevederile în
legislația fiecărui stat UE și intră în
vigoare d ire ct, fă ră nicio
formalitate, în toate statele Uniunii
Europene.
Când a intrat în vigoare
GDPR?
Potrivit textului său, intrarea în
vigoare a fost stabilită pentru 25
mai 2018, la aproximativ doi ani de
la publicare, tocmai pentru a
permite companiilor să își poată
schița și implementa propriul cadru
de conformitate la prevederile
Regulamentului. Cu alte cuvinte,
companiile vor trebui să-și rezolve

problemele impuse de GDPR
înainte de data de intrare în
vigoare, pentru că după această
dată riscă sancțiuni importante
pentru lipsa de conformitate.
Conform GDPR datele cu
caracter personal sunt orice
informație referitoare la o persoană
identificată sau identificabilă
(„persoana vizată”).
Prelucrarea datelor cu caracter
p e r so n a l p re su p u n e o r i ce
operațiune sau set de operațiuni
efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra
seturilor de date cu caracter
personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea
prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispoziție în orice alt
mod, alinierea sau combinarea,

restricționarea, ștergerea sau
distrugerea.
Prelucrarea ar trebui să fie
legală dacă se aplică cel puțin una
din următoarele:
✓ Persoana vizată și-a dat
consimțământul
✓ Prelucrarea este necesară
pentru încheierea sau executarea
unui contract
✓ Prelucrarea este necesară
pentru îndeplinirea unei obligații
legale
✓ Prelucrarea este necesară
pentru a proteja interesele vitale
✓ Interesul public
✓ al unui operator sau al unei părți
terțe
CONSIMȚĂMÂNTUL este orice
manifestare de voință a unei
persoane libere, specifice,
informate, lipsite de ambiguitate,
făcută printr-o declarație sau o
acțiune fără echivoc cu privire la
prelucrarea datelor sale cu caracter
personal.
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Este interzisă prelucrarea:
✓ datelor cu caracter personal care
dezvăluie originea rasială sau
etnică
✓ opiniilor politice
✓ confesiunilor religioase
✓ convingerilor filozofice
✓ apartenențelor la sindicate
✓ datelor genetice
✓ datelor biometrice
✓ datelor privind sănătatea
✓ datelor privind viața sexuală sau
orientarea sexuală
Scandalul legat de colectarea
frauduloasă a datelor cu caracter
personal din conturile de pe rețeaua
de socializare Facebook de către
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firma Cambridge Analytica și apariția
GDPR au câteva puncte comune.
Coincidență sau nu, aplicare
legislației europene privind GDPR a
intrat în vigoare după scandal,
acesta apărând în presă în martie
anul acesta, iar GDPR a intrat în
vigoare pe 25 mai. Se poate
înțelege ușor că scandalul dintre
Facebook și Cambridge Analytica a
generat GDPR, însă nu este așa.
GDPR a început să prindă contur în
anul 2016, iar firma colecta date
încă din 2014. Dar cu siguranță
scandalul a accentuat importanța
prelucrării responsabile a datelor cu
caracter personal. Dacă GDPR intra

în vigoare mai devreme, firma
Facebook nu ar fi avut o criză de
imagine așa mare, poate chiar ar fi
fost evitat scandalul.
La ce folos ne poate fi un
antivirus dacă noi ţinem cu tot
dinadinsul morţis să aflăm de pe
Facebook ce personaj din Game of
Thrones suntem? Pentru cine nu
ştie, pe baza unei aplicaţii de quiz
dezvoltată de Cambridge Analytica a
fost exploatată naivitatea unor
oameni. Practic, aceştia au dat
acces nelimitat asupra tuturor
datelor personale în schimbul
completării unui test de
personalitate. Ironic, nu?

Căpitan Cătălina ȚURCAN
Singurul centru de studii exclusiv
în domeniul relațiilor publice, localizat
în Skopje, Macedonia, aprobat de
către Consiliul NATO(NAC) încă din
2013, PARC și-a deschis porțile în
2003 și este astăzi recunoscut drept
un Centru de Educație și Instruire al
țărilor membre și partenere NATO
(PTEC).
HUB-ul Europei în ceea ce
privesc relațiile publice, PARC
reunește astăzi specialiști în
comunicare din peste 40 de țări, în
vederea pregătirii, relaționării și
efectuării unui schimb de experiență
în domeniu.
Misiunea centrului este de a
pregăti personalul de relații publice
de pe teritoriul Macedoniei, dar și de
peste hotare, din forțele armate sau
aparținând altor instituții publice,
pentru a-și dezvolta abilitățile de
comunicare și pentru a oferi expertiza
necesară în acest sector în vederea
relaționării eficiente cu media pe timp
de pace, criză sau conflict.
În mediul de securitate
contemporan, importanța relațiilor
publice a devenit crucială. PARC are
în vedere prioritățile Alianței NordAtlantice, așa cum au fost stabilite la
summit-ul din Varșovia și ministeriala
NATO din decembrie 2016, și
anume, cele referitoare la întărirea
capabilităților în domeniul relațiilor
publice, vitală pentru creșterea
r e z i l i e n ț e i ș i co n t ra c a ra r e a

vulnerabilităților legate de războiul
hibrid, precum dezinformarea sau
propaganda.
Relațiile publice reprezintă astăzi
un element cheie în operațiile militare
întrunite și pentru un spectru larg de
activități ce vizează pacea și
securitatea. Astfel, rolul PARC-ului
este important nu doar la nivel
regional, ci și pentru NATO și
membrii săi din întreaga lume.
Nevoia de a crește capabilitatea în
domeniul relațiilor publice depășește
nivelul operațional și instruirea în
acest centru satisface această
cerință critică a partenerilor și
membrilor alianței.
Sprijinită încă din 2009 de regatul
Norvegiei, prin bugetarea activităților
academice anuale ale PARC-ului și a
modernizării infrastructurii și
echipamentelor, și de Marea Britanie
prin antrenarea experților englezi în

demersurile educative ale centrului,
PARC a stabilit relații strânse de
colaborare cu alte două centre PTEC
(din Sarajevo și Grecia), precum și cu
Centrul de Operații Media Întrunit din
Marea Britanie. Totodată, PARC este
sprijinit și de experți de la Divizia de
Diplomație Publică a NATO, SHAPE
și Școala NATO de la
Oberammergau.
PARC oferă anual 4cursuri
internaționale:
Curs de bază în relații publice (I și
II)
Curs de comunicare în situații de
criză
Curs de relații publice în operații
internaționale
Echipa de instruire mobilă PARCla cerere.
Informații legate de acest centru
sunt disponibile la adresa: http://
parc.mk/
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Florentina Mihalache

P e n t ru mu lț i d in t re n o i,
schimbarea este un concept care
aduce la suprafață anumite
incertitudini și temeri pe care, în
general, preferăm să le evităm. Cu
toate acestea, apar momente în
viață când dorința de a evolua și
circumstanțele în care ne aflăm, ne
ajută să acceptăm schimbarea și tot
bagajul emoțional care vine odată cu
aceasta. De aceea, decizia de a
pleca într-o țară străină reprezintă,
fără dar și poate, o reală provocare
pentru cei care sunt în căutarea unor
noi experiențe, care oferă atât
avantaje, cât și dezavantaje.
Astfel, întregul proces decizional
care precedă mutarea într-o altă țară
este doar începutul unui întreg șir de
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întâmplări și hotărâri care, inevitabil,
vor consolida drumul către o
schimbare mai mult decât benefică
pe plan personal. Această tranziție
de la familiar la necunoscut are, de
obicei, efecte asupra stilului de viață,
dar și asupra modului de gândire,
perspectivele noastre devenind mai
diverse, iar relația cu sinele, cine
suntem și ce ne dorim, va fi mult mai
clară.
Nu este, deci, un secret faptul că
o experiență precum aceasta
presupune adaptarea la o cultură
mai mult sau mai puțin diferită de
cea cu care suntem obișnuiți,
oferindu-ne oportunitatea de a
o b se r va ș i d e a î n ț e le g e
particularități și deosebiri culturale.

Tocmai din acest moriv, sunt de
părere că, pentru dezvoltarea
noastră personală și profesională,
inițiativa de a vizita diverse țări și de
a interacționa cu diferite tipuri de
oameni contribuie la acumularea
unor noi cunoștințe la nivel
intercultural, dar și la dobândirea
unor abilități și deprinderi deosebite,
toate acestea formându-ne și
ajutându-ne să asimilăm informații
astfel încât să ne putem adapta mai
ușor și să facem față problemelor
care se pot ivi.
Și, fiindcă tot a venit vorba
despre probleme, este adevărat
faptul că multe persoane pot avea
parte, la început, de un șoc cultural,
acesta manifestându-se odată ce
ajungem într-un mediu diferit cu
care, în primă instanță, nu reușim să
ne identificăm și care ne dă impresia
că nu vom reuși să ne integrăm. De
exemplu, dacă provenim dintr-o
cultură în care totul este liniștit și
lumea nu se grăbește, un șofer
agresiv, o persoană rece și irascibilă
sau graba de a rezolva orice
problemă cât mai repede ni se vor
părea lucruri cu care nu ne vom
putea obișnui. Însă, cu timpul, vom
constata că, încetul cu încetul,
începem să ne adaptăm noii culturi,
orientându-ne comportamentul în
funcție de modelul oferit.

În acest sens, urmează să vă
prezint realitatea aspectelor
abordate până acum prin prisma
experienței personale, observații și
exemple concrete venind în sprijinul
unei relatări cât mai veridice.
Așadar, voi începe povestea prin
a vă spune motivele pentru care am
decis să plec, pentru o perioadă, în
altă țară. Acestea sunt destul de
simplu de intuit, iar, pentru mulți
dintre noi, nu reprezintă ceva ieșit
din comun. Astfel, pentru a
experimenta ceva nou, diferit, dar și
pentru a mă dezvolta din punct de
vedere personal și profesional, am
decis că un periplu în Spania mă va
ajuta să evoluez.
Odată ajunsă acolo, prima
caracteristică pe care am remarcat-o
a fost faptul că spaniolii sunt oameni
calzi și energici, ceea ce nu a fost
chiar o surpriză, dacă luăm în
considerare felul în care sunt
portretizați în filme și mass-media.
Acolo nu există expresii precum
„Nu pot, nu am timp” sau „Sunt prea
obosit”. Spaniolii nu vin acasă,
obosiți după serviciu, își fac rutina și
se așază în pat sau pe canapea fie
pentru a se uita morocănoși la
televisor, fie pentru a dormi. Nu, ei
sunt oameni săritori, iar, când vin de
la muncă se relaxează un pic pentru
ca mai apoi să iasă la plimbare, să
bea un suc cu prietenii și familia sau
să cineze în oraș cu aceștia. Dacă
pe parcursul acestor ieșiri se
întâmplă să întâlnească o persoană
care are nevoie de ajutor, o vor ajuta
cu mare plăcere, indiferent de
naționalitatea sau aspectul acesteia.
Spre exemplu, dacă ați avea nevoie
de ajutor în legătură cu o adresă, vă
vor explica și vă vor îndruma în
direcția respectivă, iar, dacă este în
drumul lor, vă vor duce chiar până
acolo.

Datorită acestei atmosfere
destinse, majoritatea celor care au
hotărât să plece în Spania s-au
integrat cu ușurință, în special pentru
că nu există presiunea timpului care
se scurge prea repede, iar stresul și
problemele sunt tratate cu mai multă
acceptare și recursie. Astfel, dacă
ieși la o plimbare, fie că este
dimineață sau seară, vezi mereu pe
stradă oameni de diferite vârste
făcând sport sau alergând, placizi și
lipsiți de graba ce caracterizeaza
societatea din zilele noastre. Tinerii
își petrec timpul în compania altor
tineri, ies în parc, stau cu prietenii,
iar, în cazul în care cumva auzi din
spatele tău muzică, sigur este vreun
tânăr sau un grup de tineri care
ascultă muzică la telefon sau la boxa
portabilă, fără ca acest lucru să
deranjeze pe cineva, cei mai în
vârstă considerând că tinerii sunt
tineri și trebuie să se distreze.
Prin urmare, nu este deloc
surprinzător nici faptul că spaniolii
stau extraordinar și la capitolul
optimism. Veseli, fericiți și dornici de
călătorii, aceștia pleacă în vacanță
chiar și dacă au numai două zile
libere. În plus, sunt și foarte
spontani, iar, dacă se întâmplă să fie

la o terasă cu prietenii și unuia îi vine
ideea de a pleca să bea o cafea în
Portugalia, se urcă în mașină și
pornesc imediat spre destinație.
Observând această relaxare și
toleranță generală, nu este de mirare
că oamenii sunt mai calmi, tinerii
cântă ca să caștige un ban în plus,
fără să fie jigniți, iar viața este mult
mai liniștită.
Spaniolii sunt, așadar, oameni
foarte primitori, joviali, sinceri și
sociabili, iar această atitudine mi-a
oferit imboldul de a mă simți mândră
că sunt româncă și că sunt apreciată
pentru asta. Astfel, am avut parte de
un moment minunat când într-o zi, în
magazinul în care lucram, a intrat o
doamnă și, vorbind cu ea, aceasta
mi-a spus: „Se nota que sois
Rumanos, es que todo es muy
limpio”. Fraza poate fi tradusă în
următorul fel „Se cunoaște că sunteți
români, totul este foarte curat”. Este,
într-adevăr ceva deosebit să primești
un compliment ca acesta.
Desigur că am întâlnit și
persoane care nu au fost încântate
de faptul că sunt din România, cauza
acestei percepții eronate fiind
reprezentată de stereotipurile car ne
sunt atribuite. Însă, precum
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spune proverbul „Fiecare pădure
are uscăciunile ei”, nimeni nu este
perfect și nu putem obliga pe
nimeni să ne tolereze în totalitate,
dar putem găsi, cu siguranță, un
loc în care oamenii să ne accepte
exact așa cum suntem.
Din fericire, acest vibe pozitiv
este valabil și în trafic, agitația
specifică României lipsind cu
desăvârșire în Spania. În acest
context, un exemplu bun este
următorul: dacă cineva dorește să
iasă dintr-o parcare, un spaniol
oprește imediat și așteaptă
răbdător ca celălalt să iasă, fără a
claxona sau a recurge la injurii.
Atitudinea calmă și politicoasă nu
este rezervată numai în
interacțiunile dintre șoferi, ci și în
cele cu pietonii, care, atunci când
un șofer oprește pentru a le facilita
trecerea, aceștia îi mulțumesc.
Înțelegerea, răbdarea și
respectul, își fac simțită prezența și
în transportul public. Așadar, dacă
o femeie trecută de vârsta a doua
stă pe scaun și urcă o femeie
însărcinată, femeia în varstă
se ridică pentru a ceda locul
respectivei. În trafic,
autobuzele au prioritate, iar cei
care folosesc mijloacele de
transport în comun urcă prin
față, în ordinea în care au
ajuns în stație, și coboară pe
la ușile din mijloc. În situația în
care transportul public
reprezintă un impediment,
taxiurile stau la dispoziția celor
care doresc să ajungă mai
repede la destinație și, în
această privință un lucru m-a
frapat: taximetriștii nu te
ocolesc și nu te refuză, chiar
dacă nu știi drumul exact spre
destinație. Nu te privesc de
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sus, nu te cataloghează în niciun
fel și, până la proba contrarie, îți
sunt buni prieteni.
Toate aceste caracteristici,
atitudini și comportamente sunt
rezultatul unei educații eficiente,
copiii învățând, încă de la gradiniță,
să numere, să citească, să facă
socoteli și chiar să vorbească cel
puțin o limba străină, aceasta din
urmă contribuind la crearea unor
interacțiuni pozitive cu cei care
provin din alte culturi.
Din experiența mea, am învățat
că este minunat să ajungi să
trăiești într-o cultură diferită de cea
în care te-ai născut și că trebuie să
ai voință și să încerci să te identifici
cu mediul în care urmează să
trăiești ca să te poți descurca. Este
la fel de adevărat și că suntem
oameni și avem sentimente, iar
mutarea într-o altă țară, departe de
casă, este, uneori, grea. Prin
urmare, apare tendința de a căuta
lucruri care ne amintesc de casă,
precum mâncarea românească
dintr-un restaurant cu specific

românesc sau un colectiv de
români care locuiesc în țara în care
ne-am mutat, dorința de a aduce
lucrurile și obiceiurile de acasă mai
aproape fiind deosebit de mare.
Este dificil, la început. Sunt
momente în care te poți simți
singur, frustat, ca și cum nu îți
găsești locul și nu faci parte din
acea societate. Dacă nu știi limba,
îți este și mai greu să te adaptezi,
să îți găsești un loc de muncă, să
îți faci prieteni, să experimentezi
lucruri noi care să te ajute să ieși
din zona ta de confort și să îți
creezi o nouă rutină. Această
schimbare ține doar de tine, de
ceea ce îți dorești tu și de cât de
mult îți lași mintea să se deschidă
și să capteze informații din noul
mediul. După cum am spus, este
difícil, însă merită tot efortul,
deoarece, în final, vei deveni un
nou tu, mai matur și mai
responsabil, capabil să te adaptezi
unei alte culturi.
În final, dacă într-adevăr există
dorința de a pleca în altă țară,
sfatul meu este să vă
documentați foarte bine în ceea
ce privește cultura acelei țări,
să învățați limba cât de bine
puteți, chiar dacă știți deja una
de circulație internațională,
căci, dacă vă veți duce într-un
bar de la periferia orașului și
veți folosi limba engleză pentru
cere o apă, este posibil să nu
primți ceea ce ați cerut. Lăsațivă purtați de val, de
entuziasmul necunoscutului.
Doriți-vă să vă adaptați și o veți
face. Fiți deschiși la tot ce este
nou și noul va deveni parte din
voi, transformând această
experiență înfricoșătoare în
una de neuitat.

Luana CIOBOTARU

Pentru mulți dintre noi, educația
reprezintă un element fundamental
în formarea unui om, dezvoltarea
sistemelor de învățământ fiind o
prioritatea pentru majoritatea
statelor. Așadar, iată că aducem din
nou în actualitate un subiect delicat
şi de mare interes pentru România
zilelor noastre, şi anume sistemul
educaţional, care, fie vorba între
noi, nu este unul tocmai productiv şi
un pune întotdeauna accent pe
interesele elevului sau ale
studentului.
Deși România se află într-un
moment de răscruce, încercând să
dovedească că are capacitatea de
a participa la competiţia de
amploare deschisă de sistemele
educaţionale europene, nu toate
obiectivele sunt îndeplinite. Chiar
dacă străinii îşi exprimă interesul

pentru a studia în România, în
special la nivel academic, aceștia
se lovesc de zicala „pe afară-i
vopsit gardul, înăuntru-i leopardul”,
care se aplică întregului sistem
educațional românesc.
Cu alte cuvinte, ceea ce le este
prezentat posibililor studenţi sau
elevi nu corespunde în totalitate cu
ceea ce descoperă ei pe durata
studiilor în România.
Pe lângă sistemul tradițional, în
țara noastră funcționează o rețea
de școli private aflată în continuă
dezvoltare, școli unde copiii din
familii cu posibilități financiare peste
medie fac cunoștință cu un mediu
modern de învățare, mai dinamic și
mai atractiv decât clasica abordare
„learning ≠ fun”. La acestea se
adaugă instituțiile care folosesc o
metodă de educație alternativă –

Waldorf, Montessori, Step by Step,
Freinet sau Planul Jena. Nu vom
dezvolta aceste metode de
educație alternativă pentru că nu
fac subiectul articolului nostru, însă
le-am amintit pentru a arăta faptul
că în România există și alte opțiuni
pentru a beneficia de o educație
adecvată, altele decât cele pe care
le oferă statul.
Astfel, ajungem la capitolul școli
publice. Acestea funcționează după
un model pe care deja îl cunoaștem
cu toții mult prea bine, sistemul
public de învățământ fiind criticat
aspru din cauza defectelor sale la
nivel tehnologic și pedagogic,
prezentând, deseori, o imagine a
extremelor – de la școli de top, cu
rezultate foarte bune, la școli cu
grupuri sanitare insalubre și rate de
promovare foarte scăzute, chiar
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Astfel, ajungem la capitolul școli
publice. Acestea funcționează după
un model pe care deja îl
cunoaștem cu toții mult prea bine,
sistemul public de învățământ fiind
criticat aspru din cauza defectelor
sale la nivel tehnologic și
pedagogic, prezentând, deseori, o
imagine a extremelor – de la școli
de top, cu rezultate foarte bune, la
școli cu grupuri sanitare insalubre
și rate de promovare foarte
scăzute, chiar aproape de zero.
Printre dezavantajele clare şi
vizibile ale învăţământului
românesc sunt condiţiile care lasă
de dorit atât în şcoli şi licee, cât şi
în universităţi. Când spunem acest
lucru, ne referim strict la investiţiile
care se fac în clădiri şi aparatură.
Ministerul Educaţiei face investiţii
doar pe hârtie sau, dacă acestea
sunt totuşi făcute, au o calitate
îndoielnică şi, uneori, chiar îţi pot
pune viaţa în pericol. Dovada ce
vine în sprijinul afirmaţiei noastre,
este incidentul petrecut într-o
şcoală din Bucureşti pe data de 25
mai 2017, când întreg tavanul unui
hol s-a prăbuşit. Prin urmare, după
cum observăm cu toţii, în
majoritatea şcolilor din România
sălile de clasă nu au mai fost
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renovate de mult timp, iar terenurile
şi sălile de sport sunt nesigure, fie
dotate necorespunzător fie, mai
rău, nici măcar nu există.
O altă lacună existentă în
sistemul de învăţământ românesc,
este reprezentată de accesul redus
la noile tehnologii. Studiile arată că
doar unul din 250 de elevi de clasa
a VIII-a are acces la un calculator
sau laptop cu o conexiune la
Internet. Această problemă este
una destul de gravă, deoarece
avantajul oferit de tehnologie este
unul foarte mare, iar Internetul ar
face munca pe care o depun elevii
şi studenţii mult mai uşoară. Prin
intermediul calculatorului şi,
automat, prin Internet, informaţia
ajunge mult mai repede și mai
eficient la cel care o solicită,
reprezentând un avantaj
semnificativ pentru acesta.
Însă, problemele prezentate
anterior un sunt singurele cu care
se confruntă sistemul nostru de
învățământ, numărul mare de elevi
fiind o altă provocare pentru şcolile
și universitățile din România. Prin
urmare, atât în mediul urban, cât şi
la periferiile marilor oraşe acest
aspect negativ este unul întânit
frecvent. Efectele supra-aglomerării

din clase se răsfrâng, așadar,
asupra rezulatelor pe care le obțin
elevii, acestea fiind, de multe ori, la
limita minimă, nu la cea maximă.
Mai mult, performanțele elevilor,
dar și ale studenților sunt
influențate major și de pregătirea
pe care o primesc din partea unor
cadre didactice alese, deseori,
după criterii
de selecție mai
„relaxate”.
În conesecință, conform
Federației Sindicatelor Libere din
Învățământ (FSLI), România este
singura țară din Uniunea
Europeană în care există profesori
necalificati, în aceasta situatie fiind
2% dintre cadrele didactice. Cauza
acestui dezastru educațional o
reprezintă lipsa serviciilor de
consiliere și orientare în carieră de
care mulți tineri au nevoie înainte
de a alege să devină profesori, De
asemenea, statutul nu tocmai
favorabil al profesorilor și salariile
necorespunzătoare sunt și ele
motive pentru care există în sistem
un număr de 4500 de locuri de
posturi ocupate de cadre didactice
necalificate. Reprezentanții FSLI
susțin că această situașie este
rezultatul faptului că acest fenomen
a fost tolerat prea mult timp.

Soluții pentru îmbunătățirea
sistemului educațional au fost
propuse de mai multe instituții și
organizații, printe care Uniunea
Europeană și organizația „Salvați
copiii”.

Prin urmare, Comisia
Europeană a sugerat României
următoarele modificări:
 Promovarea excelenţei în
educaţia vocaţională
(profesională) şi training (VET.
 Creşterea performanţelor
şcolare ale copiilor care
abandonează şcoala, punând
accent pe alfabetizarea
acestora, cât şi implementarea
de strategii bazate pe studii
care să ajute la prevenirea
abandonului şcolar.
 Promovarea acumulării de
abilităţi transdisciplinare, dar și
formulareaa unor metode de
verificare ale acestor abilităţil.
 Reducerea numărului de adulţi
necalificaţi (stagii de practică la
co mpan ii şi exp e rien ţă
acumulată în afara şcolii).
Printre recomandări se află și
formularea unui ghid
educaţional care să ofere
training specific pentru fiecare
individ în funcţie de domeniu.
 Modernizarea şcolilor cu noi
tehnologii (calculatoare,
tablete) pentru a le facilita
elevilor accesul mai rapid la
informaţie.



Educarea profesorilor în ceea
ce priveşte noile metode de
predare. Îmbunătățirea calității
actului pedagogic, prin
pregătirea şi instruirea
constantă a cadrelor didactice
astfel încât acestea să poată
face faţă noilor elemente şi
schimbărilor.
Organizația „Salvați copiii”, a
inclus propriile soluții în documentul
intitulat „Manifestul pentru Dreptul
la Educație”. Astfel, cele 10
modificări propuse de aceștia sunt:
 Utilizarea a minimum 6% din
PIB pentru educație si
transparență în folosirea
banilor publici
 Asigurarea accesului universal
la educație preșcolara, primară
și secundară pentru toti copiii
 Curriculum modern, actualizat
științific și bazat pe cercetări și
bune practici
 Incluziunea școlara a copiilor
cu dizabilitati
 Adoptarea și implementarea
Strategiei Naționale și a
planului de acțiune privind
educația timpurie Introducerea educației
interculturale și a educației
pentru toleranță și eliminarea
discriminării
 Participarea copiilor în procesul
decizional al școlilor (obiectiv
propus de copii)
 Asigurarea serviciilor de
consiliere prin creșterea
numărului de consilieri școlari
 Consolidarea cooperării dintre
sectorul public și organizațiile
neguvernamentale

La finalul acestui articol, putem
constata următoarele: sistemul
e du ca ţ ion a l ro mân e sc a re
probleme destul de mari din punct
de vedere al eficienţei și calității,
fiind incapabil să concureze cu alte
sisteme din Europa, fiind tocmai la
periferia performanţelor în acest
domeniu.
Așadar, nu este de mirare faptul
că învăţământul românesc, în ciuda
avantajelor pe care le prezintă, are
numeroase carenţe care creează
un unui decalaj semnificativ între
România şi celelalte state din
Uniunea Europeană.

Un lucru este cert, un sistem
educaţional bine consolidat şi de
calitate are ca scop principal
crearea unui proces de învăţare
continuă, care să dezvolte
societatea la niveluri multiple prin
promovarea iniţiativei și a inovațiilor
a eficienței, echității şi a unui
sistem de valori bine definit. Mai
mult, îi responsabilitatea formării
individului și a corectării erorilor
atitudinale și de comportament.
În urma celor prezentate,
concluzia este că restructurarea
sistemului de învățământ românesc
este absolut necesară, fiind unul
dintre principalii factori care
contribuie la dezvoltarea oamenilor
și a societății pe toate planurile.
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Andreea Theodora Drăghici
4. Ce carte ți-ar plăcea să
primești cadou?

d. Unei persoane care ți se pare
interesantă

a.
b.
c.
d.

8. Ai șansa de a participa la un
reality show. Ce alegi?

Supă de pui pentru suflet
O scurtă istorie a timpului
Cum se face
Carte de artă pentru măsuța de
cafea

5. Cum preferi să-ți petreci timpul
liber?
1. Dacă ai avea o seară liberă, ce

ai prefera să faci?
a. Să mergi la o petrecere
b. Să stai acasă și să navighezi
pe internet
c. Să-ți dedici timpul hobby-ului
preferat
d. Să mergi la un film
2. Când citești un ziar la ce
secțiune te uiți prima data?
a. Coloana de sfaturi sau
scrisorile către editor
b. Știri, politică
c. Sport
d. Divertisment
3. Ce ai prefera să faci la o
petrecere?
a. Să întâmpini oamenii la ușă
b. Să te alături unei discuții privind
evenimentele curente
c. Să faci aperitivele
d. Să distrezi invitații
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a. Să stai cu prietenii la o cafea și
o șueta
b. Să-ți organizezi dulapurile
c. Să lucrezi în grădină sau să
repari ceva prin casă
d. Să scrii poezii
6. Este rândul tău să alegi filmul.
Care este prima alegere?
a. O comedie romantică, precum
Sleepless in Seattle
b. O dramă care îți dă subiect de
gândire, precum A Beautiful
Mind
c. Un film de acțiune și aventură,
precum Star Wars
d. Un film independent, precum
What the Bleep Do We Know?

7. Te afli la un eveniment social.
Cui ai prefera să te alături?
a. Unui grup mare în care se râde
mult
b. Unui grup mic, discuție animată
c. Mai multor persoane care joacă
biliard sau darts

a. Un show în care aptitudinile
interpersonale te-ar putea ajuta
mai mult, precum Survivor, The
Apprentice sau The Bachelor.
b. Niciunul. Crezi că reality showurile sunt o pierdere de timp.
c. Un show care îți oferă șansa de
a schimba ceva, precum
Trading Spaces (schimb de
mame)
d. Un show în care poți câștiga cu
ajutorul talentului tău, precum
American Idol (canto), Last
Comic Standing (comedie) sau
Project Runway (moda)
9. Ce însușire ar spune prietenii
tăi că te caracterizează cel mai
bine?
a.
b.
c.
d.

Popular
Inteligent
Îndemânatic
Creativ

Mergi pe următoarea pagină și
află ce carieră ți se potrivește! :)

Dacă ai răspuns majoritatea
D: Cariera ideală pentru tine
implică cel mai probabil creativitate.
Posibile ocupații în domenii de
acest fel sunt: interpret vocal sau
instrumental, fotograf, scriitor, artist
grafic, decorator de interior, fashion
designer.

După ce ai completat toate
întrebările, revizuiește răspunsurile
pentru a vedea ce răspunsuri
predomină: a, b, c sau d.

INTERPRETARE:
Dacă ai răspuns majoritatea
A: Cariera ideală pentru tine
implică cel mai probabil munca
împreună și cu oamenii. Printre
aceste ocupații sunt incluse
următoarele: negociator, instructor,
antrenor, consultant, purtător de
cuvânt, însoțitor de zbor asistent.
Ai putea alege o carieră chiar și în
următoarele domenii: învățământ,
resurse umane, relații publice,
asistență personală și socială.

Dacă ai răspuns majoritatea C:
Cariera ideală pentru tine
implică cel mai probabil a lucra cu
diverse obiecte. Competențele
necesare pentru aceste slujbe sunt:
precizie, dexteritate, asamblare,
operare, manipulare, controlare,
alimentare. Posibile cariere sunt:
bucătar, cofetar, tâmplar, mecanic,
negustor de antichități, dresor.

Dacă
ai
răspuns
majoritatea B: Cariera
ideală
pentru tine implică cel mai probabil
a lucra cu informațiile. Aceste
ocupații
includ:
sintetizare,
coordonare, analizare, comparare,
copiere, informatică. Posibile
cariere sunt: asistent bibliotecar,
editor, dezvoltator web, organizator
profesionist, contabil, detectiv
privat.
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SFATURI DE LA 18 LIDERI
DE SUCCES
1. Exersează autocontrolul și
învață să îți schimbi
comportamentul: maturizează-te
admirând oameni maturi și
”copiind” de la ei moduri de
gândire și acțiune. (Warren
Buffett)
2. Când te afli pe un drum și nu-ți
place ce vezi în față, dar nici nu
vrei, sau nu poți, să te întorci la
ce ai lăsat în urmă, fă un pas
lateral și deschide un alt drum,
diferit. (Maya Angelou)
3. Angajează-te cu bucurie și umor
(have fun) într-un proiect viitor și
nu te mai gândi la trecut.
(Richard Branson)
4. Tratează cel mai mare eșec ca
pe un dar: el este cea mai bună
trambulină pentru un mare
succes, dacă îți folosești
resursele ca să produci ceva
pentru alții și perseverezi
suficient. (J.K. Rowling)
5. Caută o cale să spui ”Da” cât
mai multor lucruri: să ai
experiențe noi, să ieși cu
prietenii, să înveți. (Eric
Schmidt)
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6. Fă ceva benefic pentru alții; nu e
suficient să-ți urmeazi pasiunea,
pune-ți pasiunea în slujba altora.
(Steve Jobs)
7. Simplifică: învață să deosebești
ce e important, necesar și
suficient și investește (bani,
energie, timp, emoție) doar în
ele. (Bill Gates)
8. Alternează timpul în care te
dedici 100% muncii, cu pauze
pentru ”ieșire totală din priză”,
odihnă, relaxare. (Arianna
Huffington, CEO)
9. Adoptă atitudinea unui om care
experimentează, explorează,
descoperă, învață; nu-ți dori să
realizezi neapărat foarte multe
sau ceva măreț în tinerețe
(Stewart Butterfield)

10. Curaj, asumă-ți riscuri: Almost
nothing you’re worried about
today will define your tomorrow.
(George Stephanopoulos)
11. Angajează-te în orice job care
trezește în tine un interes de
cunoaștere, dezvoltare; nimeni
nu rămâne astăzi la primul job.
Și învață cele mai noi tehnologii
(Marla Malcolm Beck)
12. Muncește mai mult decât oricine

altcineva din jurul tău. (T.J.
Miller)
13. Fă-ți un plan clar de carieră
pentru următoarele 12 – 24 luni.
(Eric Schmidt)
14. Acționează echilibrat când ceri
să ți se recunoască meritele :
dacă ții să devii un superstar la
locul de muncă, îți poți periclita
cariera. (John Chen)

15. D e p ă șe ș t e -ț i n e v o i a d e
securitate și fă pasul către
necunoscutul pe care nu-l poți
controla ; a fi înțelept înseamnă
să accepți incertitudinea, nu să
exagerezi în prudență. (Deepak
Chopra)
16. ”Fii suficient de răbdător să
înveți și suficient de nerăbdător
ca să-ți asumi riscuri” (Cynthia
Tidwell)
17. Fă propriile alegeri, nu asculta
sfaturile părinților când e vorba
de carieră. Orice alegi, asumă-ți
riscul să ai un mare eșec, nu
alege gândindu-te doar la
succes, bani și siguranță. (Brian
Chesky)
18. Tratează cu respect pe oricine,
indiferent de poziția socială.
(Rick Goings)

Programele de studii
universitare
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