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Festivalul Bucovina.  
Ediţia III. 2009

Grupul de Iniţiativă Basarabeană a organizat în perioada 
26-29 noiembrie Festivalul Bucovina, aflat la a III-a ediţie, 
pentru a aminti românilor că s-au împlinit 91 de ani de la ziua 
unirii Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918).  Unul dintre 
scopurile fundamentale ale Festivalului a fost sărbătorirea şi 
susţinerea multiculturalităţii, diversităţii în România şi accentu-
area valorilor europene. Un alt scop a fost sărbătorirea eroismu-
lui şi înţelepciunii strămoşilor noştri, pentru că fără istorie, fără 
idoli şi eroi nu am fi existat până astăzi.

Partenerii principali care au susţinut GIB Cluj şi care au 
contribuit la organizarea Festivalului sunt: Casa de Cultură a 
Studenţilor, Consiliul Local Cluj–Napoca, Universitatea 
Babeş-Bolyai (UBB), Biblioteca Centrală Universitară (BCU), 
Iulius Mall.

Programul festivalului a fost interesant şi diversificat, în 
cele patru zile  au avut loc: lansarea de cartea a satiricului Efim 
Tarlapan, expoziţii de fotografie, concurs de cunoştinţe generale 
între ONG-uri ,,Ce? Unde? Când?’’, scenetă despre tradiţiile de 
iarnă ale etnicilor români din Bucovina de Nord, proiecţii de 
film, training-uri, activităţi sportive precum ,,Cupa GIB la 
Fotbal’’, a fost organizată şi o vizită a muzeelor din Cluj.

  De asemenea  în incinta Cantinei din cadrul Complexului 
Hașdeu au fost instalate câteva ateliere care au permis 
studenților clujeni să-și manifeste spiritul artistic. Atelierul  
”Hand-made” a oferit posibilitatea aplicării artei Origami și a 
creării felicitărilor cu diverse tematici. O parte din obiectele 
create au fost expuse în cadrul unei mini-expoziții la etajul 2 al 
Cantinei. Cei pasionați de muzică și de dans s-au lăsat purtați de 
emoțiaemoția momentului în Atelierul ”Simte…”, unde au fost învățați 
să danseze și să cânte la chitară. Am avut parte și de un mini-
concert din partea unui grup de chitariști amatori, care a adus 
zâmbete și voie bună celor prezenți.

În așa fel, cei mai îndrăzneți, dar și cei mai timizi 
îndemnați de zâmbetele organizatorilor  s-au implicat în 
acțiunile organizate, contribuind la realizarea unui eveniment 
cultural reușit. 

ScenetaSceneta despre tradiţiile de iarnă din Bucovina de nord a 
fost posibilă datorită lui Alexei Sprid care fiind din satul Boian 
(Ucraina) a făcut rost de costume originare şi foarte colorate, 
ţesute de bătrânele din sat, deşi nu a avut mult timp la dispoziţie 
a reuşit să-i facă pe spectatori să admire costumele şi să devină 
curioşi, dar şi entuziasmaţi că au avut  ocazia să vadă o parte din 
tradiţiile de crăciun ale românilor din Ucraina.

ConcursulConcursul ,,Ce? Unde? Când?’’ a fost foarte palpitant 
pentru participanţi, care erau foarte competitivi. Au concurat 
patru grupe de studenţi atât de la  ONG-uri din Cluj, printre care 
PATRIR şi SSE, cât şi  studenţi basarabeni din diferite centre 
universitare ale României, precum, Iaşi, Galaţi, Timişoara, 
Braşov, Oradea şi Suceava. Echipele câştigătoare au primit 
diplome şi cărţi din partea organizatorilor.

ÎnÎn ultima zi a festivalului a avut loc conferinţa  
,,Românism şi discurs politic în contextul identităţii europene. 
Românii din Ucraina’’. Dezbaterea a încununat cele patru zile de 
Festival, dorindu-se a fi o acţiune în care, pe lângă discuţiile pe 
marginea temei conferinţei să facem şi o concluzie  asupra eve-
nimentului, în general, şi să subliniem atât aspectele negative cât 
şi cele pozitive ale Festivalului.

Una dintre motivaţiile care a dus la iniţierea acestei 
conferinţe este dorinţa ,,Grupului de Iniţiativă Basarabeană’’  de 
a crea un cadru flexibil, lejer, care să acorde posibilitatea tiner-
ilor să-și expună opiniile, propunerile, soluţiile la problemele pe 
care se pune accent, astfel să-şi dezvolte abilităţile de comuni-
care, oratorice, analitice, critice cu privire la subiectul discutat.  
O altă motivaţie este de a analiza, identifica, principalele discur
suri existente la nivelul societăţii româneşti şi ucrainene în 
privinţa minorităţilor etnice, metodele, politicile publice prin 
care ambele state reuşesc să gestioneze diversitatea.  Perspectiva 
UE în ceea ce priveşte minorităţile etnice, relaţiile politico-
diplomatice dintre România şi Ucraina.
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Conferinţa  
,,Românism şi discurs politic în
 contextul identităţii europene. 

Românii din Ucraina’’

A   ”H n -ma ”

S et “C ” 



Printre invitaţi s-au numărat reprezentanţii Asociaţiei 
pentru carte şi literatură Bucovina, profesori universitari şi 
masteranzi, tineri români din Ucraina.

Pe lângă activităţile culturale, nu a lipsit şi distracţia, 
fiind organizat în a treia zi de Festival Cheful Basarabe-
nilor în Clubul Kharma, unde tinerii români şi basarabeni 
au dansat şi au legat noi prietenii. 

În continuare câteva părere ale tinerilor despre Festi-
valul Bucovina.

Festivalul a fost foarte fain, mi-au plăcut foarte mult 
tradiţiile de iarnă ale românilor din Ucraina, mai ales 
felul în care a transpus Alexei Sprid sceneta în cuvinte şi 
gesturi, a creat… aşa multă veselie, chiuiam pe acolo, am 
şi dansat. Chiar dacă era frig afară eu aş mai fi stat în 
piaţa Matei Corvin să dansez hora cu colegii. Mi-a mai 
plăcut şi conferinţa cu românii din Ucraina organizată de 
Dana,Dana, mi-au plăcut în special discuţiile la care s-a ajuns. 
Sandu

Mi-a plăcut majoritatea activităţilor de la Festival, 
atelierul de chitară a fost interesant, dar, ceea ce nu mi-a 
plăcut a fost prezenţa redusă, e drept, că se justifică prin 
faptul că majoritatea studenţilor erau plecaţi acasă fiind 
în preajma sărbătorii unirii, mi-a plăcut şi conferinţa, deşi 
eram un pic obosit discuţiile au reuşi să mă facă să fiu 
atent. Dinu

,,Bucovina”,,Bucovina” ca festival s-a regăsit foarte mult în 
munca tinerilor studenţi care s-au implicat iniţial din curi-
ozitate, dar mai apoi au descoperit că e foarte captivantă 
munca în echipă şi, sinceră să fiu, ne-am apropiat mult 
unii de alţii. Am fost impresionată de ideile studenţilor de 
anul I care au fost mai curajoşi ca noi, anul trecut, şi astfel 
am reuşit să ducem la bun sfârşit un festival mult mai 
frumos.frumos. Din toate activităţile care au întregit programul 
celor 4 zile de festival, mie personal mi-a plăcut modul în 
care s-au organizat atelierele de dans, origami si chitară. 
Ana

Sub egida Festivalului Bucovina, organizat de către 
echipa GIB Cluj, au fost reuniţi tinerii interesaţi de obi-
ceiuri, istorie, fapt pentru care evenimentul ar putea fi 
cotat ca unul extrem de util si semnificativ din prisma 
verticalităţii valorilor, păstrării autenticităţii acestora, 
dar şi promovarea lor din generaţie în generaţie.

Festivalul a fost o bună oportunitate de a crea armo-
nia dintre costumul tradiţional, tehnica modernă, chitara - 
veşnic originală, desenul şi dansul ca mijloc de exprimare 
a sentimentelor lăuntrice a tuturor celor implicaţi - 
români, basarabeni, ucraineni. Organizarea timpului efi-
cient prin repartizarea pe activităţi a persoanelor respon-
sabile a fost unul din punctele forte care au permis realiza
rea a mai multor obiective concomitent. Evident, acestea 
nu ar fi fost la fel de bine realizate, dacă ingeniozitatea şi 
firea artistică a persoanelor implicate nu ar fi fost utilizate 
cu mare generozitate și drag. Mi-a plăcut cel mai mult 
spectacolul cu tradiţiile de iarnă organizat de Alexei 
Sprid, a fost foarte interesant, mai ales că eu l-am ajutat 
pe el şi dansatorii lui să se îmbrace în costumele lor foarte 
frumoase.frumoase.  Valentina

Mi-a plăcut atelierul, nu prea am reuşit să văd tot, a 
fost foarte interesant în general şi mi-a plăcut să lucrez 
împreună cu ceilalţi, au ieşit lucruri foarte drăguţe, în plus 
mi-a plăcut mult şi sceneta lui Alexei.  Irina

Constanţa Cucu
Daniela Cervinsc i

Atelierul de Ghitară

Invitat special Alexei Sprid 
(centru)

Oaspeţii 
Festivalului Bucovina,
Membri LSBR 
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Discovering the unknown
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I am eager to find out more about the social and economic situation 
in Romania. And of course how minorities are being treated, such as 
people from Moldavia. On top of all, I am looking forward to find out 
what draws Moldavian young people to leave their country and try their 
luck somewhere else.

II do know that there is still a lot of poverty in Eastern Europe. But 
there is also poverty in other European countries, such as Spain and 
Greece. Europe is very diverse, and in its diversity lays its power. As a 
Swiss, I live on the top level of European standards. I am fully aware of 
the fact that our standard is not the average. But for this, it has also to be 
understood that Switzerland was once a poor country as well and it took 
even centuries to turn my country into one of the most innovative econo-
mies in the world.mies in the world.

I think even though there are still a lot of people that have to lead 
an easy life in Eastern Europe, many of the countries are much better off 
now than hey were two decades ago. There is no reason that this process 
needs to be reversed. And it’s you, the young people of today, who have 
the power, the ambition and the knowledge to keep this important pro-
cess of improving your country going.

Sven Gallinelli, Switzerland   

Isn’t it unbelievable: Just twenty years ago, there was a tough 
border between Eastern and Western Europe. The border was not only a 
physical, but also mental. People here and there didn’t know much about 
each other and what they knew was quite often based on unrealistic ste-
reotypes.

Since the iron curtain has come down in November 1989 Europe 
needed to be defined in a new way. Suddenly, a continent grew together 
and Eastern and Western Europeans had the chance to get in touch to-
gether. Since then, this new co-existence has grown and grown and 
turned into the integration of Eastern Europe into the European Union.

It is amazing for me when I travel through the Eastern part of our 
continent to see that there are still a lot of differences. Not only mentally, 
much more economically. Even though some countries have made great 
developments, they are still behind the standards of the West. But on the 
other hand it has to be acknowledged that Eastern European countries 
have developed a lot since they got rid of the old communistic system. 
And, in my view, this is also thanks to the youth. Each time when I vis-
itedited Eastern European countries I was surprised how ambitious young 
people are. How entrepreneurial they act and how they really have the 
spirit of working hard to bring their country further.

It is so surprising for me because it’s exactly the enthusiasm that I 
miss sometimes in young people that I meet here. I live in Switzerland, 
which is maybe the wealthiest country in the world. Wealth is a good 
thing if a lot of people can participate in it, which is definitely the case 
here. But wealth can also make people lazy, especially the youth. As they 
are provided with all what they need, they lay back and put on this 
“serve-me”-attitude. Of course, this is one of the disadvantages when a 
country has a high standard of living: People can be spoiled.country has a high standard of living: People can be spoiled.

In contrast, many Eastern European countries still have to work 
hard to get out of poverty. It is fascinating for me to see that the young 
people really seem to share a dream of a better country and that they are 
determined to work for it. And I do know that it is not always easy. There 
are drawbacks, especially where the economic situation is devastating 
and young people do not see any future for themselves. Which leads to 
emigration because they want find their luck elsewhere. They cannot be 
blamed.blamed. I have friends in the Baltic countries that are intelligent, smart 
and willing to bring their country to the next level. But as they all lost 
their job and couldn’t even afford food on a daily basis, they left to Ger-
many and England.

So even though I am fascinated by seeing the ambitious youth, it 
also makes me sad that it is impossible for them to survive in a political 
system that has failed to build up a long-lasting job market and that is 
still intrigued by politicians whose first priority is to use the governmen-
tal structures to make themselves richer, while the people in the country 
are suffering.

I am really looking forward to my stay in Cluj. I have never been 
to Romania and so I am excited about what I will find and discover, 
about how the people will be and how the country is run. I read a couple 
of articles about the most recent political developments in Romania and 
I really was disappointed by the fact that elections still need to be de-
cided in courtrooms. In the other hand: At least there is the possibility to 
vote – something that people would have dreamt about not so long ago.
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Jurnalul bobocului
Alina Tcaci

În interiorul tău creşte un vulcan, simţi 
o căldură insuportabilă, în acelaşi timp parcă 
ai impresia că cineva aruncă cuţite în tine, le 
simţi, iar sângele tău încearcă sa îl topească.

Cât de confuz eşti!Cât de confuz eşti!
Priveşti în jur şi ţi-ai dori ca sufletul să 

se dezbrace de trup şi să se plimbe, acum 
undeva,  pe meleagurile natale.

ClujulClujul a înghiţit toată fiinţa mea, mă 
simţeam singură, aveam impresia că voi 
rătăci ore întregi, înconjurând aceleaşi 
străzi, nici nu mă mai simţeam eu, mergeam 
ca un robot privind prin părţi şi…şi in sfârşit 
văd: ,,200m UBB”,eram cel mai fericit om!

OareOare cât voi purta pe mine pielea 
aceasta de boboc? Oare cât timp voi umbla 
buimacă, nefiind în stare să memorizez 
câteva puncte de reper pentru a mă orienta in 
spaţiu?  Oare cât timp voi zâmbi auzind 
,,servus” (când l-am auzit pentru prima oara 
m-am gândit că poate e un nume  şi ştiu că şi 
mulţimulţi alţi boboci s-au gândit la fel, dar nu 
vor recunoaşte niciodată, pentru că în 
această şi constă arta de a fi boboc: nu ştii 
nimic, dar îmbraci o mască atât de serioasă 
pe faţă de parcă ai cunoaşte tot)?

Toate acestea roiau prin mine când am 
primit semn de la ,,îngerul meu păzitor’’        
(Fiecare boboc are un înger păzitor foarte 
răbdător). El mi-a zis că e timpul să fiu 
curajoasă şi să încerc să muşc din ceea ce 
înseamnă Clujul şi viaţa de student. A 
umblat cu mine o zi întreagă, nu ştiu cum de 
a a avut atâta răbdare, mi-a arătat cum se 
respiră în Cluj, îmi răspundea la orice în-
trebare, nu se supăra dacă mă întreba pe ce 
stradă suntem şi eu nu ştiam răspunsul 
corect, deşi mi-a spus el de vreo 10 ori.

 În sfârşit am început  să simt pământul 
sub picioare şi să realizez unde mă aflu, 
când am auzit cum cineva striga; era studen-
tul din mine, îmi cerea să îi permit să pună  
stăpânire pe fiinţa mea. Privind la îngerul 
meu, care a trecut deja prin treapta 
studenţiei, am închis ochii şi i-am zis acelui 
care tot striga în mine: ,,DA!care tot striga în mine: ,,DA!’’.

Din labirintul copilăriei nu poţi ieşi 
aşteptând-o pe ,,Ariadna cu firul ei’’, trebuie 
să îţi permiţi să primeşti schimbarea, trebuie 
să încerci haina de student, nici nu îţi poţi 
imagina cât de bine ai  putea să te simţi in 
ea. ( Mie îmi place.)

Stăpânul punguţei eşti 
chiar tu

Camelia Chitic
  “Trebuie să investeşti nu în viitorul 

tău, ci în cel al copiilor tăi!” – a fost fraza 
care m-a trezit la cursul de luni dimineaţă. 
Dacă ştiam că e vorba de fondurile de 
investiţii, nu-mi ridicam capul de pe bancă şi 
continuam să recuperez orele nedormite din 
weekend. Că asta-i „starea de luni” a  studen-
tului.tului. Dar m-au intrigat vorbele profului şi 
am ascultat cu atenţie detalii despre cum aş 
putea eu, la această vârstă a tuturor 
posibilităţilor, să investesc într-un viitor mai 
sigur. Cine nu ar vrea să  aibă un viitor mai 
sigur?! Fondurile deschise de investiţii atrag 
resurse financiare de la companii sau 
populaţie,populaţie, pe care le investesc în diverse 
acţiuni, obligaţiuni sau titluri de stat. 

Fie că suntem studenţi la buget sau la 
taxă, fie că avem un part-time job sau nu-l 
avem, fiecare îşi poate testa curajul de a zice 
„nu” când vrea să meargă cu prietenii în club 
sau la bar şi să investească suma care a pus-o 
în buzunar pentru distracţie  în ceva profit-
abil.  E suficient să cumperi o unitate de fond 
caca să ştii şi să simţi în propriul buzunar cum 
o majorare a valorii investiţiei efectuate de 
fond îţi aduce venit.  Poate vă întrebaţi de ce 
anume o investiţie la un fond mutual? Un 
avantaj extrem de important este faptul că 
banii sunt administraţi în mod profesionist. O 
echipă bine instruită ia decizia de vânzare şi 
cumpărare,cumpărare, în baza unor analize detaliate. De 
asemenea,  un alt avantaj al fondurilor de 
investiţii îl reprezintă posibilitatea de a re-
trage oricând banii.

După cum bine ştim, fiecare persoană e 
predispusă la risc într-o măsură mai mare sau 
mai mică. În dependenţă de sensibilitatea 
pentru risc, putem opta pentru un fond de 
obligaţiuni, cu o rată  a riscului mai scăzută; 
pentru un fond de acţiuni, cu risc mai ridicat; 
sau pentru un fond mixt.  Fiecare plasament 
îşiîşi are avantajele şi dezavantajele sale. Im-
portant e să ştim că odată ce deţinem unităţi 
de fond, studiind cum „se mişcă” banii noştri, 
învăţăm să studiem şi piaţa financiară, ca mai 
apoi să putem investi cumpărând chiar şi 
acţiuni la anumite companii.

La vârsta noastră atât de fragedă, dar şi  
ademenitoare - cea de  student, nu contează 
atât de mult valoarea sumei investite, ci mai 
mult faptul că învăţăm să preţuim banii, că 
devenim mai informaţi în domeniul financiar, 
că putem acum să dăm formă acelei 
„punguţe” ce ne va ajuta să cumpărăm casa, 
maşina,maşina, opera de artă dorită; ne va ajuta să 
oferim copiilor noştri studiile necesare etc.

Chiar dacă unii susţin că e mai greu să 
păstrezi banii decât să-i câştigi, sunt convinsă 
că e posibil să le faci pe amândouă. Investind 
o mică sumă de bani treptat, chiar şi ocazi-
onal, iţi poţi păstra banii, poţi câştiga alţii şi 
cu siguranţă înveţi cum să-i gestionezi mai 
corect şi mai eficient. 

Tu, studentule, acum cât încă îţi mai 
pasă de viitor, simte-te important, fă o 
investiţie  pentru tine! Pune un bănuţ în 
punguţă, că zicala ce  ne învaţă: bobiţă cu 
bobiţă se face rochiţă, bănuţ la bănuţ şi în 
casă-i mai călduţ!
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,,M-am simţit ciudat când am ajuns în Gara Beta, în Cluj. 
Neliniştea si nesiguranţa m-au învăluit, deoarece, după 13 ore de nesomn, 
venind dintr-un oraş mic din R. Moldova, m-am trezit deodată în faţa unor 

oameni total necunoscuţi, ce aveau un accent ciudat’’.
Svetlana 

 În aceste zile discutam cu nişte colegi 
basarabeni cum a fost experienţa venirii lor 
la Cluj, am râs cu poftă de întâmplările            
povestite de ei, aşa mi-a venit ideea să scriu 
despre propria mea experienţă 
interculturală. 

  Sunt cetăţean al Republicii Moldova, 
am venit la studii în România în toamna 
anului 2006.  Anul respectiv a fost unul de 
mare încercare pentru mine, dat fiind faptul 
că trebuia să mă despart de familia mea, de 
prietenii buni, de  unii profesori de liceu care 
îmi erau dragi, de drumurile încovoiate ale 
satuluisatului natal, de pădurea de salcâm de lângă 
casa în care am copilărit, de nucul bătrân în 
care mă căţăram  vara  şi-l  citeam  pe  I.A 
Goncearov, de camera plină cu cărţi pe care 
o numeam sugestiv  ,,biblioteca        povesti-
torului’’, povestitorul fiind tatăl meu. Am 
absolvit Şcoala Medie din satul Cania şi 
Liceul Teoretic D. Cantemir din oraşul 
Cantemir, copilăria şi adolescenţa mi-am 
petrecut-o pendulând între Cania, Cantemir,

Chişinău. Spaţiul cultural din care provin 
este unul pestriţ, vorbim  o limbă română 
care conţine multe cuvinte ruseşti, 
bulgăreşti, familia mea fiind una 
multiculturală, ca să mă exprim în acest fel. 
Bunica din partea tatălui  este bulgară, iar 
tatăl soţului ei a fost polonez. Satul meu 
avândavând obiceiuri preluate de la alte culturi; 
bulgară, rusă, găgăuză, constituie o mixtură 
de oameni muncitori, ospitalieri, un pic 
distanţi când vine vorba de intimitatea   
familiei lor, acest lucru explicându-se prin       
gardurile înalte de cărămizi pe care şi le  
construiesc. Cania se află la sudul R.       
MoldovaMoldova şi e puternic dezvoltată aşa numita 
cultură a vinului , fiecare familie cultivă viţa 
de vie şi se sărbătoresc anual zilele vinului. 

Valorile şi credinţele  fundamentale ale 
oamenilor din zonă în care am crescut  sunt: 
respectul enorm faţă de părinţi, profesori, 
preot, cuvântul lor era lege pentru săteni,  
bătaia ruptă din rai, tinerele fete şi băieţi 
trebuiau să-şi facă cunoscută relaţia în mod 

obligatoriu  părinţilor, raportarea foarte 
strictă  faţă de relaţiile sexuale.

    Eram o persoană foarte 
respectuoasă, pe profesorii mei îi             
consideram Zei ai Cunoaşterii, (acest lucru 
se întâmpla în generală) ca mai apoi să fiu 
foarte critică la adresa unora dintre ei, 
pentru că majoritatea profesorilor 
competenţi plecaseră din ţară în căutarea 
unuiunui salariu mai bun, calitatea 
învăţământului liceal  era în derivă în 
oraşul Cantemir. 

Anul 2006 a însemnat, deci, prima 
mea experienţă culturală de lungă durată. O 
experienţă chinuitoare, stresantă, dar 
totodată frumoasă şi interesantă. 

Dimineaţa, somnoroasă şi derutată 
am coborât din autocarul Chişinău-Cluj. 
Nu era mare diferenţă de atmosferă, în 
Gara Beta predomina acelaşi iz de vechi, de 
cenuşiu, forfotă, cerşetori ca şi în Gara de 
Sud, Chişinău. Totuşi simţeam o oarecare

nesiguranţă,nesiguranţă, chiar frică, pentru că multe din 
lucrurile pe  care le foloseam acasă pentru a 
mă face înţeleasă nu le mai puteam folosi 
aici, încercam să găsesc familiaritate în   
fiecare colţişor, mă amăgeam cu afirmaţii 
de genul că majoritatea lucrurilor sunt    
asemenea celor de acasă, eram în stadiul de  
negarenegare a diferenţelor  conform modelului 
lui Bennett’s(1994). Acum îmi dau seama 
că e greu să descrii propria experienţă 
culturală, pentru că simţămintele sunt 
foarte complexe şi dificil de explicat. Mă 
gândeam să potrivesc aventura mea 
interculturală  la Cluj în una dintre             
dimensiunile,dimensiunile, stadiile teoretice ale             
intercultural learning ale autorilor studiaţi  
J. Shawles (2004), Bennett (1994), 
Sparrow(2000), Hanvey(1979), dar am 
constatat că e imposibil să împarţi în etape 
strict delimitate procesul de învăţare 
interculturală, deoarece la mijloc sunt 
implicaţiimplicaţi o multitudine de factori             
comportamentali, culturali, valorici, de 
timp, care pot da peste cap trecere de la un 

stadiu la altul. Astfel am ales să expun într-
un mod mai puţin rigid, propria mea 
aventură culturală, folosind termenii care se 
pretează experienţelor mele. Nu aveam 
competenţe culturale bine dezvoltate, îmi 
lipsea abilitatea de a înţelege, de a 
interacţiona, de a comunica în mod eficient 
cu oameni diferiţi de mine din punct de 
vedere cultural. 

În prima zi de facultate, am intrat 
timidă în biroul decanului, vorbisem politi-
cos cu doamna secretară şi aşteptam sfioasă. 
Dumneaei deschise uşa încăperii unde se 
afla decanul şi-i spuse pe un ton ciudat că : a 
venit tipa din Republica        Moldova. Când 
am auzit, mă gândeam în sinea mea, de ce 
mi-ami-a spus tipa, acest cuvânt este folosit în R. 
Moldova  pentru a exprima antipatia, un 
cuvânt adresat fetelor de moravuri uşoare, 
m-am simţit profund jignită. Am aflat mai 
apoi că, de fapt, este un cuvânt  decent si 
frecvent folosit de clujeni. 

Străzile mi se păreau atât de                 
întortocheate, şi îmi era groază de               
momentele în care mă rătăceam, mai ales 
printre blocuri. Banii mi se păreau foarte 
ciudaţi, nu reuşeam  să mă descurc cu        
calculatul miilor, atunci tocmai avea loc    
denominarea, se trecea  la leul greu, încă mai 
circulaucirculau în paralel leii noi si cei vechi. Mi se 
întâmplaseră o groază de momente care mi 
se par  amuzante acum, dar atunci mă făceau 
sa mă simt străină şi în incapacitatea de a mă 
descurca. De foarte multe ori dădeam 
vânzătoarei o bancnotă mai mare decât era 
necesar şi auzeam în spatele meu un strigăt 
ironic: domnişoară nu v-aţi luat restul! ironic: domnişoară nu v-aţi luat restul! 

O altă întâmplare tragică pentru mine 
la momentul respectiv, a fost primirea unei 
amenzi pentru necompostarea biletului. Îmi 
cumpărasem un bilet şi nu ştiam că trebuie 
să-l compostez. Astfel la insistenţele      
domnului urâcios şi cu burtă de a prezenta 
biletul la control, eu am întins bucăţica aia  
dede hârtie mică şi galbenă, mare mi-a fost 
mirarea când domnul respectiv m-a rugat 



mirarea când domnul respectiv m-a rugat evaziv să cobor din troleu. Nu 
înţelegeam ce se întâmplă, eu aveam bilet. Grăsunelul respectiv mă 
sfătuise să plătesc amenda, pentru că nu îmi compostasem biletul. 

Comunicarea interculturală definită ca studiu al comunicării dintre 
oameni ale căror percepţii şi sistem de simboluri sunt destul de distincte 
încât să altereze procesul de comunicare Samovar şi Porter (1997). 

SistemulSistemul de simboluri şi percepţii  ale culturii româneşti 
ardeleneşti si cele ale culturii moldoveneşti din R. Moldova sunt totuşi  
diferite,  datorită influenţelor politice, situaţionale, si multe altele.  

OO altă situaţie penibilă care m-a frapat şi care m-a făcut să-mi pun 
câteva semne de întrebare e cea în care am avut de a face cu romii din 
Cluj. În primele luni, grupurile de romi îmbrăcaţi în hainele lor colorate, 
femeile cu cozi lungi şi fuste largi mă încântau, deoarece în comuna din 
care provin romii şi-au uitat tradiţiile şi în general în R. Moldova romii 
au asimilat cultura noastră şi nu prea mai ţin cont de obiceiurile lor, sunt 
destul de integraţi în societate. Dar din cauza   faptului că am avut ceva  
incidenteincidente neplăcute, nu pot să nu mă abţin să-mi ţin geanta mai strâns sau 
să merg mai repede când ii văd prin preajmă. Mi s-a întâmplat să mă 
tragă de haine, de geantă  sau de păr. Momente în care m-am simţit in-
credibil de penibil.

Într-adevăr, când veneam acasă de sărbători bunicul mă strângea în 
braţe şi striga în gura mare: ,,de când mergi la ţigani te-ai făcut şi tu 
neagră’’  În satul  (şi chiar în întreaga ţară R. Moldova)  în care am     
crescut existau şi există prejudecăţi şi stereotipuri de acest fel despre 
românii din România. Ca să rezum, pot spune că au existat patru  mari 
perioade în procesul de acomodare culturală în viaţa mea de student 
basarabean la Cluj. Prima a fost cea a negării diferenţelor, nu doream să 
înţelegînţeleg că lucrurile în Cluj sunt diferite de cele de acasă, mă alinam cu 
gândul că şi aici pot găsi un mediu în care să mă pot simţi ca acasă. Apoi 
a urmat perioada în care am început să mă implic în diverse organizaţii 
de voluntariat, să adopt stilul de viaţa al clujenilor - eram în stadiul de 
aculturaţie, de adaptare la credinţele şi comportamentele celor din jur. 
Am avut şi o perioadă asemănătoare cu stadiul definit de Bennet ca fiind 
defence, reversal, pur şi simplu îmi denigram cultura proprie şi ridicam 
în slăvi cultura românească din Cluj.în slăvi cultura românească din Cluj. Aici lucrurile sunt mai complicate, 
dat fiind faptul că în R. Moldova există o oarecare dilemă identitară, cri-
zele politice şi cele culturale sunt la ordinea zilei, poate din această cauză 
am început să denigrez locul de apartenenţă. 

Dar este o discuţie mult prea largă şi complexă care nu îşi are locul 
aici. Sunt foarte mulţumită de prietenii pe care îi am, de mediul clujean 
în care trăiesc. 

Daniela Cervinschi 

Globalizarea este fenomenul care caracterizează cel mai bine 
epoca prezentă. Astăzi toate domeniile vieţii sunt afectate de globalizare: 
economia, politica, cultura, ştiinţa, religia etc.; toate suferă transfor-
marea în urma acestui proces. 

Adesea, poziţia bisericilor influenţează în profunzime gradul de 
penetrare a unor idei în societate. În România majoritatea populaţie este 
de religie Ortodoxă. De-a lungul istoriei, Biserica a avut un impact 
esenţial asupra modului de a gândi a poporului român, de acceptare sau 
respingere a unor principii, a unor valori. Ortodoxia este de multe ori 
caracterizată ca fiind conservatoare deoarece are adesea o poziţie 
autentică, diferită de celelalte confesiuni. Aș vrea să vă vorbesc mai mult 
despredespre felul în care Biserica Ortodoxă abordează globalizarea, fiind că 
de poziţia teologilor nu depinde doar percepţia generală a creştinilor 
ortodocşi faţă de un fenomen, ci şi viitorul ortodoxiei în context euro-
pean şi la nivel mondial.

A te împotrivi globalizării este la fel precum a te împotrivi legii 
gravitaţionale, după cum a subliniat fostul Secretar al Naţiunilor Unite, 
Kofi Anan. Importanţa globalizării nu poate fi negată, fiind fenomenul 
ce transformă lumea contemporană. Conexiunile între persoane şi ţări nu 
au cunoscut niciodată în istorie un grad atât de ridicat. Distanţa şi timpul 
sunt reduse din ce în ce mai mult. Influenţele Globalizării sunt fie ben-
efice, de obicei pentru cei ce se adaptează la schimbări, fie malefice, de 
obiceiobicei pentru cei ce sunt mai conservatori. În esenţă, totuşi, trebuie 
admis că procesul în sine este, mai degrabă, un fenomen neutru. 

 Religia a jucat un rol esenţial în formarea civilizaţiilor, nu a existat 
nici un popor în istorie fără credinţă. Dar cu cât lumea a progresat, cu 
atât ponderea religie în viaţa oamenilor a scăzut. Raţiunea seculară a în-
ceput să câştige din ce în ce mai mult teren, iar fenomene precum ilumi-
nismul, Revoluţia Franceză, secularizarea au schimbat viziunea 
societăţii faţă de religie şi faţă de rolul acesteia. Totuşi, Biserica rămâne 
o instituţie de bază a societăţii, ce este răspunzătoare mai ales pentru viz
iunea moral spirituală a oamenilor. 

 Creştinismul este religia cea mai răspândită de pe glob şi este reli-
gie majoritară a Occidentului. Transformările care au avut loc în moder-
nitate şi succesul Civilizaţiei Occidentale se datorează în mare parte, 
anume, creştinismului. Globalizarea pune în faţă creştinismului noi 
provocări. Pentru a le depăşi, Biserica trebuie să găsească modalităţi noi 
prin care să-şi afirme activ poziţia în contextul globalizării.

 Ortodoxia joacă un rol deosebit în România, datorită poziţiei sale 
de religie majoritară.  Ea are, precum catolicismul sau cultele                 
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protestante, propriul său punct de vedere faţă de fenomenele 
modernităţii. Am distins două mari perspective de abordare a glo-
balizari de către teologii ortodocşi: perspectiva critică şi perspec-
tiva moderată. Dacă în cadrul primeia, susţinătorii viziunii critice 
subliniază doar efectele negative ale globalizării, susţinătorii viz-
iunii moderate evidenţiază şi oportunităţile oferite de globalizare 
credinţei Ortodoxe. Este vorba  despre dialogul interconfesional, 
care prin mişcarea ecumenistă apropie religiile unele de altele. 
Astfel, apare un teren comun în care acţiunile pot fi întreprinse 
mai eficient. Chiar dacă mişcarea ecumenică se confruntă încă cu 
multe probleme, totuşi există speranţa că prin dialogul între religii 
se poate depăşi criza morală ce domină modernitatea târzie. 

  Globalizarea,  
o provocare pentru ortodoxie
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Bogdan Ciobanu

Cristina talpa

Întreaga lume tinde spre urmărirea unui ideal comun 
de dezvoltare economică. În felul acesta oamenii „au în-
ceput să se transforme în maşini de consum, să-şi piardă 
universul lor interior, să uite neliniştea duhovnicească şi 
să identifice libertatea cu anularea limitelor consumului şi 
a circulaţiei”  (Mantzaridis G. 2002, p.6). Scopul final al 
tuturor acţiunilor este câştigul cât mai mare, lăcomia 
continuăcontinuă să crească în timp şi fără limite. Munca nu mai 
este apreciată la justa valoare, apar noi şi noi surse alterna-
tive de venit, care nu ţin cont de morală şi religie.  Glo-
balizarea insuflă duhul distructiv persoanelor, acest duh 
este ghidat de puterea banilor. Astăzi totul este de vânzare 
şi totul poate fi cumpărat. Principalul motiv al atitudinii 
negative faţă de globalizare este modul în care acest 
proces anihilează omul ca persoană atât din punct de 
vedere religios, cât şi antropologic. Religiile devin mijlo-
ace de reglare psihologică, nu legătura dintre Dumnezeu şi 
om.

 Există însă și o altă abordare care susţine că glo-
balizarea este în primul rând un dialog, iar ortodoxia 
trebuie să depăşească prejudecăţile. Nu putem nega 
existența unor principii în societatea modernă care au fost 
preluate de la religie (libertatea individuală, dreptatea, 
egalitatea) şi pe baza cărora ortodoxia ar putea găsi teren 
comun, fertil pentru conlucrare. Este important, desigur, 
caca religia să nu-şi piardă rolul de păstrător al tradiţiilor şi 
culturilor populare, de aceea spiritul critic este necesar în 
condiţiile actuale. Biserica ortodoxă nu este în 
contradicţie cu valorile promovate de drepturile omului, 
ea oferă doar o perspectivă ce le completează. Metodele 
Bisericii Ortodoxe sînt diferite faţă de metodele politice 
de promovare a democrațiilor moderne. 

Cred că este necesar ca Biserica Ortodoxă să fie mai 
deschisă faţă de realităţile lumii de astăzi, mai deschisă 
spre dialog nu doar cu alte confesiuni, ci şi cu alte do-
menii, ca de exemplu, ştiinţa, fără a pierde din principii și 
din valorile spirituale care o caracterizează. Viaţa 
liturgică, rugăciunea, postul, lectura spirituală sunt 
activităţile esenţiale ale unui creştin, care sunt necesare și 
pot fi practicate întpot fi practicate într-o lume modernă, globalizată.

Astăzi stabilitatea familiei este ameninţată de 
numărul ridicat de divorţuri, practicarea avorturilor, 
numărul mare de cupluri necăsătorite şi imoralitatea 
sexuală prezentă în societatea contemporană. Un fenom-
en ce a căpătat o amploare mondială este urbanizarea. Se 
observă o migrare generală a oamenilor de la sat la oraş, 
iar statisticile ne arată că mediul rural este mai favorabil 
practicilorpracticilor confesionale decât marele aglomeraţii urbane. 
De asemenea globalizarea creează mari disparități între 
cei săraci și bogați.

Că lumea modernă se află într-o criză morală este 
un fapt cert. Războaiele din secolul XX și masacrele 
regimurilor totalitare au fost demonstrații fără precedent a 
„urii” omului față de om, au avut efecte catastrofale asupra 
umanităţii întregi. Religia creştină este însă religia „iu-
birii”, promotorul păcii pe pămănt. Cel mai mare duşman 
ideologic al religiei este comunismul.  Iar în unele state co-
munismul mai este prezent și astăzi. Este și mai grav faptul 
că așa numiții „comuniști moderni” folosesc religia pentru 
a “spăla creierii” maselor, pentru a atrage simpatizanți, con-
struind mănăstiri, trimițând delegații în Țara Sfântă, 
împărțind Focul Haric la Paști oamenilor, iar mai apoi 
punând flori la monumentul lui Lenin! 

Gata!!!  În sfârşit ai scăpat de nesuferitele teme, de obligaţiile de 
liceu, de părinţi şi de casă; eşti pe cont propriu, eşti om „matur” în toată 
legea. Nu găseşti staţia de troleu, nu ştii cum să ajungi la facultate, nu 
îţi cunoşti orarul, dar cu toate acestea eşti super entuziasmat de colegi 
şi, mai ales, de atmosfera din universitate. Cunoşti multă lume, încerci 
să înţelegi ce se întâmplă cu tine, însă, din păcate, după primele zile 
ajungi să stai singur într-un parc şi să plângi în ploaia cu care nu poţi 
nici de cum să te obişnuieşti...te apucă dorul de casa...nici de cum să te obişnuieşti...te apucă dorul de casa...

Situaţia este diferită peste 3 săptămâni când ai reuşit să îţi faci 
câţiva prieteni în compania cărora ieşi constant în oraş şi începi să  
cunoşti adevăratele plăceri ale vieţii de student. Eşti mereu în mişcare, 
în lipsă de timp şi de energie pentru stat la bibliotecă. Te atrage totul în 
jur, de parcă ai fi nimerit într-o lume de carton colorat cu ilustraţii 
vesele. Ai timp pentru studiat cluburile, tipurile de bere si colegii....din 
păcate nu prea ai timp sa citeşti bibliografia, care cuprinde mii de foi 
plictisitoareplictisitoare si peste care adormi chiar in miezul zilei. Extenuat, real-
izezi că eşti deja student.

La viaţa de student te acomodezi foarte repede: îţi place faptul că 
nimeni nu te mai ţine din scurt, că ai ocazia să participi la tot felul de 
proiecte, să iţi aperi părerile şi să concurezi cu colegii de grupă. Totuşi, 

cel mai uşor te acomodezi la ceea ce este în afara facultăţii şi asta 
pentru că ţi se deschide o lume cu totul diferită de ceea ce ai fost 
obişnuit să vezi acasă. Foarte multe oportunităţi  te aşteaptă la fiecare 
colţ, poţi să îţi descoperi noi talente şi să te dezvolţi ca personalitate. 
Toate aceste lucruri se întâmplă foarte repede; nici măcar nu ai timp să 
mănânci normal (acest lucru începe să devină o problemă, pentru că nu 
te mai aşteaptă nimeni cu masa pusă şi cu bucate calde în fiecare zi). 
DejaDeja după prima lună  începi să înţelegi cum stau lucrurile în jurul tău. 
De fapt, nimeni nu te obligă să fii student şi, mai ales, să studiezi  tot 
ce ţi se oferă; eşti absolut liber să n-o faci, doar că în ianuarie te 
aşteaptă prima sesiune, care din spusele colegilor mai mari e destul de  
stresantă. Ţi-o imaginezi ca fiind un animal fioros care e gata să te 
mănânce de viu. Eviţi să te gândeşti acum la asta, că doar mai ai 
săptămâni bune .
După prima testare îţi zici: „ De mâine mă apuc neapărat de 

învăţat!!!” ,  evident nu se întâmplă asta, pentru că, apare, ”ca din 
senin”, un concert sau o expoziţie la care eşti absolut „obligat” să par-
ticipi, aşa  că  amâni momentul învăţatului pentru altă dată şi îţi con-
tinui mai departe aventura de student.
Chiar dacă este posibil să mai fi dramatizat pe undeva, sunt sigură 

că mulţi dintre voi aţi trecut prin momentele acestea şi  chiar vă şi 
simţiţi cu musca pe căciulă. Din fericire, asta este viaţa de student şi 
sunt bucuroasă să o cunosc şi să o explorez in continuare.

Impresii de Student anul 1



”Every 
generation 
needs a 
new 
revolution”
Thomas 
Jefferson

e sunt revoluțiile? Cum iau naștere? De 
ce o revoluție? Sunt ele bune? Sunt ele 
rele? Pot fi evitate?rele? Pot fi evitate? Trebuiesc evitate?  

Sunt întrebări, care se nasc deseori în mintea 
celor implicați în iureșul faptelor sau în mintea 
celor care privesc de departe și înțeleg, sau nu, 
ceea ce se întâmplă.

  Urmările ”Revoluției Liliacului”  din Re-
publica Moldova sunt urmărite atent de numeroși 
cercetători, întrebarea care se pune este: va reuși  
noul regim politic aflat la guvernare să atingă 
țelurile care au stat la baza revoltei sau din 
contra, asemenea Ucrainei(2004), Georgiei 
(2004) să nu reușească, iar vechii lideri să 
acceadă din nou la putere?acceadă din nou la putere?

  Pentru a clarifica o posibilă abordare, voi 
avea în vedere două aspecte: în științele politice 
moderne există o interesantă abordare asupra 
revoluțiilor care, în opoziție cu alte abordări, nu 
privește dezirabilitatea, moralitatea sau norma-
tivitatea unei revoluții, ci  a relației care poate 
face ca o revoluție să apară și să reușească; inter-
pretarea a trei Barometre de Opinie din  octomb-
rie 2008, martie 2009 și iulie 2009. 

 James Davies, autorul teoriei, vede 
revoluția astfel: există un nivel de așteptări al 
populației de la noul regim, în schimb, realitatea, 
în urma acțiunii statului, este diferită de ceea ce 
se așteaptă populația,  iar cu cât diferența dintre 
aceste două este mai mare cu atât șansele ca noul 
regim să supravieţuiască , să aibă în continuare 
sprijin, sunt mai mici. sprijin, sunt mai mici. 

 În iulie 2009 a fost realizat de către 
Fundația Soros  Moldova,  Barometrul Opiniei 
Publice al cărui rezultat principal este următorul: 
populația RM crede că țara merge într-o direcție 
greșită în proporție de circa 67%, ceea ce este 
mai mult cu 9% față de MOP din martie 2009 și 
mai mult cu 16% față de MOP din octombrie 
2008.  2008.  

 Coroborate, cele două idei arată că 
așteptările populației vis-a-vis de schimbul de 
putere sunt extrem de mari, nerealist de mari, iar 
percepţia despre sine a moldovenilor a crescut, ei 
consideră că merită un trai mai bun, într-un viitor 
cât mai apropiat. Așa cum văd eu lucrurile, aceste 
așteptări ale populației nu vor avea un efect chiar 
beneficbenefic asupra duratei regimului sau asupra re-
zultatului așteptat de la el. Nu va dura mult până 
să ajungem în situația Ucrainei, care în 2004, prin 
„Revoluţia Portocalie”, a instaurat un nou 
preşedinte, Viktor Iuşcenko, cu o susținere de 
aproximativ 30% în rândul electoratului, iar 
astăzi, aceasta a scăzut la aproximativ 5%. Simi
lar, Georgia, cu „Revoluția Roselor” prin care  
Mihail Saakaşvili a ajuns președinte, cu sprijin 
imens din partea populației și care în 2008 a 
ajuns să fie contestat public, prin masive 
manifestații.  

 Rămâne de văzut cum vor evalua lucrurile. 
Și eu, ca numeroase alte persoane, îmi pun 
speranțe privitor la viitorul RM în ceea ce s-a pe-
trecut, în așa numita „Revoluție a Liliacului”. 
Există trei posibile scenarii : (A) se va întâmplă o 
minune în viitorul apropiat (da, e greu de crezut), 
iar nivelul de trai al moldovenilor va crește sufi-
cient pentru a acoperi așteptările populației;  (B) 
„noii” lideri își vor pierde legitimitatea, iar 
„vechile” elite vor accede din nou la guvernare;  
(C) așa cum au fost obișnuiți, oamenii vor tolera 
noul leadership fără a pune multe întrebări. 

Anatolie Coşciug
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C Comunismul -  mit şi 
realitate

ÎnÎn data de 17 noiembrie 2009 în cadrul Insti-
tutului Cultural Român din Bucureşti a avut loc 
dezbaterea numită „Miturile Comunismului 
Românesc” avându-i ca invitaţi pe Raluca 
Grosescu, şeful Serviciului de documentare si 
cercetare din cadrul Institutului de Investigare a 
Crimelor din Romania, Ion Manolescu, roman-
cier, eseist, Ioana Popescu precum şi istoricul 
Cristian Vasile.

Discursurile celor invitaţi au cuprins teme 
din cele mai diverse precum : modul de realizare 
a distribuţiei ideologiei marxiste, ( care in 
România se realiza atât prin cultul personalităţii 
cât şi prin forme mai subtile de îndoctrinare; cele 
de tip soft, prin construirea lecţiilor din manuale 
pe baza „miturilor marxiste”, mitul 
industrializării,industrializării, mitul istorie glorioase şi mitul 
ecologiei comuniste), teoria miturilor  
decomunizării din 1990, printre care se număra; 
cel al reconcilieri cu trecutul comunist şi mitul in-
formatorul.

După această expunere teoretică a urmat 
partea interesantă a dezbaterii: confruntarea 
teoriei cu realitatea aşa-zisei „epocii de aur” sau 
mai bine spus deconstrucţia teorie, căci în sală se 
aflau şi supravieţuitorii regimului ceauşist.  
Pentru unii acest regim a însemnat o evoluţie în 
ierarhia socială, un nou status, un pas spre o viaţă 
sigură,sigură, iar pentru ceilalţi, cei cu „origini 
nesănătoase” a însemnat o viaţă în întunericul ter-
orii şi al fricii. 

Lăsând la o parte conceptele descoperite şi 
amintirile nostalgicilor, această dezbatere  m-a 
făcut să apreciez modul de organizare al noii 
societăţi, ai cărei stâlpi de susţinere  sunt  respect-
area indiviziilor şi libera iniţiativă. Este o soci-
etate în care totul depinde de noi, noi decidem ce 
vrem, când şi cum. În epoca glorioasă statul  
hotăra ce vrei, când vrei şi cum vrei. Recunosc, 
România lui Silviu Brucan nu este una a 
prosperităţii colective, dar este una a individului 
şi a capacităţii sale de decide pentru el! Noi, ti-
neretul capitalist, îţi uram la revedere, pentru că 
vrem să depindă de noi construirea  destinul 
nostru!

Teodora uga
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Andrei Vatavu

Cu toţii ne dorim o carieră de succes 
pentru  a ne asigura un viitor decent.  
Pentru a ajunge o persoană realizată din 
punct de vedere profesional e nevoie de 
multă voinţă, răbdare şi sacrificiu. Mulţi 
studenţi încep să lucreze din timpul 
facultăţii, potrivit unui sondaj realizat de  
MyMy job,  34,7% dintre participanţi spun ca 
şi-au găsit un job în timpul facultăţii 
pentru a obţine experienţă (foarte cerută 
de angajatori), iar 17,6% consideră anga-
jarea în timpul studiilor ca fiind singura 
soluţie pentru a avea un loc de muncă 
atunci când termină facultatea. De obicei 
companiile oferă job-uri atât full time (opt 
ore) cât şi part time ( patru ore) în funcţie 
de programul de la facultate , potenţialul 
angajat alege ceea ce îi convine. Criza 
mondială  a  afectat  atât de mult piaţa 
forţei de muncă, numărul de şomeri creşte 
vizibil. În această perioadă probabilitatea 
dede aţi găsi un job bun scade substanţial. 
Cel mai problematic este angajarea în 
câmpul muncii pentru studenţii basara-
beni, pentru angajarea unui cetăţean străin 
firma respectivă trebuie să plătească o 

taxă substanţială, ceea ce bineînţeles nu este avanta-
jos pentru studenții basarabeni.

 Cele mai solicitate job-uri  pentru studenţi  sunt 
la  KFC şi Call Center din cauza faptului că aceste 
companii oferă cele mai multe oportunităţi de anga-
jare.  Sunt câţiva paşi în obţinerea unui job: aplicarea 
unui CV si  a unei scrisori de intenţie. Cele mai utili-
zate motoare de căutare rămân conform unui sondaj:  
www.bestjobs.ro  , www.ejob.ro  şi  www.myjob.ro. 
De asemenea îţi poţi crea propriul CV pe site-uri cu 
oferte de muncă, majoritatea firmelor utilizează 
această metodă de a face angajări. CV-ul în sine este 
foarte important , reprezintă cartea ta de vizită şi cu 
cât este mai atractiv cu atât îţi cresc şansele. Cel mai 
bine este să treci în CV toate activităţile care ţi se par 
relevante pentru angajator, cursuri, training-uri, vol-
untariat. Al doilea pas îl reprezintă interviul, aici 
trebuie să arăţi cine eşti cu adevărat şi de ce eşti în 
stare. Interviul poate fi asociat cu un examen, trebuie 
să fii foarte atent la toate detaliile: aspect exterior        
(îmbrăcămintea joacă un rol hotărâtor), limbajul tru-
pului (mimica, gesturi, postură) şi de asemenea 
răspunsurile potrivite la întrebările intervievatorului. 
Dacă reuşeşti să faci o impresie bună te poţi consid-
era un norocos. Al treilea pas este perioada de probă, 
conform art. 30 din Codul Muncii, Contractul            

individual de muncă, durează în medie 
30 de zile calendaristice. Pentru 
absolvenţii instituţiilor de învăţământ  
perioada de probă poate dura  între 3 şi 6 
luni." (art. 30 , aliniatul 4, Codul Muncii, 
încheierea contractului individual de 
muncă). Iar dacă şeful  într-o zi te anunţă 
căcă de mâine oficial eşti angajatul com-
paniei, cu siguranţă meriţi acel job!

CURAJ!

Cariera TA Olga vornicescu

Potrivit datelor publicate de Minis-
terului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, 
în perioada 01.01.2009 – 15.11.2009, 
Comisia pentru Cetăţenie a soluţionat 
20.148 cereri de acordare şi redobândire a 
cetăţeniei române, din care 17.437 cereri 
de redobândire a cetăţeniei române for-
mulate de „foştii cetăţeni români care au 
dobândit cetăţenia română prin naştere 
sau prin adopţie şi care au pierdut-o din 
motive neimputabile lor sau această 
cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, 
precum şi descendenţilor acestora până la 
gradul III” (cetăţeni din Republica Mol-
dova şi Ucraina)”.

Până nu demult, printre cele mai 
mari impedimente în soluţionarea dosare-
lor se numărau procedurile complexe de 
redobândire şi acordare a cetăţeniei, 

durata de procesare a unui dosar, lipsa personalului, 
lipsa unor instrumente legale prin care Comisia 
pentru cetăţenie sa poată soluţiona în termene re-
zonabile dosarele. Treptat au fost instituite măsuri 
legislative pentru îmbunătăţirea procedurii de re-
dobândire sau acordare a cetăţeniei române.  Ter-
menul la care Comisia verifică îndeplinirea 
condiţiilor necesare acordării sau redobândirii 
cetăţeniei române a fost fixat şi nu depăşeşte 5 luni de 
la data înregistrării dosarului.  Este posibilă depu-
nerea cererii de redobândire ori acordare a cetăţeniei 
române după obţinerea dreptului de şedere, potrivit 
legii fără a mai fi necesară condiţia unei şederi legale 
în România de cel puţin 4 ani. Pentru soluţionarea 
unui număr cât mai mare de cereri a fost creată o 
comisie cu activitate permanentă formată dintr-un 
preşedinte  şi 8 membri, personal de specialitate 
juridică asimilat magistraţilor din cadrul Ministerului 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, numiţi prin ordin 
al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

În cazul în care un student de etnie 
româna, bursier al statului român, obţine 
cetăţenia româna pe parcursul anilor de 
studii, va putea sa îşi continue studiile ca 
bursier al statului român, doar dacă actele 
de identitate indică domiciliul stabil în 
străinătate. În cazul în care domiciliul 
stabilstabil este în România, va putea continua 
studiile cu taxa în lei, în cuantumul sta-
bilit de senatele fiecărei instituţii de 
învăţământ superior din România

Referinţe: 
Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti: http://www.just.ro 
OUG 36/2009
Metodologia de şcolarizare a 

cetăţenilor de origine etnica româna în 
anul şcolar / universitar 2009 – 2010.

Cetățenia

Română
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Corina Donica

Ce spuneţi acum, merită integralele, psihopedagogia şi dreptul civil timpul alocat? Câte experienţe neaşteptate ne pân-
desc după colţ, trebuie numai să deschidem ochii şi să ne ţinem degetele încrucişate. Şi să ne terminăm facultatea, desigur. 
Curaj!

Reversul medaliei: în numărul viitor Top 10 cele mai nasoale meserii. Pregătiţi-vă. 

Cursuri, seminarii, sesiune şi restanţe – nu e facul-
tatea grozavă? Ne place sau nu, trebuie să o facem, doar ea 
este primul pas spre o carieră care să ne mulţumească pe 
toate planurile. Sau... este oare chiar aşa? Fiţi atenţi la 
următorii binecuvântaţi care în pofida absenţei unor studii 
avansate au parte de toate împlinirile pe toate planurile.

Zece Meserii
de invidiat



Daniel Muntean

Constanţa Cucu

De ce femeile au picioarele reci?
Femeile au adesea picioarele reci pentru că au o 
proastă circulaţie a sângelui cauzată de evoluţia 
lor hormonală care sensibilizează venele. După 
unii specialişti, 90% din femei au probleme cu 

circulaţia sângelui.

De ce le plac atât de mult floDe ce le plac atât de mult florile?
UnUn buchet de flori este un cadou proaspăt, colorat, 
natural, autentic şi parfumat care nu dezamăgeşte 
niciodată. În acelaşi timp florile sunt un alibi, 
pentru că nu florile sunt cele pe care le iubesc fe-
meile atât de mult, ci faptul că le sunt oferite. De 
fiecare dată când primesc un buchet, se gândesc la 
cel care l-a oferit şi-şi reamintesc în continuu 

imaginile şi cuvintele pronunţate.imaginile şi cuvintele pronunţate.

Ce-şi pun femeile în poşetă?
Totul. Batiste, fotografii ale persoanelor iubite, 
portofel, acte de identitate, permis de conducere, 
agendă, timbre, carneţel, telefon mobil, stilou, 
creioane colorate, cărţi de vizită, chei, gumă de 
mestecat, pastile de mentă sau bomboane, ţigări, 
clame de păr, truse de machiaj sau pudriere, ruj, 
tampoane, batiste igienice, spray, şerveţele umede, 
ciorapiciorapi de rezervă, ace de siguranţă, pensetă, elas-
tic de păr, pilă de unghii, aspirine, vitamine şi alte 
medicamente, pansamente, balsam de buze, cremă 
de mâini, iarna şi cremă de protecţie solară vara, 
ochelari de soare, carte de buzunar, talisman, ca-
douri pentru copii, suveniruri din vacanţă.
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femeile De ce nu le place fotbalul?
ProblemaProblema nu este că nu sunt interesate de fotbal, 
ci că bărbaţii sunt prea interesaţi. Unele 
apreciază acest sport pentru că sunt admira-
toarele unui jucător, altele... pentru că iubesc un 
bărbat care iubeşte fotbalul.Altele sunt geloase 
pe meciurile care captează prea mult atenţia 
bărbatului lor, le este greu să înţeleagă de ce să 
priveştipriveşti bărbaţi care aleargă în urma unei mingi 
poate fi atât de fascinant. În loc să aibă impresia 
că se simt în plus, femeile ar trebui să profite 
pentru a ieşi cu prietenele sau pentru a se ocupa 

de ele.

De ce femeile nu-şi trimit prin e-mail 
poze cu bărbaţi goi?

FemeileFemeile nu sunt sensibile la vederea unui bărbat 
nud.  Doar 2% din populaţia feminină se excită în 
asemenea cazuri. Dacă femeile fac schimb de poze 
prin internet, este vorba cel mai des de poze legate 
de viaţa lor personală  (vacanţă, familie, dra-
goste...) sau imagini care provoacă râsul.

De ce femeile stau atât de 
mult la toaletă?

FemeileFemeile nu stau mult timp la toaleta!  În schimb, 
le ia mult timp să ajungă acolo. Trebuie să 
aştepte la un rând destul de lung până să ajungă 
la closet, pentru că merg mult mai des decât 
bărbaţii. Şi apoi, trebuie să se dezbrace, să se îm-
brace, să se spele pe mâini, să-şi pudreze nasul, 

să se rujeze şi să-şi aranjeze părul.

De ce vor femeile să fie însoţite de 
o prietenă când merg la toaletă?

Femeilor le place să fie acompaniate de o 
prietenă pentru a le ţine poşeta  şi  la nevoie, uşa.
ÎnÎn absenţa unei prietene, femeile nu au decât 
două soluţii: (1)Să nu-şi ia poşeta şi să renunţe la 
refacerea machiajului. (2)Să-şi ia poşeta ştiind că 
activitatea "pipi" va trebui făcută  cu o singură 
mână, pentru că, în nici un caz, poşeta nu se va 
lăsa jos, lângă closet. Va trebui atunci să ţină 
toarta poşetei în dinţi, să se dezbrace, să-şi pună 

poşeta pe coapse, apoi să se îmbrace.poşeta pe coapse, apoi să se îmbrace.
Deci pentru acompanierea la toaletă, buna 

prietenă este indispensabilă.

sursa: Michel Lafon Publishing, 2005 – TOUT 
CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR SUR LES 
FEMMES SANS JAMAIS OSER LE DE-

MANDER

Dreptatea e la fundul mării
Un regat clădit prin nedreptate nu 

rezistă mult” spunea Seneca, iar noi suntem 
plini de regate prăbușite.

          Într-o societate în care realizarea in-
tereselor personale reprezintă scopul suprem, 
motto-ul ”Scopul scuză mijloacele” servește 
drept undă verde pentru aplicarea oricăror 
metode în vederea împlinirii acestuia.

    Nedreptatea sau injustiția se aplică în 
acest caz și reprezintă una dintre cele mai fo-
losite forme ale abuzului de putere. Zic 
”formă a abuzului de putere„ pentru că doar 
atunci când te simți oarecum mai puternic 
decât cel de alături îți permiți să comiți o ne-
dreptate.

    Fiecare din noi a înfăptuit sau a fost 
victima unei nedreptăți. Alimentați de careva 
prejudecăți sau sentimente discriminatorii, 
oamenii tind să-și submineze semenii și să le 
subestimeze statutul social. Pornind de la 
relațiile interpersonale până la sistemul ju-
ridic, injustițiile formează un lanț a cărui di-
mensiune e în continuă creștere.

 Dar, societatea e în continuă schimbare 
și noțiunea de „dreptate” tinde să devină una 
tot mai subiectivă, stabilită în funcție de pro-
priile valori și idealuri. Și asta pentru că tot în 
ce se credea odată cu desăvârșire s-a transfor-
mat treptat în lucruri adaptate sau 
„îmbunătățite”. Astfel, dintr-un element 
definitoriu si constant al societății, dreptatea 
se preschimbă într-o variabilă a cărei caracter-
istici și principii morale sunt în continuă 
modificare și reactualizare.Din acest motiv, 
lipsiți de careva susținere, de cele mai multe 
ori suntem puși în situația de a ne găsi singuri 
dreptatea. Și dacă în povești binele învinge tot 
timpul răul, în realitate – lupta ar putea avea 
rezultate imprevizibile. 

     În fine, ce voiam să zic e că dreptatea 
e la fundul mării, iar noi căutam marea într-o 
lume în care toți se îndreaptă spre uscat.

E greu să combați un fenomen de o aseme-
nea amploare, din simplu motiv că nedreptățile 
nu sunt aceleași pentru toți. Ceea ce eu aș consid-
era un lucru firesc, altă persoană ar califica 
același lucru ca fiind total inechitabil. Dintot-
deauna am considerat inadecvat sau mai bine zis 
impropriu comportamentul mai special față de 
persoanele cu dezabilități. Consider că anume 
acest comportament reprezintă o formă a 
discriminării, prin care tindem să-i excludem și 
să-i plasăm într-o categorie aparte a societății. Cu 
toate acestea, continuăm să le oferim o atenție 
deosebită, înfăptuind astfel o nedreptate.
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ă ar fi de 

ales între 
„mine” şi 

„noi”?  O
are există 

altruism î
n condiţii 

extreme? 
Şi, cea ma

i înspăimâ
ntătoare d

intre toate
, să fie 

adevărată
 prezicere

a?

  Mai pres
us decât o

rice însă, d
omină un 

sentiment
, de 

care devii
 conştient

 cât timp 
aştepţi au

tobuzul, u
n grup de

 

adolescen
ţi asculta C

oldplay la
 telefon, în

 timp ce tu
 priveşti 

cerul înste
lat în aeru

l de gheaţ
ă.  Te gân

deşti: ce f
ragilă e 

viaţa, şi ce
 binecuvân

tare să o t
răim!
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 Deseori c
ând ne gâ

ndim la c
inema, în 

special stu
denţii, ne 

imaginăm
 doi indivi

zi din 

ultimele r
ânduri oc

upaţi nu 
exact cu v

izion-

area filmu
lui. Major

itatea dint
re noi a şi

 fost 

iniţiatorul
 unor astf

el de întâ
lniri neofi

ciale. 

Fii sigur, i
n viitorul 

apropiat c
inematogr

aful o 

sa fie locu
l în care ve

i  evada de
 realitate ş

i fru-

moasa de 
lângă tine

 va fi actr
iţa din film

, pe 

care nu t
u ai invit

at-o, nu t
u i-ai cum

părat 

bilet. Si to
tuşi ea e c

u tine.  Su
nă tare, nu

?

 Sigur v
ă întreba

ţi care e
 „elixirul

” 

magic. Da
că vă spun

 că se num
eşte IMAX

 pre-

supun că 
majoritate

a dintre v
oi m-ar în

treba 

cu ce se 
mănâncă.

 Prescurt
at de la 

Image 

Maximum
, IMAX e

ste un hit
ech, un fo

rmat 

nou de c
inematogr

afie, care
 în timp 

ce a 

căpătat p
opularitat

e a provo
cat o revo

luţie. 

RevoluţieRevoluţie 
pe care c

riticii de 
specialitat

e o 

compară 
cu revolu

ţia produ
să de ap

ariţia 

peliculei c
olor. 

Greu de cr
ezut?  Nu 

şi după o v
izionare a

 

unei scene
 de război

  3D pe un
 ecran îna

lt cât 

un bloc d
e opt etaj

e în care 
ai impres

ia că 

arma trag
e ricoşat p

e lângă tin
e şi rişti să

 devii 

un martir
 al victorie

i. Într-o as
tfel de dim

ensi-

une nimic
 nu-ţi poat

e distrage
 atenţia. 

Eşti în ac
ţiune. O s

enzaţie de
 milioane 

care, însă,
 costa cel p

uţin 100 d
e milioane

 USD 

(un film I
MAX). Sp

usele lui A
ristotel „o

mul 

generos va
 dărui într

-adevăr de
 dragul fru

mo-

sului” su
nt mai m

ult decât
 actuale 

când 

vorbim de
spre produ

cătorii de 
astfel de f

ilme. 

Oamenii a
ceştia îndu

ră sume d
e 100 de m

ii de 

USDUSD pe c
are le dau

 pentru o
 singura 

zi de 

filmări cu
 camera IM

AX, îndur
ă zgomotu

l de 

ferestrău p
rodus de e

a cu ale ei
 113 Kg fa

ţă de 

18 Kg câ
t are o c

ameră cla
sică şi to

tuşi 

continuă 
să facă a

rtă, ceva 
ce cu ade

vărat 

ajunge la i
nimile oam

enilor. Înt
r-o astfel d

e di-

mensiune 
un rid sau

 o picătura
 de apă se

 vede 

de 100 de 
ori mai m

are decât 
în realitat

e, ceea 

ce înseam
nă scene 

amenajate
 într-o fo

rmă 

perfectă - 
muncă en

ormă.    

Şi acum m
ergem cu 

toţii în faţ
a calcula-

torului, se
arch pe to

rrent să g
ăsim ceva

 filme 

în format 
IMAX şi c

ine ştie, po
ate până s

eara 

reuşim să
-l vizionă

m. Pentru
 cei care 

deja 

şi-au făcu
t astfel de

 planuri v
ă sugeram

 sa le 

amânaţi. O
 astfel de „

realitate v
irtuală” p

oate 

fi vizionat
ă doar în t

eatrul sau
 domul IM

AX. 

Teatrul - o
 altă form

ă a artei, n
umai că în

 

cazul nost
ru în loc 

de scenă 
apare un 

ecran 

rectangula
r de 16 m

 înălţime 
şi cam 22

 m 

lăţime (ce
l mai mare

 este de 30
 m). Domu

l  are 

un ecran s
emisferic 

care încon
joară pere

ţii pe 

aproape j
umătate d

in sală şi 
diametrul

 lui în 

mod norm
al este de 

30 m. Eno
rm, nu? 

NuNu din lip
sa de lux,

 ci mai de
grabă din

 

motive te
hnice, ec

ranul est
e acoper

it cu 

argint, iar
 sălile sun

t dotate cu
 proiectoa

re de 

2 tone, lu
mina căro

ra s-ar ve
dea cu oc

hiul 

liber de pe
 luna.

  Vă aduc
 la cunoş

tinţă că 
IMAX se

 

proiecteaz
ă în 38 de

 ţari (apro
ximativ 45

0 de 

săli) din t
oată lume

a şi din to
amnă acea

sta şi 

în Român
ia. Noua 

sală a fos
t inaugur

ată de 

Cinema C
ity în Ma

ll AFI Pal
atul Cotro

ceni, 

aşa că : vi
zionare pl

ăcută!!!

 Ștefan
 Crețun

ew
 e
ra

c
in
e
m
a
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Top 20 Social Networking 
Websites:

1 Facebook - 300,000,000 users
2 MySpace - 263,920,102 users
3 Qzone - 200,000,000 users
4 Windows Live Spaces – 120,000,000 users
5 Habbo – 117,000,000 users
66 Friendster – 90,000,000 users
7 hi5 – 80,000,000 users
8 Tagged.com - 70,000,000 users
9 Orkut – 67,000,000 users
10 Flixster - 63,000,000 users
11 Netlog - 56,200,000 users
12 MyLife – 51,000,000 users
1313 LinkedIn – 50,000,000 users
14 Classmates.com – 50,000,000 users
15 V Kontakte – 49,025,000 users
16 Twitter - 44,500,000 users
17 Bebo – 40,000,000 users
18 Odnoklassniki - 40,000,000 users
19 Badoo - 37,000,000 users
2020 Flickr - 32,000,000 users
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