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Învãþãmântul superior românesc, 

datoritã aderãrii din timp la Procesul  

Bologna, are un statut european cu mult 

înaintea altor instituþii ale statului. 

Explicaþia tuturor modificãrilor pe care  

le-a suferit în ultima perioadã este aceea cã 

Uniunea Europeanã doreºte ca toate þãrile 

membre sã dispunã de un sistem de 

învãþãmânt compatibil. 
În contextul schimbãrilor survenite, 

ca urmare a alinierii la cerinþele Procesului  

Bologna, a fost adoptatã Legea 288/2004 

privind organizarea studiilor universitare, care hotãrãºte, printre altele, reducerea duratei 

învãþãmântului ingineresc de la 5 ani la 4 ani.
Ce a însemnat, concret, aceastã mare schimbare pentru instituþia noastrã, ne explicã domnul 

cpt. cdor. Aurel BENEDIC, ofiþer II cu planificarea þi organizarea învãþãmântului în Academia 

Navalã Mircea cel Bãtrân”. Începând cu seria 2005-2009, studenþii Facultãþii de Marinã  Civilã ºi ai 

Facultãþii de Marinã Militarã vor beneficia, la absolvire, de o diplomã recunoscutã automat, fãrã 

examene sau teste suplimentare, oriunde în Europa. Principala diferenþã între aceastã promoþie ºi 

cele anterioare este cã acestea din urmã aveau masteratul cu o duratã de un an, în timp ce, pe viitor, 

vor fi necesare studii cu durata de doi ani pentru obþinerea acestuia.
„Programa de învãþãmânt este în esenþã aceeaºi, ne spune cãpitan comandorul BENEDIC,  

apãrând desigur mici schimbãri de la an la an, având ca finalitate perfecþionarea organizãrii 

studiilor pentru viitoarele generaþii. Specializãrile, materiile de bazã ºi titulatura diplomelor au 

rãmas neschimbate; s-a redus numãrul de ore, implicit, s-a redus conþinutul programelor.”
Nu se pune problema avantajãrii sau dezavantajãrii unei promoþii, nu va exista concurenþã 

între cele douã serii de studenþi militari, care vor absolvi în 2009. Conform concepþiei actuale de 

formare a ofiþerilor de marinã, studenþii din seria 2005-2009 vor urma, dupã absolvire, un curs de 

formare în ªcoala de Aplicaþie, în timp ce studenþii seriei 2004-2009, vor fi repartizaþi dupã vechile 

criterii.
Inerent, apar probleme în urma unei astfel de modificãri, cum ar fi tendinþa de a “înghesui” sau 

de a “goni” prin materie pentru a putea parcurge aceeaºi cantitate de informaþii într-un timp mai scurt, 

dar se lucreazã continuu la estomparea discrepanþelor dintre programele analitice ºi numãrul de ore 

alocat fiecãrei materii. Se preconizeazã ca în urmãtorii ani sã se definitiveze acest proces de 

transformare, aliniind ºi mai mult învãþãmântul de marinã românesc la cel european.
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pregãtirea lor. Antrenamentele au avut loc dupã-La iniþiativa Catedrei de ªtiinþe Umaniste ºi 
amiazã, iar cei care au dorit sã se antreneze în timpul Comportamentale a Academiei Navale „Mircea cel 
cursurilor de educaþie fizicã, au avut aceastã Bãtrân”,  pe data de 20 ianuarie 2007 a avut loc cea de-a 
posibilitate”.doua competiþie de nataþie din acest an universitar. 

Au participat, de asemenea, cei trei membri ai Prima manifestare de acest gen 
lotului de înot al Academiei care au fost clasificaþi  a fost organizatã pe patru probe: 
separat de ceilalþi concurenþi. 50 m liber, bras, echipat 

În urma acestui concurs, comenta cãpitan-masculin ºi 50 m liber feminin. 
N u m ã r u l  c e l o r  comandorul Ene-Voiculescu Virgil, „s-a creat 

oportunitatea includerii a cel puþin trei membri noi în dornici sã-ºi încerce forþele ºi 
lot, care ar avea posibilitatea ca în urma agilitatea a fost impresionant, 
antrenamentelor asidue sã îi întreacã pe titularii  aproximativ 148 studenþi dintre 
actuali”.care 24 studente.

Conf. univ. dr. Lidia Atanasiu, considerã Competiþia a fost strânsã, iar 
galeria numeroasã, formatã din concursul drept „o finalitate a cursului de înot din  
colegii participanþilor, a creat o timpul semestrului  întâi”. Au fost selecþionaþi câte trei-

atmosferã antrenantã. Sub supravegherea arbitrilor - patru studenþi din fiecare grupã în vederea participãrii. 
lector univ. dr. Bejan Aurel, asistent univ. Lazãr Ion, De asemenea, este posibilã organizarea unui alt 
lector univ. dr. Opriºan Naie, cãpitan Olaru Cristinel, concurs de ambarcaþiuni sportive. 
cãpitan-comandor conf. univ. dr. Ene-Voiculescu Virgil, S e  a r e  î n  

vedere, de asemenea, conf. univ. dr. Atanasiu Lidia - ºi „urmãriþi” de presa 
s e l e c þ i o n a r e a  º i  localã, concurenþii s-au strãduit sã obþinã un loc pe 
formarea unui  lot  podium.
feminin de înot care sã Dupã concurs, pãrerile participanþilor au fost 
reprezinte Academia în împãrþite. „Concursul a fost simplu având în vedere cã 
întrecerile sportive, am fãcut înot de performanþã”,  ne spune studentul Alin 
alãturi de celelalte Chiriac (grupa 211M), lucru demonstrat de locul I 
echipe feminine de câºtigat la proba de 50 m liber. Studentului Popovici 
atletism, volei ºi probe aplicativ-militare.Ovidiu (grupa 311 M) i s-a pãrut „atractiv”, 

„Concursurile vor avea o ritmicitate considerând cã, atât el cât ºi ceilalþi participanþi, sunt 
trimestrialã, în aºa fel încât studenþii sã se pregãteascã pregãtiþi pentru a se întrece cu reprezentanþii altor 
cu aceste ocazii pentru finalele concursurilor pe facultãþi din municipiu.
Ministerul Apãrãrii” completeazã conf. univ. dr. Ene-Studenta Alina Ion (grupa 511 C) spune despre 
Voiculescu Virgil. Începând cu luna aprilie este inclusã proba femininã cã a fost „uºoarã, chiar relaxantã”. 
în plan organizarea, împreunã cu Direcþia Tineret ºi Studenta Consuela Constantinescu (grupa 211 M) 
Sport, a unei întreceri sportive universitare între considerã concursul ca fiind „o iniþiativã binevenitã; 
academie ºi universitãþile constãnþene: „Ovidius”, era nevoie ºi de probe de nataþie în întrecerile sportive 
„Spiru Haret”, „Dimitrie Cantemir” ºi Universitatea din Academie; mã bucur cã au fost acceptate ºi fetele în 
Maritimã.concurs”.

Întrebat fiind ce pãrere are despre iniþiativa Antrenamentele premergãtoare acestui 
Catedrei de ªtiinþe Umaniste ºi Comportamentale de a concurs nu au fost intense. „Nu m-am antrenat foarte 
organiza acest concurs, domnul comandor Stanciu mult anul acesta, dar a fost bine, aveam o condiþie 
Viorel, locþiitorul comandantului academiei, ne fizicã bunã fiindcã anul trecut m-am pregãtit  mai 
rãspunde: „Din punctul de vedere al conducerii, mult”, ne spune studentul Ovidiu ªtefan ( grupa 211 M).
aceasta contribuie la formarea ofiþerilor de marinã Cãpitanul Olaru Cristinel, care împreunã cu  
atât militari cât ºi civili.  Aceºtia nu trebuie sã aibã lector univ. dr. Opriºan Naie s-a ocupat de 
doar o pregãtire de specialitate ci ºi disciplinã ºi o antrenamentele studenþilor, ne informeazã cã 
condiþie fizicã bunã. Sportul oferã aceste lucruri, îi „pregãtirile pentru acest concurs au avut loc, practic, 
educã pentru a fi disciplinaþi ºi le oferã o condiþie fizicã doar în ultima lunã” dar „studenþii au fost serioºi în 
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Odatã cu aderarea României la Uniunea Europeanã, se aºteaptã schimbãri majore în domeniul politic, economic, 
administrativ, cultural etc. Schimbãri pozitive se aºteaptã ºi în sistemul educaþional, iar acestea vor fi 
resimþite, în mare parte, de generaþiile viitoare de studenþi. 

Pentru studenþi, integrarea în UE se traduce prin posibilitatea de a învãþa la universitãþi de prestigiu, 
în anumite cazuri pe bani mai puþini decât în þarã. Universitãþile europene îi aºteaptã de-acum pe 
studenþii români la fel ca ºi pe cei strãini. Pe lângã taxele mult mai mici, ºi modul de înscriere va fi mult 
simplificat. Astfel cã, universitãþile româneºti, mai ales cele care oferã locuri nesubvenþionate de buget, 
ar trebui sã gândeascã în perspectivã ºi sã gãseascã noi metode de a atrage studenþii, în condiþiile în care 
taxele percepute de unele instituþii de învãþãmânt superior din Uniunea Europeanã nu sunt cu mult mai 
mari decât cele din România.

Europeni cu drepturi depline
Dacã pânã acum studenþii români fãceau parte din categoria extracomunitarã, 

începând cu anul universitar 2007-2008, ei sunt cetãþeni europeni cu drepturi depline, 
astfel cã vor fi trataþi ca atare. Taxele de mii sau zeci de mii de euro la universitãþile bune 
ale Europei i-au descurajat pe tinerii români pânã acum. Nu mai este cazul, pentru cã, din 
acest an, cei care vor sã meargã la o universitate din Marea Britanie, Franþa, Spania sau 
þãrile nordice vor plãti aceleaºi taxe anuale de studiu ca ºi tinerii din þãrile respective. 
Studentul român, în calitate de cetãþean european, va putea merge la facultãþile din UE ca 
orice student european, chiar ºi gratuit. Asta, însã, cu condiþia sã reuºeascã sã ocupe un loc 
subvenþionat de buget.

4.500 de euro, un an la Cambridge
Chiar dacã taxele pentru studenþii din þãrile UE sunt mai mici, unele universitãþi percep sume destul de piperate  ºi 

pentru ei. Una dintre universitãþile celebre ale lumii, Cambridge, solicitã studenþilor, anual, o taxã de 3.000 de lire 
sterline, adicã aproximativ 4.500 de euro. La aceastã sumã se adaugã ºi plata cazãrii în campusul din Cambridge. 
Aceasta se ridicã la 10.000 de lire pentru un singur an,  ceea ce înseamnã 14.500 de euro. În total, un an de studii la 
Cambridge înseamnã 19.000 de euro. Astfel cã un tânãr român, oricât de european ar fi, trebuie sã aibã mijloace 
materiale serioase pentru a urma o astfel de instituþie de învãþãmânt. Comparativ cu taxele percepute studenþilor 
extracomunitari, însã, aceste sume sunt mult mai mici. Pânã la 1 ianuarie 2007, românii plãteau pentru un an la 
Cambridge, pe lângã cele 10.000 de lire pentru cazare, între 9.000 ºi 22.000 de lire pentru cursuri, în funcþie de 
specializãri.

Master la preþuri rezonabile
În ceea ce priveºte studiile "post-graduate", românii vor avea de acum "taxe europene" ºi 

la cursurile de masterat la universitãþile din Uniunea Europeanã. Dacã un an de masterat la 
ºcolile din strãinãtate costa  pânã la 12.000 de euro, taxele s-au înjumãtãþit la majoritatea 
dintre ele. Spre exemplu, un an de masterat la Cambridge îl costã pe românul proaspãt 
european cam 200 de euro. Tot în Marea Britanie, la University College din Londra, faþã de 
12.000 de lire cât plãtesc masteranzii din þãrile ce nu fac parte din UE, românii vor plãti doar 
3.400 de lire, la fel ca britanicii. În Olanda, la Maastricht, un an de master costã 1.500 de euro 

pentru cetãþenii UE, faþã de 11.500, cât plãtesc cei din afara comunitãþii. Mai ieftine sunt ofertele universitãþilor 
franceze. La Nisa, un an de master îi va costa pe români 211 euro, iar pe studenþii non-UE, dublu. În Danemarca, la 
Universitatea de Sud, tinerii din þãrile membre au ºansa de a studia chiar gratuit, faþã de ceilalþi, care plãtesc peste 
19.000 de euro pe toþi cei trei ani de masterat. În România, media pentru un an de master este de 600 de euro.

Un alt avantaj al integrãrii României în UE este acela cã, atât elevii, cât ºi profesorii pot studia sau pot preda în 
strãinãtate. Elevii se pot înscrie la orice ºcoalã din respectivele þãri, în aceleaºi condiþii ca ºi copiii din acel stat membru. 
Elevii care învaþã în ºcolile din România, pot participa, în continuare, la schimburile ºcolare internaþionale (exchange), 
prin proiectele promovate de propria ºcoalã. 

O mare provocare
Taxele rezonabile impuse de instituþiile de învãþãmânt superior din þãrile membre ale Uniunii Europene reprezintã o 

mare provocare pentru universitãþile româneºti. Mai ales pentru facultãþile care oferã locuri nesubvenþionate. Ele vor 
trebui sã elaboreze noi strategii de a atrage studenþii, care ar putea fi tentaþi mai mult de studiile la o universitate 
europeanã. Un an de studiu pe un loc nesubvenþionat la o universitate din România costã între 400 ºi 600 de euro. 

Orice elev, care se va înscrie într-o ºcoalã din Uniunea Europeanã, poate studia, la cerere, limba românã sau cultura 
ºi civilizaþia româneascã. Elevii pot cere directorilor de ºcoli sau autoritãþilor locale sã organizeze astfel de cursuri. 

COORDONATE EUROPENE ALE STUDENÞIEI

 

 

Piraþii sunt de multã vreme un subiect fascinant pentru scriitori 
ºi artiºti. Oricare ar fi poziþia lor în raport cu legea, piraþii rãmân pentru 
noi niºte figuri enigmatice, întrupãri ale aventurierului ideal, care 
sãlãºluieºte în fiecare dintre noi.

Termenul de piraterie provine din limbajul navigatorilor, 
specificând tâlhãrii, sau jafuri pe mare, cei care le practicau fiind numiþi: 
piraþi, corsari, hoþi de mare. Exemple de piraterie de-a lungul istoriei 
sunt multe: jafurile privind transportul cerealelor din Egipt la Roma, sau 
a flotei de argint spaniolã din secolele XVII/XVIII, sau, în zilele noastre, 
pirateriile din strâmtoarea Malakka (Indonezia). Aºa numita "epocã de 
aur" a pirateriei a avut loc între anii 1680 - 1720, fiind sprijinitã de unele 
puteri maritime ca Anglia ºi Franþa. 

Vremea piraþilor nu a apus. Pirateria pe mare este un fenomen 
actual ºi, la fel ca în trecut, preþul plãtit poate fi chiar marfa transportatã, banii sau chiar anumite favoruri politice ºi 
administrativ-teritoriale.Corãbiile de odinioarã, au fost înlocuite cu “bancuri” de bãrcuþe rapide, pe care se aflã echipaje 
mici, dotate însã cu arsenal militar de ultimã orã. Principalele lor þinte sunt cargourile cu puþine persoane la bord, 
ambuscate în strâmtori, unde posibilitatãþile de a realiza manevre salvatoare sunt aproape inexistente. În majoritatea 
cazurilor, este sechestrat echipajul navei, urmãrindu-se apoi încasarea unor recompense semnificative din partea þãrii 
de rezidenþã a victimelor. 

Alteori, scopul reþinerii temporare în larg este identificarea seifului  în care sunt depozitate sumele necesare 
plãtirii taxelor portuare de staþionare ºi, evident, golirea lui în cel mai scurt timp cu putinþã.

Pirateria contemporanã are, totodatã, motivaþii politice. Dupã dizolvarea guvernului în Somalia (1991), 
corsarii, din apele înconjurãtoare, au sechestrat nave ale ONU, care transportau ajutoare. Susþinãtorii regimului înfrânt 
urmãreau sã instaureze haosul ºi panica, jefuind pânã ºi pescadoarele ONU.

În 10 ani, începând din 1993, numãrul cazurilor de piraterie, care au avut cauze politico-administrative, s-a 
triplat. În primul semestru al anului 2003, au fost consemnate cele mai numeroase atacuri din istoria ultimilor 100 de 
ani: 234 de sechestrãri, 16 morþi, 52 de rãniþi, 193 de ostatici. În aceeaºi perioadã a anului 2004, au fost raportate 182 de 
cazuri, dintre care 50 s-au petrecut în apele indoneziene. În schimbul eliberãrii, corsarii pot pretinde sume exorbitante 
de bani, autonomie de acþiune în anumite arealuri, eliberarea unor ostatici, repatrierea rezidenþilor reþinuþi în alte state ºi 
alte favoruri politice.

Strâmtoarea Malacca, în largul coastei Indoneziei, este cel mai important "centru" al pirateriei mondiale. 
Vasele de marfã sunt obligate sã se deplaseze lent prin acest pasaj îngust, care leagã Indonezia de India ºi China, motiv 
pentru care pot fi lesne atacate de piraþi. Forþele navale ale Indoneziei, Malaeziei ºi Singapore au intensificat 
semnificativ operaþiunile de patrulare a zonei, pentru  combaterea fenomenului, însã cele mai recente statistici aratã cã 
o treime din raidurile piraþilor lumii se deruleazã tot în interiorul sau în preajma Strâmtorii Malacca.

Piraþii moderni se deplaseazã în ambarcaþiuni mici ºi rapide. De obicei, sunt înarmaþi ºi îºi deghizeazã 
ambarcaþiunile drept vase comerciale, atacând vapoarele de marfã cu echipaje mici, jefuind echipajul sau conþinutul 
seifurilor navei. Adeseori, ucid echipajul vasului  atacat. Vasul fie este scufundat, fie furat ºi repus în circulaþie sub un 
alt nume.

Piraþii mileniului trei poartã armament de ultimã orã, care include:  AK-47, telefoane 
mobile, GPS-uri, bãrci cu motor de sute de cai-putere ºi chiar aruncãtoare de grenade.

Multe porþiuni din apele internaþionale sunt acum protejate cu succes de serviciile 
pazei de coastã. Totuºi, se estimeazã cã pirateria produce anual prejudicii în valoare de
 8,5 milioane lire sterline.

Judecarea, amendarea ºi condamnarea actelor de piraterie au constituit totdeauna un 
subiect delicat în codurile civile. Jurisprudenþa nu a putut încadra activitatea piraþilor într-o 
anumitã specie de infracþiuni, actul în sine petrecându-se de multe ori în apele internaþionale. 
Echipajele sunt mixte, compuse din persoane de naþionalitãþi diferite, astfel cã aplicarea 
unor pedepse colective este de-a dreptul imposibilã.

[Webografie: www.descoperã.ro; www.discovery.ro]
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CV-ul este o notã asupra activitãþii, ce se trimite PONTURI

unei instituþii sau firme cu menirea de a o informa asupra Ordinea activitãþilor în CV, atât a studiilor, cât ºi a 
persoanei tale. Scopul CV-ului este sã obþinã o invitaþie la un locurilor de muncã trebuie sã fie invers cronologicã. Ce faci 
interviu. CV-ul tãu este o dovadã a capacitãþii tale de a tu în momentul de faþã e important. Nu conteazã cã la al 
comunica ºi de a te organiza. Un CV foarte bine realizat aratã cincilea loc de muncã ai fost ospãtar, dacã acum eºti director 
prin el însuºi ce angajat valoros ai putea fi. Este necesar, la resurse umane.
aºadar, sã respecþi câteva reguli de prezentare ºi de redactare. Studenþii sau absolvenþii fãrã experienþã, e bine sã 

Aceasta nu înseamnã însã cã trebuie sã copiezi cu detalieze informaþiile despre educaþie pentru a arãta cã au 
fidelitate modelele propuse în revistele de specialitate sau în încercat sã se dezvolte. Trebuie sã includã sesiuni de 
ghidurile practice. Din aceste modele te poþi inspira, comunicare, practicã, burse, activitãþi extraºcolare..
adaptându-le personalitãþii ºi pregãtirii tale. De exemplu, vei scrie cã ai fost membru într-o trupã 

Existã mai multe tipuri de CV-uri, între care cele de teatru (dai ºi numele) ºi nu cã ai jucat în multe piese de 
mai utilizate sunt: teatru, adicã scrii rolul tãu concret ºi nu faci descrieri 

1. CV-ul cronologic: prezintã într-un mod generale.
secvenþial activitãþile cele mai recente ºi continuã cu cele Cei care lucreazã ºi sunt implicaþi în mai multe 
mai îndepãrtate în timp. În cadrul acestui tip de CV nu este proiecte vor scrie responsabilitãþile principale. Nu trebuie sã 
necesarã menþionarea tuturor activitãþilor, mai ales a celor scrii fiecare responsabilitate pentru cã un CV de 5 pagini nu 
nerelevante pentru postul vizat, dar trebuie acordatã atenþie va fi citit. Scrie despre realizãrile de la locul de muncã pentru 
faptului ca CV-ul sã nu conþinã elemente de discontinuitate a arãta cea mai mare reuºitã sau cel mai mare proiect, de 
neexplicate, ceea ce ar putea duce la apariþia unor concluzii exemplu „am crescut vânzãrile cu 30% în ultimele 6 luni”.
eronate sau defavorabile. Menþioneazã dacã te-ai aflat în poziþia de 

Acest tip de CV nu îi avantajeazã pe cei cu coordonator, precizând numãrul exact al oamenilor avuþi în 
schimbãri repetate în carierã sau pe cei cu experienþã puþinã. subordine ºi/ sau cel mai mare buget administrat.
Este însã deosebit de avantajos pentru cei care îºi cautã un CUM SA FIE CV-UL?
nou loc de muncã, având o experienþã de muncã solidã ºi o Adevãrat, clar ºi concis.
evoluþie relevantã a angajãrilor anterioare. Este tipul de CV Nu te lãsa influenþat de cei care spun sã treci ce vrei 
preferat pentru domeniile tradiþionale (în educaþie, sãnãtate, în CV; informaþiile pot fi verificate la interviu sau la 
management). contactele tale: actuali ºi foºti colegi, profesori, ºefi.

2. CV-ul funcþional: pune accentul pe realizãri fãrã Tot ce scrii va fi clar dacã respecþi o ordine a datelor. 
a þine cont de cronologia lor. Acest tip de CV este indicat O firmã de recrutare de personal propune succesiunea: 
pentru cei care doresc o schimbare a carierei, sau a profilului informaþii personale, care includ ºi datele de contact, 
de activitate, când se vrea o evidenþiere a anumitor calitãþi, educaþie, experienþa profesionalã, limbã strainã, operare 
care nu au fost folosite în experienþa de pânã acum. Este calculator ºi hobby-uri.
folositor ºi în cazurile în care nu aveþi experienþã deloc. Pentru a fi concis, foloseºte verbe ºi evitã descrierea. 

STRUCTURA CV-ULUI Un CV bun are 70% verbe.
Orice CV trebuie sã conþinã: informaþii personale, educaþie, CUM SÃ NU FIE CV-UL

experienþa profesionalã, eventual hobby-uri. - nu scrie mai mult de douã pagini;
La „Informaþii Personale” scrie: numele ºi - nu scrie pe hârtie de proastã calitate sau pe hârtie coloratã;

prenumele, cetãþenia, data naºterii, adresa ºi numãrul de - nu faci corecturi de mânã - nu numai cã aratã 
telefon la care poþi fi gãsit. Nu uita numãrul tãu de contact neprofesionist, dar este ºi greu de citit;
pentru cã oricât de bun ar fi CV-ul tãu, fãrã un numãr de - nu relata despre vechile locuri de muncã fãrã nici o 
telefon nu poþi fi gãsit. Adaugã ºi adresa de e-mail, în cazul în semnificaþie pentru situaþia prezentã;
care ai una. Dacã nu ai, fã-þi! - evitã repetiþiile;

Lasã un spaþiu liber ºi continuã cu „Studiile”: liceu, - evitã fotocopierea multiplã a CV-ului pentru a nu pierde 
facultate, învãþãmânt postuniversitar. ªcoala generalã nu se lizibilitatea textului;
include în CV. Conteazã liceul ºi studiile care urmeazã. - fii sincer ºi nu inventa poveºti fabuloase despre 

Vei scrie studiile pe care le ai în ordine invers performanþele tale;
cronologicã. Menþioneazã perioada în care ai urmat cursurile, Alte greºeli:
instituþia de învãþãmânt ºi profilul sau specializarea. - informaþiile nu sunt prezentate într-o succesiune logicã, 

Laºi un alt spaþiu ºi continui cu „Experienþa fiind greu de urmãrit;
Profesionalã”, unde trebuie sã scrii activitãþile profesionale - propoziþii ºi paragrafe prea lungi, care oferã prea puþine 
tot în ordine invers cronologicã: de la cel mai recent loc de informaþii;
muncã. Trebuie sã indici perioada în care ai lucrat, compania - nu este orientat spre rezultate, nu aratã ceea ce de fapt ai 
la care ai fost angajat ºi postul pe care l-ai avut. realizat în cadrul slujbei;

Dupã un alineat nou, vei completa CV-ul cu - conþine prea multe detalii irelevante;
informaþii despre certificatele sau abilitãþile tale. Trebuie sã - prea încãrcat grafic - fonturile elegante, fotografiile distrag 
incluzi dacã ai permis de conducere, ce limbã sau limbi atenþia de la claritatea prezentãrii;
strãine cunoºti ºi dacã ºtii sã lucrezi cu calculatorul. - neincluderea unei liste de abilitãþi. O astfel de listã, inclusã 

Poþi sã incluzi în CV ºi hobby-urile. E bine sã scrii într-un Curriculum Vitae, este una dintre cele mai "grele" 
hobby-uri reale. Dacã îþi place sã citeºti, scrie cã îþi place sã arme pe care o ai la îndemânã. Un candidat care ºi-a fãcut 
citeºti! Nu trebuie sã scrii cã îþi place tenisul doar pentru cã tu temele, ºtie foarte precis care sunt competenþele ºi abilitãþile 
crezi cã e mai potrivit pentru un post de manager. cerute în slujba solicitatã. Aceastã secþiune va înºirui toate 
Menþionarea hobby-urilor e mai mult o cutumã ºi nu e calitãþile tale  legate de ceea ce necesitã viitorul loc de muncã.
indispensabilã pentru CV.
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Cel mai important este cã  statele membre trebuie sã plãteascã organizarea orelor 
respective. Directorii pot atrage mai mulþi bani pentru ºcoalã, accesând fondurile structurale, 
cum ar fi Fondurile Sociale Europene, sau pentru reabilitarea ºcolilor, prin Programul 
Operaþional de Dezvoltare Regionalã. În acest mod, vor putea fi strânse ºi alocate cu mai 
multã uºurinþã fonduri pentru îmbunãtãþirea orelor de curs (calculatoare, materiale adiþionale). 
Integrarea în Uniunea Europeanã aduce beneficii ºi cadrelor didactice, astfel cã profesorii 
capabili, dar nemulþumiþi de salarizarea româneascã, îºi pot cãuta un loc de muncã în þãrile UE. 
Încadrarea ºi salariile lor vor fi aceleaºi ca ºi ale profesorilor din respectivul stat. Ei pot 
participa, de asemenea, la cursurile de formare profesionalã, din statele membre, prin 
programul comunitar integrat de învãþare pe tot parcursul vieþii (exemplu: Lifelong Learning) 
cu o taxã accesibilã. Va fi o încercare grea pentru universitãþile noastre, pentru cã trebuie sã se adapteze rapid la 
standardele europene.

Studii  recunoscute în UE

Dacã pânã acum studenþii români trebuiau sã dea diferenþe pentru a putea studia la o universitate strãinã, în 
cazul în care aleg sã rãmânã în România pot sta liniºtiþi. Diploma obþinutã la universitãþile româneºti este valabilã 
oriunde în þãrile membre ale Uniunii Europene. Existã însã o condiþie pe care studenþii trebuie sã o respecte: sã obþinã 
numãrul de credite cerute pentru a promova. Pe de altã parte, ºi studenþii strãini din Uniune, care vin sã urmeze cursuri 
oferite de universitãþile românesti, obþin diplome recunoscute în þara de origine ºi în toate þãrile membre. În România, 
strãinii vor avea acelaºi regim ca studenþii autohtoni. Adicã, studiazã gratuit dacã sunt pe un loc subvenþionat, cu 
condiþia de a îndeplini numãrul de credite cerut de fiecare facultate/universitate în parte.

Interesaþi ºi nu prea

Deschiderea largã pe care o au mai nou tinerii români spre universitãþile din Europa îi 
atrage ºi nu prea. Ei au argumente pro ºi contra plecãrii în strãinãtate, argumente care nu þin 
neapãrat de tarifele practicate de universitãþile din Uniunea Europeanã. Spre exemplu, o 
mare parte dintre studenþii sibieni se declarã reþinuþi în ceea ce priveºte continuarea 
studiilor în þãrile membre UE, aceasta deoarece cheltuielile legate de cazare sunt 
considerate prea mari faþã de cele din þarã. 

Depãrtarea de cei dragi îi descumpãneºte pe unii. Alþii, care au terminat o facultate în 
România ºi lucreazã în prezent în companii multinaþionale din UE, susþin cã educaþia pe care o primesc în facultãþile 
europene nu diferã cu mult faþã de cea din România". Pe de altã parte, studenþii de la Facultatea de Inginerie, de pildã, 
cred cã sunt privilegiaþi. Cei mai buni dintre ei sunt selectaþi încã de pe bãncile facultãþii pentru a lucra la firme 
internaþionale, indiferent cã studiazã la facultãþi din România. Dacã studenþii români pot învãþa dupã reguli europene, 
acelaºi lucru e valabil ºi pentru studenþii europeni care vor sã înveþe la noi. Tezele de doctorat costau între 845 ºi 1.550 
de dolari lunar. Începând cu 1 ianuarie 2007, studenþii UE nu vor mai fi obligaþi sã scoatã aceste sume din buzunar, ei 
fiind trataþi, de acum înainte, ca ºi studenþii români. România aplicã, începând cu acest an, Regula Gravier, care 
presupune accesul nediscriminatoriu la învãþãmântul superior, pe baze egale, a tinerilor din statele membre UE. Strãinii 
vor plãti aceleaºi taxe pe care universitãþile le prevãd ºi pentru studenþii români. Mai mult, aceºtia ar putea beneficia de 
locurile subvenþionate de la bugetul de stat, dacã susþin ºi trec examenul de admitere organizat de fiecare departament în 
parte. Prin urmare, studenþii români, care candideazã pentru un loc la un departament cu predare într-o limbã strãinã, 
vor concura, de la egal la egal, cu tinerii veniþi din statele UE.

Adio, burse de merit!

Dacã studiile în strãinãtate se vor ieftini, pentru studenþii care învaþã în România 
ºi sunt bursieri, aderarea înseamnã cã ei ar putea pierde aceste bonificaþii, ca urmare a 
faptului cã în UE astfel de burse nu se acordã din partea statului. În România, este 
încurajatã bursa profesionalã: înveþi bine, ai bursã. În þãrile dezvoltate, acest fel de burse 
nu existã. Acolo, studenþii primesc aºa-numitele burse profesionale de la companii. 
Statul nu dã decât burse sociale. Sistemul lor de finanþare este integral. Existã state unde 
nu se cunoaºte noþiunea de ºcoalã la buget, iar altele, ca Franþa, care nu au noþiunea de 
învãþãmânt particular.

Conform dictonului latin MENS AGITAT MOLEM” (Spiritul pune în miºcare materia), ce-ar fi dacã noi, 
studenþii, printr-o activitate mai laborioasã ºi exigentã în cadrul universitãþilor noastre, am ridica prestigiul acestora, 
transformându-le  în adevãraþi magneþi pentru tinerii ºi universitãþile din þãrile occidentale ?! 

             [Prelucrare dupã  articolul Student  în UE”, apãrut  în  ziarul “Curentul”, nr.8, 12 ianuarie 2007]

„

: „

„

Luise-Beatrice ISTRATE
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Sindicatul liber al navigatorilor din flota maritimã SLN
comercialã (SLN) este singurul loc în care navigatorii ·Membru în Comisia Maritimã de Dialog Social - 
români pot fi îndrumaþi în rezolvarea problemelor care Bruxelles
apar în viaþa lor profesionalã. Începând din anul ·Membru al International Transport Workers 
înfiinþãrii, 1989, SLN a avut de înfruntat numeroase Federation
situaþii de crizã peste care a reuºit sã treacã, gãsind ·Membru al Organizaþiei Internationale a 
soluþii favorabile pentru membrii lui . Transportatorilor

ISTORIC ·Participant la întrunirile Comisiei Maritime 
 Domnul Adrian Mihãlcioiu, preºedintele SLN, Europene

spune despre sindicat cã are „o istorie mai nouã”. SLN 
·Participant la întrunirile legate de Tacticile curente 

a fost primul sindicat înregistrat în România. În 1990 au 
ITF

început demersurile pentru afilierea la International 
Transport Workers Federation (ITF), iar peste doi ani 

PERSPECTIVE
devenea membru fondator al Federaþiei Europene a 

În momentul de faþã, SLN se confruntã cu ceea ce 
Transportatorilor. Anul 1994 aduce, „dupã cum bine 

poate deveni o nouã situaþie de crizã. Întrebat fiind care 
ºtiþi, colapsul flotei româneºti”. Între 1994-2000 

sunt perspectivele studenþilor Academiei Navale în 
navele româneºti s-au confruntat cu numeroase 

contextul aderãrii României la Uniunea Europeanã, dl. 
dificultãþi economice, financiare ºi legislative. Astfel 

Mihãlcioiu ne informeazã cã sunt „sumbre pentru 
încât s-a ajuns la situaþia în care  flota a fost privatizatã.

moment” datoritã unor probleme care au apãrut în 
Acesta a fost un moment dramatic pentru 

negocierea contractelor între armatorii strãini ºi 
navigatorii românii, vânzarea navelor româneºti a 

navigatorii români. Odatã cu dobândirea calitãþii 
însemnat pierderea a numeroase locuri de muncã. SLN 

noastre de membru al U.E.,  este necesar ca  armatorii 
a cãutat însã încheierea unor contracte internaþionale cu 

sã plãteascã taxe suplimentare la încheierea 
armatori strãini pentru a oferi locuri de muncã. Primul 

contractelor. În aceste condiþii, este necesarã 
contract colectiv de muncã acceptat de ITF s-a încheiat 

implicarea Ministerului Muncii pentru a preveni 
în 1994. Acesta s-a negociat, apoi, cu mai multe 

defavorizarea navigatorilor români. Se impune, astfel, 
companii internaþionale. 

încheierea unor înþelegeri între statul român ºi alte state 
Numãrul membrilor de sindicat a scãzut  drastic în 

care sã rezolve aceastã situaþie.
1998, ajungând la cifra de 800  faþã de 12.000 în 1990. 

Deºi existã un deficit apreciabil de ofiþeri la bordul 
Sindicatul a trecut peste aceastã „mare sincopã” cum o 

navelor europene, cererea de cadeþi este micã în 
numeºte dl. Mihãlcioiu, a negociat contracte pentru ca 

comparaþie cu oferta. Domnul Mihãlcioiu propune 
membrii sã poatã lucra cu parteneri externi. În anul 

încheierea unor înþelegeri la nivel ministerial, 
2002, 2500 de navigatori navigau în condiþii cerute de  

asemãnãtoare celor încheiate de state precum Polonia 
standardele  internaþionale.

ºi Letonia, pentru angajarea cadeþilor români pe navele 
þãrilor comunitare.

ACTUALITÃÞI
În afara înþelegerilor realizate de SLN, existã prea 

Anul 2007 aduce SLN, ca numãr de membri, la 
puþine protocoale care sã faciliteze studenþilor marinari   

nivelul perioadei dinaintea colapsului, luând în 
efectuarea perioadei de cadeþie. Mai mult, SLN 

considerare numãrul de oameni din care este format un 
informeazã studenþii, îi îndrumã în alegerea unui loc de 

echipaj în ziua de azi, în raport cu numãrul de oameni 
muncã, le funizeazã informaþii clare ºi obiective ºi îi 

ce forma un echipaj în acea vreme.
consiliazã în vederea opþiunii. Din pãcate, datoritã 

SLN are, la ora actualã, acordul ITF de a negocia în 
numãrului de alternative redus, studenþii ignorã 

numele acestuia contracte internaþionale. Astfel, SLN 
sfaturile SLN ºi, de multe ori, întâmpinã probleme 

are peste 95 de contracte internaþionale cu aproximativ 
grave în relaþiile cu angajatorii. 

70 de nave  acoperite de acestea.
Încrezãtor în egalitatea ºanselor ºi dorind sã ofere 

România se aflã pe locul 10 în lume, conform unui 
tuturor generaþiilor aceleaºi posibilitãþi, adesea SLN se 

studiu efectuat în 2005, ca numãr de navigatori care 
loveºte de un „sistem care descurajeazã ºi scoate din 

viziteazã porturile internaþionale, asigurând 2% din 
concurenþã navigatorii români”.

numãrul total de navigatori ai lumii (aproximativ 
10.000).

 Diana CHINDRIª
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Toatã aceastã ceatã de cuvinte încearcã sã maºinã sau televizor? De ce dar ne mirã cã unii oameni 

acopere adevãrul despre durerea singurãtãþii. Cine nu folosesc cu mãsurã plãcerile acestei vieþi, ca sã nu 

ºtie cã declaraþiile de dragoste sunt mult mai rare decât ajungã la catastrofele în care au pierit semenii lor?

certurile? 
S-ar pãrea cã e o contradicþie în doctrina 

Ele sunt atât de rare, încât încap toate într-o 
creºtinã: pe de o parte, Dumnezeu ne-a fãcut atât de 

emisiune. Dacã ne-ar ajunge puterea ca sã ne scuturãm 
frumoºi ºi a lãsat atracþia aceasta atât de puternicã între 

capetele de ameþeala reclamelor ºi am feri puþin aceastã 
bãrbat ºi femeie, iar pe de altã parte, ne recomandã 

perdea artificialã, ca sã privim ce se petrece dincolo de 
fecioria. Ce-i asta, un fel de sadism divin? Da, pofta a 

declaraþiile de dragoste, am vedea faþa crudã a realitãþii. 
sãdit-o Dumnezeu, ºi, dacã vreþi, pofta a þinut omenirea 

Inima omului nu e o jucãricã pe care poþi sã o pânã acum. Nu, nu numai pentru cã prin ea se nasc 

înfrumuseþezi cu o fundiþã roºie, ea e ceva mai mult. Iar oameni noi, ci pentru cã, dacã nu ar fi fost pofta, 

dragostea nu încape într-o caricaturã cu cãþeluº de pe o bãrbaþii ºi-ar fi omorât pur ºi simplu femeile, iar 

felicitare americãneascã. Dragostea nu se mãsoarã. femeile ar fi fugit de ei. E atât de puþinã dragoste între 

femei ºi bãrbaþi, încât numai pofta îi poate þine 
Toatã aceastã mascaradã e înfiorãtor de tristã. 

împreunã. Câte perechi au fost gata sã se despartã 
Tânãr fiind, cum poþi sã îmbraci aceastã mascã de 

pentru totdeauna, dar pofta i-a întors înapoi. Dumnezeu 
bufon ºi sã uiþi înãlþimile de unde ai coborât, ca sã spui 

ºtia asta.
câteva replici pe aceastã scenã a deºertãciunii în 

schimbul unor ochelari de soare? Cine e rãu? Sfântul Existã douã atracþii diferite, una iraþionalã, cea 

Valentin? Nu. Dragostea? Sigur cã nu. Rea e numai a poftei, care nu poate sã lipseascã, ºi cea a dragostei, la 

atitudinea. Toatã drama vieþii noastre are la bazã aceste care se ajunge prin virtute. Mai înainte de a alerga ca sã-

jocuri necugetate ale tinerilor cu trupurile ºi sufletele þi ridici talonaºul de câºtigãtor, întreabã-te dacã ai 

lor. Tocmai pentru cã dragostea trebuie trãitã, nu priceput care e diferenþa între ele. Dacã nu vezi nici o 

trebuie sã o consumaþi degrabã, tocmai pentru cã e diferenþã, aleargã mai departe.

frumoasã, nu trebuie pusã spre vânzare, tocmai pentru 
Acum, o lume întreagã sãrbãtoreþte biruinþa 

cã e atât de rarã, nu trebuie neglijatã când se iveºte. 
poftei asupra dragostei. Chipul omenesc se retrage 

Cum poate ceva atât de frumos, atât de înãlþãtor, atât de 
timid de pe arena lumii þi în locul lui apare Animalul. 

rar ºi atât de scump ca dragostea sã-þi iasã în cale chiar 
Aceasta se simte în toatã arta modernã, aceasta vedem 

în acele zile neghioabe cu baloane ºi discuþii fãrã haz ? 
în tablourile baroce, cu femei care ne aratã spatele în 

Nu credeþi chiar pe oricine face astfel de declaraþii, 
locul feþei. Aceasta vedem în filmele cu mãþti de 

dacã vreþi sã le auziþi mãcar o datã în viaþã spuse cu 
animale umanizate. Aceasta se remarcã la femeile 

sinceritate.
tinere care nu se mai vãd din cauza picioarelor þi a 

Nu construiþi palatul prieteniei voastre din sânilor þi a tinerilor din care au rãmas numai gecile þi 

cãrãmizile multe ºi strãlucitoare, care se dau pe gratis, pantalonii. A dispãrut din viaþa noastrã chipul pur þi 

ale poftei, ci cãutaþi pietrele tari ale iubirii adevãrate. simplu, faþa celui iubit.”

Cãci pofta, care este tot timpul în miºcare, s-ar putea sã 

vã lase singuri ºi sã plece, iar dragostea..., dragostea 

niciodatã nu cade. 

Toate-mi sunt îngãduite, dar nu toate de folos. 

Toate îmi sunt îngãduite, dar nu mã voi lãsa biruit de 

ceva. Morala creºtinã nu ne interzice sã ne îndrãgostim, 

ci numai ne recomandã sã nu ne ucidem între noi. Câþi 

ulceroºi nu mãnâncã murãturile care le plac, ca sã nu-ºi 

producã dureri? Câþi nu beau bere ºi nu se duc în baruri, 

chiar nu mãnâncã carne, pentru cã adunã bani pentru 

Fragment din „Între Freud þi Hristos” 

 Savatie Baþtovoi
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„Sãrbãtorile tradiþionale sunt zâmbetul unui mãcar o micã simpatie 
popor. E destul sã nimereºti la una din ele ca sã afli, pen t ru  aces t  Sfân t  
fãrã cuvinte, o istorie de secole, uneori de milenii. La 

Valentin, iar dacã ne noi, la români, una din aceste sãrbãtori a devenit 
place mai  mult  sã  <<Saint Valentine>>.
rãmânem în desfrâu, Aceastã sãrbãtoare, fãrã îndoialã, are în ea o 
atunci sã-l urâm pe acest putere uluitoare. Deºi românii au aflat de existenta ei de 
Sfânt Valentin, sã-l urâm puþinã vreme, iar mulþi încã mai învaþã sã-i pronunþe 
cu adevãrat, dupã cum ºi denumirea corect, ea a devenit foarte popularã, stârnind 
el a urât desfrânarea mai multã vervã ºi pregãtiri decât sãrbãtorile deja 
noastrã!învechite, cum sunt Crãciunul ºi Paºtele.

Tânãrul are cel Este, într-adevãr, un rebus psihologic sã 
puþin douã motive de a se explici cum tineri care nu au citit niciodatã viaþa unui 
alãtura acestei sãrbãtori: Sfânt, aratã atâta entuziasm faþã de acest <<Saint 
fie cã e împins de pofta trupului, ceea ce e firesc, fie de Valentine>>.
acea plãcere a lui Nietzsche de a rescrie religia creºtinã, [...] Oamenii au simþit dintotdeauna nevoia sã 
ceea ce e demonic. Nietzsche, care se credea atât de dea faptelor lor un caracter universal ºi nobil, mai ales 
puternic, a ajuns sã fie strivit de demonul sãu. Faptul cã caracterele tari ºi energice, cum sunt tinerii. Pentru cã 
boala lui Nietzsche ºi toate ideile lui au fost insuflate de universul spiritual la aceastã vârstã e suficient de 
duhurile întunecate o aratã ultima sa scrisoare, în care restrâns, tânãrul atribuie conþinut metafizic tuturor 
bolnavul semneazã cu numele împotriva cãruia a luptat sentimentelor ºi chiar senzaþiilor mai puternice. Existã 
toatã viaþa, nu fãrã o influenþã strãinã voii sale: însã ceva de care nimeni nu se poate lipsi, acel ceva este 
<<Crucificatul>>. Cert este cã ºi cei care sãrbãtoresc dragostea, care în mintea tânãrului o reprezintã ideea 
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televizatã pentru un tricou sau o bascã nenorocitã? oaia cu lupul.
Atâta costã cuvintele tale? Fata pe care o iubeþti nu-þi O astfel de <<împãcare>> nu a existat 
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iubita spunând þi altcuiva cuvintele pe care credeai cã þi putem sã mergem la templul Afroditei având în piept 
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astãzi în numele Sf. Valentin cu aceeaºi seninãtate. Nu 

trebuie sã primim aceste ºoapte demonice, dacã avem 

De ce ne place atât de mult „Saint Valentine”?
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Institutul Român de Cercetare Marinã Grigore - Granturi MEdC/CNCSIS (Consiliul Naþional al 
Antipa” (IRCM) a luat fiinþã în 1970, având menirea de a Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior) precum cel 
continua tradiþia cercetãrii marine, începutã odatã cu încheiat în 2006, ce evalua comunitãþile de macrofite din 
înfiinþarea primelor institute de profil de cãtre Ioan Borcea infralitoralul pietros,  flora ºi fauna  asociate ºi posibilitãþile 
(1926) ºi Grigore Antipa (1932). de conservare a unor specii cheie de la litoralul românesc al 

Institutul s-a format ca urmare a fuziunii mai Mãrii Negre ;
multor unitãþi de cercetare mai mici, precum: Staþia - Patru studii pentru MMGA/Asociaþia pentru 
Zoologicã Marinã Profesor Ioan Borcea”, Staþia Managementul Resurselor de Apã în pregãtire pentru 
Ocenograficã ºi Laboratorul de Sedimentologie Marinã. competiþia din a.c.;

IRCM a fost reorganizat în 1999, sub autoritatea  - Monitoring integrat ºi supravegherea mediului 
Ministerului Mediului ºi Gospodãririi Apelor (MMGA), zonei costiere;
creându-se astfel Institutul Naþional de Cercetare -  - Studiul proceselor costiere privind evoluþia 
Dezvoltare Marinã (INCDM). þãrmului sub influenþa fenomenului de eroziune, în scopul 

INCDM are ca rol cercetarea ºtiinþificã ºi implementãrii mãsurilor de protecþie;
dezvoltarea tehnologicã în domeniul oceanografiei,  - Îndeplinirea obligaþiilor României ca semnatarã a 
protecþiei mediului marin ºi gestionarea resurselor vii din unor convenþii ºi acorduri privind protecþia mediului marin, 
Marea Neagrã ºi Oceanul Mondial. cuprinzând rãspunsul ºi cooperarea în cazul poluãrilor cu 

Institutul este abilitat sã propunã MMGA hidrocarburi;
r e g l e m e n t ã r i  î n  - Realizarea documentaþiei ºtiinþifice necesarã 
d o m e n i u  º i  s ã  implementãrii în România a directivei 79/923 Shellfish 
reprezinte România, Waters”.
în domeniul ºtiinþelor  La ora actualã, INCDM 
m a r i n e ,  p e  p l a n  este custodele Rezervaþiei Marine 
in ternaþ ional .  De 2 Mai - Vama Veche, având în grijã 
asemenea, institutul administrarea ºi dezvoltarea 
este aparatul tehnic al acesteia ºi urmãrind organizarea 
reþelei naþionale de acestei arii marine protejate dupã 
monitorizare fizicã, criterii moderne. Se doreºte astfel transformarea rezervaþiei 
chimicã ºi biologicã ºi într-o arie de protecþie ºi conservare a biodiversitãþii, de 
de supraveghere a ocrotire a naturii, de cercetare ºtiinþificã, ºi nu în ultimul 

eroziunii costiere. INCDM asigurã ºi preºedinþia rând, într-o importantã atracþie turisticã.
Comitetului Naþional Român de Oceanografie ºi  Grupul de lucru, format din cercetãtori din cadrul 
coordonarea Secretariatului Internaþional pentru Europa de INCDM ºi colaboratori din alte instituþii ºi ONG-uri, a 
Sud-Est al Asociaþiei Balcanice de Mediu. elaborat Regulamentul Rezervaþiei ºi Planul de 

Activitatea institutului este realizatã prin folosirea Management, avizate de Academia Românã. De asemenea 
unei bogate baze materiale, ce include: laboratoare moderne, au fost iniþiate numeroase cercetãri ºtiinþifice în zonã ce 
bazine experimentale cu apã marinã, reþea de maregrafe, urmãresc crearea unei baze de date care sã constituie ulterior 
ºalupa Marsuin”, nava de cercetare Steaua de Mare”, ce fundamentu l  pen t ru  
efectueazã expediþii oceanografice în sectorul marin dezvo l t a rea  aces tu i  
românesc ºi în  zona economicã exclusivã aferentã (anual proiect.
cca 60-80 zile) ºi o importantã bazã de date fizice, chimice ºi Un alt aspect 
biologice pentru apele costiere româneºti, începând cu i m p o r t a n t  e s t e  
anii ‘60. conºtientizarea publicã a 

Tematica de cercetare se realizeazã în cadrul importanþei ºi valorii 
urmãtoarelor programe/proiecte/studii principale: acestei zone protejate. 

- Programul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii Astfel, au fost amplasate 
(MEdC), Nucleu”, care conþine 13 proiecte în execuþie ce panouri de avertizare pe plajele din zonã, s-au distribuit 
vizeazã aprofundarea cunoºtinþelor privind ecosistemul materiale informative ºi educative ºi s-a stabilit ºi organizat 
marin din zona de competenþã a României ºi a tendinþelor o zi a Rezervaþiei Marine 2 Mai - Vama Veche.
sale de evoluþie în timp, precum ºi susþinerea programelor Un pas important în acest scop este educarea 
Comisiei Mãrii Negre ºi a proiectului Global Environment oamenilor în a-i face sã înþeleagã cã natura trebuie ocrotitã ºi 
Facility (Fondul Global de Mediu) pentru refacerea cã bogãþiile naturale pot fi, eventual, valorificate dar nu 
ecosistemului Mãrii Negre; distruse. În acest sens, implicarea celor interesaþi este 

- Alte proiecte din Planul Naþional de Cercetare binevenitã, fiind mereu nevoie de oameni determinaþi ºi 
Dezvoltare ºi Inovare (MENER, BIOTECH, AGRAL, dispuºi sã ajute la ameliorarea mediului ºi a opiniei publice 
SECURITATE) ºi din Programul Naþional Cercetare de de care acesta depinde într-o atât de mare mãsurã. Mai multe 
Excelenþã”  ( CEEX), cuprinzând în 2007 - 17 proiecte  ce detalii pe site-ul INCDM.
variazã în obiective, de la programarea managementului Www.rmri.ro sau la custozii INCDM la 
durabil al pescãriilor marine româneºti, pânã la formarea telefoanele:
platformei ºtiinþifice ºi de transformare tehnologicã în 0241 - 540.870 / 0241 - 543.288
domeniul oceanografiei operaþionale vizând creºterea 
securitãþii în partea de vest a Mãrii Negre;
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„

„

„ „

„

„
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Acest articol poate începe cu „va fi odatã, ca niciodatã...” 
ªtiinþa însã, spune cã se poate!
Un miliardar din Florida, Norman Nixon, va construi o navã uriaºã, 

botezatã „Freedom Ship”. Aceasta va avea un deplasament în jurul a             
3 milioane de tone, iar înãlþimea va fi egalã cu cea a unei clãdiri de 25 de etaje 
(va fi de patru ori mai mare decât „Queen Mary”, cea mai mare navã de 
pasageri din lume).

Pe „Freedom Ship” va exista un aeroport accesibil avioanelor 
comerciale convenþionale, 18000 de camere, 3000 de magazine, mijloace de 
transport pe ºine, spitale ºi un parc tematic.

Nava va putea transporta 40.000 de locuitori permanenþi, 30.000 de 
vizitatori, 10.000 de turiºti ce vor sã rãmânã peste noapte la hoteluri ºi un 

echipaj permanent de 20.000 de oameni.
La construcþia navei gigant vor lucra circa 15.000 de muncitori, dar perioada de timp necesarã este încã 

necunoscutã.
Ideea construcþiei unei astfel de nave a apãrut încã de acum 20 de ani, iar dacã la început totul pãrea de domeniul 

ficþiunii, posibilitatea realizãrii proiectului a devenit un lucru concret astãzi, el urmând a fi lansat în execuþie imediat ce 
vor fi fost gãsiþi investitorii necesari.

Proiectul s-a schimbat mult faþã de cel iniþial, pentru cã, odatã cu progresele ºtiinþei, a evoluat ºi societatea, au 
crescut cerinþele oamenilor, cerinþe pe care designerii trebuie sã le rezolve. Nava „Freedom” nu va avea prea multe în 
comun cu un vas obiºnuit, nici mãcar forma. 

Felul construcþiei, dimensiunile ºi deplasamentul foarte mare le dã încredere inginerilor în ceea ce priveºte 
stabilitatea ºi integritatea structuralã, dar tot aceste caracteristici fac din ea o navã  foarte lentã.

Destinaþia ei este însã în conformitate cu performanþele presupuse, ea trebuind sã facã înconjurul lumii, pe lângã 
coaste, într-un interval de 3 ani de zile.

Care va fi rezultatul acestui proiect? Un vas care va îngloba:
- 18000 de camere, cu preþuri variind  între 180000 ºi               

2,5 milioane dolari, incluzând ºi un numãr de aproximativ 200 de 
apartamente de lux al cãror preþ se va ridica la 44 milioane de dolari;

- 3000 de magazine cu preþ duty-free;
- 2400 de locuri de divertisment;
- 10000 de camere de hotel;
- un cazino de talie mondialã;
- un sistem de transport prin ferryboat care asigurã plecãri, din 

15 în 15 minute, 24 de ore pe zi cãtre cel puþin 3 porturi apropiate (asta 
pentru cã, datoritã dimensiunilor, „Freedom” nu va putea intra în nici un 
port). Acest sistem va putea aduce zilnic 30.000 de vizitatori la bord ºi 
va putea transporta locuitorii navei pe uscat pentru diverse nevoi;

- un centru medical de nivel mondial, în care vor fi reunite toate tipurile de medicinã: modernã, tradiþionalã, 
naturistã etc;

- un sistem de învãþãmânt care va oferi studenþilor posibilitatea de a face excursii sãptãmânal în þãrile lumii, de a 
concura cu ºcolile locale din zona în care se va afla nava în momentul respectiv;

- un Mall gigant, internaþional, prin care companiile bordului vor putea sã-ºi vândã produsele în þãri diferite de la 
o sãptãmânã la alta.

- peste 80 de hectare de parcuri în aer liber.
Deºi au fost luate în calcul ºi toate cerinþele unei vieþi normale, rãmâne problema umiditãþii. Inginerii apreciazã 

cã în maximum 20 de ani de la lansare, nava va necesita reparaþii capitale, de lungã duratã. Se pune problema ce vor face 
în acest timp cei ce ºi-au cumpãrat locuinþe pe ea.

Pentru siguranþa navei, inginerii au proiectat 600  de compartimente etanºe, un sistem de stins incendii cu tehnicã 
de ultimã orã, un sistem de ventilaþie ºi filtrare a aerului electrostatic, astfel încât se spune cã oamenii de la bord sunt în 

afara oricãrui pericol. Dar aºa s-a spus ºi despre „Titanic”... 
Cei care lucreazã la proiect, estimeazã cã în maximum 20 de ani, „Freedom” va 

cutreiera mãrile ºi oceanele lumii. Dacã va fi aºa ºi vor fi îndeplinite toate obiectivele, 
„Freedom” va însemna o nouã societate, poate o altã lume, plutind în lumea în care trãim. 

Totuºi, rãmân întrebãrile: Ce soartã va avea? Va supravieþui Potopului ca Arca lui 
Noe, sau o vor înghiþi adâncurile ca pe Atlantida?

 

Daniel APOSTOL

”FREEDOM”,  ARCA LUI NOE SAU O NOUÃ ATLANTIDÃ?
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Ne grãbim ºi nu ne mai îngãduim sã ascultãm, necesitã un volum mare de muncã ºi costuri ridicate. 

sã privim... sã ne mirãm sau sã ne bucurãm. Chiar ne Numai un spectacol de operã solicitã peste 200 de 

mândrim cu asta. Dar poate lumea înseamnã mai mult figuranþi. Luând în considerare acest fapt, fãrã sã ne 

decât ne îngãduie viaþa noastrã sã realizãm. mai gândim la decoruri, costume ºi atmosfera 

Oricum ar fi, e bine sã ai alternative pentru monumentalã a sãlii de spectacol, ar trebui sã apreciem 

cotidian. Teatrul este cel puþin aºa ceva, dacã nu mai efortul depus  pentru  simpla  noastrã  încântare.

mult. Dramaturgia, spectacolul de operã, de balet, Nu ne rãmâne decât sã admirãm, 

de  muzicã orchestralã sunt artã în miºcare, în sã  ne deschidem minþ i le  spre 

zbor... În ele gãseºti acea dozã de frumuseþe care  orizonturile artei; sã primim cu braþele 

lipseºte lumii noastre. Teatrul Naþional de Operã deschise ºi suflete sincere o lume despre 

ºi Balet „Oleg Danovski” reuneºte la ora actualã o care nu numai cã nu bãnuiam cã ar putea 

companie de balet, una de operã ºi orchestra exista, dar care emanã atâta frumuseþe, 

filarmonicã. Pânã nu de încât ne dorim sã fie molipsitoare.

mult acestea, funcþionau Sunt mulþi cei care aleg sã-ºi 

independent, având în urmã umple astfel timpul liber.            

o istorie extrem de bogatã. D o a m n a  

Teatrul de Operã existã în Dan ie l a  V lãdescu ,  

Constanþa de 50 de ani, iar director general al 

Baletul ºi Filarmonica de Teatrului Naþional de 

25 de ani. Unirea acestor Operã ºi Balet „Oleg 

trei instituþii sub acelaºi Danovski”, precizeazã 

acoperiº a ridicat oarecare cã: „în general spectacolele de balet ºi operã se joacã 

probleme. Au fost unificate cu sala plinã, iar concertele Filarmonicii atrag din ce în 

orchestrele ºi corurile ce mai mulþi spectatori. Din pãcate, prea puþini sunt 

Filarmonicii ºi ale Operei iar Baletul Operei s-a alãturat studenþi.” 

companiei de balet. Demersurile iniþiate au determinat Nepreþuit ºi fãrã vârstã, teatrul continuã sã-ºi 

apariþia unei instituþii culturale puternice, cu un deschidã porþile, sã-ºi provoace actorii pentru a 

program diversificat ºi atractiv. Teatrul Naþional de sensibiliza noile generaþii, invitând-le într-o lume a 

Operã ºi Balet prezintã sãptãmânal concerte de muzicã esenþelor artelor, fãrã de care sufletul rãmâne gol.

simfonicã ºi anual douã premiere la  Operã,  respectiv  

trei la Balet.

Pregãtirea ºi punerea în scenã a spectacolelor 

„ Întreaga lume este o scenã
iar bãrbaþii ºi femeile-

doar actori cu ieºirile ºi intrãrile lor”.

Wiliam Shakespeare

Diana CHINDRIª

Teatrul Naþional de Operã ºi Balet „Oleg Danovski” 



7

Aºa cum era de aºteptat, trecerea timpului avea sã îºi spunã cuvântul asupra bricului „Mircea”. Dupã 
57 de ani (1882-1939) petrecuþi în seviciul Marinei Militare, acesta avea sã predea ºtafeta noului velier de tip 
bark (navã cu trei arbori) care a fost botezat cu acelaºi nume, în semn de recunoºtinþã. Acesta din urmã avea sã 
ducã tradiþia pânã în zilele noastre.

În continuare, ca ºi în numãrul anterior, vã vom prezenta caracteristicile generale, stipulãri ale 
contractului ºi alte lucruri interesante.

Caracteristici la ieºirea din  ºantier: 

Deplasament 1844 t;    Arborada navei: 

Tonaj brut 1320 t; Înãlþimea arborelui trinchet:

Tonaj net 631 t; - deasupra liniei de plutire 44,00 m;

Lungime totalã 81,18 m; - deasupra punþii teugã 38,00 m;

Lungime fãrã bompres 73,60 m; Înãlþimea arborelui mare:

Lungime la linia de plutire 62,00 m; - deasupra liniei de plutire  44,00 m;

Lãþime la cuplu maestru 12,04 m; - deasupra punþii principale  41,10 m;

Lãþime cu vergile la semn 23,60 m; Înãlþimea arborelui artimon:

Bord liber 2,38 m; - deasupra liniei de plutire 39,00 m;

Pescaj 5,40 m; - deasupra punþii dunetã 33,60 m;

Greutatea lestului 250 t; Bompresul 12,50 m;

Balast în tancurile de asietã: Arboreþii 15,50 m;

       - picul prova 20,60 t; Verga trincã 23,60 m;

       - picul pupa 29,70 t; Verga gabier 21,60 m;

Combustibil 63,50 t; Verga contragabier 19,20 m;

Apã 209 t; Verga sburãtor 5,60 m;

Motor MAN DIESEL 520 CP; Verga rândunicã 11,80 m;

Viteza maximã cu motor 9,5 Nd; Picul mic 10,80 m;

Autonomia 4000 Mm; Picul mare 13,10 m;

Nr. de vele 23, cu o suprafaþã totalã de Ghiul 16,00 m;
2

                       1750 m ;

Echipaj 222 persoane  (din care:

                         14 ofiþeri, 40 aspiranþi, 

                         6 maiºtri, 12 subofiþeri,

                         50 marinari ºi 100 cadeþi). 

... Pe apã „Mircea” era România  (III)

Liviu GOAGÃ

18

ã ã º ºãrþile cele mai bine vândute în anul trecut frumoas , un b rbat care î i spune rege i un alchimist, C
î ã ºau fost urmãtoarele care i arat  calea. Nimeni nu tie care este comoara sau :

dacã Santiago poate depãºi obstacolele întâlnite pe 
Codul lui Da Vinci  -  º î ãDan Brown drumurile de ertului. Dar ceea ce ncepe ca o aventur  

copilãreascã pentru a descoperi locuri exotice ºi bogãþii Secretul unei istorii de peste 2000 de 
º ã î ãã ã lume ti, se transform  ntr-o c utare de comori ce nu pot fi ani, într-o singur  carte. O curs  

ã ã ã ã ºã aflate decât înl untrul t u. Plin  de sev , evocatoare i disperat  pentru a afla cheia 
profund umanã, povestea lui Santiago este un etern misterului Sfântului Graal. Un 
îndemn de a ne urma visele ºi de a ne asculta inima.roman pe cât de controversat, pe atât 

de incitant. Aflat la Paris pentru o 
Arta rãzboiului  -  Sun Tzuconferinþã, profesorul american de 

ã º Acesta este unicul ghid al victoriei fãrã simbolistic  i istoria artei, Robert 
º ã ã þº gre . Dac  inamicul ocup  o pozi ie de Langdon, prime te un telefon în toiul 
þã ã þ º ã ãþ ã for , h r uie te-l, dac  e bine hr nit, nop ii. B trânul custode al Luvrului a fost asasinat în 

î ã ã ºþ ã nfometeaz -l, dac  se odihne te, muzeu, în circumstan e stranii, l sând un mesaj la fel 
þã împinge-l la ac iune.de enigmatic ca zâmbetul Giocondei. Împreun  cu 

Sophie, specialista în decriptare, Langdon începe o 
cursã freneticã pentru descifrarea multiplelor indicii 
ascunse în picturile lui Leonardo...ºi nu numai. Paºii 

Dune  -  Frank Herbertîi poartã de la Paris la Londra ºi apoi în Scoþia, pentru 
ã þã ãã ã ãº Tradus  în zeci de ri, publicat  în a dezv lui un mister p zit cu str nicie de secole, 

Duneã º ã þ milioane de exemplare,  este una din capabil s  zguduie din temelii dogmele cre tin tã ii.
realizãrile majore ale imaginaþiei. Frank 

Îngeri ºi demoni  -  º þDan Brown Herbert i-a plasat începutul ac iunii în 
ºþ momentul în care, în urma unor intrigi i În toiul nop ii, Robert Langdon, 

þã complicate politici de alian e, familia specialist celebru pentru lucr rile 
ã Atreides preia ca fief legal planeta sale de simbolistic , este chemat în 

º ã Dune ãþ de ertic  Arrakis, , singura surs  de Elve ia pentru a examina cadavrul lui 
ã ã ã mirodenie din Universul cunoscut. Toat  lumea pare sLeonardo Vetra, pe al c rui piept a 

fie convinsã cã aceastã cedare imperialã este doar o fost înfierat un simbol ciudat. 
ã þ ºã ã capcan , cu excep ia ducelui Leto Atreides, care î i pune Langdon va descoperi c , dup  patru 
þ î þãã ã speran e ntr-o alian  cu fremenii, un enigmatic popor al secole de t cere, o str veche 

„ ºþ þ º ã de ertului. Expus mediului concentrat de melanj, Paul se organiza ie de Ilumina i” a declan at o diabolic  
ã ã ãã transform  într-un pivot al universului, descoper  c  vendet  împotriva Bisericii Catolice.

printr-o coincidenþã stranie este deopotrivã ºi profet 
Alchimistul  -  º þPaulo Coelho fremen i produs ultim al programului de selec ie Bene 

ã ºã Gesserit. Cartea a ap rut în 1966 i a avut un succes O dat  la câteva decenii, apare o 
ã instantaneu, primind imediat cele mai semnificative carte care schimb  pentru totdeauna 

„„Alchimistul þ ºþ ã distinc ii ale SF-ului american, premiile Hugo” i via a cititorilor s i. ” lui 
„Nebula”.Paulo Coelho este o astfel de carte. 

Singura noastrã obligaþie este sã ne 
realizãm destinul. Romanul a 
inspirat milioane de cititori din 
întreaga lume. Aceastã poveste, 

uluitoare în simplitatea ºi înþelepciunea ei, este 
despre un pãstor andaluz pe nume Santiago care îºi 
pãrãseºte casa din Spania, aventurându-se în Africa 
de Nord în cãutarea unei comori îngropate în 
Piramide. Pe drum întâlneºte o þigancã tânãrã ºi 

CÃRÞILE ANULUI 2006

Vlad FILIP



  La început a fost  ideea de unitate:  origine, popor, 

limbã, ea a crescut în minþile ºi sufletele românilor, s-a 

moºtenit din neam în neam, iar în momente speciale s-a 

manifestat în plen - “Vrem sã ne unim cu Þara” (mai 1848, 

Blaj). 

  Gândul rostit a devenit faptã la începutul anului 

1859-5 ianuarie la Iaºi, 24 ianuarie în Bucureºti - prin 

dubla alegere ca domn a colonelului Alexandru Ioan Cuza.

  Depeºa trimisã în noaptea istoricã la Iaºi, lui 

Alexandru Ioan Cuza, suna astfel: “Astãzi, 24 ianuarie 

1859, la ºase ore seara, Adunarea Electivã din Valachia, 

procedând conform Convenþiei la alegerea Prinþului 

Domnitor, a ales pe Alteþa Voastrã în unanimitate. 

Adunarea Generalã salutã pe prinþul sãu cu respect ºi 

dragoste ºi-l invitã sã ia guvernarea Þãrei”. Semnat: 

Nifon Mitropolitul Ungro-Vlachiei.

  Unirea cea Micã marca începutul unui nou ev 

românesc, cãruia avea sã-i urmeze reunirea celorlalte 

provincii româneºti: Dobrogea (1878), Basarabia, 

Bucovina ºi Transilvania (1918). 
 
  Gândul rostit în 1848 devenea realitate, iar profeþia 

bardului de la Mirceºti  se împlinea:

172117

“Ci sã fim numai Români,
Într-un gând , într-o unire,
ªi sã dãm mânã cu mânã
Pentru a Þãrei fericire”

Muzeograf dr. Mariana PÃVÃLOIU

UNIRE-N CUGET ªI-N SIMÞIRIUNIRE-N CUGET ªI-N SIMÞIRI
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Povestea lui AVEROF

„Din sacul marinarului”

Comandor (r)   Ovidiu IONESCU 

Una din frumoasele Se pune problema revenirii în Grecia, dar nava nu 
poveºti marinãreºti este ºi poate întoarce ... pupa atinge Europa iar prova America. 
...„povestea lui Averof". Comandantul Condurachis hotãrãºte sã execute 

Prima parte a acestei întoarcere pe ancorã ºi ordonã fundarisirea ancorei 
poveºti este realã ºi începe în babord.
perioada interbelicã, atunci Executã întoarcerea în bune condiþii dar ... la virare 
când un negustor grec, pe vinciul trage greu. Comandantul prova anunþã într-un 
nume Averof, dupã ce câºtigã târziu „ancora la suprafaþã” dar de un braþ al ancorei se 
sume fabuloase în România, agãþase ceva ... semãna a epavã. Privind cu binoclul de pe 
hotãrãºte sã plece definitiv în puntea prova, comandantul Vrigos constatã cã pe braþul 
patria sa, nu însã înainte de a ancorei se afla epava ... pachebotului TITANIC.
face un cadou românilor de pe Cu o cange aruncã epava în abisuri ºi anunþã „ancora 
urma cãrora se îmbogãþise. la post”.

Cadoul se gândea sã fie o Dupã ce intrã în Marea Mediteranã, nava face escalã 
navã de luptã, iar hotãrârea nu în portul Marsilia pentru mici reparaþii. La plecare, 
era luatã la întâmplare, mecanicii au uitat pe cheu o piuliþã din care francezii au 
deoarece dorea ca nava, ce construit mai târziu ... turnul Eiffel.
avea sã cutreiere mãrile ºi În anul 1940, AVEROF  ancoreazã la Pireu. În cãdere, 
oceanele lumii, sã-i poarte ancora loveºte stânca Balcanilor .... provocând teribilul 
numele. cutremur resimþit ºi în þara noastrã. În urma acestui grav 

Aºadar, înainte de plecare, incident AVEROF a trimis ºi la Bucureºti o radiogramã 
se prezintã la Ministerul de cu scuze.
Rãzboi ºi propune ca, pe Pe navã îºi îndeplineau stagiul ºi doi fraþi gemeni, 

cheltuiala sa, România sã-ºi construiascã o navã de Epaminonda ºi Socrate. Unul era însã repartizat la prova 
luptã, care poate fi oricât de mare, ºi la ce ºantier naval iar celãlalt la pupa, motiv pentru care nu se puteau întâlni 
din lume doreºte, cu singura condiþie ca aceasta sã cu anii. Epaminonda, fire sensibilã, hotãrãºte sã se 
poarte numele ... „AVEROF”. sinucidã ºi se aruncã peste  bord. Nava fiind foarte înaltã, 

Dupã dezbateri furtunoase, Consiliul de Rãzboi ºi pânã sã ajungã în valurile mãrii ... moare de foame.
refuzã oferta deoarece navele militare româneºti purtau Într-una din zile, la bord se prezintã un tânãr aspirant 
nume monarhice sau de eroi, lângã care nu putea sta cãruia i se fãcuse onoarea ca prin repartiþie sã îºi 
numele  AVEROF. desfãºoare activitatea pe nava-colos. Este nevoit, prin 

Negustorul nu se supãrã, pleacã în Grecia ºi face regulament, sã se prezinte comandantului navei. Distanþa 
aceeaºi ofertã Ministerului de Rãzboi elen. Oferta fiind era considerabilã ºi pânã sã ajungã în faþa comandantului ... 
acceptatã, a fost construitã o navã de luptã modernã cu a ieºit la pensie.
dotãri de ultimã orã dar ... de dimensiuni impresionante. Pe navã se fac lucrãri de întreþinere. În arboradã doi 
A fost botezatã AVEROF. marinari pitureazã ºi întreþin parâmele. Din greºealã, 

De aici începe ºi povestea navei... unul dintre ei a scãpat o pensulã a cãrei coadã, pânã sã 
Se spune cã, datoritã dimensiunilor sale ajungã pe punte ... a putrezit.

impresionante, avea trei comandanþi. Comandant De altfel, datoritã înãlþimii arboradei, nava nu executa 
general a fost numit comandorul Condurachis misiuni în nopþile  cu lunã.
„Vulturul”, comandant prova Vrigos, iar comandant Dupã cum povestesc grecii, „nava avea trei coºuri”: 
pupa Yani. unul pentru „maºinãria”, unul pentru „plaþintãria” ºi unul  

Vrigos ºi Yani nu se puteau întâlni niciodatã, de „fandacsia”.
distanþa fiind foarte mare ºi de aceea comunicau prin Înaintea declanºãrii conflictului mondial ce avea sã 
scrisori expediate  prin serviciul poºtal al navei. zguduie ºi Europa, în portul Constanþa a sosit în vizitã 

Nava pleacã în primul marº de instrucþie dar, nava-ºcoalã greceascã, velierul ARES.
ajungând la Gibraltar, nu poate tranzita strâmtoarea Un veteran, participant la vizita navei, povestea cã 
deoarece atinge, cu bordurile, malurile african ºi marinarii români se lãudau cu noua navã-ºcoalã 
european. „MIRCEA”, aflatã în construcþie în ºantierele din 

Soluþia este gãsitã foarte repede. S-a fãcut o HAMBURG, care avea sã intre în dotare flotei cât de 
comandã prin radio în Grecia, pentru o navã încãrcatã curând. Explicau grecilor cât de mare va fi comparativ cu 
cu butoaie cu ulei de mãsline. ARES.

Malurile strâmtorii au fost unse ºi ... .nava a trecut în În replicã un marinar grec a explicat cã, de fapt, 
Oceanul Atlantic. velierul ARES este ... una din bãrcile de salvare de pe 

În ocean, executã trageri de artilerie dar, dupã AVEROF.
primele salve, tragerile sunt oprite deoarece 

N.R. Cele douã veliere, ARES ºi MIRCEA, s-au întâlnit proiectilele fac ocolul Pãmântului ºi revin în zona navei 
în portul Constanþa, prima datã în ziua de 29 iunie 1939.

care este astfel pusã  în pericol.
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De asemenea, se folosesc bigi ce lucreazã în tandem 
pentru a mãri greutatea încãrcãturii  ambarcate.Vã propunem o serie de articole ce descriu tipurile 

Datoritã dorinþei producãtorilor de a-ºi transporta de nave pe care îºi pot desfãºura activitatea absolvenþii 
echipamentele „într-o bucatã” spre a reduce costurile Facultãþii de Marinã Civilã, sperând cã îi va ajuta în 
suplimentare generate de asamblarea lor la destinaþie, luarea unei decizii informate sau, cel puþin, le va forma 
au apãrut nave capabile sã transporte aceste încãrcãturi o imagine a flotei de nave comerciale ce funcþioneazã 

grele ºi dificil de la ora actualã.
manevrat. Problemele 
apar  a tunci  când Cargoboturile
î n c ã r c ã t u r a  e s t e  
preluatã de macarale, T o a t e  n a v e l e  
existând riscul ca nava comerciale sunt într-o 
sã devinã instabilã. a n u m i t ã  m ã s u r ã  
Diverse strategii au cargoboturi. Diferenþa 
fost elaborate pentru dintre un vrachier ºi o 
rezolvarea problemei. n a v ã  d e  m ã r f u r i  
Soluþiile variazã de la generale fiind destul 

simpla balastare a navei pentru a contrabalansa de estompatã. În trecut, mãrfuri precum echipamentele 
încãrcãtura, pânã la folosirea unor piloni hidraulici ce electronice, maºinãriile, mobila sau produsele 
se aºeazã pe fundul docului, sprijinind practic nava.alimentare erau împachetate în cutii ºi încãrcate. Era o 

Existã nave care pot transporta de la locomotive de metodã dificilã de încãrcare, amplasare ºi securizare a 
100 t pânã la instalaþii chimice de peste 3000 t. Aceste încãrcãturii iar aceste nave efectuau escale în mai multe 
nave trebuie sã fie deosebit de robuste iar echipajul sã porturi de-a lungul rutei, fãcând ca voiajele sã dureze ºi 
fie format din adevãraþi experþi cu deprinderi, sã fie supuse întârzierilor. Containerele au schimbat 
neobiºnuite poate, ce trebuiesc formate. Membrii aceastã situaþie, însã anumite tipuri de încãrcãturi, cu 
echipajului au nevoie de cunoºtinþe în domeniul dimensiuni sau greutate prea mari, precum oþelul sau 
hidraulic, utilizarea sistemelor de cricuri, tãieri sau echipamentele complexe, ce nu încap în containere, 
suduri etc.sunt încã transportate cu ajutorul cargoboturilor. Un 

Cei ce navigã pe astfel de nave vorbesc de varietatea cargobot este construit pentru a transporta practic orice 
activitãþilor ºi de lungile perioade petrecute în porturi tip de marfã uscatã existentã.
când încãrcãtura trebuie ambarcatã cu grijã astfel încât Invariabil, aceste nave sunt dotate cu propriile 
sã nu existe spaþiu neocupat. Stabilitatea navei trebuie echipamente de încãrcare, macarele sau bigi, ce le 
luatã în calcul în toate etapele voiajului, necesitând o permit sã opereze în porturi slab echipate. În spiritul 
supraveghere atentã ºi constantã. Este o adevãratã artã autonomiei, au adesea macarele grele ce pot manipula 
amplasarea încãrcãturii de asemenea manierã încât sã pânã la 70-80 t, independent de echipamentele de pe 
se asigure ca accesul la oricare produs sã nu fie blocat þãrm. Cargoboturile moderne tind sã aibã cale mai 
de altele ce urmeazã a fi descãrcate într-un port ulterior puþine, dar mai spaþioase, pentru a putea acomoda 
sau cã nu este strivit de mãrfuri mai grele.mãrfuri voluminoase ºi tambuchiuri aproape la fel de 

late precum 
nava, pentru a 
f a c i l i t a  
a m p l a s a r e a  
încãrcãturii,  
fã rã  a  mai  
n e c e s i t a  
deplasarea sa 
î n  c a l ã .         

TIPURI DE NAVE COMERCIALE

Dragoº CUCOªEL

- Nu cred cã va renunþa.  - Vezi? Vroiai sã renunþi. Acum poþi sã cobori liniºtit, ai ajuns 
 - Eu sunt sigur cã aºa va face. Hai mai sus! sus.
 - Dar...  - Nu mai cobor, e prea târziu...
 - Nu va renunþa la tine, nici nu te ºtie, va renunþa doar la acele  - Ce vrei sã spui?

 - Am îmbãtrânit. Parcã nu au fost douã zile, mi se pare atât  de nimicuri”.
mult. Când am urcat nu am simþit, nu m-am uitat în jos, mi-a  - I-am spus totuºi... Te iubesc” ºi o iubesc, o iubesc de când 
fost fricã sã nu ameþesc. De aici de sus se vede totul. Pot sã am vazut-o. I-am ºi cântat, sã ºtii, i-am cântat sã mã cunoascã 
simt timpul.mai bine.
 - Ai descoperit în sfârºit cã timpul e palpabil! Pãcat, a trebuit  - Nimicuri! [...] O sã vezi cã totul s-a schimbat. Ai stat douã 
sã te înþepi în viaþa ta ca sã afli...zile pe munte.
 - În tot acest timp ea a iubit pe altul. - S-a schimbat în douã zile?
 - Acum nu te mai înþeleg nici eu. Hai jos! A început sã mi se  - ...
facã ºi mie frig. - Sunt doar douã zile pânã la urmã. 
 - Mie nu-mi mai e. A intrat frigul în mine... du-te, eu rãmân  - Nu sunt douã zile, e timp.
aici! - Sã zicem cã o sã înþeleg, cã am înþeles. Ce o sã fac?
 - Ba nu, ai venit cu mine, ai sã pleci cu mine! Nu ai cum sã  - S-ar putea sã rãmâi sub plopi, s-ar putea sã rãtãceºti pe strãzi 
rãmâi aici fãrã mine, nu înþelegi?cum îþi e obiceiul, eventual sã cânþi ceva, încet.
 - Du-te, eu voi putea rãmâne, doar cã nu o sã mai am cu cine  - Nu o sã mã mai duc la ea!
vorbi. - ªtiu, dar o sã mergi.
 - Pânã acum cu cine ai vorbit tu? - Unde?
 - Cu tine! - Nicãieri!
 - Eºti sigur? - Cum adicã?
 - Da, am vorbit cu mine. - Adicã mergi ºi-atât!
 - Dacã eu plec, unde vei fi tu ca sã-þi rãspunzi. Nu o sã renunþi,  - Pânã când?
hai jos! - Mult...
 - Mai are vreun rost? Oricum o sã mor pânã jos. Aici pot sã  - Cât de mult?
mai stau, mai am timp... - Pânã nu o sã mai ai timp.
 - ªi cum adicã a iubit pe altul, pe cine? - Dacã e aºa cum spui, am sã mã întorc pe munte.
 - Pe mine nu m-a iubit, a iubit pe altul, tot alpinist. - N-ai sã te întorci...
 - De ce? - ?
 - Pentru cã se cãþãra altfel... - O sã fie prea târziu... nu o sã mai ºtii drumul ºi nu o sã reuºeºti. 

- Uite cã am ajuns sus!

„
„
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Dan APOSTOL

De la bun început þin sã reamintesc, dacã mai Dunãrii, rituri cum ar fi cel al înfrãþirii dintre bãieþi ºi al 
era nevoie, cã Dragobetele nu trebuie confundat cu St. însurãþirii dintre fete, obiceiuri care sunt prezente pânã 
Valentine. În timp ce acesta din urmã e o invenþie menitã în secolul trecut în ceremonialul Dragobetelui. 
sã vândã produse de altfel inutile, Dragobetele este o Se obiºnuia ca tinerii sã meargã în pãdure pentru 
sãrbãtoare ce îºi are originile în mitologia dacicã.  a culege ghiocei sau albãstrele, iar cãtre ora prânzului, 

Considerat zeul bunei dispoziþii ºi  al dragostei, alergau spre sat, fiecare bãiat încercând sã-ºi ajungã din 
Dragobetele era numit ºi Cap de Primãvarã sau Cap de urmã aleasa. Dacã avea succes putea sã-i fure un sãrut ce 
Varã ,  cunoscu t  ca  f iu  a l  Babe i  Doch ia .  devenea simbol al  logodnei pe timp de un an. Momentul 

Denumirea de Dragobete se pare cã provine din era marcat de expresia „Dragobetele sãrutã fetele!”. Cu 
cuvintele dacice trago care înseamnã þap ºi pede - cât o fatã primea mai multe sãruturi, cu atât mai mult 
picioare, mai târziu trago devenind drago, iar pede avea sã fie iubitã ºi doritã.   
devenind bete, iar dupã creºtinarea dacilor, sãrbãtoarea De asemenea, în aceastã zi de sãrbãtoare nu se 
de Dragobete ºi-a pierdut conotaþiile primitive, þese, nu se lucreazã în fierãrie, se întrerup muncile 
devenind un zeu al dragostei curate, simbol al câmpului, dar în schimb se face curãþenie în casã pentru 
primãverii. ca Dragobetele sã fie întâmpinat cum se cuvine. Veºnic 

Pe plaiurile mioritice, Dragobetele este numit ºi tânãr Dragobetele, cu vârsta lui multimilenarã, a fost 
Nãvalnicul, fecior frumos care ia minþile fetelor, pãstrat în fabuloasa noastrã mitologie, mai ales în 
metamorfozat de Maica Domnului în floarea cu acelaºi mediul rural.
nume. Dragobetele este sãrbãtorit, în unele zone ale þãrii, În ciuda faptului cã în ultimii ani s-a încercat o 
în zilele de 24 ºi 28 ale lui fãurar, iar în alte pãrþi pe 1 ºi reînviere a acestei tradiþii, printr-o mediatizare intensã, 
25 martie. Starea de euforie resimþitã de tineri în aceastã Dragobetele nu este încã o sãrbãtoare cu drepturi 
perioadãa fost atribuitã iubirii. depline. Personal, consider cã nu ar trebui sã ni se 

Dragobetele, zeul dragostei la românii din impunã când anume sã iubim, sã dãruim. Dacã acest 
nordul ºi sudul Dunãrii, exista pe plaiurile noastre cu lucru este necesar, prefer sã o facem în spiritul  unei 
mult timp înainte de venirea slavilor. Drept dovadã sunt tradiþii româneºti decât a  uneia importate. 
ritualurile strãvechi atestate la tracii din nordul ºi sudul 

Diana CHINDRIª

DragobeteleDragobetele
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de plutire, oferind cercetãtorilor posibilitatea de  ªtiinþa este cunoaºterea în care ne 
a-ºi efectua observaþiile, fie direct, fie cu ajutorul încredem, este soluþia problemelor noastre, este 
unor camere-robot care pot filma pânã la calea de ieºire, calea cãtre viitor. Încã o datã, 
adâncimea de 600 m. În afarã de acestea, biologii, oamenii de ºtiinþã ne uimesc cu o creaþie unicã 
oceanografii ºi acusticienii vor mai avea pânã acum, un proiect fascinant, vizionar ºi 

Sea Orbiter laboratoare, bucãtãrie, cabine-dormitor, salã de important în explorarea oceanelor:  . 
întruniri etc.Adâncurile insuficient explorate în zilele noastre, 

Partea superioarã a navei va fi o staþie vor reprezenta cadrul unei noi aventuri a 
ºtiinþificã pentru studierea climatului, a oameni lor  în  se tea  lor  nesfârº i tã  de  
schimbãrilor din apã ºi atmosferã. Aceasta va cunoaºtere.

Sea Orbiter întreprinde mãsurãri ale valurilor, va calibra  reprezintã un fel de navã 
 poziþia precisã a traiectoriilor navei. Partea semisubacvaticã, o maºinã” de locuit pe mare, pe 

inferioarã va fi echipatã cu un sistem de colectare a care proiectantul francez Jacques Rougerie crede 
peºtilor pentru studiile ecosistemului pelagic ºi a cã o va lansa la apã în anul 2008 sau 2009 în scopul 

desci f r diversitãþii lui.ã r i i  mis tere lor  submarine  º i  a  
Durata de viaþã preconizatã “astronavei” interacþiunilor dintre atmosferã ºi mediul marin. 

marine este de 15 ani, timp în Toate aceste cercetãri vor fi aduse 
care va sonda secretele lumii la cunoºtinþã tuturor celor 
subacvatice. Ea va fi lãsatã în interesaþi prin cele mai moderne 
voia curenþilor marini iar prima mijloace de comunicaþie, inclusiv 
misiune va fi demaratã în 2008, prin internet.
atunci când Sea Orbiter va pleca Spre deosebire de marea 
din strâmtoarea Gibraltar ºi va majoritate a navelor maritime, 

Sea Orbiter naviga vreme de un an, purtatã  este construitã pe 
de Gulf Stream, curentul care verticalã. Înãlþimea totalã este de 
formeazã o buclã de mari 51 m, din care 20 m sub apã. Este 
dimensiuni în centrul Oceanului construitã din aluminiu ºi are coca 
Atlantic.neobiºnuitã, extraplatã, de 10 m 

Dupã un tur ºi jumãtate de lungime, care taie apa la 15 m 
ocean, propulsatã de cele douã adâncime ºi se prelungeºte cu o 
elice de care dispune, nava va fi derivã ascuþitã ca lama unui cuþit, 
orientatã în direcþia canalului pentru a despica mai bine valurile. 
Panama, prin care va trece în Cu toate aceste ciudãþenii, în urma 
Pacific, unde va fi lãsatã din nou testãrii modelului, constructorii 
în voia sorþii. Traversarea celui spun cã nava se þine bine” pe 
mai mare ocean al lumii va dura mare.

un an, dupã care pe traseu va urma Oceanul Indian. Înaltã cât un bloc cu 20 de etaje, nava este 
ªase luni mai târziu, Sea Orbiter va traversa împãrþitã în douã module: unul cu presiune 
Canalul Suez ºi îºi va continua voiajul în normalã, atmosfericã, iar celãlalt presurizat, 
Mediterana, unde va naviga vreme de mai bine de pentru scafandri. Echipajul numãrã 18 membri: 
un an de zile.biologi marini, fizicieni ºi climatologi. Opt dintre 

Înfãþiºarea navei, parcã inspiratã din ei  vor locui pe puntea inferioarã,  în 
cãrþile ºtiinþifico-fantastice, sugereazã lumea compartimentele presurizate, de unde vor putea 
fantasticã a lui Jules Verne. Macheta acestui ieºi direct în apã, printr-un sas. Printre cei 8, vor fi 
proiect, construitã de Marintech, a fost trimisã la ºi astronauþi de la NASA care îºi vor face 
Expoziþia Jules Verne” de la Paris, confirmând antrenamentele în mediul subacvatic, deoarece 
anticipãrile marelui scriitor Tot ce un om poate miºcãrile,  ergonomia ºi gesturile sunt 
imagina, într-o bunã zi un altul va realiza.”. Noi asemãnãtoare cu cele din spaþiu.
aºteptãm cu nerãbdare acest nou pas în cucerirea Nava va fi prevãzutã cu hublouri ºi  
lumii.ferestre panoramice, atât deasupra cât ºi sub linia 

„

„

„

„
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 - Lasã frigul sã pãtrundã în tine! Respirã profund, acceptã cã  - Stai liniºtit. Nu lipseºti nimãnui. Dacã rãmâi aici, pentru ei 
þi-e frig ºi nu o sã mai tremuri! nu ai dispãrut, pentru ei pur ºi simplu nu ai fost.
 - Nu mai pot! Mi-e frig, eu cobor! - ªi dacã mã mai întorc, de unde or sã ºtie ce am fãcut eu, de ce 
 - Laºule, nu renunþa acum! Mai ai douã-trei lungimi de coardã mã vor invidia ºi de ce vor râde de mine. Nu o sã le spun cã am 
ºi ajungi sus. Încã puþin efort. escaladat, le voi spune cã am fost ... la þarã, de exemplu!
 - Nu mai pot! Mai bine mã dau bãtut acum decât sã mor.  - Stai liniºtit cã nu o sã te poþi ascunde. Vor vedea muntele în 
 - Ce sã faci?! Sã mori? Chiar atât de slab eºti? Mã ochii tãi, îl vor simþi în palmele tale crãpate. Crezi cã îþi va fi 
dezamãgeºti, te ºtiam ... te ºtiam altfel. Ce e cu tine? atât de uºor sã nu le spui cum a fost aici? Te înºeli!
 - M-am schimbat, m-am schimbat mult, sunt altul ...  - ªtii ceva, abia mã mai miºc de frig. Dacã vrei rãmâi, eu îmi 
 - Ea? dau drumul pe coardã. Vãd eu ce gãsesc jos.
 - Nu, eu!  - Pun pariu cã te vei duce direct la ea.
 - Cum adicã tu?  - ª ce dacã. Pentru ea mã ºi întorc.
 - Eu, pur ºi simplu! Eu ãsta, agãþat de un perete îngheþat.  - Mai rãmâi, mai e destul timp. Vino un pic mai sus.
 - Bine, cum vrei tu. Poþi sã cobori. Eu merg mai departe, am  - Pentru ce? 
tot timpul...  - Sã mai vorbim de ea!
 - Chiar vrei sã ajungi sus? Urci fãrã mine?  - Bine, vin ... pentru ea 
 - Ce vrei sã fac? Sã mã întorc acasã cu tine? Ah, mi-am dat cu ciocanul peste mânã! Nu! Al naibii sã fie 
 - Eu nu am unde sã mã mai duc, nu pot sã merg mai departe. cine o mai urca pe munte, uite, am scãpat coarda. Ce fac?
Doar sã mã întorc mi-a rãmas.  - Lasã cã nu e nici o problemã. Te poþi þine de a mea. Hai aici, 
 - ªi vrei sã te-ntorci iar în oraºul ãla mucegãit? Parcã te vãd, ridicã-te!
cu mâinile în buzunar, cãlcând prin noroiul strãzilor  - Îmi dau drumul pe coarda ta. Acum trebuie sã mã laºi sã mã 
desfundate. Nu te vede nimeni prin ceaþa aia ºi tremuri. întorc. ªtii doar cã e imposibil sã ajungem sus cu o singurã 
Tremuri ca ºi acum, chiar dacã nu o sã fie la fel de frig. Îþi spun, coardã pe gheaþa asta!
nu are rost! Mai bate un cui, agaþã-te mai bine ºi ridicã-te! Hai,  - Ba o sã ajungem. Urc eu primul. Tu doar mã urmezi ºi te þii 
nu mai e mult pânã sus! de frânghie.
 - Bine, bine ... Mai bat un cui ...  - Dar eu îngheþ, nu înþelegi cã mi-e frig? O sã mor în spatele 
Gata, am mai urcat, eºti mulþumit? Sã ºtii însã cã ãsta e ultimul, tãu.
renunþ, cobor.  - Nu mori tu aºa de uºor. O sã te gândeºti la ea.
 - Nu te duce acasã. Nu o sã gãseºti pe nimeni pe strãzi ca  - Ea e jos. Vreau sã cobor, sã mã încãlzesc în îmbrãþºãrile ei.
înainte.  - Deci câºtigãm pariul, când ajungi în oraº te opreºti la ea, nu?
- Ba mã duc, ºi dacã e aºa cum spui tu, intru într-un  bar, mã  - ...
întâlnesc cu prietenii ºi uit, uit totul ...  - Ce prost eºti! O sã mergi la ea ºi o sã vezi lumina aprinsã. ªtii 
 - Prostule, chiar crezi cã poþi uita ceva? Poate sã îþi aduci tu ce face înãuntru? Poate e treazã, poate viseazã ... ºtii tu dacã 
aminte mai greu, dar nu sã uiþi? râde sau plânge?
 - Ce vrei sã spui?  - Pot sã-mi imaginez!
 - Mai bate un cui, încordeazã-þi muºchii ºi vino mai sus, aici  - Poþi sã-þi imaginezi ºi de aici mult mai uºor. Hai mai sus!
unde sunt eu. Îþi spun dupã aceea.  - Bine, urc, dar vreau sã vãd lumina din camera ei, sã îmi cadã 
 - Nu mai bat nici un cui. Eu mã întorc. pe faþã, palã, dar sã-mi strãluceascã în ochi.
 - Ai spus mai devreme cã nu mai ai unde sã te duci înainte? Eu  - Ea oricum nu o sã ºtie cã eºti sub fereastrã. Tu ce faci? O sã 
cred cã nu mai unde sã te întorci. se stingã lumina.
 - Bine, o sã mã conving singur.  - O sã-ºi dea seama cã sunt afarã ºi o sã iasã.
 - Da, dar nu o sã uiþi nimic. - Crezi tu!
 - Cum adicã?  - Ba o sã iasã!
 - Urcã pânã la mine ºi-þi explic.  - Sã zicem cã o sã iasã. Tu ce o sã faci? O sã rãmâi privind-o 
 - Bine, dar mai sus nu merg! Al naibii, ce alunceã gheaþa asta fix, vei încerca sã gãseºti în ochii ei lumina din camerã. Nu-i 
ºi ce frig  îmi e! aºa?
 - Mai încearcã o datã!  - Nu ... Nu cred ... De fapt ...
 - Hai cã am reuºit, acum spune-mi!  - Vezi?
 - Tu vrei sã te duci acasã, nu?  - Ce sã vãd? Da! O sã mã duc ºi o s-o privesc. Mi-ajunge!
 - Da, ºi asta am sã fac!  - Eu nu cred cã-þi ajunge, cred cã nu poþi mai mult.
- Gândeºte-te cã nu o sã mai fie nimic la fel. Ce o sã faci?  - De ce? 
 - Cum adicã nimic nu o sã mai fie la fel?  - Tu ai fost douã zile pe munte. A trecut timpul, s-a schimbat!
 - Pentru cã a trecut timpul! Orice secundã îi schimbã pe cei de  - În douã zile?! Nu are cum!
la poalele muntelui.  - E alta din clipa în care ai plecat.
 - De ce?  - Nu înþeleg!
 - Pentru cã au viaþa lor, doar o cunoºti. Pânã ieri nu ai stat cu ei?  - Înþelegi, nu vrei sã accepþi. Mai urcãm?
 - Da, ºi mâine mã întorc. Nu va fi nici o diferenþã.  - Mai urcãm...
 - Ba da.  - O sã pleci de la ea...
 - Adicã?  - Nu!
 - Adicã tu ai fost pe munte, ei nu. Or sã te priveascã altfel. Unii,  - O sã pleci! Nu o sã mai vrea ea sã ramâi. O sã-þi spunã foarte 
care au vrut sã meargã ºi ei, te vor invidia. Alþii, care sunt simplu “Gata!”. Las-o, hai mai sus!
mulþumiþi cu viaþa de oraº vor considera cã ai pierdut timpul ºi  - Urc, dar crezi cã va spune acest lucru?
or sã râdã de tine cã nici mãcar nu ai ajuns pânã sus.  - De ce nu? Ce-ai fãcut tu pentru ea?
 - Dar nu am spus nimãnui cã plec, nici unde plec.  - Nimicuri...
 - Crezi cã ºi-au dat seama unde am fost pentru cã au simþit  - Ei ºi?
lipsa mea?  

VersantulVersantul
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Numele noului sistem de operare bazat pe Linux, Ubuntu, îºi are originea în 
limba vorbitã de vechii africani, putând fi tradus în douã  moduri:
1. unitate cãtre ceilalþi (semenii noºtri)”;
2. eu sunt ce sunt datoritã a ceea ce suntem noi toþi”.
Comunitatea Ubuntu a avut grijã ca acesta sã se distribuie gratuit. Fiind bazat pe 
Linux, Ubuntu este open source, fiecare utilizator având libertatea sã-ºi adapteze ºi  
modifice software-ul dupã propriile necesitãþi ºi dorinþe.

La debutul proiectului echipa care participã la realizarea Ubuntu ºi-a luat anumite angajamente:
- Ubuntu va fi gratuit chiar ºi pentru versiunea enterprise (destinatã companiilor);
- acesta va fi tradus în cât mai multe limbi pentru a fi utilizat de cât mai multe persoane;
- la 6 luni apare o nouã versiune de Ubuntu, care este îmbunãtãþitã ºi reactualizatã timp de încã
      18 luni;
- comunitatea încurajeazã ºi sprijinã dezvoltarea de software gratuit ºi liber, pentru ca oricine
      Sã-l foloseascã sau sã-l îmbunãtãþeascã ºi sã-l distribuie mai departe la rândul lui.

Ubuntu suportã diferite tipuri de arhitecturi cum ar fi: Intel x86, Amd64, PowerPC, gãsindu-se sub 
douã forme: Desktop ºi Server. Pentru versiunea Desktop utilizatorii pot beneficia de urmãtoarele facilitãþi: 
Gnome 2.12.1, OpenOffice.org 2.0 beta 2, X.org 6.8.2, un utilitar care 
permite instalarea suportului pe mai multe limbi, îmbunãtãþiri pentru 
folosirea sistemului pe laptop ºi cel mai important pentru utilizatorii 
începãtori, suport care faciliteazã instalarea noilor programe. Pentru 
versiunea Server sunt oferite: opþiunea de thin client (un administrator 
poate seta ca un utilizator sã foloseascã sistemul de operare sub forma 

versiunii Desktop), detectarea 
rapidã a hardware-ului pentru 
setarea root NFS. Permite folosirea 
de pânã la 4 GB de RAM.

Software-ul necesar instalãrii 
de bazã se gãseºte pe un CD, însã în total existã 16.000 pachete software 
care cuprind de la Kernel-ul Linux versiunea 2.6 ºi acoperind orice 
aplicaþie doritã de utilizator.

Instalarea este rapidã ºi uºoarã necesitând mai puþin de 25 de minute. 
Interfaþa graficã pe timpul instalãrii este agreabilã, însã recomandarea 
specialiºtilor este sã aveþi totuºi un cunoscãtor de Linux lângã 
dumneavoastrã deoarece, într-adevãr, mai existã locuri în care trebuie sã 
ºtiþi ce opþiuni alegeþi.

Comunitatea Ubuntu a avut o dezvoltare rapidã, aceasta ajungând în 
scurt timp una dintre cele mai mari. Din ea fac parte dezvoltatori de software, profesori, traducãtori, avocaþi, 
actori, persoane care scriu documentaþie etc.

Pentru a intra în contact cu întreaga comunitate Ubuntu puteþi intra pe canalele de IRC #ubuntu sau 
#ubuntu-ro pe irc.freenode.net sau pe forumul românesc http://forum.ubuntu.ro.

Pentru mai multe informaþii puteþi vizita site-urile www.ubuntu.ro ºi www.ubuntu.com unde veþi gãsi, 
pe lângã distribuþiile de Ubuntu pe care le puteþi descãrca, ºi o documentaþie de care vã puteþi folosi la nevoie.

„

„

Sistemul de operare UbuntuSistemul de operare Ubuntu

Vlad FILIP

14

Tic - Tac

Existã un adevãrat timp? Nu-l vedem, nu-l simþim, nu-l auzim... e o altã creaþie a minþii omeneºti, un cuvânt în 
plus în dicþionar, care ne uºureazã actul de percepere al lumii. E un cuvânt de bazã, din vocabularul nostru fundamental, 
alãturi de masã, casã, câine. Ni-l însuºim de mici ºi nu mai punem întrebãri asupra sorginþii sale. Ce întrebare stupidã, 
„dacã existã timp”! Tic-Tac, Tic-Tac îmi sunã în ureche. ªi de unde pânã unde aceste douã cuvinte Tic ºi Tac”? Eu nu le 
aud. M-am oprit sã ascult timpul..., eu fata cu întrebarea stupidã.

Existã timp într-un univers care nu se schimbã niciodatã? Doar noi, oamenii, ne schimbãm... atunci timpul se aflã 
doar în noi, doar pentru noi, doar prin noi. Noi l-am creat ºi deci ar trebui sã depindã de noi, dar nu-i aºa. Creatorul a 
devenit robul creaþiei sale încã o datã.

Port în mine spectatorul ºi actorul. Adesea spectatorul nu-i mulþumit de actor. ªi vãd timpul cum îºi scurge 
firiºoarele de nisip în clepsidrã, câteodatã îl ajut, câteodatã stau ºi-l privesc cu ochi reci, alteori alerg o datã cu el prin 
teatrul vieþii, particip la goana dupã noroc a oamenilor. Suntem douã trenuri, numai cã eu de -abia ce am pornit din garã, 
compartimentele se umplu încet-încet iar destinaþia e mai aproape decât îmi vine sã cred. Când duc privirea spre viitor, 
spre orizonturi ascunse prezentului, reuºesc sã-i iau înainte trenului numit Timp. Dar întorc privirea spre trecut iar 
Timpul mã depãºeºte ºi uite aºa, cu gândurile îngropate în trecut, pierd clipe de viaþã, de bucurie sau suferinþã, Tic-tac, 
Tic-Tac...

Trenul timpului se confundã cu cel al vieþii. Deseneazã în nisip curbe de metal, strãbate culmi ºi abisuri dar ºi 
ºesuri de o banalitate fãrã seamãn. Iar huruitul roþilor îmi aduce aminte cât de neînsemnatã sunt pe aceastã lume. Exact 
atunci când credeam cã e toatã a mea.

Oameni - trenuri. Trecem unii  pe lângã alþii în acelaºi sens ºi pe urmã începem sã alergãm sau sã încetinim, sã 
aºteptãm sau sã ne grãbim. ªi trenurile astea ale noastre nu trec niciodatã unul pe lângã altul la drum lung. Cineva dã mai 
mult, cineva se grãbeºte, cineva uitã, cineva doreºte mai mult, cineva strigã, cineva n-aude. Cineva iubeºte mai devreme, 
cineva mai târziu. Asta e totul! Iar timpul ne priveºte de sus, se cerne prin noi, lasã urme adânci, ne înãspreºte pentru ca 
în final sã ajungem la destinaþie, în ultima staþie. Tic-Tac, Tic-Tac ...

Cine ºi-ar dori sã fie nemuritor? La fel ca Pãmântul, ca ºi Universul, care se bucurã de eternitate. Dar este o 
eternitate moartã, fãrã devenire, fãrã sens. Pe când oamenii... nu au numai o devenire ºi un sens, dar au ºi conºtiinþã de 
ceea ce ei devin  ºi de sensul existenþei lor. 

Oamenii sunt aºa frumoºi în efemeritatea, în fragilitatea lor... deºi ei îºi simt inima rupându-se în mii de bucãþi...

„

Delia NEACªU

Între loialitate ºi corectitudine

Cu toþii cunoaºtem acele alegeri dificile. Gândul la ele se cuibãreºte undeva  în creier ºi devine un fel de zgomot 
de fundal omniprezent. Îþi umbreºte obrazul, îþi ºterge zâmbetul ºi-þi lasã un gust  amar de fiecare datã când încerci sã  
râzi.

Ele apar, în general, la confruntarea unor principii sau valori echipotente. Pasiune sau raþiune, idealism sau 
materialism, loialitate sau corectitudine. Toate sau oricare îþi dominã la un moment dat în timp procesele cognitive, 
jucând leapºa între ele ºi cu orice hotãrâre ai crede cã ai luat.

Interesantã, pentru mine, în prezent, este ultima pereche: corectitudine ºi loialitate. Corectitudinea ar trebui sã 
fie un concept universal valabil, o diferenþiere clarã: alb-negru, bine-rãu. Însã, lucrurile mai sunt ºi gri uneori, dacã 
priveºti o problemã destul de mult vei descoperi noi iþe a cãror dezlegare este cel puþin problematicã. Fie cã sunt 
înnãscute sau condiþionate de frica de repercusiuni, noþiunile asupra corectitudinii existã în fiecare. Totuºi, aceste 
discuþii asupra nuanþelor importã mai puþin pentru subiectul în cauzã. Fie cã recunoaºtem sau nu, în momentul luãrii 
unei decizii ºtim ce este corect, dupã propriile norme bineînþeles.

Loialitatea, în schimb, este o noþiune deosebit de subiectivã. Dar tocmai în acest subiectivism stã punctul sãu 
forte. Unde corectitudinea este uneori discutabilã, loialitatea, tocmai datoritã arbitrarietãþii sale reprezintã un criteriu 
mult mai stabil în luarea unei decizii.

Ajungem aºadar în miezul problemei. În cazul în care suntem puºi în situaþia de a alege între a fi loiali ºi a fi 
corecþi, care va fi decizia?

Rãspunsurile primite variazã de la loialitate deplinã pânã la corectitudine absolutã. Majoritatea lor însã e 
undeva între. Unii trag o linie începând de la care loialitatea este depãºitã ºi se simt constrânºi sã acþioneze sub imperiul 
corectitudinii. Alþii sunt corecþi în lucrurile mãrunte, dar când apare o situaþie extremã merg pânã  la capãtul pãmântului 
pentru persoana sau ideea pe care o considerã demnã de loialitatea lor.

Existã un rãspuns corect”, deci? Sau e doar o chestiune de preferinþe individuale? Sunt situaþii în care una din 
cele douã e preferabilã?

Personal, fiind deosebit de pretenþios în acordarea loialitãþii, tind sã o preþuiesc. De asemenea, consider 
corectitudinea ca fiind supraapreciatã având în vedere cã variazã o datã cu perspectiva din care priveºti.

Vã propun deci un exerciþiu: imaginaþi-vã o situaþie în care aþi avea de ales între a fi loial ºi a fi corect ºi gândiþi-
vã la ce aþi hotãrî. S-ar putea sã aflaþi lucruri interesante despre dumneavoastrã.

„

Dragoº CUCOªEL
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Am sã aºtept Asasinat În amintirea unui om...de 
zãpadã Am sã aºtept.

Ochii îþi erau calzi în ziua aceeaSe va face de primãvarã ºi la tine.
De basm, de vis, de neuitat. Am iubit orbeºte,prosteºte Deºi vorba e 
Mai apoi, însã am aflat, dar cu totulcã nici nebunii nu cântã pe strãzi 
Lumina nu era a mea. întâiul om de zãpãdã,pustii.

figurinã nefericitãªi unii jurã
Buzele îþi erau mari în ziua aceea. chinuitã de copiii unui vecin.cã apa de mare 
„Iubitule, ce s-a-ntâmplat?” Ochii de cãrbuni,nu e prielnicã nici unei flori
Dar glasul tãu, venin, otravã, ce nu puteau sã mã cuprindã,...tu spui cã mai bine mori
pãcat, gura deformatãdecât sã-þi prinzi soare în tãlpi.
Eram neghiobul ce-o sorbea. din bomboane mentolateAm sã aºtept.

nu ºtia sã mã sãrute,Poþi sã mã cerþi,
Umerii îþi erau goi, trupul uscat, iar în braþe, cum avea cã scoicile nu sunt muguri
Zâmbetul tãu de-o bolnavã sã mã-nfãºoareºi nu ºtiu sã iubeascã.
paloare, când avea un singur mãturoiIar palma ta ºi cerul
Era o zi banalã, fãrã soare. pe post de mâini?n-au decât sã nu se potriveascã.
Numai tu luminai vinovat! Însã eu l-am iubit,În fond,

aºa învelit cu fularulorice uºã am închide în urma 
Braþele tale, ºtreang blestemat bãtrânei tanti Chia,noastrã,
Nu ºtiai cã totul moare cu ibricul lui nea Hendrearespirãm din acelaºi copac
În mine, cu orice falsã sãrutare. ca joben;din care s-au zãmislit
Cãlãul meu...te-am iertat l-am iubit pânã cãndcele dintâi zboruri.

mi-a murit topit în suflet...Mai devreme sau mai târziu
Iar vecinii indignaþiºi cele mai întortocheate strãzi
au început sã îºi adune,se împrimãvãreazã.
bombãnind,Am sã aºtept. 
ibricul, fularul, mãturoiul;
copiii au mâncat bomboanele
...cât despre mine,
mi-au mai rãmas
câþiva cãrbuni de iubit... 

Tu 

Mi-e sufletul o coajã nudã 
de portocalã,
ºi obrazul floarea ei...Braþ la braþ

Nasturi ºi portocale „Bine,bine” ai sã-mi spui,
„dar unde e copacul?”

Desi, între mine „Copacul?!” Din pumnul tãu strânsºi tine „Da! Ce te mirã?” n-o sã cadã þãrâna,e numai zgomotul surd „Credeam c-ai sã mã întrebi de cãci n-ai sã mã îngropi;al zilelor ce mor, fruct...” din chipul tãu frânte numai 
n-o sã alunece lumina,neînsemnãtatea
cãci n-ai sã mã porþiunui grãunte de praf,
în tine;uneori calea
Din nasturii tãicare duce spre noi
azi n-o sã plouã,e infernal de lungã.
cãci n-ai sã mã iubeºti.inevitabil,
N-o sã-þi rãsarã din nasturi,tu calci pe mine,
din chip,din pumni,eu calc pe tine...
decât o portocalãsi uite aºa,
pe care n-ai sã te înduri sã o cerþi.braþ la braþ
...ai sã mã ierþi.cãlcãm pe veºnicie... 
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Diana CHINDRIªDiana CHINDRIª

12

Motto: CERCETÂND lumea (obiectivã), 
afli despre CREATOR în afarã.

CUNOSCÂNDU-TE (lumea subiectivã), 
afli despre CREATOR înlãuntru.

Motto: CERCETÂND lumea (obiectivã), 
afli despre CREATOR în afarã.

CUNOSCÂNDU-TE (lumea subiectivã), 
afli despre CREATOR înlãuntru.

CREAÞIE ªI ÎNVÃÞÃTURÃ
- Asupra raportului dintre DEªTEPTÃCIUNE ªI PROSTIE -

(Suport de prelegere)

CREAÞIE ªI ÎNVÃÞÃTURÃ
- Asupra raportului dintre DEªTEPTÃCIUNE ªI PROSTIE -

(Suport de prelegere)

Comandor (r) dr. ing. Traian MOªOIU Comandor (r) dr. ing. Traian MOªOIU 

Stimaþi studenþi,
DUMNEZEU a creat LUMEA pentru EL

 OMUL spre a-i cunoaºte CREAÞIA, deci pe EL
 CONªTIINÞA pentru REFLECÞIE
 CUVÂNTUL pentru COMUNICARE
 INFORMAÞIA pentru CUNOAªTERE
 INCERTITUDINEA pentru DESCOPERIRE
 ENERGIA pentru MIªCARE
 CREATIVITATEA spre a-l imita pe EL.
 ...........................................................
 ADAM-UL pentru a ni se ARÃTA
 EVA pentru ÎMPLINIRE/ÎNTREGIRE
 INTERDICÞIA pentru NERESPECTARE/ÎNCÃLCARE
 PEDEAPSA (IZGONIREA) pentru  DISCIPLINARE
 DRAGOSTEA pentru RECOMPENSARE
 NECAZUL pentru ÎNCERCARE
 MINUNEA pentru MIRARE/MINUNARE
 CREDINÞA pentru REVELAÞIE
 IOV-ul pentru DEMONSTRAÞIE
 ...........................................................
 LUNI ÷ SÂMBATÃ pentru EXISTENÞÃ
 DUMINICA pentru RECUNOªTINÞÃ
 ...........................................................
 FAMILIA pentru PROCREARE
 ªCOALA pentru EDUCAÞIE
 (GIMNAZIUL pentru ALFABETIZARE
 LICEUL pentru CULTURALIZARE
 FACULTATEA pentru PROFESIONALIZARE)
 MASELE/GLOATELE pentru PRODUCÞIE
 ELITELE pentru CONDUCERE
 ...........................................................
 POLITICA pentru ASCENSIUNE
 FORÞA pentru ACÞIUNE
 ...........................................................
 RÃZBOIUL pentru politica FORÞEI
 ARMATA pentru a demonstra FORÞA
 LUPTA (armata) pentru a câºtiga cu FORÞA
 STRATEGIA pentru a planifica FORÞA
 TACTICA pentru a aplica FORÞA
 PACEA pentru a recunoaºte FORÞA
 CULTURA spre a umaniza FORÞA
...........................................................

Pe FIUL spre a ne ÎNVÃÞA cã FÃRÃ IUBIRE, deºi AM ÎNÞELES toate 

acestea, suntem niºte PROªTI.
Vã mulþumesc!

Stimaþi studenþi,
DUMNEZEU a creat LUMEA pentru EL

 OMUL spre a-i cunoaºte CREAÞIA, deci pe EL
 CONªTIINÞA pentru REFLECÞIE
 CUVÂNTUL pentru COMUNICARE
 INFORMAÞIA pentru CUNOAªTERE
 INCERTITUDINEA pentru DESCOPERIRE
 ENERGIA pentru MIªCARE
 CREATIVITATEA spre a-l imita pe EL.
 ...........................................................
 ADAM-UL pentru a ni se ARÃTA
 EVA pentru ÎMPLINIRE/ÎNTREGIRE
 INTERDICÞIA pentru NERESPECTARE/ÎNCÃLCARE
 PEDEAPSA (IZGONIREA) pentru  DISCIPLINARE
 DRAGOSTEA pentru RECOMPENSARE
  pentru 

 pentru 
 pentru 

-ul pentru 
...........................................................

 pentru 
pentru 

 ...........................................................
 pentru 

 pentru 
 pentru 

 pentru 
 pentru 

 pentru 
 pentru 

 ...........................................................
 pentru 

 pentru 
 ...........................................................

 pentru politica 
 pentru a demonstra 

 (armata) pentru a câºtiga cu 
 pentru a planifica 

 pentru a aplica 

Vã mulþumesc!

NECAZUL ÎNCERCARE
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N.B. 1. TEMÃ facultativã pentru studiu individual: Completaþi puncte-punctele.
        2. BIBLIOGRAFIE: Fãrã;
        3. EVALUARE: Cele mai frumoase rezolvãri primite la redacþie se vor 
publica.
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