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Pun o vorb\ la Bill Gates
magnatul vine `n Rom=nia

`ntr-o vizit\ de curtoazie

noi `l lu\m cu „domnule” [i `i

spunem cum se v`nd afacerile
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Oups... Am gre[it 
facultatea

examenul la alt\ universitate

e mai u[or dec`t crezi, nu trebu-

ie s\ `nve]i [i po]i copia f\r\ s\

te g`nde[ti la restan]e

B\sescu, cet\]eanul de la
Cotroceni

despre `ncercarea de sus-

pendare a pre[edintelui prin

alian]a partidelor PSD-PRM-PC

au comentat Vlad ODOBESCU,

Cristian P~RVULESCU [i

Ovidiu {IMONCA pagina 13

E mult\ v\ic\real\ `n
Rom=nia

pre[edintele Partidului

Liberal Democrat, Theodor

Stolojan a prezentat la Ia[i

problemele `nv\]\m`ntului
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Pentru mul]i, procesul Bologna `n-
seamn\ doar trei ani de facultate, poate
un master apoi [i, mai ales, o perioad\ de
sesiune din ce `n ce mai mic\. Foarte pu-
]ini s`nt cei care [tiu cu adev\rat ce `n-
seamn\ acest nou proces de `nv\]\m`nt, cu
at`t mai mult cu c`t primele probleme le-
gate de implementarea sa au `nceput s\
apar\. Toate acestea stau scrise `n „Car-
tea neagr\ a Procesului Bologna” alc\-
tuit\ de Asocia]ia Organiza]iilor Studen-
]e[ti din Rom=nia. Documentul  este con-
testat de profesori, de la Ministrul Edu-
ca]iei [i Cercet\rii, Mihail H\rd\u, p`n\ la
rectori [i decani care sus]in c\ sistemul a
fost implementat corect [i c\ rezultatele se
vor vedea `n timp. 

telefon: 0746/230.032, fax 0232/219 520 redactia@opiniastudenteasca.ro  www.opiniastudenteasca.ro Nu exist\ servicii secrete care
s\ nu aib\ jurnali[ti `n slujb\ 

24 ianuarie, un 4 iulie al Rom=niei.
Lumea s-a plimbat pe str\zi cu stegule]e
`n m`ini, oamenii au dansat `n Pia]a U-
nirii cu pre[edintele B\sescu, s-au `n-
gr\m\dit s\-l ating\, s\-l str`ng\ `n bra]e
sau s\-l `ntrebe ce mai face Elena U-
drea. Seara s-au `ngr\m\dit la concerte-
le rapsozilor de inimi, s-au cl\tinat pe
ritmuri line, ca `n tinere]e, au m`ncat
mici cu p`ine [i au spart baloane. 

Preg\tirile au `nceput cu dou\ zile `na-
inte. Poli]i[ti `n haine fosforescente au
dirijat circula]ia [i au mai dat indica]ii [i
oamenilor `n verde, de la Salubris. Ma-
[ini uria[e au sp\lat str\zile, Ministrul Cul-
turii a inaugurat Muzeul Unirii. Specta-
colul culorilor s-a mutat `n culisele poli-
tice. Credin]a lor `n partid s-a v\zut `n
Pia]a Unirii dup\ fularele galbene, por-
tocalii [i ro[ii. 

~n dans s-au prins tot dup\ nuan]e,
chiar dac\ to]i invocau o hor\ a tuturor
rom=nilor. „Nu m-a[ prinde `n hor\ cu
un Vadim sau mai [tiu eu ce personaj”, a
replicat Stolojan. ~n rest, toate frumoase.
Mona Musc\, Gheorghe Flutur [i ace-
la[i Theodor Stolojan au dansat al\turi
de rectorul Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza”, pe care pre[edintele plat-
formi[tilor `l tot nume[te Gheorghe O-
prea. Bogdan Olteanu, pre[edintele Ca-
merei Deputa]ilor a vizitat chiar Com-
plexul „Tudor Vladimirescu”, unde a
vorbit despre studen]ia sa `n Regie. A
vizitat o camer\ de c\min f\r\ c\ldur\ [i
apoi, ca s\ respecte agenda sa `nc\rcat\,
[i-a f\cut cruce la Biserica cu Hramul
„Sf`ntul Iulian”. 

Din acela[i patriotism, pe 26 ianuarie
am s\rb\torit 89 de ani de la na[terea
dictatorului Ceau[escu. P`lcuri de oa-
meni s-au a[ezat `n jurul morm`ntului [i
au bocit vremurile `n care aveau cartele
pentru p`ine, lapte [i ou\. S-au rostit dis-
cursuri `n\l]\toare pentru dictatorul care
nu l\sa poporul s\ moar\ de foame. Asta
la doar o lun\ de la condamnarea comu-
nismului. 

Dup\ ce am `n\l]at pahare de [ampa-
nie pentru aceea[i Uniune cu Europa,
am primit, ca `n fiecare an ajutoare din
Marea Britanie. Copiii englezi adun\
`n cutii de pantofi juc\rii [i alte lucru[oa-
re [i le trimit gr\dini]elor din Ia[i. Anul
acesta, englezii s-au ar\tat sceptici c\ s-ar
putea ca, odat\ cu aderarea s\ nu mai a-
vem nevoie [i au venit s\ se conving\.
Au g\sit pe pere]i `nc\ indicatoarele cu
mesajul: „Face]i economie la curent
electric”. S-au convins. Vor veni [i la
anu’. 

Andreea AARCHIP

EDITORIAL

Europa, `ntr-o
cutie de pantofi 

Tablet\

Dezbatere

Interviu

pagina 7

DOSAR

pagina 5

nu pot s\ anun] de

pe acuma c\ `l voi

`nvinge pe B\sescu

dosariada se va

lichida numai c`nd

toate dosarele vor fi

deschise

Cartea neagr\ a Procesului Bologna, pe
masa Ministerului

intr\ `n
vacan]\.

Urm\torul num\r va
ap\rea pe data de 17
februarie. Baft\ `n
sesiune!

Cursuri `n amfiteatre europene

Incognito
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de 24 ianuarie, pre[edintele a dat m`n\ cu m`n\, la Ia[i

interviu ccu IIoan TTALPE{, ppre[edintele
Uniunii PPopulare CCre[tin DDemocrate

{eful statului, la pas cu mascota Unirii

studen]ii ss-aau ppl`ns ppe IInternet dde
toate pproblemele iimplement\rii
noului ssistem dde `̀nv\]\m`nt 


