
<b>Experti in H5</b>
Ministerul Agriculturii, depasit in idei de studenti. Cinci sibieni de la Jurnalistica s-au prezentat cu un
proiect la Olimpiadele Comunicarii, iar acum, acesta ar putea fi pus in aplicare de Guvern.
  
  Sunt laureati ai Olimpiadelor Comunicarii de anul acesta, ocupanti ai locului al III-lea al sectiunii
Comunicare Institutionala si studenti la Facultatea de Comunicare Sociala si Relatii Publice din Sibiu.
"Steaua Polara" - o echipa formata din 5 tineri plini de imaginatie, care au indraznit sa puna problema
raspandirii virsului H5 intr-un proiect. si sa o rezolve. "Nu am facut nimic altceva decat sa cercetam, sa
documentam o campanie de comunicare, avand ca scop convingerea populatiei din mediul rural de a
schimba sistemul de crestere si exploatare a pasarilor de curte", a declarat, pentru SIBIANUL, Florin
Irimin, membru al echipei. Olimpia, Georgiana, Roxana, Diana si Florin au ajuns, intre timp, aproape
experti in gripa aviara. "Am vorbit atat de mult despre virsul H5, incat colegii nostri de scoala s-au
saturat si de noi, si de el", marturiseste Florin, zambind.
  
  Proiect de camin
  
  Dupa ce s-au calificat in finala, clasandu-se intre primele zece din cele 17 echipe prezente in
semifinalele Olimpiadelor, membrii Stelei Polare au primit campania de informare dedicata Ministerului
Agriculturii, Padurii si Dezvoltarii Rurale. "Am participat mai intai la un training cu profesorul nostru,
Radu Bilbiie, dupa care am fost trimisi sa ne apucam de treaba", declara Olimpia Paraschiv. "Sesiunile"
de lucru au avut loc intr-o camera din caminul studentesc nr.7. "Florin a fost gazda noastra. Ne-a suportat
doua saptamani, cate 10-12 ore zilnic. Lucram non-stop, pe doua calculatoare. Aproape ca ne mutasem la
el ", isi aminteste Roxana Merisan. 
  
  La cotet european, gaini de rasa!
  
  Ideea studentilor sibieni: pentru a stopa raspandirea gripei aviare, pasarile de curte trebuie izolate, iar
pentru ele trebuie creat un adapost special. "La noi, forma, dimensiunea si materialul acestuia nu sunt
reglementate prin lege decat in cazul fermelor, nu si pentru gospodarii individuale. Am preluat un model
de adapost francez, care este destul de ieftin si usor de construit. Ne-am bazat pe faptul ca orice taran are
in curte niste lemn si niste sarma si il poate construi in mare parte din materiale proprii", declara Florin.
De la idee la practica, amenajarea noilor adaposturi trebuia cumva promovata. Voluntarii de la facultatile
de agronomie si comunicare, fruntasii satului, toti urmeaza sa ajute la ridicarea cotetelor europene.
"Curtile in care acestea exista sunt marcate cu un abtibild. Creatia noastra", se mandreste Roxana. Dupa
primele saptamani, in proiect sunt prevazute intalniri la Caminul Cultural, iar ulterior, un concurs avand
ca premii gaini de rasa. "Scopul este de a-i rasplati pe cei care reusesc sa construiasca cele mai frumoase
adaposturi, fapt ce reiese chiar din sloganul campaniei,  ", explica Roxana.
  
  Preluat de minister
  
  Proiectul studentilor a fost analizat de Ministerul Agriculturii si ar putea fi pus in practica, in viitorul
apropiat. "Steaua Polara a facut o treaba grozava. In prezent, analizam optiunile pentru implementarea
campaniei lor si, de indata ce bugetul ne va permite, vom transforma ideile lor in realitate, cel mai
probabil anul viitor. Ei s-au oferit sa vina si in timpul acestei veri, pentru a lucra la acest proiect in
Bucuresti. Incercam sa gasim o cale pentru a-i aduce in stagiu de practica in Minister, sa lucreze ei insisi
la implementarea ideilor lor", a declarat, pentru SIBIANUL, Florentina Enache, manager public in cadrul
Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
  
  Steaua Polara a fost singura echipa din provincie participanta la finala Olimpiadelor Comunicarii de
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anul acesta.
   
  Ce sunt Olimpiadele Comunicarii?
  
  Olimpiadele Comunicarii sunt competitii practice, desfasurate anul acesta in Bucuresti, intre 15 martie
si 19 mai si dedicate studentilor care isi doresc o cariera in relatii publice, publicitate sau marketing
politic. In cadrul lor, echipe de studenti construiesc, timp de doua saptamani, strategiile de imagine ale
unor clienti reali: companii, institutii publice sau oameni politici.
  
  Echipa "Steaua Polara" a Universitatii "Lucian Blaga" a obtinut medalia de bronz  la ultima editie.
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