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Gate când a
vizitat San
Francisco, \n
februarie

Ruxandra Giura

Webmaster \n
Washington DC

Pe ecranul Reuters
Ruxandra a ap`rut pe
ecranul Reuters din Times
Square, NY, dup` ce a
participat la conferin]a
asocia]iei jurnali[tilor
online \n 2005

A plecat \n Statele Unite s` se fac` jurnalist [i a ajuns
web master, la Washington. Cu o scurt` [i grea oprire \n
conservatoarea Louisiana de GEORGIANA IDRICEANU foto ARHIV~ PERSONAL~

P

rimul articol pe care l-a publicat \n
State Ruxandra era despre un cuplu de
imigran]i \n SUA, intra]i \n legalitate,
care s-au apucat s` schimbe legisla]ia
american` \n domeniul imigr`rii. Povestea
asta cu imigran]ii s-a terminat cu un miting,
pe care Ruxandra, ca jurnalist, nu putea s`-l
rateze. „Am plecat cu un autocar, \mpreun`
cu participan]ii, f`r` s` [tiu unde o s` dorm,
f`r` bani de hotel, dar cu promisiunea c` o s`
pot dormi pe canapeaua unor prieteni ai unui

Ai pus mâna pe
un training \n SUA?
Atunci, ai nevoie de o viz` pentru preg`tire profesional` H-3; este
destinat` stagiarilor din orice domeniu, atât timp cât trainingul nu
este destinat s` le asigure un loc de munc` propriu-zis. Pl`te[ti
taxa de 100 de dolari la Banca Transilvania [i mergi cu chitan]a
la Ambasada Statelor Unite la Bucure[ti, unde ]i-ai f`cut deja
programare pentru interviul de viz`. Trebuie s` mai ai \n buzunar o
fotografie tip-pa[aport, pa[aportul propriu-zis, [i formularul \n original
I-797 Notice of Approval, prin care Serviciul de Imigr`ri din State \i
permite companiei americane s` te accepte la training. La ambasad`
mai completezi un formular, te ]ii tare la interviu [i... there you go!
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prieten“. Spune c` aceast` \ntâmplare e esen]a
drumului ei prin SUA: „o oportunitate de care
am hot`rât s` profit, sperând c` o voi scoate la
cap`t cu bine“. Ruxi lucra pe atunci la o agen]ie
de pres`, unde fusese acceptat` cu o burs` de
practic`. |n România, cam pe-atunci \i \ncepea
anul patru la Facultatea de Jurnalism din
Bucure[ti. |n decembrie 2003, dup` terminarea
bursei de reporter, s-a \ntors \n ]ar`, [i-a dat
licen]a [i a aplicat pentru un masterat la mai
multe universit`]i. And the winner was....
universitatea din Baton Rouge, Louisiana, unde
„cam tot ce putea sa mearg` r`u a mers r`u“,
vorba Ruxandrei.

|n Louisiana f`r` valize,
f`r` loc de dormit
Compania de zbor i-a r`t`cit valizele; cei de la
universitate i-au gre[it numele, au crezut c` e
b`iat [i Ruxandra s-a trezit c` trebuie s` \mpart`
camera din campus cu al]i trei b`ie]i. Numai
c` regulile universit`]ii nu i-au permis s`-[i
ocupe locul repartizat. A[a a dormit Ruxandra
la o student` voluntar` din China, apoi la un
centru pentru studen]i interna]ionali [i, \n
cele din urm`, s-a mutat \ntr-un apartament cu

o coleg` românc`. Când a \nceput [coala, i s-a
spus c` taxele crescuser`; nu mai era nicio [ans`
s` se descurce cu ajutorul financiar acordat de
universitate. S-a angajat ca preparator la catedra
de comunicare vizual`, [i de aici i s-a tras interesul
pentru jurnalismul online. |n martie 2005, a
cerut transferul la American University din
Washington, iar \n var` deja se angaja ca graphic
designer la organiza]ia care-i sponsorizase bursa
de reporter cu doi ani \n urm`. Ca s` dea de
cap cheltuielilor mari, [i-a mai luat un job \n
campus, ca web developer pentru site-urile [colii.
„De[i am absolvit masterul \n jurnalism politic,
datorit` slujbelor pe care le-am avut, am devenit
interesat` mai mult de internet“, \[i justific`
Ruxandra orientarea profesional`. Acum, face
parte din echipa Wildlife Society, o organiza]ie
nonguvernamental` care se ocup` de faun`. A
pornit de pe un post de web content developer
[i a ajuns web master: taie [i spânzur` peste
site-ul organiza]iei, \n materie de informa]ie [i
de design. {i nu se plânge de munca mult`;
dimpotriv`: „Ce-mi place e c`, fiind un birou
foarte mic, apuc s` fac multe proiecte de la
cap la coad` [i coordonez multe lucruri, ceea
ce nu se \ntâmpl` \ntr-o corpora]ie, unde e[ti o
u
roti]`“. 

