Valentin Uban
Am vrut să studiez filosofia, dar era epoca de îndoctrinări când eu citeam Schopenhauer, filosofie orientală și
greacă, iar ei întrebau de marxism și programul PCR. Așa am ajuns la Facultatea de Litere a Universității București,
absolvită în 1984 cu specializări în istorie și teorie literară, filologie, lingvistică și limbi romanice și profesori ca
Alexandru Piru, Eugen Simion, Romul Munteanu, Alexandru Balaci, Alexandru Niculescu, Florica Dimitrescu,
Matilda Caragiu, Ion Rotaru, Mihai Zamfir ș.a.
Erau studii de lungă durată și în ultimii ani cursuri opționale și facultative, la care am ales și cursul de ziaristică.
Mai multe am învățat la redacția revistei Universitatea, unde chiar din primul an de facultate cațiva studenți la
litere am devenit redactori și am debutat în presă, corectând șpalți în tipografia Universul din Sărindar, am văzut
linotipuri, zețăria, culesul manual și tiparul. Apoi cei 3-4 studenți de filologie, azi toți jurnaliști, am realizat revista
în întregime, o primă și adevărată școală de gazetărie. Articolele mi-au fost citite și mi s-a propus să public în revista
Luceafărul, pentru care am scris eseuri și critică literară câțiva ani. Am publicat de-a lungul timpului în Convorbiri
literare, Dilema Veche, Cronica Timpului, Ultima Oră, Observatorul Militar, Pentru Patrie, Protecția Civilă, Buletinul
Pompierilor, Alarma, In Justiție, Revista Pompierilor, Revista UZP. Între scrierile proprii se află pagini de publicistică,
eseuri, proză, poezie, traduceri.
După stagiatura de profesor am revenit în București la Colecția Națională de Brevete a Oficiului de Stat
pentru Invenții și Mărci. Am acceptat oferta de redactor la revista pompierilor, unde am găsit o lume interesantă
prin dedicația și curajul cu care oamenii își făceau datoria, căci era vorba de intervenția în situații de urgență, unde
pregătirea, decizia și abnegația erau indispensabile.
Așa i-am cunoscut pe cei mai iubiți dintre concetățeni - pompierii luptători cu incendii, inundații, accidente și
multe alte catastrofe. Am străbătut țara, am asistat la intervenții, am vorbit cu sute și mii de salvatori dedicați salvării
semenilor lor, am contribuit la transformarea instituției, reforme, proiecte, neîmpliniri și reușite. Am colaborat cu
redacții și edituri, am scris mii de articole și realizat sute de ediții de revistă, în sute de mii de exemplare, de la prima
pagină scrisă la tipar și distribuția tirajelor. Am urmărit realizarea și tipărirea revistelor în tipografii și distribuția lor
în toată țara, am negociat contracte de tipărire și difuzare, am făcut licitații, decontări sponzorizări și plăți de lucrări.
Am fost redactor-șef și director al redacției pentru aproape 20 de ani, destul pentru a înțelege cum este
organizată și funcționează și cum dezvolți o activitate. Am făcut management și coordonare editorială, publicistică
și jurnalism, editare carte, comunicare și relații publice, consiliere presă, campanii de informare, politici publice
și proiecte de dezvoltare, activitate didactică și de formare profesională, conferințe, colocvii, simpozioane etc. Am
elaborat norme, proceduri, regulamente, metodologii și texte de lege, la de campanii de informare publică și de
comunicare, inclusiv proiecte europene.
Am văzut cum un eveniment este preluat de jurnaliștii și transformat în variate știri și forme de comunicare,
cum conferințele de presă organizate de mine se transformau în evenimente media sau erau complet ignorate. Am
înțeles cum funcționează jurnaliștii, presa și instituțiile, ceea ce nu a fost mereu o bucurie personală. Am realizat și
emisiuni radio și tv despre urgențe, difuzate de mai multe posturi, am luat și dat interviuri, am făcut campanii de
informare publică, am editat lucrări ca redactor de carte: Primul ajutor în urgențe (R. Arafat 2006), Securitatea civilă
și globalizarea (C. Zamfir 2009), Învățăm să prevenim (C. Ene 2008), o monografie dedicată Revistei Pompierilor
(N. Neacșu 2010) etc.
Mi-am continuat pregătirea cu un curs de jurnalism organizat de Societatea Ziariștilor din România cu BBC și
PMA Training; un postuniversitar de Teoria și practica presei la Universitatea Ioan Dalles București, de comunicator
în urgențe civile la Agenția Federală pentru intervenție la dezastre THW Germania; de manager proiecte la Institutul
de Studii pentru Ordine Publică București; manager de calitate la Centrul Național de Perfecționare Pro-Edit și alte
cursuri certificate.
În 1990 m-am înscris în Societatea Ziariștilor din România și în Uniunea Ziariștilor Profesioniști, unde am
primit un Certificat atestat de ziarist profesionist, în 1991. Sunt membru și în Comitetul Național Român CTIF International Association of Fire and Rescue Services, din 2001; Asociația pentru Securitate la Incendiu 2016; Colegiul
Central al Asociației Naționale a cadrelor militare în rezervă și retragere MAI 2017 ș.a. Am avut ocazia să primesc
Ordinul Ziariștilor cls. I; Medalia de aur THW Germania; Brevet În serviciul Patriei pentru ofițeri, premii și diplome
de merit și excelență etc. Apar în Ghidul presei românești, House of Guides 2004; Enciclopedia personalităţilor din
România 2006-2016, Dicționarul presei românești 2014; Istoria Presei Militare 2016, Wikipedia ș.a.

