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Conferinţa tinerilor cercetători
Pe 2 martie 2012, în cadrul Universităţii

Constantin Brâncoveanu - Facultatea de

Management Marketing în Afaceri

Economice Rm.Vâlcea, a avut loc

conferinţa tinerilor cercetători -

doctoranzi Direcţii de cercetare în
România. Studii şi Analize, eveniment

organizat de lect. univ. dr. Maria Elena

Gheordunescu şi asist. univ. drd. Ionela

Carmen Pirnea.

La conferinţă au participat invitaţi din

afara ţării, prof. univ. dr. Maurizio

Lanfranchi şi cercetător doctor Carlo

Giannetto, precum şi tineri doctoranzi ai

Universităţii Constantin Brâncoveanu, ai

Academiei de Studii Economice

Bucureşti, dar şi ai Colegiului Tehnic

Forestier Rm.Vâlcea.

În cadrul conferinţei au fost prezentate

lucrări bazate pe studii empirice, studii

metodologice, analize la nivel european,

naţional, regional şi local. Aceste lucrări

au tratat probleme din domenii diferite,

printre care studii privind consumul de

băuturi energizante în Italia şi consumul

de vin în Sicilia, analiza noului tratat

fiscal în România, traduceri şi transpoziţii

ale romanului Notre Dame de Paris de

Victor Hugo, piaţa asigurărilor în

contextul economic actual, SPSS în

cercetările ştiinţifice, rolul capitalului

intelectual în societatea contemporană,

eurodinamism vs. euroscleroză la nivelul

politicilor monetare ale statelor membre

ale Comunităţii Europene, sistemele

Enterprise Resourse Planning şi aşa mai

departe.

Conferinţa tinerilor cercetători -

doctoranzi Direcţii de cercetare în
România. Studii şi Analize s-a bucurat de

un real succes, atât în rândul invitaţiilor,

cât şi al cadrelor didactice de la

Universitatea Constantin Brâncoveanu,

aşteptându-se o ediţiei viitoare. 

De menţionat faptul că toate lucrările

prezentate în cadrul conferinţei vor fi

publicate în numerele din 2012 ale

revistei Strategii Manageriale, revista

Universităţii Constantin Brâncoveanu,

recunoscută C.N.C.S.I.S. cu ISSN. 

Asist. univ. drd. Ionela Carmen Pirnea
Lect. univ. dr. Maria Elena Gheordunescu



Stagiu de mobilitate: Universidade Fernando
Pessoa do Porto

Domeniul: Ştiinţele comunicării
Perioada: februarie - iulie 2011
Ce te-a determinat să alegi bursa Erasmus?
- M-am gândit că ar fi bine să schimb puţin ceva

în viaţa mea studenţească. Înainte de a pleca în
Porto, am petrecut câteva momente foarte
frumoase, aici, alături de câţiva studenţi portughezi.
Aceştia aveau să-mi influenţeze destul de mult
decizia pe care am luat-o mai tarziu.

În primul rând, am plecat din ambiţie. I-am tot
auzit pe alţii că ar fi o experienţă unică în viaţă.
Auzeam tot felul de întâmplari din viaţa unui astfel
de student. Trăiam descrierile lor şi parcă mă
vedeam deja acolo. A fost exact senzaţia aceea pe
care un om o trăieşte atunci când citeşte o carte şi îi
place.

În al doilea rând, curiozitatea m-a determinat să
aplic. Pur şi simplu îmi doream să văd cum e în altă
parte şi voiam să mă conving singur dacă este
adevărat tot ceea ce se spune: că în afară calitatea
învăţământului este superioară faţă de ceea ce se
întâmplă la noi. Acolo se pune preţ mai mare pe
partea practică. În cazul în care greseşti ceva,
întotdeauna găseşti suportul colegilor mai
experimentaţi care te îndrumă spre succes.

Pe de altă parte, a face studiile în străinătate era un
vis al meu de mai demult, iar când a apărut această
şansă, nu am stat pe gânduri şi am aplicat. A fost un
vis al adolescenţei mele să-mi continui studiile şi pe

alte meleaguri decat cele autohtone.
Vorbeşte-ne despre cursuri! Cum se desfăşurau,

ce ţi-a plăcut şi ce nu ţi-a plăcut?
- Nu aş fi crezut că o să-mi placă atât de mult!

Am găsit acolo sistemul universitar pe care mi-l
ima gi na sem încă din liceu. Toţi profesorii ştiau cum
să te atragă la cursurile lor, punând foarte mult
accent pe interactivitate. Era ceva nou pentru mine
şi totodată cap tivant. Astfel am încercat să îmi dau
toată silinţa ca să performez, dorind să nu ratez nici
o şansă care mi se oferise odată cu înscrierea în acest
program. Eu doream să aflu şi să învăţ multe lucruri.
Nu îmi era greu să-mi sacrific din timpul meu
pentru asta. Mi-a prins bine prietenia cu colegii de
grupă şi de serie. 

Cadrele didactice au fost foarte accesibile şi am
avut senzaţia că pot gasi în profesor un adevărat
partener de conversaţie. Ţin minte că la cursul de
Comunicare digitală, unde trebuia să scriu un eseu
de 1.000 de cuvinte, nu prea mă descurcam foarte
bine... I-am cerut sfatul profesorului şi acesta,
înţelegând problema mea, nu a ezitat să mă ajute.
Astfel, el mi-a dedicat două ore după curs, timp în
care mi-a explicat ce nu era bine în felul meu de a
scrie, mi-a ales un subiect şi mi-a arătat cum se
alcătuieşte un eseu „demn de prima pagină a unei
reviste”. După aceea, toate eseurile mele erau scrise
bine şi primeam note pe măsură.

Cum a fost experienţa culturală? Povesteşte-ne
despre cultura portugheză! 

Portugalia este o ţară cu tradiţie bogată în
domeniul călătoriilor pe mare şi al descoperirilor
geografice, este situată în Peninsula Iberică şi are
ieşire la Oceanul Atlantic. Istoria ţării şi-a pus
amprenta asupra culturii sale, influenţele maure şi
orientale asupra arhitecturii şi artei fiind evidente.

Patrimoniul cultural a fost îmbogăţit prin
contribuţia a numeroşi artişti portughezi, printre
care poeţii Luís de Camões şi Fernando Pessoa. În
domeniul sportului, talentul fotbalistului Cristiano
Ronaldo se bucură de un renume mondial şi nu
numai el.

Festivităţi dedicate celor trei sfinţi cunoscuţi sub
numele de “Santos Populares” - Santo Antonio, São
Pedro şi São João au loc în toată Portugalia în cursul

lunii iunie a fiecărui an. Caracterizate prin
manifestări de dans şi muzică populară, aceste
festivităţi se remarcă mai ales prin fado - gen
muzical tradiţional melancolic.

Fiecare regiune a Portugaliei are propriile
mâncăruri tradiţionale, preparate de obicei din
carne şi fructe de mare. Bucătăria portugheză este
faimoasă şi prin cele o sută de moduri în care poate
fi gătit codul bacalhau.

Ai şi călătorit? 
– Cea mai mare parte a timpului mi-am petrecut-

o în Portugalia. Tentaţiile culinare, dar şi dorinţa de
a cunoaşte cât mai multe lucruri despre poporul
lusitan, m-au purtat prin majoritatea localităţilor
importante. 

Pentru o bucătărie pentru care carnea uscată şi
sărată de cod, denumita în Portugalia bacalhau, este
simbolul naţional, aromele şi preparatele sunt în
multe cazuri asemănătoare cu cele din România.
Însă m-am decis să nu vorbesc aşa mult despre
aceste lucruri comune şi să vă împărtăşesc, pe scurt,
experienţa mea culinară recentă din Porto şi restul
oraşelor portugheze.

Ceea ce vă voi povesti nu va fi o caracterizare
completă, consistentă şi plictisitoare prin abundenţa
descrierilor, ci ceea ce trebuie să urmărească, după
părerea mea, un turist gurmand în călătoriile prin
această ţară. Asadar, dacă ajungeţi pentru prima oară
în Portugalia, veţi remarca abundenţa preparatelor
pe bază de cod uscat şi sarat, de fructe de mare şi de
peşte, pe bază de carne de porc şi cartofi. Şi veţi avea
ocazia să gustaţi un condiment foarte drag mie, piri
– piri, iute, folosit fie pentru marinarea cărnii de pui,
fie pus în tocăniţe consistente. Nu în ultimul rând,
va trebui să vă asezonaţi aproape orice masă cu
apreciatul vin portughez Vihno do Porto.

Cum este viaţa studenţească?
- Viaţa studenţească este frumoasă şi trece foarte

repede, din păcate. Despre cea din Portugalia pot
spune că m-a ajutat să îmi cunosc potenţialul şi să
îmi îmbogăţesc cunoştinţele.

Am să trec peste momentele de profundă
revelaţie care te lovesc într-o ţară străină, momente
pe care le rezumi scurt cu un singur cuvânt:
„civilizaţie”, şi am să vă spun cum e viaţa în Porto.  

Am locuit în căminul studenţesc împreună cu alţi
35 de studenţi erasmus. Ne trezeam foarte devreme
să mergem la cursuri, pe la 6 - 7. Puţin după ora
prânzului ne întorceam la rezidenţă. Ne odihneam
câteva ore, iar după ce terminam de scris proiectele
pentru următoarea zi, cinam şi mergeam la
petrecerile studenţesti din oraş.

Există şi o săptămână dedicată în totalitate
petrecerilor ce are loc într-un parc imens. Fiecare
facultate are propria tonetă cu muzica dată la
maximum. În timpul acestei săptămâni, studenţii nu
merg la cursuri. Acest fenomen specific Portugaliei
se numeşte Queima das Fitas. 

Care sunt cele mai plăcute amintiri din Porto?
– Cele mai plăcute amintiri sunt strâns legate de

prietenii mei străini. Mai ales când am călătorit
împreună prin Europa.

Îmi amintesc că zâmbeam răutăcios când toţi cei

cu care vorbisem îmi ziceau că Erasmus te schimbă
şi că nu vor să se întoarcă acasă pentru că totul se va
schimba pentru ei. Poate Portugalia nu e la fel de
faimoasă ca Franţa şi Parisul ei, ca Germania şi
Berlinul, Spania şi Barcelona, ca Grecia şi Atena,
însă are farmecul ei, are praful acela înnecăcios de
care uneori ţi se face dor, are cel mai mare pod din
Europa, cel mai mare outlet şi cel mai mare
oceanagraf, are ocean, plajă, oraşe frumoase,
autostrăzi lungi şi încurcate, petreceri, Quiema das
Fitas, Semana Academica, tunas, fado, pasteis de
nata, pasteis com carne sau bolo com chocolate. 

Potugalia îţi dă posibilitatea să fii calm şi să te
bucuri de pasteis de nata sau de cervaja, nu te pune
pe fugă, nu îţi creează prea multe probleme şi te lasă
să râzi cu poftă de câte ori ai chef.

Ce ai învăţat în timpul acestei experienţe?
- Am învăţat să mă orientez şi să îmi găsesc

drumul indiferent unde m-aş afla. Am înţeles cu
adevărat ce înseamnă comunicare interculturală şi
bariere de comunicare. Am cunoscut cele mai
interesante persoane din lume. Am învăţat să
înţeleg limba portugheză. Am mâncat o mulţime de
specialităţi culinare din toate părţile lumii. 

Am circulat cu aproape toate mijloacele de
transport posibile. Am purtat cele mai interesante
discuţii din viaţa mea bând un ceai sau la o cafea.
Am văzut că oamenii nu sunt atât de diferiţi pe cât
par. Am înţeles ce înseamnă respectul pentru
persoana iubită. M-am lovit de timpul care nu are
răbdare cu nimeni. Am râs, am vorbit, am ţipat, mi-
a fost teamă, am iubit, am urât, am trăit.

Într-o frază, spune-ne care este cel mai mare
beneficiu al unei burse Erasmus?

- În mod clar, cel mai mare beneficiu al unei burse
Erasmus este posibilitatea de aprofundare a
cunoştinţelor şi înţelegere a unei culturi străine. Alte
beneficii importante ale studiului în străinătate sunt
şansele reale de îmbunătăţire a abilităţilor personale
de comunicare în limbi străine şi prilejul de a obţine
o cunoaştere şi înţelegere de profunzime a unei alte
ţări sau culturi, cât şi faptul că poţi să îţi faci o
mulţime de prieteni noi.
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MAMA
Mamă, tu înger pe pământ
Când îţi văd faţa chinuită,
De greul vieţii
Îmi vine să plâng
Şi multe îmi trec prin gând.
Când mi-este greu la suflet
Tu, mamă, te rogi seara la icoană
Să-mi vindece a sufletului rană.
Numai tu mamă eşti cea care 
Atunci când mintea mi-este rătăcită
Tu cu lumina sfaturilor
Mi-o readuci pe drumul cel bun.
Tu, mamă, de când ştii că trupul
Meu zace în tristeţea bolii,
Tu, mamă, rău te zbuciumi
Ca un peşte pe uscat.
Te trezeşte lacrima cea ca un bolovan
În miezul somnului, din cauza tristeţii mele.
Tu, doar tu mamă, m-ai învăţat de bine
Şi eşti mereu alături de mine.
Tu, doar tu, mamă, mă alinţi.
Tu, numai tu, mă iubeşti pe acest pământ.
Dumnezeu din cer mă ocroteşte.
Şi tu m-ai învăţat să îi mulţumesc mereu.
Tu, mamă, pentru mine eşti apă limpede,
De nu te am, mi-este greu.
Şi rău îmi va fi când în cer vei pleca
Rău mi se vor chinui inima şi mintea.
Dar cred că nici atunci nu mă vei lăsa
Şi mă vei ajuta.
Mulţumesc mamă, ţie, numai ţie
Că m-ai crescut în credinţă şi iubire.

Bogdana Simionescu

Am purtat cele mai
interesante discuţii, bând

un ceai sau o cafea!

Experienţe Erasmus

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Alegeri universitare 2012

w w w . u n i v c b . r o

Mihai George Micu, anul III, Jurnalism

Mihai, purtând tricoul echipei de fotbal FC Porto
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(continuare din numărul trecut)
În ultimii ani, China a jucat un rol major

pentru ţările dependente de export din Asia de
Sud - Est, ca piaţă de desfacere pentru bunuri
şi materii prime, dar şi ca sursă de investiţii. În
acelaşi timp, ansamblul ţărilor ASEAN
reprezintă al patrulea partener comercial al
Chinei, după SUA, UE şi Japonia.

Expansiunea gigantului asiatic continuă şi în
Africa. În următorii 3 ani,
China va acorda Africii
împrumuturi în valoare
de 10 miliarde  de
dolari, conform
a n g a j a m e n t e l o r
asumate de
guvernul chinez
cu ocazia
s u m m i t - u l u i
China -Africa,
din noiembrie
2009.

Iniţial, Chi -
na vindea
sta  telor a -
f r i  c a n e
mai ales
arma -

ment, dar acum con tinentul african este al
treilea partener comercial al Beijingului.
Creşterea economică a Chinei se bazează pe

ţiţeiul din Algeria, Angola, Ciad, Guineea
Ecuatorială, Gabon, Nigeria şi Sudan. În
prezent, China a devenit al treilea partener
comercial pentru statele din Africa, după SUA
şi Franţa. Din primele 15 firme străine care
operează pe teritoriul celei mai mari ţări din
Africa, Sudan, 13 sunt chinezeşti.

Capitalurile chineze sunt investite în
drumuri şi căi ferate, terminale portuare şi
instalaţii petrochimice. China are 900 de

proiecte în Africa, unde operează 800 de
companii chinezeşti. În plus, guvernul chinez
acordă în fiecare an 5.000 de burse studenţilor
africani. Peste 4.700 de produse provenind din
ţările slab dezvoltate din Africa sunt scutite de
taxe în China.

Printre ţările africane de care este interesată
China se numără şi Zimbabwe, ţară care deţine
printre cele mai mari rezerve de platină şi
diamante din economia mondială. Aici, China

vrea să dezvolte mineritul, agricultura,
infrastructura, tehnologia informatică şi

de telecomunicaţii.
În ultimul timp, strategia chineză

pe acest continent - centrată pe
extragerea şi importul de resurse
naturale - este tot mai des criticată
de liderii unor ţări africane, unii

dintre ei calificând-o drept
neocolonialistă.

La fel de importantă pentru
conturarea noii arhitecturi mondiale

este şi creşterea influenţei Chinei
în zona Americii Latine. În
2009, China a devenit membră
a Băncii Interamericane de
Dezvoltare, continuând să
împrumute ţările acestei regiuni.

În ultimii ani, legăturile
comerciale şi mai ales

politice ale Chinei în
America Latină au crescut

ca importanţă.
China a devenit

al treilea
p a r t e n e r
comercial al
A m e r i c i i
Latine, după
SUA şi
Europa.

Pe lângă
a c e s t e
opor tunităţ i ,
c o m p a n i i l e

chineze au ştiut să-şi
îndrepte atenţia şi spre marile branduri
occidentale, lovite de criză, realizând achiziţii la
preţuri mici, aşa cum este cazul firmei „Volvo”.
De altfel, în 2010, China a devenit cea mai
mare piaţă auto din lume, depăşind SUA.

Succesele Chi nei în do meniul comer ţului
exterior sunt evidente. Deşi a în re gistrat
progrese remarcabile atât în sfera comerţului cu
bunuri, cât şi în cel cu servicii, cea mai
spectaculoasă ascensiune a sa a fost înregistrată
în domeniul comerţului cu bunuri. Ponderea ei
în exporturile mondiale de mărfuri a crescut de
la 3,5% în 1999, la 7,3% în 2005, pentru ca, în
2009, să ajungă la 9,6%. În 2010, acestei ţări îi
revenea o cotă de 10,4% din exporturile
mondiale şi de 9,1% din totalul importurilor,
fiind primul exportator mondial şi al doilea
importator la nivel global, după SUA. 

Atât exporturile, cât şi importurile de bunuri

ale acestei ţări au cunoscut o tendinţă
ascendentă, excedentul balanţei comerciale
depăşind pragul de 100 de miliarde de dolari în
2005. Anul 2008 este acela în care excedentul
balanţei comerciale atinge valoarea maximă, şi
anume 295,8 miliarde de dolari. Perpetuarea
crizei mondiale în toată lumea şi reducerea
cererii globale în 2009 au condus la scăderea
nivelului exporturilor cu 16% şi al importurilor
cu 26%, faţă de 2008. Însă tot anul 2009 este
acela în care China devine primul exportator
mondial de mărfuri, detronând Germania. În
2010, China atinge cel mai ridicat nivel al
importurilor şi exporturilor sale.

În 2010, principalii parteneri comerciali ai
Chinei la export au fost: UE-27, SUA şi
Japonia. La import, principalele ţări partenere
au fost: Japonia, UE-27, ASEAN. Pentru UE-
27, în 2010, China este a doua piaţă de export
şi primul partener la import. Valoarea
exporturilor europene în China s-a cifrat la
113,1 miliarde euro (faţă de 82,4 miliarde euro
în 2009), iar cea a importurilor europene din
China, în 2010 a fost de 282 miliarde euro (faţă
de 214 în 2009). Prin urmare, deficitul balanţei
de comerţ exterior în relaţia UE-China a
crescut în 2010 la 169 miliarde euro (faţă de
132 miliarde euro în anul 2009). Din 1999 şi
până în prezent, deficitul balanţei comerciale în
relaţia UE-China s-a adâncit de la un an la
altul. În prezent, deficitul UE-China în
domeniul comerţului cu bunuri este cel mai
ridicat dintre toate deficitele înregistrate de
UE-27 cu terţii. 

Comparativ, deficitul UE-27 cu Rusia în
domeniul comerţului cu mărfuri a fost în 2010
de 72 miliarde euro, iar cel cu Norvegia, de circa
37 miliarde euro. Contribuţia cea mai mare la
formarea deficitului balanţei comerciale dintre
UE şi China o au bunurile incluse în categoria
„alte produse manufacturate”, unde deficitul s-
a cifrat la 99,2 miliarde euro în 2010, dar şi
bunurile încadrate în grupa „maşini, utilaje,
mijloace de transport” - 75 miliarde euro.

În planul investiţiilor străine directe (ISD),
China se remarcă din nou. Astfel, în 2010, ea a
fost a doua beneficiară de ISD, după SUA, cu
un nivel al investiţiilor atrase de 106 miliarde
dolari, în creştere cu 11% faţă de 2009. Tot în
2010, China a ocupat locul 5 în clasamentul
ţărilor generatoare de ISD (după SUA,
Germania, Franţa, Hong-Kong), cu 68 miliarde
de dolari, faţă de 57 miliarde dolari în 2009.
Din acest punct de vedere, ea s-a situat înaintea

unor ţări ca Japonia sau Canada.
Unii specialişti pun la îndoială creşterea reală

a Chinei, demolând pas cu pas afirmaţiile
privind transferul de putere de la SUA la
China. În acest sens, directorul Biroului
Naţional de Statistică din China arăta că,
potrivit standardelor Organizaţiei Naţiunilor
Unite, există încă 150 de milioane de chinezi
care trăiesc sub limita sărăciei, cu mai puţin de
un dolar pe zi. De aceea, în ciuda ritmurilor de
creştere înalte ale PIB, China rămâne o ţară în
dezvoltare, lider al ţărilor emergente.

Potrivit unui sondaj realizat la începutul
anului 2011 de Bloomberg în rândul
investitorilor străini, economia Chinei se
îndreaptă către recesiune. Dintre aceştia, 45%
cred că acest lucru se va întâmpla în următorii
cinci ani, iar alţi 40% spun că noua criză din
statul asiatic va izbucni după 2016. Numai 7%
din cele 1.000 de persoane incluse în studiu
cred că această ţară va scăpa de recesiune. 

Principala ameninţare la adresa economiei
chineze este, conform studiului, un potenţial
boom imobiliar, impulsionat de creditarea
speculativă, ce ar putea avea efecte
asemănătoare celor ale crizei creditelor
ipotecare subprime din SUA.

Desigur, SUA va rămâne încă mult timp cea
mai puternică naţiune din punct de vedere
economic şi militar. Această superputere
păstrează resurse importante în economie,
tehnologie şi în plan militar. În virtutea acestei

poziţii puternice, aceasta îşi propune ca în
cadrul întrunirilor G20 să amplifice
posibilitatea sa de a remodela lumea de mâine,
de a promova noi structuri de importanţă
globală. La rândul lor, naţiunile emergente, mai
ales China, India, Brazilia, în măsura în care îşi
vor întări influenţa globală, vor avea
oportunităţi sporite de a avansa în plan
economic şi de a promova „multilateralismul” în
geopolitica globală.

Lector univ. dr. Mariana Mihăilescu 
Lector univ. dr. Marinela Lăzărică

Noul rol al Chinei: finanţatorul economiei mondiale (II)

Con tinentul african este al
treilea partener comercial al
Beijingului. 

2009 este anul în care Chi -
na devine primul exportator
mon dial de mărfuri, detro -
nând Germania, iar în 2010,
China atinge cel mai ridicat
nivel al importurilor şi
exporturilor sale.
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