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Cine contează: consumatorul sau banii lui?
Cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor

Consumatorilor, Facultatea de Management
Marketing în Afaceri Economice Râmnicu
Vâlcea  a organizat, pentru al treilea an
consecutiv, o manifestare dedicată informării şi
educării consumatorilor, adresată cu precădere
tinerilor studenţi şi elevi.

Atelierul de lucru (workshop-ul) cu tema
Informarea şi educarea consumatorului român în
spaţiul european (ediţia a III-a) s-a derulat cu
sprijinul Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorului Vâlcea. Eveni mentul
a avut loc pe 19 martie 2012, în cadrul Uni   -

versităţii Constantin Brâncoveanu - FMMAE
Vâlcea, sala Bibliotecă, fiind organizat de prof.
univ. dr. Alexandrina Sîrbu, lect. univ. dr. Iuliana
Cebuc, conf. univ. dr. Carmen Iordache şi asist.
univ. drd. Roxana Dorobanţu. 

Grupul-ţintă a fost reprezentat de studenţii
de la programele de studii ECTS şi Marketing,
precum şi de elevii invitaţi de la Colegiul
Economic, respectiv Colegiul Energetic din
Râmnicu Vâlcea. Auditoriul a inclus studenţi,
elevi, masteranzi, dar şi cadre didactice de la
toate aceste instituţii de învăţământ.

Discuţiile privind informarea consu ma torului

şi exercitarea dreptului de a alege au avut ca
pivot central tema anului 2012, şi anume: Banii
noştri, drepturile noastre: militează pentru o
alegere reală în domeniul serviciilor financiare.
Comisar-şef Laura Dinţoi şi Comisar superior
Cristina Tătaru au prezentat principalele
probleme cu care s-a confruntat CJPC Vâlcea
pe piaţa serviciilor financiar-bancare din
municipiu, accentuând necesitatea informării
consumatorului pentru prevenirea fraudelor. De
asemenea, studenţii şi maste ranzii participanţi
la programele de mobilităţi Erasmus au adus în
atenţia participanţilor lecţiile învăţate în calitate

de consumatori ro mâni aflaţi în spaţiul euro -
pean. 

Comentarii şi intervenţii pertinente au făcut
reprezentanţi ai elevilor de la Colegiul
Energetic, iar aspectele aduse în discuţie de
cadrele didactice şi studenţii activi implicaţi în
ediţiile anterioare ale manifestării au
demonstrat contribuţia acestor genuri de acţiuni
la formarea deprinderilor şi educarea
comportamentului consumatorului la nivelul
unui grup de apartenenţă pe termen mediu.

Prof. univ. dr. Alexandrina Sîrbu
Asist. univ. drd. Roxana Dorobanţu

MAXIMELE SĂPTĂMÂNII

Hrană pentru minte
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Stagiu de mobilitate la Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do Porto,
Portugalia

Domeniul: Business Studies
Perioada: octombrie 2011- februarie 2012
Ce te-a determinat să alegi bursa Erasmus?
- Dorinţa mea a fost de a cunoaşte noi

culturi, oameni  noi, un cu totul alt stil de viaţă.
De mult timp mi-am dorit să plec din ţară, să
intru în contact cu oameni de alte naţionalităţi
şi obiceiuri diferite. Întotdeauna mi-a plăcut să
socializez, să am posibilitatea de a învăţa
continuu. Aşa cum zicea un profesor drag mie,
„să fii ca un burete care absoarbe tot”. 

Programul Erasmus mi s-a părut că este cel
care poate oferi această şansă. 

Vorbeşte-ne despre cursuri! Cum se
desfăşurau, ce ţi-a plăcut şi ce nu ţi-a plăcut?

- Materialele pentru cursuri erau postate pe
platforma de e-learning a universităţii, iar
studenţii le imprimau şi foloseau la cursuri
pentru a-şi nota din ceea ce profesorul spunea
suplimentar sau foloseau direct laptopul
pentru a-şi face eventualele notiţe. Nu am
scris la niciun curs aşa cum facem aici, în ţară.
Ca peste tot, nu toţi profesorii şi modul lor de
a preda erau la fel, dar ce era comun pentru
toţi era faptul că, la fiecare curs, noi,
stundenţii, eram nevoiţi să lucrăm practic. În
prima parte, profesorul ne preda, iar apoi noi
trebuia să punem în practică ceea ce ne-a fost
mai devreme prezentat. La toate cursurile am
lucrat în grupuri, realizând împreună foarte
multe proiecte. Ideea profesorilor era ca în
niciun grup să nu existe două persoane de
aceeaşi naţionalitate, fiind astfel forţaţi să
folosim limba ce ne unea pe toţi, engleza.

Aveam multe prezentări ale proiectelor pe care
le realizam în faţa colegilor şi a profesorilor. 

Mi-a plăcut foarte mult că am lucrat în
grup, deoarece ideile veneau din mai multe
părţi şi totul era interactiv. Această modalitate
de a studia era foarte plăcută şi niciodată
plictisitoare, profesorii fiind încântaţi de
rezultate. Sunt multe lucruri care mi-au plăcut
la cursuri şi în universitatea-gazdă, profesorii
erau foarte deschişi, tot timpul eram rugaţi să
ne spunem părerea, dar nu era ceva obositor,
pur şi simplu aveai impresia că ai o discuţie pe
un anumit subiect, fără a te mai gândi că vei fi
notat mai târziu. Tot personalul era cald şi
primitor, mai ales cei de la biroul de relaţii
internaţionale cu care relaţionam mai des. 

Ştiu că ai fost plecată şi pentru un stagiu de
practică Erasmus Placement înainte de
perioada studiilor, tot la ISCAP. Cum te-a
ajutat?

- M-a ajutat să văd cum se desfăşoară
lucrurile la un loc de muncă. Aveam colegi, un
coordonator care îmi dădea de lucru, am

învăţat să lucrez sub stresul timpului pentru că
efectiv am dezvoltat un departament în cadrul
universităţii-gazdă pentru ajutorarea
studenţilor în a învăţa. M-a ajutat pentru că
am învăţat să folosesc programe noi pe
calculator şi, în general, m-a ajutat la
dezvoltarea mea personală.  

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

- Oamenii sunt foarte relaxaţi, comunicativi
şi te ajută de fiecare dată când ai nevoie. Mi-a
plăcut că, în mediul înconjurător (magazine,
transport în comun, clădiri publice,
supermarketuri), există reguli care se respectă
de către toată lumea şi asta oferă încredere.

Ai şi călătorit? 
- Am călătorit în oraşele apropiate de Porto,

care mi-au lăsat o impresie la fel de bună ca şi
acesta.

Cum este viaţa studenţească?
- De neuitat, asta cu siguranţă! Ne

întâlneam cu studenţii Erasmus în locuri unde
studenţii portughezi petreceau: pe stradă, în
cluburi, pe malul râului. O bucurie şi veselie
continuă, râdeam, glumeam... 

Care sunt cele mai plăcute amintiri din
Porto?

- Nu am un anumit moment de care să îmi
aduc aminte cu bucurie, pentru că în fiecare zi
era ceva nou, frumos, pe care îl exploram cu
plăcere. Probabil o zi de care îmi voi aduce
aminte mereu cu fericire va fi una din primele
zile în Porto, când, conduşi de un buddy
(student al universităţii-gazde), am cutreierat
împreună cu un grup de aproximativ 30 de
studenţi tot oraşul, terminând ziua cu o
plimbare pe râul Douro.

Ce ai învăţat în timpul celor două
experienţe Erasmus?

- Multe lucruri, pornind de la cunoştinţele
lingvistice, culturale, educaţionale. În primul
rând, am învăţat că, dacă îţi doreşti ceva cu
adevărat, poţi să îl realizezi, prin perseverenţă
şi dorinţa de a lupta pentru viitorul tău. 

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

- Mi-a oferit o cale nouă de a cunoaşte şi a
descoperi. 

Pe viitor...
- Îmi doresc un job care să-mi solicite toate

cunoştinţele acumulate în perioada facultăţii,
dar mai ales în aceste 7 luni uimitoare de
Erasmus. Şi, bineînţeles, intenţionez să mă
întorc în locurile dragi din Porto.
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Pe genele tale, perne pufoase, au adormit câteva lacrimi rebele din sufletul uşor răscolit de
vântul  neîmplinirilor.

Cioburile din ochii tăi îmi taie gândul de a-ţi vorbi.
Ţi s-au despletit speranţele şi au rămas în goliciunea himerei.
Iluziile sunt mai dăunătoare sufletului decât dorinţele neîmplinite.
Tot încerci ca o menghină să îmi zdrobeşti răbdarea şi îndurarea, dar eu nu folosesc nici

armă, nici scut, eu îmi păstrez credinţa.
De pe câmp de rupi o floare, nu o mai poţi sădi la loc, dar de nu îi rupi rădăcina poate

creşte alta în locul ei. De pe suflet de rupi floarea încrederii, nu o mai poţi sădi la loc.
Este mai bine să fii măcar puţin sceptic în tot ce este lumesc şi omenesc. 
În toiagul înţelepciuni albite,omule, îţi sprijini acum gândurile.
Zâmbetul este precum un soare al sufletului răsărit pe cerul feţei. 
Vorbele tale parcă ar fi un întrerupător deschis. Dacă pui mâinile ascultării, îţi curentezi

sufletul. 
Primăvara împlinirilor a reîmbobocit trandafirii bucuriei care au răsărit veseli în ochii

sufletului.
În gara veche a răbdării,pe peronul gândurilor, stai tu, înţelepciune,de ceva vreme.
Când vrei să faci un rău, aminteşte-ţi că există bumerangul răsplatei.
Degeaba verşi un pahar cu apă într-o fântână seacă. Degeaba încerci să îmbraci vorbele

reci şi tăioase în haine, odată ce le-ai spus sufletului a cărui fântână a uitării a secat.  
În cochilia conştiinţei ţi-ai refugiat remuşcările. 
Te văd cum te destrami în propria inconştienţă, orgoliul tău s-a întors ca o fiară împotriva

ta. 
Cu banii poţi plăti materialul,dar nu poţi plăti spiritualul. Bogdana Simionescu

Experienţe portugheze

Generaţia Erasmus

Georgiana Toma, anul III, Management, FMMAE Brăila

� Georgiana, în Ribeira do Douro

Nu există cuvinte pentru a
spune câte poţi învăţa prin
intermediul acestui program, de
la a reuşi să te cunoşti pe tine
însuţi până la a-ţi face noi
prieteni şi a păstra legături.

MAXIMELE SĂPTĂMÂNII
Hrană pentru minte

Competiţia
25th Erasmus
Anniversary

Ai beneficiat de o
mobilitate Erasmus? Ţi-a
schimbat viaţa? Poves -
teşte-ţi experienţa şi poţi
câştiga premii impor tante! 

Nu trebuie decât să fii
cetăţean al Uniunii Eu ro -
pene ori al Norvegiei,
Islandei, Liechtenstein-
ului, Croaţiei, Turciei sau
Elveţiei şi să fi fost

implicat în programul European Erasmus. Redă-ţi povestea
sub formă de text, fotografie, colaj, video, pe pagina de
Facebook a evenimentului. Cele 10 poveşti selectate pentru
lista scurtă vor fi votate de utilizatorii Facebook între 1 şi 9
mai 2012, iar primele trei cele mai votate vor fi declarate
câştigătoare. 

Termenul limită de postare este 30 aprilie 2012, ora 23:59. 
Câştigătorii vor fi anunţaţi chiar de Ziua Europei, pe 9

mai.
Mai multe informaţii se găsesc la: 

http://ec.europa.eu/youthonthemove/news/2012/02120229-
facebook-contest_en.htm

Concursul de fotografie Life 2.0
Grupul PSE al Comitetului Regiunilor (CoR) lansea -

ză un concurs de fotografie pentru cetăţenii europeni cu

vâr sta cuprinsă între 18 şi 108 ani, inspirat de Anul eu -

ro pean al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între

generaţii (2012).

Fotografii amatori sunt invitaţi să trimită o fotografie

care ilustrează modul în care percep participarea activă a

persoanelor în vârstă în societate şi dezvoltarea

potenţialului acestora.

„Viaţa 2.0 – Eşti gata de un nou început?” urmăreşte

să surprindă diferite modalităţi de a transforma în opor -

tu nităţi provocările inerente îmbătrânirii populaţiei, prin

descoperirea unor talente noi, printr-o viaţă activă, men -

ţi nerea condiţiei fizice şi a sănătăţii sau promovarea

învăţării intergeneraţionale.

Concursul are loc în perioada 1 martie – 30 iunie

2012.

Juriul este alcătuit din membri ai Grupului PSE din

cadrul CoR, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regi -

o nale din UE, şi din profesionişti în domeniul foto -

grafiei. Acesta va selecta cele mai bune trei fotografii.

Câştigătorii vor primi premii consistente. Premiul

întâi al concursului constă în două călătorii pentru două

persoane în două oraşe europene şi o tabletă. 

Informaţii suplimentare pot fi accesate la

http://www.pes.cor.europa.eu/life2-0.html.
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(continuare din numărul trecut)
Interactivitatea
Publicitatea tradiţională: o persoană recepţionează

de la televizor un anunţ şi încearcă să obţină mai multe
informaţii, însă anunţul nu i le poate oferi, din cauza
unor restricţii ale spaţiului alocat pentru difuzare.

Publicitatea on-line: persoana vede anunţul
publicitar la televizor şi caută mai multe informaţii pe

web, accesând adresa site-ului, apoi se mută într-o
discuţie de grup şi citeşte mesajele pe care oamenii le-
au scris despre un anumit produs.

În problematica web copywriting-ului (scrierea de
texte pentru paginile de web şi email-uri) părerile sunt,
în general, împărţite în două: unii consideră că scrierea
de texte pentru Internet este total diferită de scrierea
unei reclame pentru presă, radio sau TV; alţii cred că

principiile care funcţionează în cadrul publicităţii
ATL se aplică şi în cazul publicităţii pe Internet.

Cei care consideră că web copywriting-ul diferă de
copywriting-ul tradiţional pleacă de la premisa - reală
de altfel - că paginile de web nu generează destui
consumatori şi, prin urmare, nu realizează nici profit şi
nici vânzări. De aceea, ei cred că este necesară o
abordare cu totul nouă a copywriting-ului pentru acest

mediu. Mai mult, lumea Internetului este
preponderent a cuvântului, a textului şi, prin urmare,
acesta este cheia succesului vânzărilor on-line.
Bineînţeles, pentru a crea website-uri profitabile, cel
mai important lucru este realizarea de texte care să
vândă.

Web copywriting-ul este unul foarte specializat,
care combină elemente de marketing cu o bună
cunoaştere a culturii Internet, a psihologiei
utilizatorilor acestui mediu şi a limbajului acestora.
Web copywriting-ul este total diferit de cel tradiţional,
iar dacă acest lucru nu este luat mai repede în
considerare organizaţiile vor continua să piardă bani.

Cea mai mare greşeală pe care o fac organizaţiile
este însă aceea de a aplica principiile de marketing
folosite pe o piaţă tradiţională la piaţa de Internet.
Multe dintre principiile care funcţionează în reclamele
tipărite - radio sau direct mailing - nu funcţionează şi
pe Internet. Studiile arată că acest lucru se datorează,
în principal, faptului că cei care accesează paginile web
nu vor să li se vândă nimic, iar atunci când sunt dispuşi
să facă acest lucru, vor să fie trataţi cu menajamente şi
nu să fie „bombardaţi” cu publicitate ostentativă. 

Aceste aspecte au dus la o nouă abordare în web
copywriting, care a fost denumită marketing editorial.
Ea constă în scrierea de texte cu un conţinut foarte
atractiv pentru consumator, care se transformă repede
într-o „pledoarie mascată” pentru un produs sau
serviciu.

Textul trebuie astfel construit, încât să-i sugereze
consumatorului să cumpere un anumit produs sau
serviciu. Dacă în publicitatea tradiţională
consumatorul ştie că ofertantul doreşte să îi vândă
ceva, iar respectiva organizaţie nu ascunde acest lucru,
în publicitatea pe Internet apare un fel de „joc mascat”
de-a vânzătorul şi cumpărătorul, pentru că niciunul
dintre aceste două roluri nu este explicit asumat. De
aceea, reclama pe Internet nu trebuie să sune ca una în
adevăratul sens al cuvântului ci, mai degrabă, ca un
editorial, un sfat, o mărturie, un studiu de caz etc. În
publicitatea tradiţională, advertorialul şi comunicatele
de presă sunt formele de publicitate care se apropie cel
mai mult de publicitatea prin Internet.

Foarte multe organizaţii privesc Internetul ca pe un
mediu de comunicare publicitară. De aceea, ele
creează site-uri care nu sunt altceva decât panouri
electronice, în care îşi fac reclamă la produse şi servicii.
Dar, în condiţiile în care oamenii sunt asaltaţi zilnic cu
sute de mesaje publicitare prin presă, radio, TV,
panouri publicitare etc., singurul lucru pe care nu mai
vor să-l vadă pe o pagină web este încă o reclamă.

Forma de editorial pe care o îmbracă o reclamă prin
Internet dă site-ului un aer de credibilitate, iar
organizaţia care realizează reclama se poziţionează
drept un expert, câştigând astfel încrederea audienţei,
ceea ce duce, implicit, la creşterea vânzărilor.

La polul opus acestei concepţii se situează ideea
conform căreia web copywriting-ul nu se diferenţiază
major de copywriting-ul obişnuit. Principiile care se
aplică în publicitatea prin Internet sunt aceleaşi ca şi în
publicitatea prin presă, radio sau TV. Diferenţele
dintre cele două forme de publicitate sunt aproape
nesemnificative şi ele ţin, mai degrabă, de limitări de
ordin tehnic: dimensiunea ecranului, problemele
legate de navigarea pe Internet etc.

Dacă textele pentru paginile web nu atrag
consumatorii, aceasta nu se datorează faptului că
publicitatea prin Internet este fundamental diferită de
alte forme de publicitate, ci pur şi simplu faptului că ele
nu au fost scrise cum trebuie.

Considerăm că prima concepţie despre web
copywriting propune câteva probleme importante
care trebuie luate în considerare de către cei care scriu
texte pentru Internet, cea de-a doua fiind mai practică
şi derivând din experienţa unor oameni care au avut
succes în acest domeniu.

De altfel, într-o opinie paralelă cu cele prezentate
mai sus, putem afirma că, paradoxal, advertising-ul
prin Internet reactualizează regulile de publicitate
enunţate de marii creativi la mijlocul secolului trecut.
Sfaturile cu privirile la copywriting, cum ar fi forţa
persuasivă proporţională cu lungimea şi cantitatea de
informaţie a textului se aplică şi publicităţii prin
Internet.

Dincolo de toate aceste opinii, avantajul principal al
publicităţii prin Internet rămâne faptul că este mult
mai ieftină decât publicitatea convenţională.

Conf. univ. dr. Cristian Morozan
Facultatea de Ştiinţe Administrative 

şi ale Comunicării,Brăila
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Fă parte din generaţia Erasmus!
Selecţia pentru bursele din anul universitar 2012 - 2013 se apropie!

I n f o r m a ţ i i  s u p l i m e n t a r e ,  l a  B i r o u l  d e  R e l a ţ i i  I n te r n a ţ i o n a l e ,  C o r p  C  s a u  l a  te l e f o n  0 2 4 8 . 6 1 . 0 0 . 8 8
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