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„Prin această experienţă, mi-am creat o
imagine generală despre hotelurile din Piteşti,

serviciile oferite şi personalul acestora.
Întotdeauna e ceva de învăţat şi de această
dată am aflat lucruri
noi despre softurile
folosite în activitatea de
recepţie. Trebuie să
recunosc că eu eram deja
obişnuit cu activitatea
practică, deoarece am
avut o experienţă
asemănătoare
în
perioada mobilităţii
Erasmus, în Porto, unde am studiat Turism,
Catering şi Management hotelier.
Spre deosebire de Piteşti, Porto este un oraş
turistic foarte bine pus la punct pe partea
hotelieră şi de restaurante.
Pe viitor, îmi doresc să lucrez în Front Office
şi mă gândesc, bineînţeles, şi la o funcţie de
conducere după ce voi dobândi experienţă. În
momentul de faţă, cred că în România
managerii hotelieri lucrează după regulile
proprii, nu după un sistem de management
internaţional.
În viitor lucrurile cred că se vor schimba! De
aceea, cred că orice contact cu practica este
binevenit!“

Cristina Elena Drăguţ, anul III,
ECTS:
„Vizita la hotelurile din Piteşti a fost o bună
oportunitate pentru mine de a observa anumite
detalii de comportament ale angajaţilor şi
patronilor.
Bineînţeles, condiţiile diferă, facilităţile nu
sunt aceleaşi peste tot. Ceea ce a fost destul de
surprinzător pentru mine a fost faptul că două
hoteluri aparent asemănătoare, ambele cu
acelaşi număr de stele, pot să difere foarte mult
din punct de vedere al condiţiilor sau al
managementului. Eu am experienţa unui
stagiu de practică în Porto, oraş desemnat în
martie 2012 ca fiind cea mai bună destinaţie
turistică din Europa.
În Porto, managementul hotelier este foarte
bine pus la punct, se pune accent pe angajarea
oamenilor bine pregătiţi, iar universităţile cu
specializări de profil au
foarte multe parteneriate
cu unităţi turistice. Noi,
studenţii, avem nevoie
de multă practică, iar
această experienţă vine
în întâmpinarea aşteptărilor noastre!“

N A R G

Porţile pe care
facultatea le poate
deschide

Studenţii
Universităţii
Constantin
Brâncoveanu, specializarea Economia
Comerţului, Turismului şi Serviciilor, au avut
parte, săptămâna trecută, de o experienţă
altfel: însoţiţi de dna profesor Georgeta
Grigore, studenţii de la grupa 3303 au vizitat
o serie de hoteluri locale de trei stele, în
încercarea de a completa baza teoretică de
cunoştinţe cu impresii din practica hotelieră
şi de restaurant. Prin acest exerciţiu, tinerii
au avut posibilitatea de a intra în contact cu
personalul hotelier şi de a înţelege pârghiile
care fac funcţional managementul unor
astfel de resorturi. În acelaşi timp, studenţii
au profitat de ocazie şi le-au adresat întrebări
comode şi mai puţin comode gazdelor,
convinşi fiind de faptul că doar astfel pot
pătrunde secretele profesiei.
Pentru buna primire şi bunele intenţii,
studenţii de la UCB şi doamna profesor
Georgeta Grigore le mulţumesc tuturor
celor care le-au deschis larg porţile şi le-au
facilitat apropierea de practică.
Mulţumiri tuturor!
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„CONSTANTIN BRÂNCOVEANU“ DIN BRĂILA!
„Constantin Brâncoveanu”.
Şcoala dispune de 50 de săli de clasă,
cabinete de specialitate, 1 amfiteatru, 4
ateliere, sală pentru educaţie fizică, cabinet
medical, cabinet psihopedagogic.

Oferta educaţională

Două şcoli - un singur nume
Ziua de 21 mai, atunci când îi celebrăm pe
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, este
prilej de sărbătoare pentru şcolile româneşti ai
căror patroni spirituali poartă numele acestor
mari împăraţi. La Brăila, numele
Domnitorului Constantin Brâncoveanu a
inspirat, prin modul cum acesta a sprijinit în
perioada sa cultura, două instituţii de
învăţământ – universitatea noastră şi Grupul
Şcolar Industrial cu acelaşi nume:
„Constantin Brâncoveanu”.
Însă nu doar numele uneşte cele două şcoli,
ci şi parteneriatele în diverse activităţi
organizate, la care participă elevi, cadre
didactice şi studenţi. Nu putem să nu amintim
contribuţiile importante pe care elevii şi
profesorii grupului şcolar le-au avut la
desfăşurarea diverselor acţiuni organizate de
Universitatea Brâncoveanu, cum ar fi
Simpozionul Internaţional dedicat Zilei
Zonelor Umede, Festivalul Estudiantina,
concursurile dedicate poetului Mihai
Eminescu, dar şi sesiuni de comunicări,
activităţi culturale, artistice, sportive.
În plus, elevii liceului au devenit, de-a
lungul timpului, studenţi ai Universităţii
Constantin Brâncoveanu, demonstrând
competenţă şi caracter, iar mai târziu, ca
absolvenţi, profesionalism în domeniile în
care şi-au format cariera, aşa cum este şi cazul
conf. univ. dr. Marian Chivu, cadru didactic al
universităţii noastre.

Constantin Brâncoveanu
Domnul martir

-

Constantin Brâncoveanu (n. 1654 - d. 15
august 1714) a fost un mare boier, Domn al
Ţării Româneşti între 1688 şi 1714 şi nepot al
domnitorului Şerban Cantacuzino. În
perioada în care a domnit, Ţara Românească
a cunoscut o perioadă de înflorire culturală şi

sunt veneraţi de către Biserica Ortodoxă
Română, sub numele de Sfinţii martiri
Brâncoveni.

Grup Şcolar Industrial „Constantin Brâncoveanu” : Scurt istoric

de dezvoltare a vieţii spirituale.
Constantin Brâncoveanu s-a născut în anul
1654 la Brâncoveni (actualmente comună în
judeţul Olt), într-o veche familie boierească.
Era fiul lui Matei („Papa”) Brâncoveanu şi al
Stancăi, sora domnitorului Şerban
Cantacuzino. A primit o educaţie aleasă
pentru acele vremuri, învăţând, printre altele,
greaca, latina şi slavona.
Domnitorul şi-a asumat rolul de protector
al tiparului şi al şcolilor din Ţara Românească,
dar şi din Transilvania, numele său fiind
întâlnit între cele ale donatorilor de la şcoala
românească din Scheii Braşovului. S-a
înconjurat de personalităţi de cultură din ţară
şi străinătate, susţinând financiar şi diplomatic
pregătirea tinerei generaţii de cadre în şcolile
europene.
În 1714, pe 15 august, a fost executat la
Istanbul, împreună cu cei patru fii ai săi
(Constantin, Ştefan, Radu şi Matei), precum
şi cu sfetnicul său Ianache Văcărescu. Cu toţii

În clădirea locuinţelor funcţionarilor fostei
„Societăţi franco-române de material de
drum de fier S.A.”, devenită „Progresul”, a luat
fiinţă, în 1948, şcoala profesională cu acelaşi
nume, care, în timp, prin dotarea materială şi
prin numărul elevilor, va fi unitatea şcolară –
fanion a municipiului şi judeţului Brăila.
În 1967, se dă în folosinţă corpul A al
actualei şcoli şi atelierul-şcoală AT1, iar în
1975 se dă în folosinţă corpul B. Ulterior,
şcoala se extinde prin construirea corpului C,
a atelierului-şcoală AT3 şi a sălii de sport.
În anul 1968, şcoala devine Grupul Şcolar
Industrial „Progresul”, iar în septembrie 1996
- devine Grupul Şcolar Industrial

„Grupul Şcolar Industrial Constantin
Brâncoveanu oferă instruire în domeniile:
mecanică, electromecanică, electrotehnică,
informatică, electronică şi automatizări.
Calificările în care se pot specializa cei ce
doresc să urmeze cursurile şcolii noastre sunt:
technician proiectant CAD, technician
operator tehnică de calcul, technician
mecatronist, technician electromecanic,
technician în prelucrări la cald, technician
electrotehnist. De asemenea, oferim instruire
în profilul real, matematică - informatică şi
profil uman – filologie”, ne-a prezentat oferta
educaţională prof. Eugenia Dan, directorul
instituţiei de învăţământ pe care o sărbătorim.
Programe şi proiecte educative
De-alungul anilor, liceul a fost implicat în
proiecte şi programe educative, cum ar fi:
La nivel internaţional - Proiectul de
dezvoltare şcolară Comenius - „NEW
CHALLENGER
FOR
SCHOOL
LEADERSHIP, STAFF DEVELOPEMENT, TEAM WORKING”, în colaborare
cu şcoli din Germania, Belgia, Islanda,
Irlanda, dar şi Programul Phare-VET RO
9405, în cadrul căruia liceul a avut rolul de
şcoală de demonstraţie şi în urma căruia a
beneficiat de dotări în domeniul mecanicii.
La nivel naţional - Programul de granturi
pentru dezvoltarea şcolară „Calitate prin
formare profesională”, în colaborare cu Casa
Corpului Didactic Brăila şi S.C. „Promex”
S.A. De asemenea, elevii şi cadrele didactice
au participat la Proiectul „Îmbunătăţirea
calităţii educaţiei şi formării profesionale prin
reţele parteneriale”, proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, dar şi la Programul
„Avocatul elevilor” şi Programul de
promovare a sănătăţii în reţeaua Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii.
La nivel local, s-au implicat în proiecte
educaţionale pe temele: „Să creştem fără
violenţă”, „Traficul de fiinţe umane”, „Ştii ce
drepturi ai? – Nu ştiu încă”.
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Angajaţi în competiţie,
obţinem performanţa!
Grupul Şcolar Industrial „Constantin
Brâncoveanu” se bucură de experienţa
unui colectiv de cadre didactice titulare,
calificate, dedicate profesiei de dascăl,
implicate în activităţi cu elevii şi dornice
de propria dezvoltare profesională.
Amintim în acest sens activitatea la nivel
naţional şi internaţional a profesorilor
dr. Ciocoitei Mihaela, dr. Andronache
Ion şi dr. Aramă Violeta. De asemenea,
au participat la pregătirea elevilor pentru
concursurile şcolare profesorii: Negoiţă
Nicolita, Mărginean Carmen, Vlad
Mihaela, Picuş Veronica şi nu numai.
Elevii şcolii noastre, sub atenta
îndrumare a profesorilor, au obţinut
următoarele rezultate:
GAVRILESCU ANDREEA –
clasa a XII-a A - premiul I la concursul
de creaţie şi interpretare „Poezia
cuvântului” - editia I, dedicat poetului
Adrian Păunescu.
GAVRILESCU
ANDREEA,
STĂNESCU FLORINELA – clasa a
XII-a A - calificare pentru faza
judeţeană a concursului literar „George
Călinescu”.
SÂRBU
MIMI,
STOICA
FLORENTINA – XI A - participare
la sesiunea de comunicări „Prezenţe
brăilene în spiritualitatea românească”.
Echipa
liceului
a
obţinut
DIPLOMA DE PARTICIPARE la
concursul „Sanitarii pricepuţi” şi la
concursul „Descoperă o lume

sănătoasă”.
DURBAC IONUŢ, MARIN
GABRIELA şi VOIN IONUŢ - clasa
a XI-a B - participare la Olimpiada
Tehnică - faza judeţeană, la care
DURBAC IONUŢ a obţinut
Menţiune.
La Concursul Judeţean de creativitate
IT cu tema: „Ani de liceu” – mai, 2011,
elevii liceului au obţinut distincţii, cum
sunt: CROITORU SORINELA –
clasa a XII-a B - premiul I, HORVAT
ALINA – clasa a XIII-a M - premiul
II, OTMAN RASHA – clasa a IX-a S
– menţiune, ZAHARIA ADRIAN clasa a XIII-a M – diplomă de
participare.
DRĂGUŢ ALINA – clasa a XI-a B
- locul I la concursul ,,Meseria, munca si
talent“, iar la acelaşi concurs, DURBAC
IONUŢ a obţinut Menţiune.
Alte rezultate ale elevilor:
Diploma de participare la Concursul
cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa
mea, apăr viaţa”.
Premiul II – la concursul naţional de
dans „Împreună pentru viitor”secţiunea Dans modern şi premiul III –
secţiunea Dans tradiţional.
Premiul I la secţiunea Film, câştigat
de elevul ZAHARIA IONUT – clasa
a XIII-a M, la Concursul naţional
„Mesajul meu antidrog”, organizat de
Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Brăila.

CONSTANTIN
DIANA,
ZAHARIA ADRIAN - IONUŢ,
STANCIU
ALEXANDRA,
GHEORGHE RADU, GHIONEA
DRAGOŞ IULIAN, GRIGORE
BOGDAN – voluntari la Concursul
„Campanie pentru sănătate”, organizat
în cadrul Proiectului strategic „Oferte
educaţionale inclusive extracurriculare şi
extraşcolare pentru formarea stilului de
viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru
copiii din comunităţi dezavantajate, cu
precădere rurale, în învăţămîntul
preuniversitar din România” de către
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brăila.
Acestea sunt doar câteva dintre
rezultatele elevilor şi cadrelor didactice,
şi, deşi am amintit doar câteva nume,
trebuie să subliniem că doar eforturile
combinate ale tuturor celor care şi-au
asumat misiunea didactică şi de formare
pot duce la obţinerea de performanţe.
Vă felicităm, domnilor profesori,
pentru dedicarea cu care profesaţi! Vă
felicităm, dragi elevi, pentru rezultatele
pe care le obţineţi! Vă felicităm, dragi
părinţi, pentru implicare şi susţinerea
copiilor dumneavoastră!

Porţile pe care facultatea
le poate deschide
În fiecare zi de până acum am aşteptat
momentul optim pentru a acţiona. Acum
îmi dau seama că nu există o greşeală mai
mare decât aceasta. Pe când alţii îşi
realizau visurile, eu stăteam cu mâinile-n
sân aşteptând momentul potrivit. Cât de
lipsit de viziune am putut să fiu! Marele
meu noroc este că acum, la 27 de ani, un
prieten bun m-a tras de-o parte şi mi-a
prezentat o viziune, mi-a arătat calea prin
care tot ceea ce-mi doresc poate deveni
realitate. Sfatul prietenului meu a avut
efectul unui duş rece, m-a trezit din starea
de amorţeală şi mi-a dat impulsul de care

aveam nevoie pentru a realiza cât de
scurtă este viaţa şi cât de preţioasă.
Vă rog, treziţi-vă şi nu faceţi aceeaşi
greşeală care era să mă coste pe mine atât
de mult!
Viaţa merită trăită la intensitate
maximă. Fiţi vizionari şi mirosiţi
schimbarea, alergaţi spre ea şi îmbrăţişaţio cu toată inima! Nu aşteptaţi momentul
potrivit, pentru că această aşteptare vă
poate costa viaţa. Marele nostru dezavantaj
este acela că nu avem decât o singură viaţă
şi de aceea nu ne permitem să greşim. De
mult prea multe ori, nu avem posibilitatea

La mulţi ani!
Lect. univ. dr. Gianina Ciorăşteanu
Asist. univ. drd. Suzana Purice

s-o luăm de la capăt şi să învăţăm din
propriile greşeli.
Oricât de grea este schimbarea, ea vă va
aduce mult mai multe satisfacţii decât dacă
v-aţi mulţumi cu ceea ce aveţi în momentul
de faţă!
Alegând să urmaţi cursurile acestei
facultăţi, aţi ieşit din cercul celor care cred
că totul li se cuvine de drept, aţi mai făcut
un pas către visul vostru şi v-aţi
demonstrat, în primul rând vouă, că sunteţi
capabili
să
realizaţi
lucruri
nemaipomenite.Dar absolvirea unei
facultăţi nu este de ajuns.O diplomă nu vă
va ajuta să vă găsiţi un loc de muncă bine
plătit şi nici să vă faceţi un viitor mai bun.
De aceea este esenţial să participaţi la cât
mai multe cursuri şi training-uri puteţi.
Pentru a avea succes,trebuie să-ţi doreşti!
Facultatea este un simplu instrument

prin care te poţi perfecţiona şi poţi
dobândi cunoştinţe noi. Dacă tu nu-ţi
doreşti din adâncul sufletului să reuşeşti,
nu vei reuşi; pe cealaltă parte, dacă îţi vei
dori să fii un om de succes, atunci vei
deveni. Vei fi capabil să muţi munţii din
loc pentru a-ţi îndeplini toate visurile şi să
ajungi acolo unde doar în vis ai putut
ajunge. Nu daţi cu piciorul ocaziei care vi
s-a oferit, implicaţi-vă în activitatea
facultăţii, acumulaţi cât mai multe
cunoştinţe şi stabiliţi-vă obiective măreţe!
Cu cât obiectivele pe care vi le stabiliţi par
mai imposibile de realizat, cu atât succesul
de care vă veţi bucura va fi mai mare.
Trebuie să aveţi încredere în voi şi să luptaţi
până la capăt pentru ceea ce vă doriţi.
Dobândiţi încredere absolvind o facultate!
Nu trebuie să fiţi dezamăgiţi de taxa
care vi se poate părea prea mare, de

sacrificiile pe care trebuie să le faceţi pentru
a ajunge la cursuri sau de colegii răutăcioşi
din grupă. Gândiţi-vă la avantajele pe
termen lung! Unde altundeva v-aţi putea
specializa şi aţi putea învăţa mai multe
despre profesia care vă interesează?
Nicăieri, doar urmând o facultate. Tot ce
acum ni se pare exagerat,peste ani ni se va
părea că a meritat. Nu vă irosiţi timpul,
profitaţi de cei care sunt puşi să vă
răspundă la întrebări, dobândiţi cât mai
multe cunoştinţe, căpătaţi puţină
experienţă şi, după ce aţi absolvit
facultatea, acceleraţi în viaţă şi îndepliniţivă toate dorinţele!
Succes!
Pavel Ionuţ, an ulI, specializarea
Management, FMMAE Brăila
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