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Universitatea Constantin
Brâncoveanu a găzduit
cursul de pregătire
p r o f e s i o n a l ă a l
auditorilor, organizat
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DIALOG
studenþesc brâncovenesc

În perioada 7-9 noiembrie
Universitatea Constantin
Brâncoveanu organizează
conferinţa internaţională
„Knowledge Economy –
Challenges of the 21st
Century”. Pagina 3

Universitatea Constantin Brâncoveanu a
organizat, de curând, o sesiune de cursuri de
instruire şi perfecţionare destinate funcţionarilor
publici din cadrul instituţiilor publice la nivel local
sau al unor instituţii de utilitate publică. 

Lect. univ. dr. Cristina Şerbănică, prodecanul
Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale
Comunicării din cadrul Universităţii Constantin
Brâncoveanu, este unul dintre lectorii care le-au
vorbit cursanţilor despre relaţiile publice şi
imaginea instituţiei publice. 

De la domnia sa am aflat care sunt motivele
pentru care orice angajat ar trebui să urmeze, în
mod frecvent, cursuri de formare profesională,
despre importanţa pregătirii continue  în
construirea unei carierei profesionale solide şi alte
detalii despre sesiunea de formare propriu-zisă.

1. DSB: Care sunt motivele pentru care
orice angajat ar trebui să urmeze, în mod
frecvent, cursuri de formare profesională?

Lect. univ. dr. Cristina Şerbănică:
Răspunsul cred că se găseşte chiar în Codul
muncii, care consacră un întreg capitol formării
profesionale. Mai exact, este un drept al fiecărui

salariat de a spune NU plafonării şi DA
progresului personal şi, implicit, organizaţional.
Evident, este un drept care ţine, pe de o parte,
de apetitul managementului pentru schimbare
şi, pe de altă parte, de dorinţa fiecăruia de a ţine
pasul cu evoluţiile domeniului şi ale societăţii,
în general. Motivele exced, aşadar, aria
interesului personal şi converg către creşterea
productivităţii, a eficienţei şi a creativităţii
organizaţionale.

2. DSB: Spuneţi-ne care este subiectul
sesiunii dvs. de training şi de ce este important
ca un angajat din sistemul public să cunoască
acest tip de informaţii?

Lect. univ. dr. Cristina Şerbănică: Tema
sesiunii de formare pe care am condus-o a fost
„Relaţiile publice şi imaginea instituţiei
publice”, iar importanţa ei poate fi justificată
printr-un principiu simplu, care spune că
„Relaţiile publice încep de acasă.”

Cu alte cuvinte, nicio instituţie nu va reuşi
vreodată să-şi construiască o reputaţie solidă în
spaţiul public dacă propriii angajaţi nu cunosc
şi nu aplică principiile transparenţei, ale

implicării şi ale încrederii reciproce.
Când vorbim de mediul public, trebuie ştiut

faptul că, pentru acestea, practicarea relaţiilor
publice este o obligaţie legală, nu o opţiune,
care presupune informarea şi consultarea
cetăţenilor, implicarea acestora în procesul
decizional, asigurarea transparenţei şi
garantarea respectării obligaţiilor care decurg
din codul de conduită al funcţionarilor publici. 

Nu putem vorbi de o imagine solidă în
absenţa acestor activităţi, care cad, până la
urmă, în grija fiecărui funcţionar public, iar
performanţele sunt uşor vizibile în
clasamentele privind încrederea populaţiei în
instituţii...

3. DSB: Vorbiţi-ne despre training-ul ca
metodă complementară de formare a
specialistului, indiferent de domeniul său de
activitate.

Lect. univ. dr. Cristina Şerbănică: Mă
rezum la a spune că, în opinia mea, training-ul
este modul de a păstra vie tinereţea minţii,
indiferent de domeniul de activitate.

Adriana Cocîrţă

„Training-ul este modul de a păstra vie tinereţea minţii”

� Universitatea Constantin Brâncoveanu - în strânsă legătură cu mediul de afaceri şi comunitatea
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“Experienţa portugheză a fost unică!”

Dan Enache este unul dintre studenţii

Universităţii Constantin Brâncoveanu care au aplicat

şi au fost selectaţi pentru un program de mobilitate

Erasmus într-una dintre cele 30 de universităţi

partenere din 14 ţări.

Din testimonialul de mai jos aflăm care este

impactul pe care această experienţă l-a avut

asupra lui şi care este mesajul său pentru

studenţii care nu au profitat încă de o astfel de

oportunitate.

„Experienţa portugheză a fost unică!“

Nu aş vrea să încep prin cuvinte asemănătoare
clişeelor, ci cu vorbe care ilustrează exact ceea ce am
simţit. A fost pentru prima dată când am plecat de
acasă atâta timp şi chiar mă bucur nespus că am
putut beneficia de oportunitatea de a vedea o ţară
şi o cultură aparte.

În timpul petrecut acolo şi chiar înainte de
a pleca am citit toate articolele pe care le-am
găsit despre Portugalia şi despre portughezi.
Din interacţiunea cu ei, dar şi pe baza
lucrurilor pe care le-am citit, pot să spun că
sunt oameni deschişi, simpatici şi cu
zâmbetul pe buze, indiferent de problemele
din viaţa lor.

„Am fost primit cu braţele deschise de

colegii portughezi“

Despre oraş pot să spun că trotuarele,
străzile înguste, cu piatra cubică, oceanul,

terasele bazice, centrul istoric, cluburile,
bisericile, faleza, râul, metroul, autobuzele,
toate au făcut parte din viaţa mea şi niciodată
nu voi regreta că le-am cunoscut. În cadrul
departamentului în care am făcut internship-ul
am fost primit cu braţele deschise de colegii
portughezi, de localnici şi chiar de tată lumea.
Iar dacă uneori mă pierdeam prin oraş, prima
persoană pe care o întâlneam şi pe care o
întrebam cum să ajung într-un anumit loc nu
ezita să mă ajute cu explicaţii detaliate, astfel
încât să ajung unde voiam.

„Am avut, şi nu de puţine ori, sentimentul

complet de libertate“

Pot să spun, cu toată sinceritatea, că m-am
simţit foarte bine în această ţară, unde nu am
simţit nicio secundă vreo restricţie, vreo
constrângere, ba chiar aş putea spune că am
avut, şi nu de puţine ori, sentimentul complet
de libertate. Mi-aş dori să revin aici pentru a
putea să cunosc şi mai mult din ceea ce
înseamnă cultura şi civilizaţia portugheză,
pentru că întotdeauna este loc de mai mult şi de
mai bine, mai ales că oportunităţile şi
posibilităţile sunt nemărginite.
Din punctul meu de vedere, un student care doreşte să

cunoască o ţară care îmbină relaxarea cu munca, în care

se poate dezvolta la nivel personal şi profesional, poate

oricând să încerce Portugalia şi să aplice pentru bursele

Erasmus de studiu şi de practică.

Anul ace s t a , Soc i e t a t ea Română a
Hor t i cu l to r i l o r a împ l in i t 100 de an i de
ex i s t en ţă . Cu pr i l e ju l Centena ru lu i , s e va
organiza, pe 29 octombr ie un congres care va
reun i e l i t a hor t i cu l tu r i i româneş t i de az i .
Societatea de Hort icul tură din România a fost
creată la 17 februar ie 1913 de un grup de
pro f e s ion i ş t i a i g r ăd in i lo r ş i p l an te lo r
ornamentale, cu gândul generos de promovare
a sol idar i tăţ i i hor t i-cultor i lor.

Pent r u a a f l a ma i mul t e de sp re ace s t
eveniment, am stat de vorbă cu prof. univ. dr.
Ion Scur tu , Pre şed in te l e S ena tu lu i
Unive r s i t ă ţ i i Cons tan t in Brâncoveanu ş i
v i c ep re şed in te a l Soc i e t ă ţ i i Române a
Hort icul tor i lor.

DSB: D-le profesor, aţ i fost a les de curând

v i cepre şed in te a l Soc i e tă ţ i i Române a

Hort icultor i lor, a legere care s-a suprapus şi cu

cea de v i cepre şed in te a l S ec ţ i e i de Şt i in ţe

Hort icole din Academia de Şt i inţe Agr icole ş i

S i lv ice al cărui membru t itular sunteţ i de mai

mulţ i ani . Cum vă implicaţ i dumneavoastră ş i

conducerea SRH în marcarea evenimentului

amint it ?

Pro f . un iv. d r. Ion Scur tu : Soc i e t a t ea
Română a Hort icul tor i lor are un trecut bogat ,
marcat în per ioada 1913-1948 de numeroase
e ven imente , cum ar f i expoz i ţ i i ho r t i co l e ,
ed i t a rea unor re v i s t e de pro f i l (Rev i s t a
Hor t i co lă , Progresu l Hor t i co l , Hor t i cu l tu ra

Românească) , ses iuni de comunicăr i ş i a l te
acţ iuni .

Ac t i v i t a t ea Soc i e t ă ţ i i în t re ce l e două
războaie mondiale s-a bucurat de apreciere din
par tea profes ionişt i lor, dar ş i a autor i tăţ i lor.
Es t e su f i c i en t de amint i t c ă în 1938 , l a
propunerea Ministerului Agr icultur i i , Regele
Carol a l I I- lea semnează decretul pr in care
Societatea Română de Hort icul tură pr imeşte
Ordinul , ,Mer itul Agr icol ” în grad de Cavaler.
Societatea a fost re înfi inţată în anul 1991,
a s t f e l c ă acum sărbă to r im 100 de an i de
existenţă .

Revenind la întrebarea dumneavoastră , vă
pot spune că noi , ce i din conducerea actuală a
SRH, vom marca evenimentul pr in congresul
care se va desfăşura în Aula Academiei de
Şt i in ţ e Agr i co l e ş i S i l v i c e , în pa r a l e l cu
deschiderea unei bogate expoziţ i i de produse
hor t i co l e româneş t i : so iu r i no i de f r uc t e ,
s trugur i , legume, f lor i , produse hor t icole
pre luc r a te , so lu ţ i i o f e r i t e cu l t i va to r i l o r de
către cercetarea şt i inţ i f ică , etc . Cu pr i le ju l
c en tena ru lu i , vo r f i l an sa t e u rmătoa re l e
luc ră r i : Car t ea de aur a S lu j i to r i l o r
Hort icul tur i i Romîneşt i ( la care sunt coautor) ,
Hort icul tura României de-a lungul t impului (
l a c a re , de a semenea mă număr pr in t re
au to r i ) , Monogra f i a Soc i e t ă ţ i i Romîne a
Hort icul tor i lor, lucrare scr isă de preşedinte le
actual a l SRH, prof. dr. Gh. Glăman - un

argeşean cu multe rea l izăr i impor tante în
promovarea hor t icul tur i i româneşt i - ş i revis ta
Societăţ i i noastre, Hortus .

În cadrul congresului , se vor susţ ine o ser ie
de comunicăr i ş t i inţ i f ice cu pr iv ire la s i tuaţ ia
actuală ş i de perspect ivă a hor t icul tur i i ş i se
vor înmîna Premii le SRH pentru domenii le :
lucrăr i ş t i inţ i f ice ; soiur i noi ; car te hor t icolă ;
dezvo l t ă r i inve s t i ţ i ona l e în exp loa t a ţ i i l e
hor t icole.

Lista act iv i tăţ i lor de la acest congres ( la care
pa r t i c ipă cc a 300 de de l ega ţ i de l a toa t e
fi l ia le le judeţene) este mai bogată, dar cred că
nu este cazul să le deta l iem aic i . Pr in tot ceea
ce în t rep r inde , Soc i e t a t ea Română a
Hort icul tor i lor îş i propune să contr ibuie la
modern iz a rea hor t i cu l tu r i i româneş t i ş i l a
c re ş t e rea compet i t i v i t ă ţ i i e xp loa t a ţ i i l o r
hor t icole din ţara noastră .

Centenarul Societăţii Române a Horticultorilor (SRH)
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Conferinţa internaţională

„Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century“

Voluntariatul poate schimba vieţi, inclusiv pe a ta!!
„Pentru că, dacă aşteptăm să trăim într-o lume mai
bună, trebuie să contribuim la crearea ei. Pentru a fi
schimbarea pe care ne-o dorim în lume” (Mahatma
Ghandi).
Probabil primul şi cel mai mare avantaj pe care îl

poate obţine o persoană, în urma voluntariatului, este
satisfacţia de a fi util şi de a aduce un plus de valoare
societăţii în general, dar şi comunităţii în care trăieşte.
Avantajele intangibile precum mândria şi satisfacţia
personală, reprezintă motive bine întemeiate pentru a
considera voluntariatul o acţiune demnă de iniţiat.
Beneficiile unui activităţi de voluntariat

Voluntariatul le oferă posibilitatea cetăţenilor
români să devină mai activi în societate şi mai bine
informaţi despre tot ceea ce se întâmplă în jurul lor.
Beneficiile unui activităţi de voluntariat pot fi
multiple: să obţii experienţă profesională, să descoperi
ce te defineşte pe tine ca persoană în domeniul
profesional, să-ţi faci prieteni, să acorzi ajutor, să
implementezi idei şi proiecte, să-ţi îmbogăţeşti cv-ul,
să pui bazele unei potenţiale cariere, să călătoreşti în
străinătate, să descoperi culturi şi oameni noi. Ca
voluntar, te poţi implica într-o varietate de proiecte şi
domenii. Latura socială îţi oferă posibilitatea de a
participa în diferite campanii ale unor ONG-uri
legate de drepturile copilului, prevenirea SIDA etc. În
domeniul ecologic, activitatea desfăşurată de tine
poate consta în igienizarea anumitor zone, a unor

parcuri, campanii de promovare a reciclării diferitelor
materiale sau informare privind importanţa protejării
mediului înconjurător, derulată în instituţii de
învăţământ.
Proiecte de voluntariat

Campania „Let’s do it, Romania!” legată de
curăţarea deşeurilor din arealele naturale (păduri,
câmpii etc.), ce se desfăşoară anual la noi în ţară,
constituie un proiect important şi demn de luat în
seamă. În domeniul sănătăţii, te poţi implica în
proiecte legate de importanţa unei alimentaţii
sănătoase, prevenirea fumatului sau a consumului de
droguri. În Piteşti, asociaţia „Habitat for Humanity”
derulează proiecte de construcţii şi renovări locuinţe
pentru persoane defavorizate. Te poţi interesa de
astfel de organizaţii care au nevoie de ajutor şi cel
mai uşor este să cauţi informaţii utilizând internetul.
Voluntariatul îţi dă ocazia să schimbi în bine vieţile
oamenilor, inclusiv pe a ta. Există o serie de
recomandări pentru studenţii care doresc să iniţieze
acţiuni de voluntariat:

� Întreabă şi cere informaţii pentru a afla despre
oportunităţi;

� Fii deschis şi acceptă noi provocări;
� Foloseşte voluntariatul ca o modalitate de a

observa ce carieră ţi se potriveşte, de a beneficia de
training şi dezvoltare profesională;

� Ia contact cu Asociaţia Studenţilor din cadrul
universităţii tale, pentru a vedea ce evenimente vor

avea loc şi în care poţi fi implicat;
� Voluntariatul constituie o cale de a întâlni

oameni noi, cu interese comune;
� Întreabă profesorii şi consilierul în carieră

despre oportunităţile domeniului tău de studiu;
� Roagă prietenii să te ajute; lucrul în echipă

este important.
Postura de student îţi oferă posibilitatea să acumulezi

cunoştinţe, să te descoperi din punct de vedere profesional
şi să ai curajul de a încerca lucruri noi. De ce să nu încerci
să fii voluntar?

Mihaela Mărăcine
Sursa: www.europa.eu

www.nationalservice.org
www.voluntariat.ro

Imagine:www.evenimenteoradea.ro

În perioada 7-9 noiembrie 2013, Universitatea
Constantin Brâncoveanu organizează, la Piteşti,
conferinţa internaţională „Knowledge Economy –
Challenges of the 21st Century”, care are drept temă
generală dezvoltările Europei regionale, cu limitele şi
provocările sale.
Scopul acesteia rezidă în identificarea soluţiilor cu

privire la dezvoltarea regională, în context
european; în găsirea unor soluţii de ieşire
din criză a Uniunii Europene şi în
identificarea modului în care se poate
realiza dezvoltarea sustenabilă în Europa.
În ceea ce priveşte organizarea
evenimentului, alături de Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” se află Institutul
Regiunilor din Europa, Instituto Superior
de Contabilidade e Administração do
Porto (ISCAP), Consiliul Judeţean Argeş
şi Primăria Municipiului Piteşti.
Din comitetul de organizare fac parte:

prof. univ. dr. Ovidiu Puiu – Rectorul
Universităţii, conf. univ. dr. Sebastian Ene –
Prorectorul instituţiei care coordonează
proiectele de cercetare, Tudorel Popescu -
Directorul Direcţiei de Relaţii
Internaţionale şi Relaţii Publice, decanii şi
prodecanii celor trei facultăţi, lect. univ. dr.

Iulia Mihai, lect. univ. dr. Dan Micuda şi Alexandra
Albuquerque – Directorul Departamentului de
Relaţii Internaţionale – ISCAP.
Consiliul ştiinţific al conferinţei a adus laolaltă

personalităţi reprezentative din comunitate şi din
mediul ştiinţific, dintre care amintim: prof. univ. dr.

Ovidiu Puiu – Rectorul Universităţii, prof. univ. dr.
Alexandru Puiu – Rectorul fondator al instituţiei, Dr.
Franz Schausberger - Preşedintele Institutului
Regiunilor Europene, prof. univ. dr. Anabela
Mesquita - Vicepreşedinte ISCAP, prof. univ. dr.
Lucian Albu – Membru corespondent al Academiei
Române, Director Institutul de Prognoză Economic,
prof. univ. dr. HC - Valeriu Ioan Franc – Director
General Adjunct, Institutul Naţional de Cercetări
Economice, prof. univ. dr. Pavel Năstase – Rector
Academia de Studii Economice, conf. univ. dr. Tudor
Pendiuc, Primarul Municipiului Piteşti şi alţi membri
de seamă ai comunităţii academice.
Evenimentul cuprinde cinci secţiuni care

abordează subiecte distincte de maxim interes actual,
cum ar fi: politici şi strategii de dezvoltare regională,
politici financiare, contabile şi guvernanţă
corporativă, drept european şi politici publice,
management strategic şi antreprenoriat şi marketing
şi turism. Programul celor două zile este alcătuit astfel
încât să cuprindă o sesiune de comunicări ştiinţifice
în plen şi în cadrul secţiunilor propriu – zise şi un
workshop de cercetare ştiinţifică condus de prof. univ.
dr. Anabela Mesquita, vicepreşedinte ISCAP.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi

site-ul universităţii: www.univcb.ro.

Voluntariatul – premisa unei cariere de succes
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Câteva lucruri pe care nu trebuie să i le spui managerului

Fie că are deja un job sau că eşti în căutarea unuia,
oricine ar trebui să ştie o serie de lucruri pe care nu trebuie
să i le spună niciodată şefului. Dave Karpen, cel care a fost
catalogat de către New York Times ca fiind „Best-Selling
Author” a elaborat un articol foarte util, în care a prezentat
17 lucruri pe care un angajat nu ar trebui să i le spună
niciodată şefului său, din perspectiva altor angajatori din
toată lumea.
Lucruri care nu trebuie spuse

Primul dintre cei care a vorbit despre un asemenea
subiect este Derek Capo, CEO şi fondator Next Step
China. Din perspectiva sa, este cel mai bine să nu îi spui
şefului tău că eşti în companie doar pentru bani. În China,
de pildă, este un lucru ştiut că oamenii se angajează doar
pentru bani şi că îşi vor da demisia dacă nu primesc măriri
de salariu, prime sau dacă ceilalţi colegi câştigă mai mulţi
bani. De aceea să mai şi spui că eşti acolo doar pentru bani
îţi va aduce o concediere rapidă.

Ken Cauley, preşedintele unei companii de media,
spune că, în momentul în care o sarcină importantă nu este
îndeplinită la timp, cea mai nepotrivită replică a ta ar
putea fi: „Mai bine fă-o tu!”. Nu există o modalitate mai
bună în care să îţi prejudiciezi posibilitatea de avansare, de
a primi o primă sau un bonus.Mai mult decât atât, rişti să
fii primul concediat cu prima ocazie ivită.

Sarah Ware de la Markerly, o agenţie de publicitate,
crede că este o idee neinspirată să observi o problemă şi să
o semnalezi superiorului tău ierarhic fără să ai şi o soluţie
pe care să i-o propui. Oricine poate identifica o problemă

care apare, însă puţini sunt cei care pot
să propună şi o soluţie viabilă pentru ea.

Patrick Conley, fondator şi CEO,
relatează o întâmplare pe care a auzit-o
de la un alt director de companie, căruia,
într-o zi, un angajat i-a spus că el nu vrea
să îndeplinească întreaga sarcină pe care
a primit-o, ci doar o parte din ea, fiindcă
aşa i-ar fi mai uşor. În condiţiile în care
concurenţa din piaţa muncii este acerbă,
o asemenea atitudine te poate pune pe
lista de disponibilizări şi îţi poate ruina
cariera.

O altă atitudine nepotrivită este cea
ilustrată de către Laura Land, CFO-ul unei companii
multinaţionale din domeniul exportului, care a cunoscut
angajaţi care opun rezistenţă puternică la schimbare, mai
ales în momentele în care se pune problema unei
restructurări, unei relocări de personal sau a unei fuziuni.
De cele mai multe ori, acest lucru le poate asigura doar
lipsa unui loc sigur după încheierea procesului de
schimbare.
“Dacă e un job bun, fii recunoscător pentru el”

Danny Wong, co-fondatorul unei companii chineze,
spune următoarele: „Răsfăţul este penalizat. Nu te plânge
de actualul tău job. Dacă îl urăşti, dă-ţi demisia! Dacă ceva
este greşit, găseşte o soluţie. Dacă există ceva care te
enervează, nu îţi îndrepta nervii asupra şefului tău sau
asupra colegilor.Dacă e un job bun, fii recunoscător pentru
el. Dacă îţi doreşti mai multe de la job-ul tău, atunci fă
astfel încât să obţii. Fii diplomat!”

Christopher Pruijsen, Co-fondatorul unei companii în
domeniul divertismentului, susţine ideea că nu trebuie
niciodată să îi spui şefului tău că poţi termina un proiect
într-un interval de timp dat, dacă ştii că nu este posibil.
Dacă nu reuşeşti să termini sarcina la timp, acest lucru are
repercusiuni nu doar asupra ta, dar şi asupra afacerii în
sine, ceea ce este un element extrem de dăunător pentru
viitorul carierei tale.

Cel de-al optulea lucru pe care nu trebuie să i-l spui
niciodată şefului tău este expresia: „Este prea dificil”, spune
Marcos Cordero, directorul unei companii care se ocupă

de economiile părinţilor pentru copiii lor care merg la
colegiu. Într-o organizaţie în care inovaţia este cuvântul de
ordine, atunci când un angajat nu reuşeşte să definitiveze
un proiect doar fiindcă a întâmpinat câteva dificultăţi,
acela nu va mai primi alte proiecte, iar evoluţia carierei sale
va încetini considerabil.

Nick Friedman, preşedintele unei companii de
transport, susţine că managerii apreciază atunci când un
angajat are o opinie bine fondată.Nimeni nu îşi doreşte un
angajat care doar aprobă ideile pe care le aude, fără a avea
o opinie despre ce se discută. Din punctul său de vedere,
aceasta este o persoană de care te poţi lipsi uşor, şi probabil
că el nu este singurul care gândeşte la fel.
Optimismul unui angajat este foarte important

Nu sunt mulţi manageri care vorbesc des despre starea
de spirit pe care şi-o doresc de la angajaţii lor, însă Raoul
Davis, CEO, spune că, pentru el, optimismul unui angajat
este foarte important, mai ales când vine vorba de lucrat în
echipă. Starea bună de spirit din interiorul unui grup,
generată de o atitudine pozitivă, duce la obţinerea unor
rezultate mult mai bune în muncă decât o atmosferă
negativă, creată de oameni trişti sau preocupaţi mai mult
de problemele personale decât de activităţile profesionale.

Tinerii antreprenori, dar şi directorii executivi cu
experienţă, apreciază foarte puţin atunci când dau o
sarcină unui angajat, iar acesta refuză să o ducă la
îndeplinire spunând că nu este treaba sa sau nu este
responsabilitatea job-ului său. Regula nescrisă într-o
companie, indiferent care ar fi ea, este aceea că, în afara
situaţiei în care şeful îţi cere un lucru ilegal sau lipsit de
etică, ar trebui să finalizezi orice proiect pe care îl primeşti.

Aşadar, indiferent dacă eşti la început de carieră sau ai
câţiva ani experienţă, indiferent dacă lucrezi în cadrul unui
start up sau într-o companie cu o istorie bogată, există
câteva lucruri şi câteva atitudini pe care, dacă le afişezi, îţi
pot aduce numeroase prejudicii şi pot avea consecinţe
neplăcute asupra ta, ca individ, sau asupra viitoarei tale
cariere. Perseverenţa şi atitudinea proactivă reprezintă
elementele principale de care trebuie să te foloseşti dacă îţi
doreşti o carieră solidă şi de lungă durată.

Sursă: www.linkedin.com

Imagine:www.hayley-vallejo.com

Camera Auditorilor Financiari din România
la Universitatea Constantin Brâncoveanu

Ca în fiecare an, Universitatea Constantin Brâncoveanu a găzduit cursul de pregătire
profesională al auditorilor, organizat de către Camera Auditorilor Financiari din
România (CAFR), în perioada 17-20 octombrie 2013.

Cursurile de pregătire au fost deschise joi, 17 octombrie, începând cu ora 9:00, de către
prof. univ. dr. Ion Mihăilescu, membru de onoare al CAFR, care a vorbit despre ISA 240,
care se referă la responsabilitatea auditorului privind frauda în cadrul unui audit al
situaţiilor financiare şi a prezentat o serie de exemple practice de circumstanţe care indică
posibilitatea existenţei fraudei.

În a doua parte a zilei, dr. Ciprian Mihăilescu a adus în discuţie aspecte privind
auditarea societăţilor comerciale aflate în reorganizare, prin divizare şi fuzionare. În cea
de-a doua zi a cursului prof. univ. dr. Maria Manolescu, membru de onoare al CAFR, le-
a vorbit participanţilor despre întocmirea situaţiilor financiare conform IFRS.

În ultimele două zile destinate cursului, prof. univ. dr. Ion Mihăilescu, dr. Ciprian
Mihăilescu şi prof. univ. dr. Eugeniu Turlea au adus în atenţia cursanţilor problematici
specifice acestui domeniu, cum ar fi: probele de audit ISA 500, controlul intern şi
utilizarea activităţii auditorilor interni (ISA 265 şi ISA 610), părţile afiliate (Secţiunea R
din Ghidul privind auditul calităţii, ISA 550 şi ISA 600) şi clarificarea principalelor
modificări intervenite în ghidul privind auditul calităţii, revizuit în funcţie de ISA.

Înţelepciune fără vârstă
Est modus in rebus

� Pământul te naşte, pământul te creşte, pământul te mistuie.
� Amânarea e hoţul timpului.
� Când se rupe o verigă, tot lanţul se desface.
� Ceasul dimineţii e aurul vieţii.
� Cine are vreme, să n-o piardă.
� Cine caută vreme, pierde vremea.
� Cumpără la timp şi vei avea la nevoie.
� Dacă nu ţi se pleacă ţie vremea, pleacă-te tu vremii.
� De când s-au lărgit uliţele, / Au pierit credinţele.
� Greşeala unei clipe strică bucuria zilelor de apoi.
� În noiembrie îşi cumpără şi soarele cojoc.
� Pe secetă mare e bună şi grindina.
� Timpul cumpără paiele şi nevoia le vinde.
� Apa când se umflă şi pe munţi îi cufundă.
� Apa lină face mult noroi, iar cea repede şi pietrele le spală.

Eana Ramona


