
N
A
R
G

P r e m i a n ţ i i
c o n c u r s u l u i
firmelor de exerciţiu

Pagina 2

Pre-admitere 2014
Prinde un loc fără
taxă la Universitatea
C o n s t a n t i n
Brâncoveanu

Pagina 4

Sãptãmânal editat deUniversitatea Constantin Brâncoveanu
în colaborare cu Brio Star.
Se distribuieGRATUIT în cotidianulCURIERUL ZILEI

JOI // 24 APRILIE 2014// ANUL XI // NR. 660 // www.univcb.ro // dsb@univcb.ro

DIALOG
studenþesc brâncovenesc

Dezbatere cu tema
“ C a r i e r a  m e a  -
v i i t o r u l  m e u ”
la UCB Brăila Pagina 3

Universitatea Constantin Brâncoveanu
din Piteşti, Centrul Universitar Brăila, a
organizat Târgul regional ”Firma de
exerciţiu – primul pas către o afacere de
succes”. Eveniment tradiţional deja,
ajuns la ediţia a III- a, Târgul Firmelor
de exerciţiu de anul acesta a fost
organizat, ca şi în ediţiile precedente în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Brăila (ISJ) şi Colegiul
Economic Ion Ghica din Brăila.

Au participat elevi şi studenţi,
manageri, reprezentanţi ai autorităţilor
locale, cadre didactice, jurnalişti.
Evenimentul s-a desfăşurat în Aula
sediului brăilean al Universităţii
Constantin Brâncoveanu, în cadrul
târgului înscriindu-se 10 firme de
exerciţiu provenind de la 7 licee din
Brăila sau din Regiunea de Sud-Est. Mai
precis, peste 60 de elevi sub îndrumarea a
20 de cadre didactice au pregătit
prezentări, cataloage şi au amenajat
standurile pentru târgul firmelor de
exerciţiu de anul acesta.

Cuvântul de bun venit a fost rostit de
prof. univ. dr. Elena Enache, care a urat
bun venit tuturor participanţilor, a
prezentat tradiţia Universităţii în
organizarea acestui eveniment, partenerii

alături de care se organizează
manifestarea,  juriul şi invitaţii. Astfel,
târgul se derulează de şase ani consecutivi
şi se află în prezent la cea de a III-a ediţie
regională prin participarea atât a elevilor
din celelalte oraşe ale judeţului nostru,
Însurăţei şi Ianca dar şi din Judeţul
Galaţi şi din oraşul Tecuci. 

Prof. univ. dr. Elena Enache: ”Vă
mulţumesc tuturor pentru efortul vostru,
pentru că nu oricine este în stare să facă
aşa ceva. Avem invitaţi şi elevi de la alte
licee brăilene tocmai pentru că dorim să
le arătăm că se poate începe o afacere, se
poate porni pe drumul aceta, totul este să
existe scânteia şi să existe curajul.
Apreciez inventivitatea, creativitatea,
spiritul acesta antreprenorial care stă în
tinerii noştri şi mă bucur când peste ani
îi văd în lumea afacerilor reale, nu numai
a celor de exerciţiu. Mă bucur că mai
există oameni care îşi iau viaţa în piept,
ca să spunem aşa, şi pornesc pe un drum
atât de anevoios aşa cum este cel al
afacerilor, dar în acelaşi timp, atât de
frumos şi aducător de satisfacţii”.  

Invitaţi în prezidiu au fost: Doiniţa
Zafiu, directorul adjunct al Colegiului
Economic ”Ion Ghica”, Carmen Klaus-
Tamaşi, director executiv la Corpul

Experţilor Contabili, Gianina Ciorăşteanu,
prodecanul Facultăţii de Management-
Marketing în Afaceri Economice Brăila,
Vasilica Anghel, director Bancpost
Brăila şi Cătălin Cândea, consilier la
instituţia Prefecturii Brăila. Aceştia au
adresat cuvinte de încurajare şi felicitare pentru
reprezentanţii firmelor de exerciţiu.

Carmen Klaus-Tamaşi: ”Felicitări
elevilor şi coordonatorilor pentru această
minunată acţiune la care participaţi
astăzi. Am trecut prin dreptul standurilor
dumneavoastră şi am văzut idei
impresionante. Vă urez succes, mult
curaj şi arătaţi-ne cât de buni sunteţi!” 

Juriul ediţiei din acest an a fost
prezidat de doamna Vasilica Anghel care
alături de doamnele profesoare Silvia
Vizireanu şi Mirela Iordache au
comparat, analizat şi evaluat după
criteriile prezentate în regulamentul
concursului, firmele de exerciţiu participante. 

Au urmat prezentările Power Point ale
firmelor de exerciţiu unde fiecare echipă a
încercat să convingă juriul asupra calităţilor
sale de organizatori şi să demonstreze că
are potenţialul de a dezvolta o afacere. 

(continuarea în pagina 2)
Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu

Târgul regional “Firma de exerciţiu - primul pas către o afacere
de succes” desfăşurat la UCB Brăila
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Premianţii Târgului Firmelor de Exerciţiu

(continuare din pagina 1)
După vizionarea celor zece prezentări, juriul a vizitat

standurile unde a apreciat, notat şi premiat cele mai
originale idei de promovare sau de afacere.
Tinereţea, optimismul şi imaginaţia au fost

apreciate astfel că au fost acordate următoarele premii
constând în diplome şi pachete de cărţi oferite de
Universitatea Constantin Brâncoveanu.
Premiul I a fost obţinut de F.E. AXIA Net

Commnications S.R.L. de la colegiul Economic
“Ion Ghica” din Brăila, coordonaţi de profesorii
Camelia Istrate şi Cătălin Istrate;
Premiul I şi ”Cea mai bună prezentare Power

Point” pentru F.E. Lacto Tec S.R.L. de la Colegiul
Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci,
coordonator profesor Ionica Dascălu;
Premiul II a fost acordat F. E.Tecopan S.R.L. de la

Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci
coordonator profesor Ionica Dascălu;
Tot Premiul II pentru F.E.Travel Gal Tour S.R.L.

de la Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism

”Dumitru Moţoc” Galaţi, coordonaţi
de profesor Cătălina Onose;
Premiul III a fost obţinut F.E.

Roadele naturii S.R.L. de la
Colegiul Economic ”Ion Ghica”
Brăila coordonaţi de profesor
Elena Zeimeli şi profesor
Narcisa Liliana Leiciu;
De asemenea Premiul III a

obţinut şi F.E. Ecuaţia Com
S.R.L. de la Liceul Tehnologic
Însurăţei, coordonaţi de
profesor Veronica Badiu şi
profesor Stela Bici – Cernea.
A fost premiată pentru ”Cea

mai bună idee de afaceri” F.E.
DreamsHDS.R.L.de la Colegiul

Tehnic ”Edmond Nicolau” coordonaţi de profesorii
Daniela Turcu, Mihaela Toma şi Manuela Buzoianu.
Un alt premiu pentru ”Cea mai bună idee de

afaceri” a revenit F.E. Mâini dibace S.R.L. de la
Liceul Tehnologic ”Nicolae Oncescu” Ianca,
coordonaţi de profesorii Valerica Lăzărescu, Lucica
Tudorache, Anicuţa Bartoc şi Laura Apetrei.
Menţiune a fost acordată pentru F.E.

Moisil Printer S.R.L. de la LiceulTehnologic
”Grigore Moisil” Brăila coordonaţi de
profesorii Angelina Popa şi Irina Cojocaru.
Juriul a acordat premiul pentru ”Cea mai

bună promovare” F.E.Wow Tour S.R.L. de
la Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi
Turism ”Dumitru Moţoc” Galaţi
coordonaţi de profesorul Marian Pavel.
A fost apreciat faptul că la stand a fost

organizată şi o acţiune caritabilă, astfel,
vizitatorii au putut participa la o tombolă
ajutând prin fondurile colectate o
grădiniţă d in Judeţu l Galaţi, unde

elevii liceului activează în calitate de voluntari.
Preşedintele juriului, doamna Vasilica Anghel,

directorul Bancpost Brăila a încheiat spunând: ”Vreau
să felicit atât elevii cât şi coordonatorii firmelor de
exerciţiu pentru că ştiu că este o muncă imensă în
afara activităţii instructiv-educative, mai ales pentru
materialele promoţionale care au fost realizate. Prin
firmele de exerciţiu elevii dobândesc acele abilităţi şi
competenţe pentru a-şi deschide o firmă după
absolvirea liceului. Diferenţele au fost destul de mici
şi atunci detaliile au făcut diferenţa între premii. Am
încercat să apreciem atât prezentarea, organizarea
standului, cât şi cataloagele, culorile, materialele de
prezentare. Pe mine personal m-au impresionat
iniţiativa, creativitatea, imaginea voastră ca oameni
de afaceri virtuali la momentul acesta”.
Felicităm toţi câştigătorii şi le mulţumim tuturor

participanţilor! Îi aşteptăm să ni se alăture şi la ediţiile
viitoare, dar şi la sesiunea de cercetare ştiinţifică.

Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu

Dicţionarul săptămânii
1. FANEROGAMÍE s. f. parte a botanicii

care studiază plantele cu flori. (< fr.
phanérogamie)
2. FANTASMAGORÍE ~i f. 1) Fantezie

bizară şi absurdă; ansamblu haotic de idei
eterogene şi lipsite de sens. 2) Privelişte
fantastică; spectacol ireal. 3) înv. Spectacol de
teatru cu fantome. 4) Efect artistic obţinut prin
folosirea abuzivă a mijloacelor supranaturale şi
fantastice. /<fr. Fantasmagorie
3. FEBRÍL ~ă ( ~i, ~e) 1) Care ţine de

febră; cauzat de febră. Stare ~ă. Puls ~. 2)
(despre persoane) Care manifestă o agitaţie
excesivă şi nervoasă; cuprins de o nervozitate
excesivă. 3) şi adverbial (despre manifestări ale
oamenilor) Care denotă nervozitate excesivă;
caracterizat prin agitaţie nervoasă foarte
puternică.Mişcare ~ă. /<fr. fébrile, lat. Febrilis
4. FEEDBACK s. n. (Cib., Psih.)

Retroacţiune (1) care se manifestă la nivelul a
diferite sisteme (biologice, tehnice etc.) în
scopul menţinerii stabilităţii şi echilibrului lor
faţă de influenţe exterioare; retroacţiune inversă,

conexiune inversă, cauzalitate inelară, lanţ
cauzal închis. [Pr.: fídbec] – Cuv. engl.
5. FÉLCER, -Ă, felceri, -e, s. m. şi f.

Persoană cu o pregătire medicală medie, care
asistă pe medic; agent sanitar. – Din germ.
Feldscher, rus. fel'dšer, magh. felcser.
6. FÉLDMAREȘAL, feldmareşali, s. m.

Cel mai înalt grad militar în armatele (de uscat
ale) unor ţări (Germania, Rusia, Anglia etc.);
persoană care deţine acest grad. [Acc. şi:
feldmareşál] – Din germ. Feldmarschall, fr.
feld-maréchal, rus. fel'dmaršal.
7. FEMÚR, femururi, s. n. Os lung care

formează scheletul coapsei, de la genunchi până
la şold. [Pl. şi: femure] – Din fr. fémur.
8. FENACÓD s. m. mamifer fosil, de

mărimea unui câine, strămoş al erbivorelor
imparicopitate. (< lat. phenacodus)
9. FESTÍN, festinuri, s. n. (Livr.) Banchet

bogat, somptuos. – Din fr. festin.
10. FEUDALÍSM s. n. 1. Ansamblul

raporturilor, întemeiate pe fidelitatea personală,
dintre suzeran şi vasal. 2. Organizare social-

economică care, în concepţia materialist-
istorică, urmează după sclavagism şi precedă
capitalismul şi în care baza relaţiilor o constituie
stăpânirea feudală asupra pământului şi
dependenţa personală a ţăranilor faţă de
stăpânii feudali. [Pr.: fe-u-] – Din it.
feudalismo, fr. féodalisme.

Ramona – Gabriela Eana
Sursa http://dexonline.ro
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Seminar- dezbatere la UCB Brăila: Cariera mea-viitorul meu

Perioada „Săptămâna Şcoala altfel” de anul acesta a
prilejuit şi în cadrul Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” Piteşti, Centrul Universitar Brăila, o
serie de activităţi şi de manifestări atractive pentru
elevii din învăţământul liceal brăilean. Suita
evenimentelor a fost deschisă luni, 7 aprilie, ora
10.00, de un seminar-dezbatere intitulat „Cariera mea
– viitorul meu”, la care au participat elevi şi studenţi,
cadre didactice, specialişti şi jurnalişti. Tema
dezbaterii a fost CARIERA, cu referire la domeniul
bancar, mediul de afaceri, administraţia publică şi

mass-media. Din partea gazdelor, a vorbit mai
întâi doamna conf. univ. dr. Camelia Vechiu,
care, în alocuţiunea de bun venit, a precizat
importanţa unui atare subiect pentru cei tineri,
prezentându-i, totodată, şi pe cei care au
răspuns invitaţiei de a lua parte la aceste
discuţii: doamna Carmen Tamaşi Klaus,
director executiv la C.E.C.C.A.R. Brăila,
domnul Florin Coandă, director al
magazinului Selgros Brăila, şi doamna
Nicoleta Butnaru Şogor, cunoscut jurnalist din
Brăila, cu experienţă în presă scrisă dar şi
în cea a audio-vizualului. Nu este lipsit de
interes să adăugăm că toţi cei trei au absolvit
Universitatea Constantin Brâncoveanu.
Pentru a amorsa discuţia, doamna conf. univ.

dr. Liliana Gherman a prezentat un scurt
material despre definirea carierei, precum şi

despre iniţierea şi dezvoltarea acesteia, material pe
care asistenţa (într-o aulă devenită deja
neîncăpătoare) l-a putut urmări şi vizual, graţie unui
video-proiector. Dintre cei invitaţi, primul care a
vorbit a fost domnul Florin Coandă, care s-a
concentrat asupra însemnătăţii studiilor superioare în
acest sens, dându-le celor de faţă un sfat-îndemn
care să-i călăuzească: „Să ştii ce vrei!”.
Ca ilustrare concretă a celor spuse, domnul director

de la Selgros, a oferit exemplul personal, povestind

care a fost parcursul său profesional.
Un bun comunicator s-a arătat a fi şi doamna

CarmenTamaşi Klaus, care a evocat partea de început
a carierei sale, după finalizarea studiilor universitare,
când a încercat să urmeze, cu succes, sloganul „Să fii
cel mai bun!”, lansat de Rectorul fondator al
instituţiei noastre, Prof. univ. dr. Alexandru Puiu.
Succesul a venit ulterior, dar numai după o muncă
susţinută, promovarea în carieră făcându-se cu paşi
mici, printr-o specializare continuă şi prin multă
seriozitate. A urmat doamna Nicoleta Butnaru Şogor,
care a insistat pe importanţa fundamentală a
comunicării, ca factor determinant nu doar în relaţiile
interumane, ci şi în spaţiul mai strict al dezvoltării
profesionale. În acest scop, dânsa (ajutându-se şi de
video-proiector) le-a înfăţişat tinerilor prezenţi o
serie de concepte esenţiale legate de structura şi de
funcţionarea comunicării prin mass-media.
Invitaţii au răspuns şi la întrebările celor din sală,

ceea ce a conferit un caracter interactiv întregii
manifestări, rezultatul fiind astfel exact cel dorit de
organizatori. Efectul a fost subliniat şi de doamna
decan conf. univ. dr. Camelia Vechiu, care, în
încheiere, le-a mulţumit tuturor pentru participare,
anunţând şi celelalte activităţi organizate de UCB
Brăila de-a lungul „Săptămânii Şcoala altfel”.

Lect. univ. dr. Cristinel Munteanu

Premianţii concurului naţional de fizică “Evrika” au vizitat
Universitatea Constantin Brâncoveanu din Brăila

Brăila a găzduit, în perioada 21-23 martie 2014,
cea de a XXIV-a ediţie a Concursului naţional de
fizică „Evrika”. Înfiinţat la Brăila în anul 1990,
concursul a evoluat cu fiecare ediţie menţinându-şi
rolul de stimulare, încurajare, cât şi susţinere a elevilor
care au dovedit aptitudini pentru studiul fizicii.
Concursul îşi propune să antreneze elevii pasionaţi
încă din prima parte a anului şcolar, în pregătirea
pentru fazele judeţene şi naţionale ale Olimpiadelor.
La ediţia din acest an au participat 193 de elevi, din
35 de judeţe.
Concursul a fost organizat de Ministerul Educaţiei

Naţionale şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, în
parteneriat cu Primăria Municipiului Brăila,
Prefectura, Consiliul Judeţean, Consiliul Local
Municipal, Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu-
Murgoci”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”,
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Liceul cu
Program Sportiv şi Casa Corpului Didactic Brăila.
Deschiderea oficială a competiţiei şi probele s-au

desfăşurat la Colegiul Naţional „Gheorghe
Munteanu-Murgoci”. Subiectele de concurs s-au
stabilit în conformitate cu prevederile programelor
şcolare, raportate la cerinţele superioare ale acestora,
atât din punctul de vedere al volumului de informaţii
cât şi din punctul de vedere al gradului de
complexitate al cunoştinţelor respective.
Lucrările au fost punctate de o comisie de evaluare

care l-a avut ca preşedinte pe prof. dr. Sebastian
Popescu, de la Facultatea de Fizică Iaşi, iar ca
vicepreşedinte, pe prof. Sorin Trocaru, inspector
general în Ministerul Educaţiei.
Brăila a fost reprezentată în concurs de nouă elevi

din clasele VII-XI, calificaţi şi la faza naţională a
Olimpiadei de Fizică.
După finalizarea probelor de concurs, organizatorii

au pregătit pentru elevii participanţi un program de
week-end, în care copiii au vizitat instituţiile de
referinţă din Brăila dar au avut timp şi de o plimbare
în centrul vechi al Brăilei. Ca şi în ediţiile precedente,
elevii, majoritatea olimpici în devenire sau deja
consacraţi, au vizitat sediul Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” din Brăila. Aici au fost întâmpinaţi de
profesori universitari şi studenţi care le-au prezentat
aspecte ale oportunităţilor oferite de cele două
facultăţi din Brăila. Studenţii bursieri Erasmus au
împărtăşit din experienţa lor de studiu sau practică
plătită în ţările Uniunii Europene.
Festivitatea de premiere a avut loc duminică, în sala

mare a Palatului Administrativ Brăila. Deşi concursul
s-a „născut” la Brăila şi 17 ediţii au fost organizate
aici, până în prezent, placheta concursului nu a fost
niciodată, în cele 23 de ediţii, câştigată de un brăilean.
Astfel, istoria concursului a consemnat pentru prima
dată cel mai mare punctaj din concurs obţinut de o
elevă brăileană. Este vorba de Maria Mihaela
Ţigănoiu, elevă în clasa a VIII-a la Şcoala Gimnazială
„M. Eminescu” Brăila, care a câştigat Premiul I,
Trofeul “EVRIKA!” şi marele premiu din partea
Redacţiei revistei de Fizică “Evrika!”. Dintre brăileni,
un alt rezultat remarcabil l-a obţinut şi Andrei Radu,
elev în clasa a VIII-a, la Colegiul Naţional „Nicolae
Bălcescu”, care a câştigat menţiune.
„Cu acest prilej, aducem sincere mulţumiri din

partea Redacţiei revistei „Evrika!” tuturor celor care
au făcut posibilă menţinerea tradiţiei Concursurilor

de Fizică „Evrika!”, cât şi difuzării acestei reviste în
şcolile din toate judeţele ţării şi din Republica
Moldova. Este limpede că acest Concurs Naţional a
intrat în tradiţia Şcolii româneşti de Fizică”, a
declarat fondatorul Revistei şi al concursului naţional
de fizică Evrika!, profesorul Emilian Micu.
Felicitări tuturor câştigătorilor dar şi profesorilor,

care, cu abnegaţie şi dăruire, le-au insuflat pasiunea
pentru fizică!

Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu
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Să dăruim zâmbete!

ATENŢIE
Universitatea Constantin Brâncoveanu
organizează sesiune de pre-admitere

2014.
Obţine din timp titulatura de student şi

beneficiază de un loc
fără taxă.

Primeşti carnetul de student o dată cu
promovarea

examenului de bacalaureat.

FII CU UN PAS ÎNAINTEA CELORLALŢI!FII CU UN PAS ÎNAINTEA CELORLALŢI!
Detalii la secretariatul universităţii

Punct de colectare: Corpul C, la Departamentul de Relaţii Internaţionale
facebook.com/ASBPitesti                       facebook.com/univbrancoveanu


