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Conform viziunii Comisiei Europene,
pentru a fi responsabilă social, o organizaţie
trebuie să integreze în acţiunile şi în strategiile
ei problemele sociale şi de mediu. Mai mult,
responsabilizarea socială a organizaţiilor
contemporane are un caracter voluntar,
implicând responsabilităţi morale asumate de
organizaţii, deasupra celor impuse prin lege. 

Dincolo de discursul european comun,
practicile de RSC evoluează diferit de la ţară la
ţară, în funcţie de tradiţii şi de specificul
economic şi social al fiecărei regiuni.
Diversitatea de abordări ce caracterizează
practica afacerilor în ţările Uniunii Europene
impune o analiză amănunţită a manierei în
care mediul de afaceri românesc înţelege şi
aplică principiile, conceptele şi tehnicile
responsabilităţii sociale corporatiste.

Aceasta a reprezentat motivaţia pentru care
Universitatea Constantin Brâncoveanu a
organizat, în data de 6 mai 2014, prin
intermediul Facultăţii de Management -
Marketing în Afaceri Economice din Piteşti şi
a Centrului de Cercetări şi Consultanţă în
Management şi Marketing din Piteşti, a II-a
ediţie a Seminarului Interactiv cu tema
„Responsabilitate socială corporatistă în România”.

În cadrul evenimentului, dezbaterile s-
au concentrat pe cinci dimensiuni strategice:

programe/campanii/practici de RSC în
România; dezvoltarea fundaţiilor corporatiste
în România; evoluţia voluntariatului
corporatist în firmele româneşti şi  evenimente
de RSC în România;  sponsorizarea – formă
tradiţională de implicare socială.

Evenimentul a beneficiat de prezenţa
unui invitat special, doamna Simona
Chiriţescu, Director Executiv al Fundaţiei
„Lumină în suflet”,
care a prezentat
maniera în care o
organizaţie
nonguvernamentală
este organizată,
finanţată şi
contribuie la
ameliorarea
stării sociale în
comunităţile în care
acţionează. 

Doamna
Chiriţescu a
evidenţiat şi
importanţa
voluntariatului
individual ca
metodă prin care
oricare dintre noi îşi

poate aduce o contribuţie la creşterea calităţii
vieţii grupurilor sociale dezavantajate din
comunităţile în care trăim şi muncim. 

Mai mult, bogata cazuistică prezentată
a conferit un caracter pragmatic ideilor şi
argumentelor prezentate, suscitând interesul
tuturor celor prezenţi la eveniment.

(continuare în pagina  2)

„Responsabilitate socială corporatistă în România” 
– seminar interactiv desfăşurat la UCB Piteşti –
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Internship-ul, primul pas în carieră

Începutul carierei este unul dificil pentru toţi cei care fac

primii paşi pe acest drum, mai ales că, pentru mulţi dintre ei,

viitorul pare incert.  Până în momentul în care un tânăr se

afirmă într-un domeniu anume, trece prin diverse etape.

Prima dintre ele este cea în care acumulează cunoştinţe şi care

se desfăşoară în timpul facultăţii. Cu toate acestea, deoarece

nu deţine experienţă practică, se confruntă cu reticenţa

angajatorilor în ceea ce priveşte oferirea unui loc de muncă

unor oameni fără experienţă. O soluţie ce vine în favoarea

studenţilor şi a tinerilor absolvenţi este Internship-ul.

Cele mai frecvente întrebări la care se gândesc tinerii

atunci când aud pentru prima oară despre Internship sunt:

Ce este Internship-ul? Cum aleg un Internship? Ce

presupune să faci într-un Internship? Cât durează un

Internship? Ce câştig dintr-o astfel de experienţă?

Ce este Internship-ul?Internship-ul reprezintă una dintre

cele mai utilizate practici cu ajutorul căreia studenţii sau

proaspeţii absolvenţi sunt iniţiaţi pe piaţa muncii. Acest

concept a apărut şi s-a dezvoltat în România odată cu cel de

companie multinaţională.,

Internship-ul este activitatea

prestată de absolvenţii de studii

superioare (fără experienţă pe

piaţa muncii) în baza unui

contract de muncă. Internshipul

este o oportunitate de a acumula

experienţă profesională şi de a

testa anumite funcţii într-o

firmă înainte de a avea un loc de

muncă permanent. De

asemenea, este un instrument

eficient prin care se pot dezvolta

noi abilităţi (de comunicare,

lucru în echipă, organizatorice,

de lider etc.) şi este o modalitate

de a îmbogăţi C.V.-ul.

Foarte important este faptul că,

astfel, se poate construi o relaţie

mult mai bună cu angajatorul,

ceea ce, în final, poate duce la o ofertă de job. Internship-ul

presupune lucrul cot la cot cu angajaţii companiei, perioadă

în care se acumulează experienţă, se participă la diverse

traininguri şi se învaţă de la cei care deja practică meseria

aleasă ca, la finalul stagiului, internul să poată primi o

ofertă de lucru.

De ce să alegi un internship?– un internship este o

modalitate excelentă de a lua contact cu o anumită industrie,

de a vedea care este mediul de lucru dintr-o anume companie

şi de a folosi cunoştinţele deja dobândite.

Cum se alege un internship?– în primul rând, trebuie ales

domeniul în care se doreşte să se construiască o carieră. În al

doilea rând, se identifică cel mai potrivit departament, în

funcţie de profilul studiilor urmate şi care să ofere posibilităţi

de dezvoltare personală.  Se recomandă ca atunci când se

depune candidatura pentru un internship, să se precizeze

departamentul de care studentul/absolventul este

interesat în mod special, lăsând exprimată în acelaşi

timp şi disponibilitatea de a fi cooptat într-un alt

sector în care compania consideră că avea abilităţi

şi experienţa acumulată să fie utilă.

Ce se câştigă dintr-o astfel de experienţă ?Poate cel mai

important lucru care poate fi câştigat printr-un internship îl

reprezintă experienţa reală şi concretă pe piaţa muncii.

De multe ori, o persoană care este în perioada de

internship este solicitată ca suport pentru mai mulţi angajaţi

interni, ceea ce îi oferă o perspectivă mult mai amplă atât

asupra mediului de lucru cât şi asupra responsabilităţilor pe

care fiecare poziţie în parte le are.

În ceea ce priveşte aspectul remuneraţiei, acesta nu trebuie

să fie pe primul loc. A porni din start cu un scop financiar pe

prim plan este considerată o greşeală de către majoritatea

specialiştilor în resurse umane. În general, remuneraţia

pentru un internship este mică în comparaţie cu

remuneraţia pe care o primesc angajaţii, iar o mare

parte dintre companii nu oferă astfel de beneficii.

Ce poate garanta un internship? – un internship

este în primul rând o carte de vizită. Ceea ce scrie pe

cartea de vizită ţine, în cea mai mare măsură, de

modul în care studentul / tânărul absolvent îşi asumă

responsabilităţi şi se implică în activitatea pentru care

este solicitat.  Se recomandă ca la finalul perioadei de

internship, să fie solicitată o recomandare, aceasta

putând fi un atu pentru cariera dorită. Desigur, un

internship poate reprezenta o uşă deschisă chiar în

cadrul companiei unde acesta a fost realizat.

Această posibilitate ţine în primul rând de posturile

disponibile dar, atunci când acestea există, este important felul

în care studentul/absolventul s-a făcut remarcat.

Chiar dacă nu există locuri de muncă disponibile în

cadrul companiei în care s-a desfăşurat  internship-ul,

există posibilitatea ca persoana care l-a remarcat pe

intern să îl recomande către o altă companie.

Surse:www.ejobs.ro, www.hipo.ro

Sursa imagine: www.rollins.edu

Practici de responsabilitate socială corporatistă în România
(continuare din pagina 1)
În cadrul seminarului au fost înscrise şi trei proiecte

realizate şi susţinute de cursanţi la masterat ai Universităţii

Constantin Brâncoveanu din Piteşti, după cum urmează:

.Responsabilitatea socială a firmelor IT

prezente pe piaţa Românească, autori: Ciobanu

Elena, Stoica Răzvan şi Taraipan Georgeta,

Specializarea Managementul Afacerilor, Anul II.

.Sponsorizarea ca formă de implicare socială a

întreprinderilor din România, autori: Şerbănoiu

Maria Magdalena, Ciodaru Mirela, Bubu Bianca şi

Comăneci Ioana Mădălina, Specializarea

Comunicare Managerială şi Relaţii Publice, Anul II.

.Evenimente de RSC în România, autori: Ion

Ionela – Specializarea Managementul Afacerilor,

Ispas Violeta şi Tănăsescu Elena – Specializarea

Comunicare Managerială şi Relaţii Publice, Anul II.

Evenimentul a reunit peste 40 de participanţi

înscrişi la studiile de Masterat, anul II de studii,

programele de studii: Managementul Afacerilor,

Comunicare Managerială şi Relaţii Publice,

Managementul Educaţional al Unităţilor Şcolare,

Management Financiar Bancar şi Marketingul

Serviciilor, precum şi de la studiile de licenţă, anul III

de studii, programul de studii Marketing.

Domnul conf. univ. dr. Sebastian Ene, Prorector cu

Activitatea de Cercetare Ştiinţifică în cadrul

Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, doamna

conf. univ. dr. Mihaela Asandei, Decanul Facultăţii de

Management Marketing în Afaceri Economice din

Piteşti şi doamna lect. univ. dr. Cristina Gănescu,

prodecanul aceleiaşi facultăţi, au onorat evenimentul

cu ideile pline de creativitate pe care le-au exprimat.

Dezbaterile au generat o serie de idei interesante,

conform cărora responsabilitatea socială corporatistă

presupune crearea de relaţii pe termen lung şi egal

profitabile cu piaţa şi cu mediul

social, deci mai mult decât simplul

act de filantropie sau donaţie. Deşi

necesită costuri, responsabilitatea

socială corporatistă este o strategie

de management profitabilă, în

măsura în care generează, pe

termen lung, credibilitatea şi

încrederea necesare unei

organizaţii în relaţiile cu cei de care

depinde: acţionari, guvern, clienţi,

angajaţi, furnizori, distribuitori,

distribuitori, mediu natural,

comunitate locală etc.

Seminarul Interactiv de

Responsabilitate Socială

Corporatistă a fost o modalitate de

a populariza conceptul de

responsabilitate socială corporatistă în mediul

academic românesc, de a evalua nivelul de

responsabilizare socială atins de mediul de afaceri

românesc şi de a stimula creativitatea participanţilor,

astfel încât aceştia să dobândească primele abilităţi

necesare adaptării conceptelor şi metodelor de CSR

la realitatea firmelor în care lucrează.

Lect. univ. dr. Andreea Gangone
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Avantajele utilizării INCOTERMS 2010 în afacerile economice internaţionale

(continuare din numărul trecut)

Caracteristicile condiţiilor de livrare prevăzute în

INCOTERMS 2010 sunt prezentate încontinuare:

Grupa E– provine de la cuvântul EX şi

conţine o singură condiţie de livrare: 

EXW– Ex Works – Franco fabrică/ uzină/

depozit - loc convenit de expediere

Se aplică pentru toate modalităţile de transport.

Vânzătorul are doar obligaţia producerii şi

ambalării mărfurilor. Se consideră că şi-a

îndeplinit obligaţia de livrare în momentul punerii

la dispoziţia cumpărătorului a mărfii individualizate

(pregătită pentru export), nevămuite la export şi

neîncărcate pe vreun mijloc de transport, în locul

convenit (adică în spaţiile proprii: fabrică, uzină,

depozit)la data sau în perioada convenită. 

Din momentul preluării mărfurilor de către

cumpărător, cheltuielile şi riscurile privind

marfa îi revin acestuia, până la destinaţie plus orice

costuri suplimentare pricinuite de nepreluarea

mărfii, neavizarea din timp a vânzătorului

asupra momentului ales pentru livrare.

Grupa F– provine de la cuvântul free

(în lb. engleză)sau franco (în lb.franceză). 

Aceasta conţine  trei condiţii de livrare:

FCA– Free carrier – Franco

transportator - loc convenit de expediere

Se aplică pentru toate modalităţile de transport.

Vânzătorul este răspunzător pentru încărcarea

mărfii în mijlocul de transport trimis de

cumpărător, dacă livrarea are loc la sediul său.

Dacă livrarea se petrece în alt loc (terminal de

transport, punct de primire a mărfurilor în vederea

expedierii – casă de expediţii internaţională), nu

este răspunzător pentru descărcarea mărfii din

mijlocul său de transport, cu atât mai puţin de

încărcarea în mijlocul de transport trimis de cumpărător.

FAS– Free alongside ship – Franco de-a lungul

vasului -  port de încărcare convenit 

Se aplică numai la transportul pe apă (maritim

sau fluvial şi

pe ape

interioare).

Vânzătorul

îşi asumă

riscurile şi

cheltuielile

până în

momentul în

care pune

marfa

împreună cu

documentele

aferente de-a

lungul navei

nominate de

cumpărător

(pe chei sau în

barje), în locul

de încărcare numit de cumpărător, în portul de

încărcare convenit, la data sau în cadrul perioadei

convenite şi potrivit uzanţelor portuare. Dacă din vina

sa se întârzie încărcarea navei, acesta va suporta

cheltuielile suplimentare.

FOB– Free on board – Franco la bordul

vasului - port de încărcare convenit 

Se aplică numai la transportul pe apă (maritim

sau fluvial şi pe ape interioare).

Vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare a

mărfii în momentul în care aceasta împreună cu

documentele aferente a trecut balustrada (copastia)

navei nominate de cumpărător, în locul de încărcare

numit de cumpărător, în portul de încărcare convenit, la

data sau în cadrul perioadei convenite.

Grupa C– provine de la cuvintele cost sau

carriage (în lb.engleză), coût sau port (în

lb.franceză) şi conţine 4 condiţii de livrare:

CFR– Cost and freight – Costuri şi navlu

achitate până la  port de destinaţie convenit 

Se aplică numai la transportul pe apă (maritim

sau fluvial şi pe ape interioare).

Este identică cu condiţia de livrare FOB numai

că, în plus, vânzătorul achită transportul până la

portul de destinaţie convenit. Documentul de

transport negociabil (tot setul de originale) trebuie

trimis cumpărătorului pentru ca acesta să poată

intra în posesia mărfii la destinaţie sau să-l poată andosa,

dacă doreşte să vândă marfa din timpul transportului.

CIF– Cost, insurance and freight– Costuri, asigurare şi

navlu achitate până la port de destinaţie convenit

Se aplică numai la transportul pe apă

(maritim sau fluvial şi pe ape interioare).

Este identică cu condiţia de livrare CFR numai

că, în plus, vânzătorul suportă cheltuielile de

asigurare a mărfii până în portul de destinaţie, deşi

nu suportă riscurile decât până în portul de

încărcare. De aceea, poliţa de asigurare va fi

cesionată în favoarea cumpărătorului şi remisă

acestuia. Poliţa este un document negociabil şi se

încheie pentru   110% din valoarea contractului, în

moneda contractului, pentru minim de riscuri

privind pierderea sau deteriorarea mărfii ca urmare

a accidentării mijlocului de transport. În cazul în

care cumpărătorul doreşte să asigure şi alte

riscuri o va face pe cheltuiala sa proprie.

CPT– Carriage paid to – Transport plătit

până la loc de destinaţie convenit

Se aplică pentru toate modalităţile  de transport.

Este identică cu condiţia de livrare FCA numai

că, în plus, vânzătorul se ocupă de contractul de

transport până în locul convenit. Riscurile privind

pierderea sau avarierea mărfii se transferă de la

vânzător la cumpărător, la fel ca la condiţia

FCA, la livrarea către primul cărăuş.

CIP– Carriage and insurance paid – Transport şi

asigurare plătite până la loc de destinaţie convenit

Se aplică pentru toate modalităţile de transport.

Este identică cu condiţia de livrare CPT numai

că, în plus, vânzătorul se ocupă şi de contractul de

asigurare până în locul convenit. Riscurile privind

pierderea sau avarierea mărfii se transferă de la

vânzător la cumpărător, la fel ca la condiţia CPT,

la livrarea către primul cărăuş. De aceea, poliţa de

asigurare, cu acoperire minimă, va fi cesionată în

favoarea cumpărătorului şi remisă acestuia.

Grupa D– provine de la cuvântul delivered

(în lb. engleză) şi conţine 3 condiţii de livrare:

DAP– Delivered at place – Livrat nedescărcat şi

nevămuit la import - loc de destinaţie convenit

Se aplică pentru toate modalităţile de transport.

Vânzătorul suportă toate costurile şi riscurile

pentru livrarea mărfii la locul stabilit, cumpărătorului

revenindu-i costurile şi riscurile privind descărcarea şi

formalităţile de vămuire a mărfii la import. 

DAT– Delivered at terminal – Livrat descărcat

şi nevămuit la import -terminal convenit

Se aplică pentru toate modalităţile de transport.

Vânzătorul suportă toate costurile şi riscurile

pentru livrarea şi descărcarea mărfurilor la

terminalul stabilit nu şi formalităţile de vămuire la

import. Prin terminal se înţelege orice loc, cum ar fi:

chei, depozit, stradă, cargo terminal, terminal CFR. 

DDP– Delivered duty paid–Livrat,

vămuit - loc de destinaţie convenit

Se aplică pentru toate modalităţile de transport.

Vânzătorul suportă toate costurile şi riscurile

privind livrarea şi vămuirea mărfii la import,

cumpărătorului revenindu-i doar obligaţia descărcării

mărfii din mijlocul de transport.Este reversul condiţiei

EXW deoarece conţine obligaţii minime pentru

cumpărător şi maxime pentru vânzător.

În concluzie, se poate afirma că noile modificări

structurale şi conceptuale pe care le-au suferit

condiţiile de livrare din INCOTERMS 2010 le

fac mai facile pentru utilizare de către comercianţi,

contribuind astfel la uşurarea limbajului de afaceri. 

Conf. univ. dr. Silvia Dugan
Sursa imagine:www.marcialpons.es 
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Întâlnirea europarlamentarului Hannes Swoboda cu reprezentanţii mediului
universitar argeşan

Marţi, 6 mai, domnul Hannes Swoboda,

preşedintele Grupului Socialiştilor şi

Democraţilor din Parlamentul European,  a

efectuat o vizită în judeţul Argeş, prilej cu care

s-au analizat oportunităţile accesării de fonduri

europene în domeniul cercetării şi inovării, în

judeţul nostru.

Cu prilejul acestei

vizite,  liderul social-

democrat Hannes

Swoboda a vizitat oraşele

Piteşti, Mioveni şi

Topoloveni şi trei dintre

cei mai importanţi

reprezentanţi ai mediului

economic argeşean:

Automobile Dacia –

Renault, Institutul de

Cercetări Nucleare

(ICN) şi Fabrica de

Magiun Topoloveni .

Cu această ocazie,

Universitatea Constantin

Brâncoveanu a fost gazda

întâlnirii dintre oficialul european şi

reprezentanţii mediului universitar argeşean.

Domnul Hannes Swoboda a vorbit  despre

politicile europene în domeniul învăţământului

şi cercetării, dar şi cele destinate, în special,

tinerilor. 

Europarlamentarul Hannes Swoboda a

declarat că „trebuie să aducem mai multă energie

la nivel european. Trebuie să schimbăm imaginea

României şi, după cum am văzut, judeţul Argeş

ne oferă un exemplu excelent în ceea ce priveşte

schimbarea României în ultimii ani.”. Vizita

demnitarului european a fost un argument în

plus pentru susținerea României în încercarea de

aderare la spațiul Schengen, domnia sa declarând

că ţara noastră este pregătită din punct de vedere

tehnic pentru aderare. La rândul său, domnul

Florin Tecău, Preşedintele Interimar al

Consiliului Judeţean  Argeş, a precizat că

„preşedintele Hannes Swoboda este un prieten al

României. Îi mulţumesc pentru modul cum s-a

implicat în promovarea României, pentru modul

cum s-a implicat în lupta pentru integrarea

României în Schegen, pentru recunoaşterea

valorilor şi puterii de decizie în România. Cred

că avem nevoie de prieteni, cred că împreună

putem să construim o Românie puternică, astfel

încât să aducem banii europeni în casa

argeşenilor şi să putem construi o Românie şi un

judeţ aşa cum ne dorim pentru noi şi copiii

noştri.”

România face parte din marea familie europeană

începând cu 1 ianuarie 2007. Cum în toate ţările,

Ziua Europei a fost marcată de manifestări şi

concursuri, şi ţara noastră a acordat un interes

deosebit acestei zile. Fiecare colţişor din această ţară a

sărbătorit cum a considerat mai bine ziua celei mai

importante realizări de pe continentul european. Într-

unul din polii de dezvoltare ai ţării noastre, şi anume

la noi, în municipiul Rm. Vâlcea, Universitatea

Constantin Brâncoveanu din Piteşti, prin Facultatea

de Management -  Marketing în Afaceri Economice

Rm. Vâlcea, a dorit să informeze cetăţenii vâlceni cu

privire la acest subiect, dar şi cu privire la o serie de

activităţi adiacente, printr-o întâlnire pe tema

„Cetăţeni vâlceni, cetăţeni europeni”.

Evenimentul a avut loc în data de 9 mai, ora 15, în

biblioteca din Corpul B, a Facultăţii de Management

Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea.

Subiect destul de controversat, dar şi dezbătut

săptămâna ce a trecut, nu putea trece neobservat nici

în oraşul nostru, datorită faptului că

suntem cetăţeni europeni, iar

majoritatea studenţilor vâlceni

urmează cursurile facultăţilor

de Ştiinţe Economice, ceea ce-i

îndreptăţeşte să ştie cât mai multe

despre Uniunea Europeană.

Doamna Emilia Iordache, domnul

Dorel Constantinescu, doamna

Camelia Marin şi doamna Isabella

Sima, cadre didactice ale Facultăţii de

Management Marketing în Afaceri

Economice Rm. Vâlcea din cadrul

Universităţii Constantin Brâncoveanu

din Piteşti, au cooptat o serie de

studenţi de la specializările

Administraţie Publică, Finanţe Bănci,

Comunicare şi Relaţii Publice, Management, dar şi

elevi din cadrul liceelor vâlcene, alături de cadrele lor

didactice pentru a lua parte la

acest eveniment, pentru a-şi

îmbogăţi bagajul de cunoştinţe

şi pentru a-şi lămuri

cunoştinţele în ceea ce priveşte

istoricul Uniunii Europene.

Moderatoarea

simpozionului a fost

doamna lect. univ. dr.

Emilia Iordache, iar

manifestarea a debutat

printr-o prezentare

realizată de doamna asist.

univ. drd. Isabella Sima,

titular la disciplina

„Uniunea Europeană”.

Manifestarea s-a desfăşurat

pe două secţiuni. Prima secţiune, cu titlul „Uniunea

Europeană – trecut, prezent, perspectivă”, în cadrul căreia

au fost  prezentate cercetări relevante în domeniile

„Convergenţă şi divergenţă economică în spaţiul Uniunii

Europene”, „Dezvoltare regională”, „Relaţiile economice

externe şi de securitate ale Uniunii Europene”, „Spaţiul

european al culturii, cercetării şi educaţiei”, „Judeţul Vâlcea

– parte integrantă a Uniunii Europene”, „Relaţiile economice

externe şi de securitate ale Uniunii Europene”.

De asemenea, în cea de-a doua secţiune, studenţii şi

elevii participanţi au fost angrenaţi într-un concurs de

fotografie cu titlul „Uniunea Europeană în imagini –

concurs de fotografii pe teme europene”. Aceste

fotografii au fost analizate de organizatori, iar cele

mai relevante au fost premiate. 

Lect. univ. dr. Emilia Iordache 
Lect. univ. dr. Camelia Marin 
Asist. univ. drd. Isabella Sima   

Cetăţeni vâlceni, cetăţeni europeni


