
N
  A

R
G

”Locuri de muncă”Locuri de muncă
pentru TINEri” -pentru TINEri” -

oportunităţi pentruoportunităţi pentru
absolvenţii din anulabsolvenţii din anul

20142014
Pagina 2

ColegiulColegiul
UniversităţiiUniversităţii
ConstantinConstantin

BrâncoveanuBrâncoveanu
Pagina 4

Sãptãmânal editat de Universitatea Constantin Brâncoveanu 
în colaborare cu Brio Star. 
Se distribuie GRATUIT în cotidianul CURIERUL ZILEI

Pitesti, Calea Bascovului nr. 2A,
tel.: +40  248 21 26 27

Râmnicu Vâlcea, Str. Nicolae
Balcescu nr. 39, 

tel.: +40 250 73 91 22

Braila, Str. Rubinelor nr. 16 - 18,
tel.: +40 239 61 33 08

DIALOG
studenţesc brâncovenesc

24 Octombrie24 Octombrie
Ziua Naţiunilor UniteZiua Naţiunilor Unite

Pagina 3

Ziua Mondială a Educaţiei celebrată la UniversitateaZiua Mondială a Educaţiei celebrată la Universitatea
„Constantin Brâncoveanu”  din Râmnicu Vâlcea„Constantin Brâncoveanu”  din Râmnicu Vâlcea

JOI // 23 OCTOMBRIE 2014// ANUL XI // NR. 672

În întreaga lume, pe 5 octombrie, începând din 1994, este
celebrată Ziua internaţională a Educaţiei.

Factor important al formării, educaţia permite dezvoltarea
armonioasă a personalităţii umane, contribuind la creşterea
calităţii vieţii şi la progresul societăţii. Actul de educare
necesită experţi în domeniu, iar o educaţie de calitate
reprezintă cheia unei reuşite profesionale.

În acest context, sâmbătă 4 octombrie 2014,  Ziua
internaţională a Educaţiei a fost marcată la Universitatea
„Constantin Brâncoveanu”, Facultatea de Management
Marketing în Afaceri Economice Râmnicu-Vâlcea printr-un
eveniment ştiinţific realizat  în parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Vâlcea, Casa Corpului Didactic Vâlcea,
Fundaţia de Învăţământ, Ştiinţă şi Cultură „Prof. univ. dr.
Alexandru Puiu”, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Vâlcea, Şcoala gimnazială nr. 5, Râmnicu-
Vâlcea. 

Ziua internaţională a Educaţiei omagiază munca dascălilor
şi este un prilej de recunoaştere  a rolului pe care educaţia îl are
pentru fiecare naţiune.

La Conferinţa naţională /Simpozion naţional „Exigenţele
societăţii şi educaţia în dezvoltarea personalităţii umane” au
participat peste 150 de cadre didactice. Acestora le-au fost
adresate mesaje de mulţumire pentru munca prestată, pentru
dăruirea cu care îşi desfăşoară activitatea, pentru rezultatele
obţinute cu elevii de către reprezentanţii administraţiei publice
locale: Psih. Cornoiu Nicu Dumitru – Prefectul Judeţului
Vâlcea, Ec. Gherghina Aurora – Subprefectul Judeţului
Vâlcea, Ing. Cocoş Vasile -  Viceprimar Rm. Vâlcea, de
reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean şi  ai Casei
Corpului Didactic Vâlcea,  Director Prof. Bică Andra, de
reprezentantul Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru
Haret“, Vicepreşedinte Prof. Popa Florin, Preşedinte S.P.I.P-
Vâlcea, de conf. univ. dr. Remus Grigorescu, Directorul
Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea.

Profesorul universitar doctor Alexandru Puiu, Preşedintele
Fundaţiei de Învăţământ, Ştiinţă şi Cultură, „Prof. univ. dr.

Alexandru Puiu”, le-a împărtăşit celor prezenţi o parte din
experienţa de dascăl, întreaga sa activitate fiind dedicată
promovării valorilor învăţământului şi ştiinţei economice,
creşterii calităţii învăţământului universitar şi consolidării
prestigiul cadrelor didactice în societatea românească. La
conferinţă s-au înscris 185 de lucrări, ale căror teme au fost
dezbătute în patru secţiuni:

1. Cerinţe actuale şi de perspectivă în dezvoltarea şi
modernizarea educaţiei

2. Societatea şi educaţia în dezvoltarea personalităţii umane 
3. Comunicarea interumană - factor important în formarea

personalităţii la nivelul exigenţelor contemporane  
4. Educaţia în incluziunea socială a copiilor cu nevoi speciale
Prin temele abordate, Conferinţa naţională /Simpozion

naţional „Exigenţele societăţii şi educaţia în dezvoltarea
personalităţii umane” a evidenţiat faptul că, schimbările care au
loc în întregul context social în care evoluează elevii, părinţii şi
profesorii conferă educaţiei o componentă a existenţei socio-
umane, o întâlnire între individ, societate şi întreaga viaţă
socială, în vederea formării capacităţii de adaptare rapidă, chiar
proactivă, creativă şi responsabilă a personalităţii umane la
transformările, inovaţiile şi reformele realizate în diferitele
sectoare ale vieţii sociale. 

Astfel, educaţia îndreptată asupra tinerelor generaţii prin
teoreticienii si practicienii din domeniul educaţional,
acţionează asupra individului, în raport cu cerinţele impuse de
societate, acţiune care are ca scop transformarea individului în
personalitate autonomă, creativă, capabilă să se integreze
eficient şi responsabil în societate. 

Prof. univ. dr. Iuliana Ciochină – Decanul Facultăţii de
Management Marketing în Afaceri Economice Râmnicu-
Vâlcea din cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, în
calitate de gazdă a acestui eveniment, le-a înmânat tuturor
celor prezenţi diplome de participare.   

Psih. dr. Mihaela – Luminiţa Iordache 
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Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi
Turism, oferă informaţii cu privire la facilităţile oferite de cele opt proiecte
regionale din cadrul schemei de minimis derulată în prezent „Locuri de muncă
pentru TINEri”.

Obiectivul acestei scheme de minimis îl constituie „dezvoltarea aptitudinilor de
muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar
în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de
muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare
în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire.”

Potrivit acestei scheme: „prin absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ
secundar se înţeleg absolvenţii cu certificat de absolvire, cu sau fără diplomă de
bacalaureat/adeverinţă de bacalaureat, precum şi absolvenţii cu certificat de
absolvire ai şcolilor de arte şi meserii, şcoli profesionale. Prin absolvenţi ai unei
instituţii de învăţământ terţiar se înţeleg absolvenţii de studii superioare, cu sau
fără diplomă de licenţă/master/doctorat.”

Documentaţia aferentă se regăseşte pe site-ul Departamentului pentru
IMM, Mediul de Afaceri şi Turism, la adresa web www.aippimm.ro, sub
denumirea de Schema de ajutor de minimis LOCURI DE MUNCĂ
SUBVENŢIONATE. 

Înscrierea absolvenţilor şi a IMM-urilor se face prin parcurgerea paşilor
enumeraţi în documentul postat la adresa amintită mai sus, document care este
denumit ANUNŢ PAŞI ÎNSCRIERE „Locuri de muncă subvenţionate.”



În fiecare an, la 24 octombrie, statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
aniversează Ziua Naţiunilor Unite. Comunitatea internaţională marchează astfel
ratificarea, în 1945, a Cartei Naţiunilor Unite, care stă la baza înfiinţării şi
funcţionării Organizaţiei.

Potrivit Cartei ONU, semnată de membrii fondatori, Organizaţia Naţiunilor
Unite are misiunea de a asigura pacea mondială, respectarea drepturilor omului,
cooperarea internaţională şi respectarea dreptului internaţional. Sediul central al
organizaţiei se află la New York. 

Organizaţia Naţiunilor Unite este o organizaţie cu vocaţie universală, atât în
ceea ce priveşte entităţile sale – state suverane – cât şi domeniile în care se implică,
scopul său principal fiind menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

ONU nu este o organizaţie supranaţională, nu are competenţele unui guvern
mondial, ci reprezintă o organizaţie de state suverane, funcţionând ca „un centru
în care să se armonizeze eforturile naţiunilor prin atingerea unor scopuri şi
obiective comune” .

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Aliaţii au convenit crearea unei
organizaţii internaţionale bazate pe egalitatea suverană a tuturor statelor pacifiste,
deschisă tuturor statelor, iar la 1 ianuarie 1942 reprezentanţii a 26 de state au
semnat, la Washington, „Declaraţia Naţiunilor Unite”.

Cel de-al Doilea Război Mondial nu s-a încheiat cu un tratat general de pace,
din cauza nivelului scăzut de solidaritate între aliaţi, iar pentru a se institui un
sistem de securitate colectivă a intrat în vigoare, la 24 octombrie Carta ONU,
tratatul prin care s-a înfiinţat Organizaţia Naţiunilor Unite.

În afara scopului fundamental, de a menţine pacea şi securitatea internaţională,

Carta ONU menţionează în preambulul său alte trei finalităţi: respectul
drepturilor fundamentale ale omului, respectul dreptului internaţional şi al
dreptăţii de promovare a progresului social general într-un climat de libertate.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată şi adoptată de
Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948, primul document cu vocaţie
universală care stabileşte o concepţie unitară a comunităţii internaţionale despre
drepturile şi libertăţile omului, a fost urmată de peste 60 de convenţii şi declaraţii
prin care s-a avut în vedere şi instituirea unor mecanisme specifice de protecţie a

acestor drepturi.
În sistemul Naţiunilor Unite, Adunarea Generală este organul principal care

poate discuta orice problemă la care se referă Carta sau care priveşte puterile şi
funcţiile oricărui organ al Naţiunilor Unite şi poate face recomandări membrilor
ONU sau Consiliului de Securitate. Competenţele Consiliului de Securitate în
menţinerea păcii şi securităţii internaţionale sunt însă ferite de orice interferenţă
din partea altor organe ONU, inclusiv Adunarea Generală.

Ziua Naţiunilor Unite, celebrată începând cu anul 1948, este dedicată
informării popoarelor cu privire la obiectivele şi realizările Organizaţiei
Naţiunilor Unite. În 1971, Adunarea Generală ONU a recomandat ca Ziua
Naţiunilor Unite să devină, pentru toate statele membre, sărbătoare publică. Ziua
Naţiunilor Unite este parte a Săptămânii Organizaţiei Naţiunilor Unite, care se
desfăşoară de la 20 la 26 octombrie.

Tradiţional, de Ziua Naţiunilor Unite, în întreaga lume sunt organizate
reuniuni, discuţii şi expoziţii despre realizările şi obiectivele Organizaţiei.
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