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Recent, UCB Brăila a
fost gazda evenimen-
tului„Jurnalişti pentru
Europa”, o sesiune de
informare pentru stu-
denţi şi jurnalişti.
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DIALOG
studenþesc brâncovenesc

Universitatea noastră a
primit vizita prof. univ. dr.
Dragan Kesič de la
Universitatea Primorska,
Facultatea de Management
Koper din Slovenia.
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Plantează un arbore! Plantează-ţi viitorul!
În vederea insuflării unui sentiment de dragoste

şi respect faţă de pădure, dar şi pentru a desluşi din
tainele producerii „aurului verde”, atât de necesar
tuturor, Centrul de Turism şi Dezvoltare Durabilă
din cadrul Universităţii Constantin Brâncoveanu
din Piteşti, Facultatea Management - Marketing în
Afaceri Economice din Râmnicu - Vâlcea, a
desfăşurat sâmbătă şi duminică, 25-26 mai,
campania de plantare de arbori „Plantează un
arbore! Plantează-ţi viitorul!”. Acţiunea s-a realizat
în parteneriat cu RomSilva Vâlcea, care a asigurat
puieţii de molid şi cu Centrul de Agrement de la
Brădişor din cadrul Direcţiei Judeţene de Tineret şi
Sport (DJTS) Vâlcea.  

Tinerii voluntari care au participat la acţiune au
fost studenţii şi masteranzii din cadrul Specializării
Turism, coordonaţi de conf. univ. dr. Carmen
Iordache şi de asist. univ. drd. Roxana Dorobanţu,
aceştia fiind foarte încântaţi să facă lucruri bune
pentru natură şi pentru societate, în general.

Mesajul este unul ce vizează cultul
responsabilităţii în timp, dar şi promovarea, în
rândul tinerilor, a ideii pentru o viaţă mai sănătoasă,
cu un aer curat şi nepoluat. Creşterea conştientizării
rolului major pe care societatea ar trebui să-l joace în
protecţia şi recrearea mediului AICI, ACUM,
ASTĂZI, prin plantarea de copaci şi orice fel de alte
plante, educarea tinerei generaţii în spiritul protecţiei
mediului, prin implicarea ei active în aceste acţiuni
au constituit premisele demarării acţiunii noastre.

Însă, pe cât de frumoasă a fost misiunea, pe atât
de dificilă. Terenul a fost mai mult pietros (fiind
zonă de munte), a trebuit să folosim mai degrabă
târnăcoapele decât hârleţii, o fată a tuns rădăcinile la
puieţi, băieţii au cărat pământ din pădure pentru a
pune la rădăcina puieţilor şi apă cu găleţile din
pârâul Brădişor pentru a-i uda. Este extrem de
important ca puieţii să fie plantaţi bine încă de la
început, altfel riscă să se usuce. Rezultatul campaniei
s-a soldat cu plantarea a 120 de puieţi de molid şi cu
satisfacţia că, atunci când tinerii care au participat la
misiune vor deveni bunici, îşi vor aduce nepoţii să le
arate copacii plantaţi de ei, dar şi locul unde făceau
aplicaţii practice, în timpul facultăţii, la disciplinele
turistice.

Copacii sunt o parte vitală a mediului în care
trăim. Ei produc oxigen, absorb poluarea,
temperează clima şi furnizează hrană şi habitat
pentru nenumărate specii. Produc anual peste 30 de
milioane de tone de oxigen şi consumă peste 40
milioane tone de bioxid de carbon. 

Un hectar de pădure purifică, într-un an, 18
milioane de metri cubi de aer şi reţine pe frunzele
arborilor 80 de tone de praf şi alte substanţe nocive.
Şi tot un hectar poate reţine în sol peste 6.000 de
metri cubi de apă, cantitatea echivalentă consumului
anual de apă a 70 de persoane din mediul urban.

Un copac are nevoie de 80 de ani să ajungă la
maturitate. Tot 80, dar de data aceasta de milioane
de metri cub de lemn, au fost tăiaţi ilegal în ultimii

21 de ani în România, conform afirmaţiei recente
făcute de ministrul pentru Ape, Păduri şi
Piscicultură, Lucia Ana Varga. Din informaţiile
prezentate de RNP - Romsilva, rezultă că zilnic se
exploatează, în medie 41 ha, din care o mare parte o
reprezintă tăierile nelegale/furturile.

România ocupă locul 13 din punct de vedere al
procentului de împădurire, situându-se cu 5,1
procente sub media europeană de 32,4%. Din punct
de vedere al suprafeţei de pădure raportată la
numărul de locuitori, România se situează pe locul
10 la nivel european cu 0,30 ha/locuitor, primele
locuri fiind ocupate de ţările nordice (Finlanda,
Suedia şi Norvegia).

Astăzi, mai mult decât oricând, fiecare dintre noi
trebuie să se implice în acţiuni voluntare menite a
proteja mediul înconjurător, a recrea natura în care
plantele şi copacii să-şi regăsească locul binemeritat.
Dacă fiecare dintre noi plantează azi un copac,
mâine vom respira cu toţii un aer mai curat, iar
natura ne va răsplăti!

Studenţii şi masteranzii şi-au arătat interesul şi
solidaritatea faţă de orice mişcare sau misiune de tip
ecologist pe care am propus-o, conştientizând că
trebuie să fim responsabili faţă de mediul
înconjurător atât de preţios pentru o viaţă sănătoasă
şi longevivă.

Conf.  univ.  dr. Carmen Iordache, 
Asist.  univ.  drd. Roxana Dorobanţu
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Premierea câştigătorilor la concursul„Jurnalişti pentru Europa“

Vineri, 24 mai 2013, sediul brăilean al Universităţii
Constantin Brâncoveanu a fost gazda evenimentului
„Jurnalişti pentru Europa”, organizat de Asociaţia
Centrul de Informare şi Documentare pentru
Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă şi
Centrul Europe Direct Brăila.

Participanţi
Organizat ca o sesiune de informare pentru

studenţi şi jurnalişti, evenimentul a beneficiat de
participarea reprezentanţilor organismelor de
educaţie şi administrative. De la reprezentanţa
Comisiei Europene a fost prezentă la Brăila Roxana
Morea, din partea AJOFM Brăila a participat la
eveniment o fostă absolventă a UCB: Mihaela
Mirică, consilier Eures. Au mai participat: Gabriela
Marchiş de la Centrul de Documentare Europeană
din cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi,
Gabriel Eduard Niculiţă de la Centrul de Tineret
„Tinklub” şi Liana Bucur, consilierul Europass de la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi. Evenimentul a
fost moderat de dna Adriana Marchidanu,
coordonatorul Centrului Europe Direct Brăila.
Simona Basuc de la Asociaţia Centrul de

Informare şi Documentare pentru Integrare Durabilă
li s-a adresat studenţilor şi jurnaliştilor prezenţi: „Aş
dori ca întâlnirea de astăzi să vă determine să veniţi şi
să ne căutaţi la sediul nostru, dacă sunteţi interesaţi de
stagii de pregătire sau stagii de practică, dacă doriţi să
lucraţi într-o asociaţie unde se realizează proiecte.”
Gina Orzan, specialist în Comunicare la Centrul

Europe Direct Brăila: „Misiunea noastră constă în
aducerea informaţiei europene cât mai aproape de
cetăţeni şi implicit, cât mai aproape de comunitatea
locală. De ce „Jurnalişti pentru Europa”? Odată
câştigată calitatea de cetăţean european, avem o serie
de drepturi şi oportunităţi care ne revin. Pentru a şti
care sunt drepturile noastre, avem nevoie să ne
informăm, iar informaţia trebuie să o luăm de undeva,
cu alte cuvinte din presă.”
Roxana Morea: „Lucrez la Biroul de presă din

cadrul Reprezentanţei Comisiei Europene în
România de 17 ani. Anul acesta este „Anul european
al cetăţenilor”, dedicat preocupărilor de a disemina
cât mai multă informaţie despre drepturile fiecăruia
dintre noi ca cetăţeni europeni. Fiecare dintre noi ar
trebui să fie interesat despre ce înseamnă tematica

europeană, pentru că ea ne afectează în viaţa de zi cu
zi. Avem posibilitatea de a influenţa ceea ce se decide
la nivel european prin intermediul Parlamentului
European şi al oamenilor pe care îi trimitem acolo,
dar şi prin iniţiativa cetăţenească, prin consultările
publice. Vă recomand să fiţi activi şi să încercaţi să vă
folosiţi drepturile de cetăţeni europeni!”
Mihaela Mirică: „Reprezint Agenţia Judeţeană

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila. Din păcate,
agenţia noastră lucrează cu un segment mai puţin
favorizat de soartă, noi ne adresăm în special
şomerilor. La ora actuală, avem peste 11.000 de
persoane în şomaj la Brăila. Agenţia noastră are o
serie de facilităţi pentru şomeri şi angajatori. În cadrul
AJOFM avem departamentul EURES, care oferă
facilităţi de reconversie profesională şi ocupare a
forţei de muncă pentru piaţa europeană. Se lucrează
cu portalul Uniunii Europene, unde fiecare angajator
din UE îşi postează joburile oferite, iar toţi cetăţenii
europeni îşi pot crea CV-ul şi îşi pot căuta un loc de
muncă pe acest portal. Astăzi, pe portalul „Mobilităţi
europene pentru ocuparea forţei de muncă” erau
aproximativ 1.300.000 de locuri de muncă vacante şi
peste 1.125.000 de CV-uri înregistrate.”
Gabriela Marchiş: „Reprezint centrul de

documentare europeană Euro Infoghid din cadrul
Universităţii „Danubius” din Galaţi, deschis în anul
2009. Misiunea noastră este să căutăm informaţiile
despre fenomenul integrării europene şi să le aducem
la cunoştinţa publicului nostru format din studenţi,
masteranzi, liceeni precum şi publicului larg. Prin tot
ceea ce facem, căutăm să creăm acest spirit de
comunitate, de implicare, în rândul tinerilor.”
Consilierul Europass de la Inspectoratul Şcolar

Judeţean Galaţi, Liana Bucur, inspector pentru
programe europene, a vorbit despre „Ce înseamnă
Europass”: „O standardizare a tuturor documentelor
privind calificările, mobilităţile, modul de elaborare a
unui CV ş.a. Sunt anumite instituţii care au dreptul să
emită certificatele de mobilitate Europass. Portofoliul
Europass cuprinde: curriculum vitae Europass,
paşaportul lingvistic Europass, biletul Europass la
certificatul european, suplimentul Europass la
diploma de licenţă sau masterat.”
Au mai luat cuvântul Eduard Gabriel Nicoliţă, care

a vorbit despre programul „Tineret în acţiune” şi un
grup de voluntari SEV din Germania, Portugalia şi

Franţa, găzduiţi de Tinklub Brăila.
Momentul a fost urmat de cuvântul conf. univ. dr.

Liliana Gherman, Decanul Facultăţii de Ştiinţe
Administrative şi ale Comunicării: „Mulţumim
Centrului Europe Direct pentru materialele pe care
ni le transmite periodic; ele constituie o sursă de
informare europeană importantă pentru studenţii şi
profesorii universităţii noastre. La Universitatea
Constantin Brâncoveanu nem mare preţ pe ceea ce
înseamnă principii ale Uniunii Europene, suntem
foarte deschişi la ceea ce înseamnă limbi străine,
oferim acces la internet, avem studenţi care s-au
pregătit pentru diferite concursuri şi proiecte şi au
primit sprijinul nostru”.

Premierea jurnaliştilor
O altă activitate inclusă în programul

evenimentului a constat în premierea jurnaliştilor din
mass-media locală pentru activitatea de multiplicare a
informaţiilor europene în regiune. Au primit diplome
si premii jurnaliştii de la: Infoest, Brăila Chirei,
Obiectiv - Vocea Brăilei, Arcaşul, Ziarul Brăila, Pro
Brăila, Infobrăila, Infodiaspora, Adevărul, MegaTV,
Kiss Fm Brăila şi Tv Brăila.
Totodată, Centrul Europe Direct Brăila a premiat

şi echipa de studenţi ai Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” care s-a înscris la Concursul „Europa
Jurnaliştilor din Amfiteatre”. Este vorba de:
Alexandra Maria Busuioc şi Marius Munteanu, ambii
studenţi la Jurnalism în anul III şi asist. univ. drd.
Nicoleta Ciacu. Echipa de la UCB a realizat două
reportaje, unul pentru secţiunea TV, intitulat
„Discriminarea romilor – fenomen european” şi unul
pentru secţiunea radio, despre „Ce înseamnă cetăţenia
europeană?”. Studenţii brâncoveni au fost singurii din
Brăila care s-au înscris în această competiţie
coordonată de Comisia Europeană, prin urmare ei au
fost felicitaţi şi premiaţi la nivel local.

Concurs pentru jurnalişti şi studenţi
În finalul manifestării, Adriana Marchidanu şi

Gina Orzan, respectiv coordonatoarea Centrului
Europe Direct Brăila şi specialistul în comunicare al
centrului au lansat un nou concurs pentru jurnalişti şi
studenţi. Este vorba de concursul „Europa pe înţelesul
tuturor” adresat jurnaliştilor şi studenţilor la
Jurnalism, Comunicare şi Administraţie publică din
cadrul UCB. Concursul se va desfăşura pe două
secţiuni, una pentru jurnalişti şi alta pentru studenţii
care au fost invitaţi să redacteze două articole de presă
care să abordeze o temă europeană de interes pentru
cetăţenii brăileni. Înscrierile articolelor se vor face în
intervalul 24 mai – 16 septembrie 2013.
Jurizarea articolelor înscrise în concurs se va face de

către o comisie mixtă formată dintr-un jurnalist, un
profesor al Universităţii Constantin Brâncoveanu din
Brăila şi un reprezentant al Centrului de Informare
Europe Direct Brăila. Juriul va analiza articolele
înscrise în concurs şi va stabili 3 câştigători. Aceştia
vor primi, în funcţie de locul ocupat, obiecte în
valoare de 500 RON pentru premiul I, 300 RON
pentru premiul II şi 200 RON pentru Premiul III.De
asemenea, toţi participanţii la concursul „Europa pe
înţelesul tuturor” vor primi materiale promoţionale şi
diplome de participare.
Atât jurnaliştii cât şi studenţii vor fi premiaţi în

cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar
2013-2014 la Universitatea Constantin Brâncoveanu,
filiala Brăila, în data de 1 octombrie 2013.

Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu
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Stilurile alimentare în dezbatere la UCB Brăila

Universitatea Constantin Brâncoveanu a găzduit vineri,
24 mai, a doua ediţie a Simpozionului Naţional „Stiluri
alimentare”, iniţiat de Liceul Tehnologic „G.K.
Constantinescu”.
În deschidere, decanul Facultăţii de Management -

Marketing în Afaceri Economice Brăila şi-
a exprimat bucuria de a vedea continuitatea
acestei frumoase acţiuni: „Ne bucurăm să
vă avem alături la acest eveniment,
organizat prin efortul a zece parteneri:
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brăila,
Universitatea Constantin Brâncoveanu
Piteşti, Universitatea „Dunărea de Jos”
Galaţi, Institutul de Cercetări Alimentare
Bucureşti, Colegiul de Industrie
Alimentară „Elena Doamna” - Galaţi,
Primăria Municipiului Brăila, Asociaţia
culturală „Artevent” Brăila, Colegiul
Tehnic „Edmond Nicolau” - Brăila,
Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism
„Dumitru Moţoc” - Galaţi, Liceul
Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” -
Brăila. Vă mulţumim tuturor!”
Juriul a fost format din: prof. univ. dr.

Camelia Vizireanu de la Universitatea
„Dunărea de Jos”, prof. univ. dr. Ion Scurtu
de la Universitatea Constantin
Brâncoveanu Piteşti şi conf. univ. dr.
Cornelia Lungu de la Universitatea

„Dunărea de Jos” - Galaţi.
Profesorul Silvia Zăinescu, iniţiator şi coordonator al

evenimentului, afirma: „Când vine vorba să mănânci corect
şi să faci exerciţii, nu spune: încep de mâine! Aşadar, şi noi
să începem de AZI! Deoarece nu mai mâncăm sănătos,

orele de masă nu sunt respectate şi nu mai servim masa în
familie...”.
Profesor univ. dr. Ion Scurtu, preşedintele Senatului

Universităţii Constantin Brâncoveanu Piteşti, aprecia
numărul mare de lucrări, peste 40, trimise din Galaţi,
Vaslui, Botoşani, Sibiu, Bucureşti, Craiova, afirmând: „Ne
bucurăm că simpozionul a devenit naţional, că abordăm un
subiect atât de important, deoarece asistăm la o dereglare
a alimentaţiei, în special a tinerilor, ce preferă alimentele
fast-food”.
Simpozionul s-a derulat pe trei secţiuni, prima cu 48 de

lucrări înscrise, iar a doua şi a treia au fost reprezentate de
numeroase desene tematice. Juriul a avut o sarcină dificilă,
în final fiind acordate câte trei premii I, II şi III şi trei
menţiuni. Premiile întâi au răsplătit lucrările: „Mărul,
simbol al cunoaşterii şi înţelepciunii”– Calu Mirela, Liceul
Tehnologic „Matei Basarab”, Măxineni; „Istoria
caragenanului (aditiv alimentar E407)” – Zăinescu Silvia,
Liceul Tehnologic „G. K. Constantinescu”, Brăila;
„Strugurii – un dar preţios pentru sănătatea noastră” –
Popescu Carmen, Colegiul de Industrie Alimentară
„Elena Doamna”, Galaţi.
În încheiere, prof. univ. dr. Ion Scurtu a apreciat

calitatea lucrărilor prezentate, şi-a exprimat speranţa că ne
vom revedea şi la cea de-a treia ediţie şi a propus „Editarea
unei broşuri care să sintetizeze esenţa dezbaterilor de
astăzi, pentru a disemina aceste informaţii importante”.

Lect. univ. dr. Gica Culiţă

„Asumaţi-vă riscuri şi păşiţi în lume!”
Dr. Dragan Kesič este profesor la Universitatea Primorska,

Facultatea de Management Koper din Slovenia. L-am
întâlnit datorită cursului de „Afaceri internaţionale şi
globalizare” pe care l-a ţinut la Universitatea Constantin
Brâncoveanu. La sfârşitul ultimului curs, am discutat despre
universitate, despre studenţii români şi despre cât de important
este pentru un tânăr să fie informat şi să cunoască ultimele
noutăţi în ceea ce priveşte mediul internaţional de afaceri.

1. DSB: Aceasta este cea de-a treia zi de când vă aflaţi
aici. Spuneţi-ne, vă rog, care este impresia dvs. despre
universitate şi despre sesiunea anuală a cercurilor
ştiinţifice la care aţi participat?

Prof.Dragan Kesič: În primul rând,mă bucur că sunt în
Piteşti, la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, pe care
o apreciez foarte mult. Pot să spun că am fost foarte
impresionat când am intrat pentru prima dată aici.Tudorel
Popescu mi-a arătat baza materială şi am fost impresionat
în mod pozitiv de felul în care instituţia este organizată şi
de toate cele trei facultăţi, în care se studiază cele mai de
interes teme ale economiei şi alte domenii moderne, de
care studenţii sunt interesaţi. Design-ul de aici este foarte
modern, iar universitatea este foarte bine echipată.

2.DSB:Există diferenţe între un student român şi unul
sloven, francez sau american? Aţi observat anumite
particularităţi ale studenţilor români cu ocazia
interacţiunii din timpul cursului de afaceri internaţionale
pe care l-aţi ţinut?

Prof. Dragan Kesič: Nu aş spune că există diferenţe
majore. Ar fi foarte dificil să clasific studenţii români.
Dacă ar fi să îi compar, pentru că am destulă experienţă
acumulată în Slovenia, în SUA, în Finlanda, în Italia, în
Turcia şi în multe alte locuri, aş spune că sunt generoşi,
bine organizaţi, foarte productivi, dornici să afle lucruri
noi, foarte creativi. Ei se străduiesc să înveţe, să participe la
diferite evenimente, să aibă parte de experienţe noi, îşi
doresc să progreseze.

3. DSB: Cât de important este pentru un student sau
pentru un tânăr să aibă informaţii despre felul
internaţional în care se fac afacerile în contextul
globalizării?

Prof. Dragan Kesič: Cred că acesta este un lucru
important, nu doar fiindcă este domeniul meu. Încerc să
privesc acest subiect dintr-o perspectivă obiectivă pentru
că, aşa cum am spus în mai multe rânduri, lumea este

foarte deschisă acum, cu adevărat conectată datorită
tehnologiei informatice moderne, datorită telefonului şi al
internetului mobil. Totul este atât de conectat, atât de
aproape, atât de transparent, atât de evident. De aceea cred
că este foarte important pentru tineri, pentru generaţiile
tinere să cunoască în profunzime ce se întâmplă, cum se
schimbă mediul de afaceri internaţional, cum globalizarea
ne influenţează viaţa de zi cu zi într-un mod bun sau rău,
să poată coopera cu ele, să fie capabili să înţeleagă
trendurile globalizării, să înţeleagă mediul internaţional
din perspective diferite, nu doar din aceea de afaceri, ci din
perspectivă culturală, pentru ca această lume să fie mai
uşor de înţeles pentru generaţiile tinere, pentru ca
studenţii să înveţe mai repede. Toate acestea pentru că
multe părţi ale lumii se dezvoltă foarte repede, incredibil.
Avem nevoie să ne dezvoltăm resursele naturale,

economia,modul de viaţă al popoarelor Uniunii Europene.
Trebuie să fim în faţa acestor evenimente, să concurăm în
termeni globali cu celelalte ţări în acord cu Declaraţia de
la Lisabona, în măsura în care UE ar trebui să fie numărul
1 în economia globală; ar trebui să fie orientaţi strategic şi
ar trebui să aibă grijă de securitatea socială. Însă acest lucru
este destul de dificil.
Strategia nu este uşor de făcut, dar dintr-o altă

perspectivă, strategia de securitate socială este cea mai
bună dintre toate, deoarece nici politica Statelor Unite ale
Americii nu pune prea mare accent pe ea. Ei discută doar
despre competitivitate. Doar concurează, scad preţurile,
dar numai UE vorbeşte despre securitatea socială până la
un anumit grad şi despre păstrarea anumitor standarde
sociale şi dezvoltarea socială a naţiunilor, atitudine care, în
opinia mea, este destul de importantă, în condiţiile în care
nu multă lume ştie despre ea. Ei se gândesc doar la
economie, dar există şi alte aspecte, cum ar fi sistemul de
sănătate, securitatea socială, educaţia care reprezintă
chestiuni la fel de importante în viaţa noastră.

4. DSB: Pentru tinerii antreprenori, care ar fi sfatul
dvs. în termenii dezvoltării unei afaceri într-un context
internaţional?

Prof. Dragan Kesič: În mod cert, i-aş spune unui tânăr
care intră în mediul de afaceri să călătorească, să vadă, să
viziteze, să privească de aproape cum arată pieţele, ce au
nevoie, ce anume aşteaptă de la antreprenori, pentru că
astăzi unul dintre cel mai importante lucruri este să-ţi

priveşti clienţii de aproape. Există multe oportunităţi care
apar şi tu ai nevoie să îţi cunoşti clienţii. Doar observân-
du-i poţi să îţi dai seama care sunt nevoile pe care le au,
care dintre ele nu sunt acoperite, deoarece dorinţa fiecărui
antreprenor este aceea de a îndeplini aşteptările clienţilor
săi. Acesta este o abordare de tip marketing, însă este una
de lungă durată. Dacă vrei să dezvolţi o afacere, acesta este
singurul mod de a o face, deoarece cunoaşterea lumii de la
birou reprezintă jumătate a demersului, dar este foarte
important să călătoreşti şi să vezi, să experimentezi culturi
diferite, să descoperi lucruri, să analizezi şi apoi să iei o
decizie bună. Să nu vă fie teamă să intraţi pe piaţă!

5. DSB: Care este mesajul pe care doriţi să îl
transmiteţi studenţilor români?

Prof. Dragan Kesič: Cu certitudine, le-aş spune
următorul lucru: fiţi îndrăzneţi, fiţi curajoşi şi mergeţi pe
drumul vostru! Încercaţi să staţi pe calea cea bună, fiţi
optimişti şi asumaţi-vă riscuri. Încercaţi să învăţaţi cât mai
multe lucruri dintre cele pe care vi le pune la dispoziţie
universitatea. Asumaţi-vă riscuri şi păşiţi în lume!

Adriana Cocîrţă
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Premiul„Ion I.C. Brătianu”pentru excelenţă în carieră - acordat
prof. univ. dr. Alexandru Puiu, cercetător ştiinţific,

rector fondator al Universităţii „Constantin Brâncoveanu”din Piteşti

Partidul Naţional Liberal a organizat recent, la Muzeul
Goleşti, o manifestare cu prilejul sărbătoririi a 138 de ani de
la crearea partidului, la care au participat numeroase

personalităţi din partea Parlamentului, a
Guvernului, a conducerii judeţului
Argeş şi municipiului Piteşti, oameni de
învăţământ, ştiinţă şi cultură, precum şi
oameni de afaceri. Numeroşi
reprezentaţi de frunte ai Partidului
Naţional Liberal, dar şi ai altor
formaţiuni politice şi civice au evocat
trecutul remarcabil al partidului, precum
şi o serie de consideraţii referitoare la
politica prezentă a acestuia. În final, s-
au acordat patru premii de excelenţă,
purtând titulatura marelui om politic
Ion I.C. Brătianu, întemeietorul
Partidului Naţional Liberal.

Printre personalităţile care au primit
prestigiosul premiu s-a aflat şi prof.
univ. dr. Alexandru Puiu, rectorul
fondator al Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti.
1. DSB: Domnule prof. univ. dr.

Alexandru Puiu, cum apreciaţi acest
ultim premiu prestigios pe care l-aţi
primit din partea Partidului Naţional
Liberal?
Prof. univ. dr. Alexandru Puiu: Aşa

cum am menţionat şi cu prilejul primirii
premiului respectiv sub forma unei
diplome,m-am simţit şi mă simt onorat
deoarece aprecierea vine din partea unui
partid cu o îndelungată şi valoroasă
tradiţie în politica şi în administraţia
centrală a ţării noastre. De asemenea,
apreciez cu atât mai mult acest fapt,
deoarece sunt rare cazurile în care un
partid politic oferă distincţii de prim
rang unor oameni de învăţământ, ştiinţă
şi cultură care nu sunt membri ai
formaţiunii politice respective, aceasta
reflectând o democraţie autentică de
care are atâta nevoie poporul nostru.
2. DSB: Totuşi, în cuvântul

dumneavoastră cu prilejul menţionat,
aţi subliniat că există o idee comună în politica multiseculară
a Partidului Naţional Liberal şi în cea care v-a călăuzit viaţa
dumneavoastră intelectuală, ştiinţifică.Vă rugăm să vă opriţi

asupra acestui aspect.
Prof. univ. dr. Alexandru Puiu: PATRIOTISMUL este

acea idee comună de care am vorbit cu prilejul primirii
diplomei respective. Într-adevăr, există numeroase argumente
în sprijinul afirmaţiei că patriotismul a caracterizat politica
Partidului Naţional Liberal, cu precădere a celor din familia
Brătianu care au guvernat o perioadă însemnată ţara noastră.
Astfel, Ion I.C. Brătianu a acţionat în toată cariera sa politică
pentru formarea statului român modern, activitatea sa
culminând cu poziţia de prim-ministru în anul 1877, când
România a obţinut independenţa de stat.

Fiul acestuia, Ionel Brătianu, a acţionat, tot în calitate de
prim-ministru, pentru constituirea României Mari, ducând o
luptă diplomatică realmente curajoasă la încheierea tratatului
de pace după Primul Război Mondial. Aş mai menţiona
semnificaţia cu totul remarcabilă şi, îmi permit să spun, de
perenă actualitate, a dictonului „Prin noi înşine”, elaborat şi
promovat de acelaşi Ionel Brătianu, de fratele său, ministrul
Vintilă Brătianu, precum şi de alţi fruntaşi ai Partidului
Naţional Liberal, printre care prof. univ. I.N. Angelescu, unul
dintre primii rectori ai Academiei de Studii Economice din
Bucureşti. Făcând aprecierea că acest dicton ar trebui folosit
şi în prezent în politica conducătorilor ţării noastre, am în
vedere că, prin această formulare nu s-a urmărit niciodată
autarhizarea, izolarea ţării noastre de contextul european şi
mondial, ci s-a dorit mobilizarea eforturilor creatoare ale
poporului nostru pentru industrializarea ţării şi pentru
prosperitatea acesteia într-un climat de colaborare cu
străinătatea de pe poziţii verticale şi demne. În fine, consider
pozitiv faptul că actuala conducere a Partidului Naţional
Liberal, prin cuvântul fostului meu student, actualul Ministru
al Economiei, Varujan Vosganian, şi-a exprimat intenţia clară
pentru reindustrializarea ţării pe o bază modernă,
competitivă.
3. DSB: Considerăm ca fiind meritoriu faptul că rectorul

fondator al Universităţii „Constantin Brâncoveanu” s-a
bucurat de această înaltă apreciere selectivă din partea unui
partid politic cu o îndelungată şi valoroasă tradiţie.
Prof. univ. dr.Alexandru Puiu:Meritele sunt ale întregului

colectiv care, prin eforturi inteligente şi generoase, a fondat
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, o
instituţie de învăţământ superior care are drept principal crez
realizarea unui învăţământ de calitate şi formarea în spiritul
unei educaţii civice corespunzătoare cerinţelor
contemporane.

Adriana Cocîrţă

Universitatea Constantin Brâncoveanu este un mediu adecvat şi bine dotat pentru studenţi!

Alexandra Şerban este unul dintre numeroşii studenţi care
au absolvit Universitatea Constantin Brâncoveanu. Cu ea am
stat de vorbă despre frumuseţea perioadei de studenţie, despre
motivele care au determinat-o să-şi construiască o carieră în
relaţii publice şi despre faptul că un tânăr are nevoie de o
pregătire serioasă în domeniu pentru a obţine job-ul visat.

1. DSB: Suntem interesaţi să aflăm care este anul în
care aţi absolvit. Cum a fost studenţia pentru dvs. în acea
perioadă?
Alexandra Şerban: Am absolvit în anul 2012. Au fost

trei ani frumoşi de studenţie, având în vedere faptul că am
ales un domeniu care s-a potrivit cu personalitatea mea şi
cu ceea ce studiasem la liceu. Cele mai importante lucruri
care mi-au rămas din urma studenţiei sunt prieteniile
strânse cu câţiva dintre foştii mei colegi şi cunoştinţele
dobândite la materiile care mi-au plăcut cel mai mult, şi
anume Semiotica şi Relaţiile Publice.
2. DSB: Dacă ar fi să faceţi un portret al universităţii şi

al cadrelor didactice din UCB, care ar fi principalele
trăsături pe care le-aţi menţiona?
Alexandra Şerban: În ceea ce priveşte universitatea, pot

spune că este un mediu adecvat şi bine dotat pentru
studenţi. Consider că Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” oferă avantaje foarte utile pentru studenţi,
cum ar fi posibilitatea de a studia şi de a efectua un stagiu
de practică într-o altă ţară, un program flexibil, o vastă şi
modernă bibliotecă. În ceea ce priveşte cadrele didactice,

este greu să le definesc, având în vedere că au fost multe
materii foarte diferite. O să mă rezum doar la cadrele
didactice care au fost reprezentative pentru domeniul pe
care l-am studiat, care m-au îndrumat să învăţ cât mai
mult, să încerc să îmi găsesc un loc de practică sau de
muncă pe domeniul meu, şi care m-au susţinut la
pregătirea lucrării mele de licenţă.
3. DSB: Ce anume v-a determinat să alegeţi o carieră

în domeniul relaţiilor publice?
Alexandra Şerban: La momentul respectiv, acest

domeniu se apropia cel mai mult de ceea ce îmi doream să
fac şi consideram că este unul destul de larg, unde aş putea
uşor să îmi găsesc un loc de muncă.

4. DSB: În opinia dvs., piaţa muncii din România are
nevoie de specialişti în comunicare şi relaţii publice?
Alexandra Şerban:Da, cred că este nevoie de specialişti

în comunicare. Însă, cred că e nevoie de mai multă
practică, pentru că informaţiile teoretice nu sunt mereu
suficiente.

5. DSB: Cât de importantă consideraţi că este
pregătirea profesională temeinică şi studiile superioare în
obţinerea job-ului visat?
Alexandra Şerban:Aici cred că este vorba mai mult de

implicarea fiecăruia, pentru că, de foarte multe ori, studiezi
un domeniu şi lucrezi în altul cu totul diferit. Cred că
fiecare trebuie să se gândească la ce anume i-ar face plăcere
să lucreze şi, dacă se poate, să urmeze şi studiile superioare
respective.

6.DSB: Care ar fi mesajul pe care i l-aţi transmite unui
elev de clasa a XII-a care încă nu a decis domeniul în care
ar vrea să profeseze?
Alexandra Şerban: Cred că i-aş spune să se

documenteze cât mai mult posibil la fiecare facultate, să ia
legătura cu persoane care pot să îi dea informaţii despre
domeniile respective şi poate aşa va găsi ceva care să îi
placă. Şi cred că i-aş mai spune să aibă răbdare, pentru că
posibilităţi există, decizia poate fi una bună sau una greşită,
dar timp este suficient pentru a învăţa cum să faci ceea ce
îţi place.


