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„Dacă regiunile şi
administraţia publică
sunt omogene, atunci
oamenii sunt mulţumiţi.
Bine înţeleasă,
regionalizarea întăreşte
şi ajută ţările sărace. Sunt
convins de acest lucru.“
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“Multe ţări ar trebui
să aibă în vedere
faptul că acum este
momentul să investim
în urbanizare, să
creăm job-uri pentru
perioade mai mari de
timp.”
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Miercuri, 24 octombrie, Universitatea Constantin Brâncoveanu a
organizat şi a găzduit „Ziua Europei”,
un eveniment care are în centru
tematica specificităţii regiunilor
europene şi cum acestea pot să profite
de particularităţile lor pentru a-şi
optimiza atragerea de fonduri
europene şi pentru a se dezvolta la
nivel regional şi statal.
Evenimentul a avut două părţi,
moderate de către Tudorel Popescu,
directorul Departamentului de Relaţii
Internaţionale şi Relaţii Publice al
universităţii: work-shop-ul „Regiuni în
Europa – şanse şi posibilităţi”, care a
reunit oficialităţi şi specialişti de
marcă în domeniul atragerii de fonduri
europene şi dezvoltării proiectelor
europene. Dintre ei, putem menţiona
pe Franz Schausberger, preşedintele
Institutului Regiunilor Europei din
Salzburg, Mihai Fifor, Secretar de Stat
în Ministerul Administraţiei şi
Internelor, Tudor Pendiuc, primarul
municipiului Piteşti, Götz von
Thadden, directorul programului
JESSICA - Banca Europeană de
Investiţii, Luxemburg, prof. univ.
dr.Ovidiu Puiu, rectorul Universităţii
Constantin Brâncoveanu,
Cristina
Şerbănică, lector al UCB, Mihaela

Boboc – reprezentant Becker Consult, trebuie să se ţină cont atunci când se
Bucureşti şi Adrian Răducanu, doreşte co-finanţare din partea unei
managerul departamentului de co- bănci într-un proiect european.
finanţare cu organisme internaţionale,
În a doua parte a evenimentului
Raiffeisen Bank.
a avut loc „Cafeneaua Europei
Invitaţii au vorbit despre regionale” în care cei care au răspuns
importanţa dezvoltării la nivel regional întrebărilor studenţilor au fost:
a oraşelor din România, despre modul Excelenţa Sa Michael Schwarzinger,
în care administraţia Piteştiului ambasadorul Austriei în România,
dezvoltă programe cu finanţare Arnulf Gressel, Ataşatul Comercial al
Austriei,
Franz
europeană, despre cum statul se Ambasadei
implică activ în obţinerea de fonduri Schausberger, preşedintele Institutului
pentru mediul rural, dar şi urban în Regiunilor Europei din Salzburg şi
vederea derulărilor de proiecte Venera Vlad, principal banker al
Băncii Europene pentru Reconstrucţie
europene.
şi Dezvoltare.
De asemenea, s-au adus în
discuţie şi subiecte distincte, cum ar fi
programul JESSICA al Băncii
Europene de Investiţii, a cărui misiune
este
de
a
asista
autorităţile
administrative în definirea, pregătirea
şi în implementarea strategiilor pe
termen lung pentru dezvoltarea urbană
sustenabilă. Reprezentantul Becker
Consult a evideţiat importanţa
contractării unei companii de
consultanţă pe tot parcursul creării şi
implementării unui proiect cu
finanţare europeană, iar Adrian
Răducanu a vorbit audienţei despre
aspectele cele mai importante de care
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„Ziua Europei” la Universitatea Constantin Brâncoveanu
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Franz Schausberger, Tudor Pendiuc şi prof. univ. dr. Ovidiu Puiu vorbesc despre
regionalizare şi fonduri europene
„Ceea ce s-a întâmplat
până acum în Piteşti este un
lucru minunat şi putem să
fim mândri datorită acestei
dezvoltări a oraşului. Însă,
cum putem micşora această
diferenţă dintre săraci şi
bogaţi? Este necesar să aveţi
în fiecare regiune politicieni
responsabili, care să lucreze
pentru bunăstarea propriei
regiuni.
Ei
se
simt
responsabili. Nu se poate ca
cineva dintr-un minister să
administreze o regiune.
Fiecare primar trebuie să fie
ales
pe
criterii
de
competitivitate,
iar,
la
sfrâşitul mandatului, trebuie
să dovedească lucrurile pe
care le-a făcut. Ei trebuie să
se lupte pentru regiunea lor şi
să aibă rezultate.
Eu vin din Austria, iar noi suntem la un nivel ridicat în ceea ce priveşte federalizarea şi asta
nu este o problemă; este bine că există nouă regiuni între care se creează competiţie. Pentru o
lungă perioadă de timp am fost guvernatorul regiunii Salzburg şi desigur că Guvernul austriac
a intervenit, însă administraţia locală s-a implicat şi a avut rezultate bune pentru că
întotdeauna am încercat să fim mai buni decât regiunile învecinate şi tot aşa. Acesta înseamnă
succes. Cam acesta ar fi background-ul Institutului Regiunilor. Ştiu că în unele ţări
regionalizarea, dacă vorbeşti despre ea, oamenii se gândesc la separare, dar o bună regionalizare
este cheia. Dacă regiunile şi administraţia publică sunt omogene, atunci oamenii sunt
mulţumiţi. Bine înţeleasă, regionalizarea întăreşte şi ajută ţările sărace. Sunt convins de acest
lucru.
Uniunea Europeană nu trebuie să fie construită de sus în jos, ci de jos în sus, altfel nu va fi
stabilă. De aceea este nevoie să vorbim cu tinerii despre aceste probleme, cu studenţii care vor
veni în a doua parte a evenimentului. Interesul special al Institutului Regiunilor Europei este
de a organiza, împreună cu administraţiile locale, astfel de evenimente nu în capitalele ţărilor,
cum ar fi Bucureşti, Viena, Praga, Budapesta, ci în regiuni specifice. Pot să vă spun că, foarte
des, aud oamenii spunând: „Ok, voi sunteţi primii reprezentanţi ai Uniunii Europene care
veniţi la noi în regiune, iar noi ne bucurăm foarte mult că sunteţi aici”. Acest lucru am vrut să
îl fac dintotdeauna. Sunt foarte fericit că ne aflăm cu toţii aici, în Piteşti, şi sper să avem un
dialog prolific”.
Franz Schausberger, Preşedintele Institutului Regiunilor Europei

„Înainte de toate, vreau să vă adresez un cuvânt de bun venit din
partea Universităţii. Aş vrea să vă spun că suntem foarte onoraţi să
vă avem aici. Aş vrea să îi mulţumesc în mod deosebit domnului
preşedinte al Institutului Regiunilor Europei pentru onoarea pe care
ne-o face. Aş vrea să îi mulţumesc în mod deosebit domnului
primar Pendiuc fiindcă noi construim împreună, de mai bine de
douăzeci de ani, acest parteneriat care este, până la urmă, în folosul
întregii comunităţi. Mă bucur că sunt astăzi alături de reprezentanţi
a unor companii de prestigiu şi, nu în ultimul rând, aş vrea să le
mulţumesc celor de la Camera de Comerţ şi domnului director al
Asociaţiei Oamenilor de Afaceri, instituţii cu care noi construim
ceea ce înseamnă o poziţie corectă a Universităţii pe plan european.
Cum spunea şi colegul meu, directorul Departamentului de
Relaţii Internaţionale, care este şi moderatorul acestei întâlniri, aş
vrea să vă spun câteva chestiuni concrete pentru ceea ce înseamnă
problematica regionalizării, o problemă prioritară în Europa, care
are consecinţe pe care puţini le estimau acum zece ani. Dincolo de
problemele reale pe care le are o construcţie a unui continent, fără
îndoială o serie de provocări de ordin economic, dincolo de ceea ce
înseamnă o serie de întrebări generate, o serie de teme de dezbatere,
cum ar fi federalizarea, regionalism vs. centralism, până la urmă
trăim într-o lume concretă şi vorbim despre ceea ce înseamnă o
problemă generată de elemente concrete. Universitatea, ca instituţie
ştiinţifică şi de cultură, are obligaţia de a fi activă într-o astfel de

„Vreau să mulţumesc în mod deosebit
colegilor mei din zona metropolitană,
mai ales reprezentanţilor a două primării
din municipiul Târgovişte şi cel din
Târgu Jiu. Aceleaşi salutări speciale le
trimit reprezentanţilor Grupului Dacia –
Renault care, vrem nu vrem, este unul
dinre furnizorii locurilor de muncă şi a
4% din PIB-ul României. Vreau să -i
mulţumesc dlui Schausberger pentru
expozeu, acesta fiind o dovadă a faptului
că regionalizarea - realizată cu mintea şi
nu cu sufletul - ar fi un real succes. Eu am
mai discutat cu Preşedintele Franz
Schausberger, care este un “împătimit” al
autorităţilor locale, indiferent dacă sunt regionale, locale sau naţionale. Dumnealui este fost
guvernator, în accepţiunea austriacă a termenului, şi este membru în Comitetul Naţional al
Regiunilor, unde se discută foarte multe probleme de regionalizare. Eu cred că trebuie să
coborâm de la nivelul de dorinţă la nivel practic.
Sigur că în România suntem oricum - şi asta este realitatea - sub impresia separatismului.
Ştiţi bine, regionalizarea, în primul rând, are de-a face cu cele trei judeţe în care un factor
politic sau mai mult regional doreşte, de mai mulţi ani de zile, o anumită separare. Acesta însă,
nu trebuie să fie pentru noi, pentru România, un factor de încetinire a acestui proces de
regionalizare. Sigur că ne punem câteva probleme. În primul rând, de ce regionalizare? La ce
pericole ne expunem dacă vom avea regionalizare? Pericole teritoriale, în primul rând, apoi pe
latură financiară şi pe latură decizională. Poate că sunt pericole de creştere vertiginoasă a
acestor entităţi, judeţe, localităţi sau a regiunilor. Sunt întrebări pe care ni le punem cu toţii,
sunt întrebări pe care şi le-au pus, de-a lungul timpului, mai multe guverne, personalităţi şi, de
ce nu, chiar şi cercetători. Acum suntem în etapa în care va trebui să o facem, iar primul mare
avantaj al vostru, primul semn, sunt fondurile structurale şi de coeziune, fonduri pe care le-a
alocat şi le alocă în continuare exerciţiul bugetar 2014 – 2020, pentru evitarea situaţiei
disparităţilor.
O regionalizare care să corespundă într-o măsură cât mai mare nevoilor noastre va implica
decizii care nu vor fi pe placul tuturor. Aşadar, acestea vor trebui să răspundă unor criterii.
Primul criteriu pe care trebuie să îl aibă în vedere o regionalizare este acela al autonomiei. Până
unde să meargă autonomia? Până unde să meargă autoritatea? Este vorba despre cine decide
autonomia în cadrul regiunii, care sunt elementele după care regiunea trebuie să ia aceste
decizii. Al doilea se referă la o autonomie financiară, iar al treilea - la cea patrimonială. Cine
va fi proprietarul acelor bunuri publice ale regiunii? Sunt probleme care încă necesită discuţii.
Vă mulţumesc!”
Tudor Pendiuc, primarul Piteştiului

dinamică.
Aş vrea să punctez câteva dintre
chestiunile care ţin de nivelul
instituţional, universitatea fiind un
pilon important în ceea ce ţine de
o astfel de dezvoltare. Pot să încep
prin a spune că legătura dintre
universitate, unităţi de cercetare şi
mediul de afaceri este o temăcheie la nivel european. Concret,
universităţile sunt obligate să
atragă resurse umane cu un înalt
grad de calificare, să promoveze
atuurile regionale la nivel global şi,
nu în ultimul rând, să susţină
schimbul de idei. Mai mult decât
atât, anul 2013 aduce ceva cu totul
şi cu totul nou pe piaţa academică
şi anume un nou sistem de ierarhizare a universităţilor, care este
primul sistem de acest gen care ia în considerare şi o nouă misiune.
De acum încolo, adică în anul universitar 2012 – 2013, universităţile
din întreaga Europă vor trebui să raporteze informaţii referitoare la
numărul de absolvenţi care şi-au găsit un loc pe piaţa muncii,
publicaţii realizate în cooperare cu mediul de afaceri regional,
contracte cu companii regionale şi strategiile de sprijinire a
studenţilor în mediul regional. Astfel, universităţile şi centrele de
cercetare trebuie să colaboreze cu instituţiile publice, cu mediul de
afaceri, pentru a construi împreună strategii de specializare la nivel
regional. De asemenea, pe lângă ceea ce înseamnă activitatea de
consiliere strategică, universităţile pot să susţină obiectivele
strategice de regionalizare prin cel puţin patru modalităţi: prin
susţinerea inovării, prin activităţile de cercetare, prin promovarea
antreprenoriatului, prin dezvoltarea capitalului uman şi a
competenţelor necesare în regiune şi prin contribuţia la regenerarea
regională.
Acestea ar fi elementele concrete care susţin elementele cadrului
general în care toate universităţile din Europa trebuie să funcţioneze
într-un orizont de timp scurt. Să nu uităm că ne aflăm într-o
universitate care reprezintă una dintre universităţile importante şi
active în mediul academic din România, mai cu seamă invitaţilor
noştri aş dori să le spun că Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
este una dinre puţinele universităţi care au cel mai înalt calificativ

acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior şi anume grad ridicat de încredere.
De mai bine de douăzeci de ani facem eforturi de a aduce pe
piaţa forţei de muncă specialişti cât mai buni. Aş putea spune că
acesta este un obiectiv îndeplinit, dovedit de faptul că în instituţiile
locale şi în companiile din aria în care funcţionăm, regăsim
absolvenţi ai acestei universităţi, indiferent că vorbim despre poziţii
middle sau top management. În încheiere, v-aş putea spune că în tot
ceea ce înseamnă această pliere pe elemente concrete, eschiderea
internaţională este cu adevărat vitală. Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” dezvoltă relaţii de parteneriat cu majoritatea ţărilor
europene. Punem la dispoziţia studenţilor noştri peste 125 de burse
de studiu, iar numai în acestă vară s-au întors dintr-un stadiu de
Internship 40 de studenţi ai Universităţii”.
Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, rectorul UCB
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Götz von Tadden şi Mihai Fifor îşi expun opiniile
cu privire la oportunităţile şi avantajele regionalizării
„Vă mulţumesc pentru invitaţie. Convingerea mea
este că ieşirea din criza economică este modernizarea
şi progresul economic la nivel regional. Să vă spun, pe
scurt, ce înseamnă JESSICA. Acesta este un
instrument pe care România încă nu îl foloseşte acum,
care asigură asistenţă tehnică pentru persoanele care
vor să dezvolte afaceri. Uniunea Europeană a realizat
că dezvoltarea regională ar trebui să beneficieze de
instrumente care să o ajute în procesul de dezvoltare.
Ideea de bază este că multe ţări europene au accesat
fonduri structurale pe care nu le folosesc în totalitate.
Ştim că, în România, există fonduri structurale
nefolosite, aşa că UE le-a luat şi le-a pus într-o bancă
prin care poate să finanţeze proiecte europene pe care
băncile refuză să le sprijine. Sprijinul se referă la împrumuturi cu dobândă mică, la co-finanţarea unor proiecte
care sunt benefice pentru dezvoltarea regională pe termen lung.
Practic, noi ajutăm oraşele mici sau regiunile să obţină fondurile structurale de care au nevoie pentru a se
dezvolta. Le ajutăm cu fondurile, le ajutăm cu gestionarea banilor şi ajutăm regiunile, oraşele să ajungă la un
nivel european în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare. La fiecare şase luni facem un tur al regiunilor pentru a
vedea rezultatele, pentru a împărtăşi din experienţa noastră. Îi întrebăm pe oameni ce au învăţat, cu ce altceva
îi mai putem ajuta.
În Europa există 40 de oraşe sau regiuni care chiar utilizează aceste fonduri. Comisia Europeană este atât de
convinsă de utilitatea acestor fonduri, încât, în bugetul pe anul viitor, fondurile vor fi mai mari. Multe ţări ar
trebui să aibă în vedere faptul că acum este momentul să investim în urbanizare, să creăm job-uri pentru
perioade mai mari de timp.
Când vorbim despre aceste fonduri, vorbim despre perioada 2014 – 2020 în care noi, JESSICA, avem ca
obiectiv să creăm mai multe locuri de muncă, un mediu înconjurător mai bun, eficienţa energetică, toate acestea
fiind foarte importante într-o perioadă de criză. În România, unde industria IT-ului este atât de dezvoltată,
unde oamenii sunt foarte bine pregătiţi, ei au nevoie de sprijin pentru a-şi pune pe picioare o mică afacere,
pentru a progresa. Cercetare, comunicare, dezvoltare sunt alte subiecte importante pe care JESSICA le are în
vedere.
Mai mult decât atât, cred că oamenii ar trebui să înveţe mai mult unul de la celălalt. Cred că încă nu se face
suficient schimb de informaţii, că încă nu învăţăm suficient unii de la ceilalţi. Ce funcţionează în Piteşti poate,
la fel de bine, să funcţioneze în Bruxelles sau Lisabona. Totul ţine de schimbul de informaţii pe care trebuie să
îl avem printr-un asemenea instrument.
Cred că acum avem oportunitatea de a colabora cu alte regiuni în afară de cele de până acum şi avem şi
experienţa lor referitoare la cea mai bună metodă în care lucrurile trebuie făcute, de la asistenţă tehnică pe
parcursul elaborării proiectului până la finanţarea propriu-zisă. Dacă dumneavoastră, ca regiune, sunteţi
interesaţi de un asemenea serviciu, începând cu 2014, aceste fonduri ar putea fi accesate.”
Götz von Tadden, reprezentantul Băncii Europene de Investiţii, Luxemburg

„Excelenţa voastră, domnule
preşedinte,
domnule
primar,
doamnelor şi domnilor, trebuie să vă
spun „Bună dimineaţa!” şi să vă
adresez salutările Ministrului
Administraţiei şi Internelor, Radu
Stroe. Deşi zilele acestea este o
activitate intensă la Ministerul
Administraţiei
şi
Internelor,
problematica regionalizării continuă
să fie o problemă extrem de intensă
şi de actuală. Mă bucur că suntem
astăzi aici şi că se poate dezbate o
astfel de temă şi cred sincer că
Institutul Regiunilor Europei are
nevoie mai mult decât de un simplu
sprijin din partea unui reprezentant
al administraţiei centrale; are nevoie
de o abordare colegială, de o discuţie
aşezată şi aplicată. Spunea domnul
primar Pendiuc că nu face politică şi
eu îl înţeleg. El este primarul tuturor
şi face politica cetăţeanului.
Una peste alta, sperăm să ne aşezăm şi să avem parte de stabilitate politică şi, mai
ales, de subiecte care privesc guvernanţa, regionalizarea şi descentralizarea.
Regionalizarea este o chestiune nouă, sensibilă, pentru că ridică probleme
cetăţenilor României. Încă avem de-a face cu stereotipii, avem de a face cu tot felul
de chestiuni pe care nu le-am putut explica oamenilor, cum ar fi regionalizarea, care
sunt beneficiile ei. Nu a discutat nimeni despre federalizare. Să facem distincţia
dintre cele două. Până la urmă, nu discutăm despre regionalizare şi despre
federalizare, ci despre o reorganizare administrativă a ţării, în interiorul statului
unitar. Modelul pe care l-am propus şi pe care îl vom susţine este după cel
administrativ francez, care pleacă de la regionalizare, păstrează anumite structuri şi
încearcă să aducă decizia de la nivelul ministerului la nivel regional. Ştim cu toţii cât
este de greu să aducem decizia de la nivel central la nivel regional, să aplici principiul
subsidiarităţii şi să încerci să aduci şi fondurile de la nivel central la nivel local.
Încă o dată, vă mulţumesc pentru invitaţia adresată. Mă onorează să fiu astăzi la
Piteşti şi sper să ne reîntâlnim cât mai curând pentru a continua acestă discuţie.
Mihai Fifor, Secretar de Stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor

În a doua parte a evenimentului a avut loc „Cafeneaua Europei regionale“, în care studenţii brâncoveni, dar şi elevi ai
Colegiului Naţional Liceal Zinca Golescu şi Colegiului Naţional I.C. Brătianu, au adresat întrebări invitaţilor.
De la stânga la dreapta: Excelenţa Sa Michael Schwarzinger, Ambasadorul Austriei în România, Venera Vlad,
principal banker ar Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Franz Schausberger, preşedintele
Institutului Regiunilor Europei din Salzburg

Elevi şi studenţi

Întrebare din public
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LA MULŢI ANI LICEULUI TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”,
continuator al tradiţiei şcolii profesionale brăilene de prelucrare a lemnului
profesională, pe locul actual al şcolii noastre. În 1936,
şcoala a devenit, printr-o reformă a învăţământului,
Liceul Industrial de Băieţi. Şcoala a purtat, de-a lungul
timpului, mai multe denumiri, a pregătit elevii în diverse
meserii, având şi alte locaţii dar păstrându-şi constant
menirea de a pregăti tineri în domeniul prelucrării
lemnului. Pentru aproape jumătate de veac, a fost sursa
principală de pregătire a forţei de muncă pentru unul din
cele mai mari combinate ale Brăilei – Combinatul de
Prelucrare a Lemnului.
La 1.09.1973, a luat fiinţă Liceul Industrial de
Prelucrarea Lemnului, în cadrul căruia funcţionau şi
şcoala profesională şi cea de ucenici. Periodic, existau şi
clase de maiştri. Din 1977, s-a numit Liceul Industrial
nr. 2, iar din anul 1990, a funcţionat cu numele de
Grupul Şcolar Forestier. La solicitarea scolii, începând
cu 1.09.1997, s-a numit Grupul Şcolar de Prelucrarea
Lemnului „Constantin Brâncuşi”.
În prezent, în lupta permanentă pentru adaptare la
noile condiţii social- economice, şcoala s-a autorizat
pentru noi specializări: Tehnician designer mobilă şi
amenajări interioare, tehnician ecolog şi protecţia calităţii
mediului; şcoala postliceală: tehnician silvic, tehnician
designer în industria lemnului. Şcoala oferă posibilitatea
de continuare a studiilor liceeale la învăţământul seral
pentru absolvenţii unei şcoli profesionale.
De la 01.09.2012, şcoală poartă denumirea de Liceul
tehnologic „Constantin Brâncuşi” dar „istoria continuă să
se scrie”.

Istoria şcolii de prelucrare a lemnului din Brăila
Şcoala s-a înfiinţat prin hotărârea din 01.11.1899, luată în
şedinţa Consiliului Comunal al Primăriei Brăila, în spiritul Legii
Învăţământului Profesional, propusă de matematicianul,
sociologul şi omul politic Spiru Haret. Prin această hotărâre, s-a
aprobat înfiinţarea unei şcoli la Brăila sub formă de Şcoală de
Arte şi Meserii, pregătind muncitori calificaţi în meseriile de
prelucrare a lemnului şi în profil mecanic prin şcoala

Repere ale activităţii merituoase a elevilor
Elevii liceului au participat la numeroase
concursuri şcolare, la care au obţinut premii importante,
dar şi alte activităţi precum:
Concursul internaţional „Sărbătoarea învierii
– lumina sufletelor noastre”, Iaşi - Ediţia a III-a,
15.03.2012 - 22.04.2012, Secţiunea Fotografie –
premiile I, II şi III; şi menţiune la Secţiunea Creaţie
tehnologică/abilităţi practice cu Tema „Tâmplăria,
meseria sufletului de român”;
Concursul internaţional „Ştiinţa & Tehnica altfel” –
ediţia I, Neamţ, 25 mai 2012, Secţiunea B. Tema: „Elevul de azi,
meseriaşul de mâine” – premiul III;
în colaborare cu Primăria Brăila, elevii au participat la
campania „Nepoţi pentru bunici”, în 18 mai 2012;
35 de elevi au fost implicaţi în acţiunea de voluntariat
desfăşurată la nivelul ţării “Let”s do it, Romania”, acţiune de
colectare a deşeurilor din oraşul Brăila;
Expoziţia Naţională „Învingător prin artă”, organizată

la Iaşi în 2011, la care au obţinut premiile I, II şi III.
derularea mai multor proiecte internaţionale din
programul de învăţare pe tot parcursul vieţii lifelong learning,
subprogramul “Leonardo da Vinci”;
Proiectul TAKE A PEEK INTO PROMOTION
THROUGHOUT EUROPE, cu parteneri din alte 6 tări
europene, iar următoarea acţiune va fi în februarie 2013.
Un gând pentru elevi si absolvenţi
De-a lungul
timpului, datorită competenţei şi
devotamentului profesorilor şcolii, generaţii întregi s-au realizat
frumos din punctul de vedere al profesiei.
Fie că au urmat filiera tehnologică şi au dobândit meserii în
care au fost apreciaţi la locul de muncă, în ţară sau străinătate, fie
că au urmat filiera teoretică şi au mers mai departe către
facultate, elevii şcolii şi-au găsit un drum limpede şi plin de
satisfacţii profesionale. Nu întâmplător, foşti elevi ai şcolii sunt
acum profesori, care încearcă să insufle, la rândul lor, elevilor de
azi, pasiunea pentru meserie şi interesul pentru educaţie.
Poate că în clasele a IX-a multora dintre copii nu le era foarte
clar care ar putea să fie direcţia către care se vor îndrepta. În timp
însă, intuiţia pedagogică a cadrelor didactice şi efortul lor de a
scoate la lumină şi de a cultiva calităţile elevilor, le-au deschis
acestora noi orizonturi de dezvoltare şi, prin seriozitate şi
pregătire temeinică, au putut să-şi realizeze obiectivele
profesionale.
Şcoala noastră este şi ea oglinda societăţii în care trăim. Se
regăsesc aici copii care provin din zone sociale diferite, şi cu un
bagaj de cunoştinţe diferit şi cu niveluri diferite de educaţie.
Societatea nu are nevoie doar de intelectuali, sau doar de
muncitori. În funcţie de abilităţile lor, elevii şcolii au putut
ajunge fie intelectuali, fie muncitori. Cu toţii însă am apreciat,
după terminarea studiilor, educaţia pe care au primit-o în cadrul
şcolii noastre, care a contribuit la formarea lor atât din punct de
vedere personal, cât şi profesional, indiferent de cariera pe care
au ales-o, pentru că, la urma urmei, rostul şcolii este să te înveţe
cum să înveţi, să ajungi să-ţi cunoşti posibilităţile şi limitele şi să
capeţi dorinţa de a te perfecţiona în permanenţă, ca om şi ca
profesionist.
Chiar dacă societatea de azi s-a schimbat mult - şi de cele mai
multe ori, nu în bine - chiar dacă studiul, educaţia, şi-au pierdut
aprecierea pe care ar trebui s-o aibă în conştiinţa oamenilor,
şcoala nu abdică de la rosturile ei, iar oamenii şcolii se
încăpăţânează să le insufle tinerilor dorinţa de a se descoperi ca
oameni complecşi, care trebuie să fie conştienţi şi de latura lor
spirituală, nu doar de cea materială.
Director prof. Ştefan Stoica şi lect. univ. dr. Gica Culiţă
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Alegerile prezidenţiale americane din 2012, prezentate studenţilor brâncoveni

Vineri, 19 octombrie 2012, în Aula Centrului din
Brăila a Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, studenţii
brâncoveni s-au întâlnit cu Bruce P. Kleiner, Consilierul
pentru Presă şi Cultură al Ambasadei Statelor Unite ale
Americii. Domnia sa a dorit să facă o prezentare
studenţilor universităţii noastre privind alegerile
prezidenţiale care se vor desfăşura anul acesta, pe 6
noiembrie, în S.U.A.
Scopul întâlnirii l-a constituit faptul că diplomaţii
americani îşi propun să interacţioneze cu studenţii români
care studiază în domenii precum ştiinţe politice,
comunicare şi relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe
economice, administraţie publică, drept şi să explice acest

proces, dar şi aspecte privind campaniile electorale şi
finanţarea lor, sondajele de opinie, rolul social-media în
alegeri etc.
Prelegerea cu titlul „Alegerile prezidenţiale
americane din 2012. Prezentare de ansamblu şi
provocări” a reprezentat un mod interesant de a prezenta
audienţei – cadre didactice şi studenţi - sistemul de vot
ce se foloseşte în S.U.A., astfel încât, dacă cineva din sală
încă nu înţelesese cum se desfăşoară şi cum funcţionează,
lucrurile s-au clarificat în cadrul acestei întâlniri. De
altfel, dl. Kleiner a prezentat şi un istoric al preşedinţilor
americani şi al partidelor ce s-au succedat la putere.
Vorbind despre campania electorală de anul acesta, a
explicat studenţilor specificul câtorva state, pentru a
înţelege de ce mesajul celor doi candidaţi trebuie să fie
diferit, adaptat pentru fiecare stat în parte.
Ultima parte a prezentării a fost reprezentată de
dezbaterea pe tema celor două spoturi publicitare ale
candidaţilor la preşedinţia S.U.A., pe care dl. Kleiner le-a
proiectat pentru studenţi pe ecran, iar, în urma vizionării
acestora, studenţii au început să-şi exprime punctul de
vedere cu privire la modul de realizare, tipul de discurs
utilizat, spaţiul în care s-a realizat filmarea etc. Întâlnirea a
reprezentat un prilej extraordinar pentru discuţii, analiză
de creaţie publicitară pentru campania electorală, aspecte
interesante de cercetat de către studenţi, fie pe parcursul
orelor la diferite discipline, fie individual, în realizarea
unor proiecte. De asemenea, fiecare persoană a primit o
mapă cu materiale informative referitoare la alegerile

prezidenţiale din S.U.A.
Evenimentul a fost organizat în cadrul celei de-a
XXIII-a Conferinţe Naţionale a ANBPR – „Viitorul
aparţine bibliotecilor în schimbare”, care anul acesta a avut
parteneri din Brăila Universitatea Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” şi Biblioteca Judeţeană „Panait
Istrati”, iar prezenţa dlui. Kleiner a fost posibilă prin
amabilitatea doamnei Monica Drăgan, director al
Centrului de Resurse Internaţionale din cadrul Ambasadei
S.U.A.

Asist. univ. drd. Suzana Purice

