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Miercuri, 21 noiembrie, la
Universitatea Constantin
Brâncoveanu, a avut loc
un seminar deosebit, care
a marcat Ziua Inter-
naţională aTeleviziunii.
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Prof.univ.dr. Radu Pârvu,
autorul primei traduceri integrale  în limba română a

capodoperei lui Schopenhauer, „Lumea ca voinţă şi reprezentare”

Gabriel Liiceanu, filosof, traducător şi eseist
„Nu ştiu câtă lume va tremura cum tremur eu
în faţa acestor două cărţi. Pe ele scrie
Schopenhauer, Lumea va voinţă şi reprezentare.
Acestă lucrare reprezintă cartea prin care
filozofia modernă a intrat în cultura Europei,
poarta prin care românii au asimilat gândirea
filozofiei moderne. Pentru această carte, care
nu a apărut niciodată în limba română şi care
are 1400 de pagini, ediţie impresionantă, Radu
Gabriel Pârvu, profesor de filozofie şi
traducător reputat de la Piteşti, a lucrat şapte
ani de zile. Apropo de lucrurile actuale şi
inactuale, pentru mine, o asemenea faptă este
mult mai importantă decât orice altceva.”

(Sursa: TVR Plus, Ora de ştiri, 12 noiembrie 2012)

Horia Roman Patapievici, fizician şi eseist

„Cartea pe care acum, graţie lui  Radu Gabriel
Pârvu, o avem în limba română, este una dintre
cărţile care a influenţat cel mai mult cultura
română. De ce a fost atât de important Arthur
Schopenhauer în cultura română? Pentru că
oamenii care au creat cultura românească
modernă, care i-au dat osatura de gândire, care
i-au dat forma de expresie şi care au dat şi
orizontul ei de aspiraţie, au fost masiv
influenţaţi de Arthur Schopenhauer. Şi mă
refer aici la cele două personalităţi importante
pentru cultura română: Mihai Eminescu şi
Titu Maiorescu.”

Dan C. Mihăilescu, critic şi istoric literar

„Dacă veţi fi de acord că fiinţa românească este
caragialo - eminesciană, trebuie să fiţi de acord
că Schopenhauer este vital pentru noi, pentru
că Eminescu nu recunoştea decât trei puncte
care făceau planul în spaţiu al fiinţei lui:
Shakespeare, Schopenhauer şi dragostea, cel
de al treilea factor formator al firii lui. Şi
Caragiale şi Eminescu îl au într-un fel
înăuntrul lor pe Schopenhauer.”

Cătălin Cioabă, filozof, traducător, redactorul
cărţii
„Lumea ca voinţă şi reprezentare este fără
îndoială, pentru cultura română modernă,
cartea cărţilor de filozofie. Nu numai prin
Eminescu, ci şi prin filozofii de profesie, ea
ne-a mijlocit contactul cu întreg idealismul
german ce începe cu Kant. Iată că a venit
momentul ca această carte să apară, pentru
prima oară, într-o traducere românească
integrală. Autorul său, Radu Gabriel Pârvu, a
muncit şapte ani la ea şi cred că nu noi am
aşteptat timp de 200 de ani aceast carte, ci ea
şi-a aşteptat acest traducător, care a reuşit din
plin să ni-l traducă nu numai pe filozoful
Schopenhauer, ci şi pe scriitorul
Schopenhauer.“

(Extrase din discursurile de la lansarea volumelor, 
Târgul de Carte Gudeamus, 24 noiembrie 2012)

Sâmbătă, 24 noiembrie 2012, la Târgul de
Carte Gaudeamus, Editura Humanitas a lansat cele
două volume ale capodoperei lui Arthur
Schopenhauer, „Lumea ca voinţă şi reprezentare”,
în traducere integrală realizată de prof. univ. dr.
Radu-Gabriel Pârvu, decanul Facultăţii de Ştiinţe
Juridice, Administrative şi ale Comunicării de la
Universitatea Constantin Brâncoveanu. Lucrarea -
la a cărei traducere s-a lucrat şapte ani - are 1400
de pagini, o ţinută grafică impresionantă şi un
nucleu de promotori care alcătuiesc elita filozofiei
din România: Gabriel Liiceanu, Horia Roman
Patapievici, Dan C. Mihăilescu şi Cătălin Cioabă. 

Prof. univ. dr. Radu Pârvu a absolvit
Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea
de Filologie şi masteratul în filozofie în cadrul
Universităţii Bucureşti, Facultatea de Filozofie. Are
specializări în filozofie la Universităţile “Friedrich
Wilhelm” din Bonn şi “Ruhr” din Bochum,
specializare în germanistică la Facultatea Tehnică
“Otto von Guericke” din Magdeburg şi specializare
în pedagogie la Institutul pentru Ştiinţe ale
Educaţiei - Universitatea din Viena. Este doctor în
filozofie Magna Cum Laude al Universităţii
Bucureşti. A publicat 30 de volume, ca autor,
coautor, traducător, îngrijitor de ediţii. Este
membru al Societăţii Internaţionale Schelling
(Germania), membru al Societăţii Germaniştilor
din România; responsabil pentru ediţia Operelor
complete ale lui Kafka la Editura RAO; deţinător
al unor distincţii conferite de diferite foruri
internaţionale, naţionale şi locale; membru în mai
multe consilii ştiinţifice şi redacţionale; autor al
unor traduceri de referinţă din Kant, Schelling,
Fichte, Hegel, Schopenhauer, Dilthey, Scheler,
Kafka etc. 

Adăugăm cuvintelor de mai sus mândria şi bucuria de a-l avea pe profesorul Radu
Pârvu coleg şi mentor la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti.

Cartea cărţilor de filozofie
Sursa foto: http://www.facebook.com/LibrariaHumanitasDeLaCismigiu
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UCB participă la Forumul cetăţenesc„Cadrul Financiar Mutual 2014-2020: un buget pentru o

Uniune Europeană puternică”

Zilele acestea, când la Bruxelles se dezbate bugetul Uniunii
Europene, într-unul dintre polii de dezvoltare ai ţării noastre, şi
anume la noi, în municipiul Rm. Vâlcea, Universitatea Constantin
Brâncoveanu Piteşti, prin Facultatea de Management Marketing în
Afaceri Economice Rm.Vâlcea, împreună cu Biroul de Informare în
România al Parlamentului European, şi Centrul Europe Direct din
cadrul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea au dorit să

informeze cetăţenii vâlceni cu privire la acest subiect, dar şi cu
privire la o serie de activităţi adiacente, printr-un forum cetăţenesc
cu denumirea „Cadrul Financiar Multianual 2014-2020. Un buget
pentru o Uniune Europeană puternică”.
Subiect destul de controversat, dar şi dezbătut în această

săptămână, nu putea trece neobservat nici în oraşul nostru, datorită
faptului că o parte din studenţii vâlceni urmează cursurile
facultăţilor de ştiinţe economice, ceea ce-i îndreptăţeşte să fie
părtaşi la astfel de evenimente.
Laura Pănoiu, prodecan al Facultăţii de Management Marketing

în Afaceri Economice Rm. Vâlcea din cadrul Universităţii
Constantin Brâncoveanu Piteşti, împreună cu lect. univ. dr. Popa
Ionela şi asist. univ. dr. Marin Camelia au cooptat un număr de 30
studenţi de la specializările Finanţe Bănci, Administraţie Publică,
Comunicare şi Relaţii Publice, dar şi Management pentru a lua
parte la acest eveniment, pentru a-şi îmbogăţi bagajul de cunoştinţe
în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual al Uniunii Europene.
Parlamentul European este singura adunare parlamentară

multinaţională din lume şi singura instituţie a Uniunii Europene
aleasă în mod direct de cetăţeni. Sediul oficial al parlamentului
European este la Strasbourg, la frontiera dintre Franţa şi Germania,
un oraş care simbolizează reconcilierea dintre cele două ţări după
cele două războaie mondiale. Noi toţi, indiferent de statut – tineri şi
mai puţin tineri, studenţi, lucrători, pensionari, suntem afectaţi de
legislaţia europeană, uneori fără să ne dăm seama.
Astfel, noi, ca cetăţeni ai Uniunii Europene, trebuie să ştim că cei

cărora le dăm crezare să ne reprezinte în Parlamentul European au
puterea de a aproba, schimba sau respinge aproape orice iniţiativă
legislativă a UE. Bunăoară, deputaţii europeni decid bugetul UE şi
influenţează modul în care acesta este cheltuit. După aplicarea
Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European are o mai mare
putere în adoptarea bugetului datorită eliminării distincţiei care s-a
făcut anterior între cheltuielile obligatorii şi cheltuielile
neobligatorii (care acopereau aproape jumătate din buget).
Parlamentul şi Consiliul au, astfel, un rol echilibrat în adoptarea
bugetului.

Acestea fiind spuse, domnul Marian Jean Marinescu - membru
al Parlamentului European, împreună cu Aurelian Dochia - analist
economic şi Dan Suciu - realizator Money.ro TV au punctat
importanţa pe care a avut-o până în prezent cadrul financiar
multianual, care a fixat plafoanele de cheltuieli pentru fiecare
domeniu de politici europene până în 2013. S-a discutat despre
lupta aprigă pe care au dat-o deputaţii cu statele membre pentru a
obţine sume suplimentare pentru proiecte considerate importante
de către cetăţeni. Însă discuţia s-a axat pe cadrul financiar
multianual, care va fixa plafoanele de cheltuieli pentru perioada
2014-2020. Prin vocea domnul Marian Jean Marinescu, cei prezenţi
la acest forum au fost înştiinţaţi că Parlamentul European a apărat,
în special, programele europene sprijinind mobilitatea tinerilor,
pentru ca aceştia să poată acumula cunoştinţe noi, inclusiv
lingvistice, şi să se familiarizeze cu alte culturi. Cele spuse de
domnul europarlamentar, au fost întărite de domnul Tudrel
Popescu, reprezentatul Universităţii Constantin Brâncoveanu
Piteşti, director Departament Relaţii Internaţionale şi Relaţii
Publice printr-o prezentare cu titlul „Importanţa educaţiei şi a
învăţământului superior, dimensiune a cetăţeniei europene”. Merită
a fi ştiut că Programul Erasmus permite anual unui număr de peste
180.000 de studenţi să studieze la o universitate din străinătate.
Subiectul a fost deosebit de important atât pentru studenţii aflaţi în
sală, dar şi pentru liceenii părtaşi la acest eveniment, viitori studenţi.
Discuţia a fost destul de incitantă, atât prin discursurile pe care

le-au avut invitaţii menţionaţi anterior, dar şi prin întrebările care
le-au fost adresate şi care au iscat o serie de controverse.
Evenimentul s-a bucurat de un real succes, invitaţii au fost

mulţumiţi de cum au fost primiţi şi de audienţa pe care au avut-o,
dar şi de feedback-ul avut, iar pe de cealaltă parte auditoriul a
acumulat o serie de cunoştinţe de la oameni bine informaţi în
domeniu.
Majoritatea celor prezenţi au conştientizat faptul că Parlamentul

European acordă o mare importanţă cercetării şi inovării.
Lect. univ.dr. Popa Ionela

Asist. univ.dr. Marin Camelia

Universitatea Constantin Brâncoveanu sărbătoreşte Ziua Internaţională a Televiziunii

Miercuri, 21 noiembrie, la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”,
a avut loc un seminar deosebit, care a marcat Ziua Internaţională a
Televiziunii. Acesta fost organizat de către lect. univ. dr. Cristina
Munteanu, directorul Antenei 1 Piteşti, pentru studenţii Facultăţii de
Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării, specializarea
Jurnalism.

La eveniment au fost invitaţi specialişti de seamă din breaslă,
cum ar fi: redactorul- şef al Antenei 1 Piteşti, Mariana Zaharia,
corespondent Antena 1 şi Antena 3, „un om al evenimentului, care ştie
tot ce se întâmplă, care ajunge înaintea Poliţiei la eveniment, un om care
dă ora exactă aici”, după cum a descris-o Cristina Munteanu. Al doilea
invitat a fost Marian Mihai, realizatorul emisiunilor electorale, politice
şi administrative pentru Antena 1 Piteşti, corespondent pe domeniul
Politic pentru Antena 1.Cea de-a treia a fost Andreea Şerban, editor de
ştiri, realizator de emisiune şi absolventă a Universităţii „Constantin
Brâncoveanu”. Ultimul, dar nu cel din urmă invitat, a fost Silviu
Zamfira, unul dintre operatorii principali de la Antena 1 Piteşti,
corespondent Antena 1 şi Antena 3. El şi Mariana Zaharia sunt cotaţi
ca cei mai buni reporteri de eveniment din ţară pentru Antena 1.

Pregătirea emisiunilor
După ce au fost făcute prezentările, din public au apărut

întrebări. Unul dintre studenţii de la specializarea Jurnalism a fost
curios să afle de la invitaţi cum îşi pregătesc aceştia emisiunile.
Primul care a răspuns a fost Marian Mihai, care le-a spus celor

prezenţi că, în primul rând, este necesar să se ţină cont de invitatul
emisiunii şi de profilul acesteia: „Putem să stabilim şi de comun acord
liniile generale ale emisiunii, dar, în general, noi ne organizăm
emisiunea. Desigur, avem un desfăşurător pe care sunt notate
momentele de publicitate, când avem telefoane în direct, comunicăm cu
colegii din regie prin cască şi menţinem tema stabilită.”
Mariana Zaharia a completat cu faptul că o emisiune este pregătită

cu o săptămână sau două înainte, depinde de invitat şi de temă. Partea
de documentare este foarte importantă şi trebuie făcută temeinic de
fiecare dată. Iar, referitor la invitat, la nivel local, poţi să inviţi pe cineva
de la o săptămână la alta, însă, dacă este vorba despre persoane care
reprezintă instituţii publice, invitaţia trebuie să fie făcută cu o lună
înainte şi înaintată în mod oficial.

Despre surse
Discuţia s-a îndreptat către importanţa surselor pentru un jurnalist

şi invitaţii precizând faptul că, la fel ca orice jurnalist, au surse
importante, de la care află informaţii preţioase, pe baza cărora realizează
o investigaţie jurnalistică sau chiar o emisiune. Invitaţii au subliniat
faptul că trebuie să fii prieten cu toată lumea, că ai nevoie să ştii să
comunici cu fiecare, să te împrieteneşti cu ei, să îi ţii aproape.
Cristina Munteanu ne-a spus: „Dacă eşti un profesionist, şi sursa te

respectă. Sursa respectivă lucrează cu patru-cinci categorii de jurnalişti:
pot fi unii mai puţin profesionişti, dar şi unii profesionişti, şi atunci îţi
face plăcere să lucrezi cu ei, să poţi să îţi oferi informaţia cuiva care ştie
ce să facă şi cum să trateze informaţia respectivă. Dovedind că ai
calitate, poţi să îţi ţii mai uşor sursa aproape.”
Un alt subiect adus în discuţie de către invitaţii noştri a fost

reprezentat de către reglementările şi rigorile din televiziune,
comparativ cu presa scrisă. Marian Mihai ne-a declarat că: „Noi nu
avem voie să greşim. Noi, dacă spunem ceva şi nu avem imagine care să
dea greutate informaţiei, omul nu este interesat să urmărească ştirea.”
O tânără studentă a dorit să afle cum îşi aleg jurnaliştii subiectele, iar

Mariana Zaharia a răspuns prompt: „Ne aleg ele pe noi. De obicei,
aflarea subiectelor ţine de experienţă, dar şi de fler. Trebuie să
<<miroşi>> ştirea, să îţi dai seama că este ceva acolo. Dacă, de exemplu
este un accident, asemenea evenimente se întâmplă în fiecare zi. Dar
dacă mergi pe fir şi întrebi cine este şoferul, cine este persoana
accidentată, ce maşină avea, dacă au murit oameni, cum s-a
întâmplat...Iar, de aici, ajungi să îţi dai seama că şoferul este un
parlamentar care a dat cu maşina peste „tanti Floarea” care se ducea la
spital, care era cu o maşină de lux care era şi maşină de serviciu şi tot
aşa...Iar, de aici, iese o ştire.”

Începuturile în televiziune
Dialogul între invitaţi şi cei din sală s-a îndreptat spre începuturile

fiecăruia în televiziune. Din micile povestiri pe care fiecare ni le-a
împărtăşit despre începuturile lor, am putut concluziona că fiecare
început este dificil. Ca să ajungi să îţi practici meseria sau să obţii job-
ul dorit, ai nevoie să ştii ce îţi doreşti, să faci voluntariat, să mergi în
practică, să ai o atitudine proactivă, să fii curios şi să îi întrebi mereu pe
specialişti detalii despre meseria pe care îţi doreşti să o practici. Andreea
Şerban, de pildă, a făcut la Antena 1 Piteşti un
an şi jumătate rubrica de Horoscop. Parcursul
poate fi uneori oscilant, dar trebuie să fii
determinat şi să ştii unde îţi doreşti să ajungi.
De pildă, Silviu Zamfira a lucrat prima dată la
televiziune, apoi în radio, după care a a optat,
definitv, pentru televiziune.
Mariana Zagaria ne-a spus: „Eu visam

televiziune când eram mică. Apoi, în practică, s-
a întâmplat să ajung la o televiziune şi, de acolo,
am ajuns la Antena 1. Poate am fost şi puţin
norocoasă.” În schimb, Marian Mihai ne-a
declarat că: „Mie mi-a plăcut radioul, dar nu
aveam voce de radio. Eu mă ascultam la radio,
dar când auzeam ce era în eter, era dezastru.
Apoi, am ales presa scrisă, am evoluat, iar aici
este maximul. Televiziunea este maximul.”
Cristina Munteanu le-a spus studenţilor că:
„Nimic nu este întâmplător. Cine are vocaţia de
a face ceva, până la urmă o va face. Dar trebuie
să îşi dorească.”

Ce înseamnă să fii pe teren
Invitaţii au dorit să împărtăşească cu cei

prezenţi, şi mai ales, să le spună viitorilor
jurnalişti cum este să fii pe teren, care sunt
plusurile şi minusurile meseriei, astfel că fiecare
a povestit câte o întâmplare mai veselă sau mai
tristă, de care au avut parte în toţii anii de când

practică acest job.Tâlcul acestor povestioare a fost acela că, indiferent de
situaţie, ai datoria de a te comporta în mod profesionist, indiferent că
trebuie să numeri cadavrele de pe marginea străzii în urma unui
accident, că stai o noapte întreagă să filmezi cum sunt strânse bucăţile
dintr-un elicopter prăbuşit, pentru că, a doua zi, intră ştirea în direct.Un
profesionist este nevoit, uneori, să improvizeze ca să afle informaţiile
dorite; trebuie să ştie să vorbească pe limba oamenilor, indiferent că este
general de armată sau un bulibaşă dintr-o şatră peste care a venit
Poliţia, să iasă cu brio din situaţiile neprevăzute care pot să apară
oricând sau să îşi stăpânească emoţiile în cazurile dramatice pe care
trebuie să le investigheze.Totul face parte din această meserie şi trebuie
abordat cu profesionalism.
Un tânăr viitor jurnalist a vrut să afle dacă au fost cazuri care i-a

marcat de-a lungul timpului şi toţi au fost de acord că pentru ei, cazurile
sociale sunt cele mai dificile, „însă trebuie să ai sânge rece şi să treci
peste ele”, l-a încurajat Mariana Zaharia. Concluzia întâlnirii, pe care a
subliniat-o Cristina Munteanu - şi la care au subscris şi ceilalţi invitaţi
- este că: „Aceasta este cea mai frumoasă meserie din lume”.

Concluzia întâlnirii
Viitorii jurnalişti au avut multe subiecte la care să se gândească şi,

aflând atât de multe lucruri din interiorul breslei, au ocazia să vadă dacă
alegerea făcută li se potriveşte cu adevărat ori dacă este cazul să se
îndrepte către altceva.



JOI //29NOIEMBRIE 2012 // ANUL IX // NR. 590

www.univcb.ro // dsb@univcb.ro3
Săptămânal editat de Universitatea Constantin Brâncoveanu.
Se distribuie gratuit în cotidianul CURIERUL ZILEI

Coaching - ul într-o nouă perspectivă
Tony Stoltzfus, un coach american, defineşte această

profesie ca fiind practicarea disciplinei de a crede în
oameni pentru a-i încuraja să se schimbe. Gary Collins,
însă, apreciază coach-ingul ca fiind arta şi practica de a
ghida o persoană sau un grup din locul în care se află spre
optimizarea competenţelor şi împlinirea dorinţelor sale.
Coaching-ul implică lucrul în echipă: coacher-client

pentru a asigura structură, ghidare şi suport pentru client
cu scopul ca acesta să aibă o viziune corectă şi reală asupra
existenţei sale, să îşi stabilească un set de scopuri clare,
bazate pe nevoile sale, să acţioneze în direcţia atingerii
obiectivelor propuse, să reflecteze în permanenţă asupra
acţiunilor întreprinse şi să ofere un feed-back constant
coach-ului.
Consilierea se referă la a ajuta, în mod practic, o

persoană în rezolvarea unei probleme. Un consilier poate
să se folosească de o mulţime de instrumente pentru a-şi
duce la capăt misiunea: evaluări, diagnostice, planuri de
tratament, ascultare activă, clarificarea valorilor.

De ce să angajezi un coach
Deşi nu este o practică foarte des întâlnită în România

aceea de a angaja un coach personal sau unul pentru
organizaţie, în ultimul timp, am observat o mai mare
deschidere a oamenilor în legătură cu ceea ce înseamnă
procesul de coach-ing, unele persoane chiar apelând la
câţiva mai cunoscuţi pentru a optimiza managementul
timpului, prioritizarea activităţilor sau altele asemenea lor.
Chiar dacă nu sunt foarte cunoscute, există o lungă serie

de beneficii ale acestor tipuri de servicii. Primul beneficiu
este acela că persoana pe care o angajezi drept coach te
ajută să îţi împlineşti viaţa, să o transformi în ceea ce vrei
să fie sau cum vrei să arate. Al doilea este un plus de
claritate de care beneficiezi prin ajutorul lui. Mai mult,
poţi să îţi consolidezi structura ta personală, să îţi ridici
standardele şi să setezi noi limite. Următorul avantaj este
acela că poţi începe să acţionezi cu adevărat în viaţa ta, nu
doar să te lupţi pentru supravieţuire. La fel de bine, puterea
cuvintelor şi a promisiunilor pe care le faci către tine sau
către alte persoane este mai puternică decât îşi poate
imagina un om, de aceea trebuie maximizată şi folosită
aftfel încât să conducă individul către realizarea planurilor.
Crearea unui echilibru între serviciu şi viaţa

profesională este un alt motiv pentru care ar trebui să
angajezi un coach. Altfel, dacă una dintre ele se află în
dezechilibru, aceasta o afectează şi pe cealaltă, ducând la o
scădere a eficienţei şi la frustrare. Toate acestea

demonstrează faptul că, dacă o persoană are nevoie de
elementele enumerate mai sus în viaţa sa dar nu le poate
dobândi de una singură, atunci ar fi bine să apeleze la un
coach profesionist.

Domenii de activitate pentru un coach
Literatura de specialitate a identificat mai multe

domenii de activitate pentru un coach.Dintre acestea, vom
aminti aici: coach-ing pentru performanţă, pentru
bunăstare, autocoach-ing, coach-ing unu-la-unu, de grup,
organizaţional, de afaceri, în carieră.
Pentru a le detalia, vom începe cu cel pentru

performanţă. Acesta urmăreşte să optimizeze performanţa
unei persoane, a unui grup, a unui proiect sau a unei
organizaţii, pentru a atinge scopurile propuse. De
asemenea, rolul lui este de a identifica rădăcina unor
probleme care apar legate de performanţa în organizaţie şi
de a le rezolva astfel încât să nu mai apară în alte ocazii.
Coach-ingul pentru bunăstarea individuală se axează pe

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi pe ajutarea individului pe
drumul său spre dezvoltarea personală şi profesională, cum
ar fi îmbunătăţirea sănătăţii, obţinerea unui grad mai
ridicat de satisfacţie etc.
Autocoach – ingul are loc atunci când se doreşte o

schimbare pe termen lung, acesta fiind o capacitate extrem
de valoroasă pentru o persoană. A fi propriul tău coach
înseamnă a avea capacitatea de a te privi detaşat, de a-ţi
stabili scopuri realizabile şi de a te îndrepta cu hotărâre
spre ele. Acesta reduce conflictele interiore, cum ar fi
anxietatea, depresia, panica şi elimină senzaţia de
insecuritate şi control, astfel individul putând să afle exact
care sunt dorinţele lui şi capacităţile reale de a le împlini.
Coach-ingul unu-la-unu este cel mai cunoscut tip şi cel

care îi vine în minte oricui atunci când aude acest cuvânt.
El depinde foarte mult de persoana care beneficiază de
acţiune şi se poate transforma, de multe ori, în terapie.
Coach-ingul de grup se poate manifesta în mai multe

feluri: fie că un choach lucrează cu fiecare persoană în
parte, fie lucrează cu tot grupul în acelaşi timp, prin
exerciţii specifice. În unele companii se mai numeşte şi
team building.
Cel organizaţional are ca scop principal creşterea

productivităţii în companie, iar scopurile lui trebuie să se
afle în aliniere cu cele de business. Un coach pentru afaceri
are drept obiectiv general să ofere CEO-ului sau top
managementului consiliere specializată pe anumite
domenii: planning, resurse financiare, marketing,

comunicare etc.
Coach-ingul în carieră îi ajută pe oameni să afle care

este vocaţia lor, misiunea lor pentru care au fost creaţi. De
asemenea, îi ajută să îşi planifice paşii de urmat în carieră,
obţinerea satisfacţiei la job şi, câteodată, să îşi schimbe
domeniul de activitate, dacă cel urmat până la un punct se
dovedeşte a fi nesatisfăcător.

Caracteristicile unui coach
Pentru a practica acestă meserie, o persoană trebuie să

aibă câteva trăsături specifice. Printre ele se numără:
asertivitate, inteligenţă emoţională, o profundă înţelegere a
sinelui ca instrument de schimbare, încredere în sine,
managementul stresului şi al timpului, autenticitate,
empatie, reflexivitate, ascultare, abiliăţi de comunicare
scrisă şi orală, managementul conflictului, capacitatea de a
se descurca în orice împrejurare cu personalităţi dificile şi
de a aprecia diversitatea.

Evaluare
Ca orice proces, şi acesta poate fi evaluat, iar cea mai

bună metodă de a aface acest lucru este aplicând metoda
ROI (Return on Investment). Ea se calculează prin nişte
algoritmi specifici, fiind diferită de la o companie la alta.
Desigur, se poate face şi o monitorizare periodică, pe tot
parcursul coach-ingului pentru a verifica dacă obiectivele
specifice s-au atins, iar la final, dacă obiectivul general este
îndeplinit.
Dacă îţi doreşti să devii un coach autorizat, atunci nu

trebuie decât să te supui unei introspecţii pentru a vedea în
ce măsură deţii toate trăsăturile enumerate mai sus, ai
nevoie să urmezi câteva cursuri de specialitate şi apoi
trebuie să le demonstrezi oamenilor că eşti dispus să le
oferi din ceea ce ştii şi din ceea ce eşti. Doar dacă oferta ta
este adevărată şi completă vrei putea să îţi dezvolţi o
carieră în coach-ing. Aşadar, succes!

Adriana Cocîrţă

Ziua Mondială a filozofiei sărbătorită la UCB

UCB a găzduit sâmbătă, 17 noiembrie, proiectul educativ „Ziua Mondială a
filosofiei, 2012”, care a avut drept motto cuvintele lui Giordano Bruno: „Prin
intermediul filozofiei renaştem, murind în faţa lucrurilor comune.”
Obiectivele acestuia au fost: formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale

elevilor; realizarea unor schimburi de idei între elevii din diferite unităţi de învăţământ;
implicarea elevilor în promovarea valorilor etice, culturale şi artistice; formarea unei
conduite participative la munca în echipă; intensificarea spiritului de competiţie şi fair
– play între elevi. Activităţile desfăşurate în cadrul evenimentului au fost: sesiunea
interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice – „Filosofia contemporană şi
educaţia”; spectacolul literar – muzical – coregrafic, având ca temă: „Filosofia în
veşmânt de sărbătoare, în anotimpul rodului bogat”; expoziţia de carte filosofică şi
reviste şcolare de filosofie sub genericul: „Omagiu filosofiei – ediţia a XI-a”; lansarea
numărului 9 al revistei cu acelaşi titlu, editată de către Editura ziarului „Esenţial”;
prezentarea unor elevi, studenţi, personalităţi cu realizări importante şi performanţe din
cele două judeţe; oferirea de premii celor implicaţi în activitate.
Din rândul participanţilor au făcut parte: Asociaţia „Inima Vârstelor”, colegii

naţionale, licee teoretice şi tehnologice, Şcoala Populară de Arte şi şcoli gimnaziale din
judeţ; Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi
Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane ale Universităţii din Piteşti, Palatul Copiilor din
Piteşti şi din Râmnicu Vâlcea, CTF Găvana şi Valea Mare şi Colegiul Psihologilor,
filiala Argeş.
Coordonatorii activităţii au fost: Inspectoratele Şcolare Argeş şi Vâlcea, Consiliul

Judeţean Argeş şi Primăria Municipiului Piteşti.
La categoria sponsorilor au intrat: Editura TIPARG, Hotel Ramada Piteşti, SC.

Avon Cosmetics, ziarul „Esenţial”, Florăria „Crizantema de Aur”, Librăria „Mihai
Eminescu”, Bijuteria Teilor, SC. „Silva Fitness”. Printre partenerii media ai
evenimentului s-au numărat: Radio România Actualităţi,Muscel TV,Antena 1 Piteşti,
ziarul „Argeşul” şi ziarul „Esenţial”. Adriana Cocîrţă

Comunicarea de criză în PR
Dacă în articolele trecute am clarificat ce înseamnă comunicarea pentru o companie,

acum ne vom opri la situaţiile de criză cu care se poate confrunta o organizaţie în orice
moment.
Pentru a înţelege mai bine despre ce situaţie este vorba, vom începe discuţia de la

substantivul „criză”. În acest context, criza se referă la acele evenimente care ameninţă în
mod grav funcţionarea unei organizaţii. De obicei, o criză apare pe neaşteptate şi are
consecinţe dificil de apreciat. Diminuarea efectelor ţine, în principal, de reacţia
departamentului de comunicare şi, implicit, de reacţia conducerii companiei. Cele mai
recente situaţii de criză ar fi: furtul de date Playstation de la Sony, scufundarea platformei
petroliere BP în Golful Mexic şi multe altele.
Departamentul de comunicare are datoria de a fi mereu pregătit şi instruit cum să

reacţioneze la momentul oportun. Pe lângă stabilirea celulei de criză, formată din diferiţi
specialişti care conlucrează pentru rezolvarea situaţiei, a purtătorului de cuvânt şi a celui mai
rapid mod de remediere a situaţiei, relaţia cu mass- media este un element definitoriu. Ea
poate diminua gravitatea situaţiei în ochii publicului sau o poate creşte ameţitor.
În timpul desfăşurării crizei, informaţiile către presă trebuie să fie prompte, adevărate,

transparente şi detaliate. Dacă un jurnalist simte că nu i se spune tot sau că adevărul este
cosmetizat, se va apuca să investigheze situaţia şi să scoată la lumină nişte lucruri nu tocmai
avantajoase pentru companie. Pe de altă parte, dacă primeşte răspunsuri corecte şi complete
la întrebările sale, atunci evenimentul va fi prezentat cititorilor aşa cum este. Nu vă doriţi
ca oamenii din presă să umple golurile din comunicarea voastră...
Scopul acestor practici este de a proteja cât mai mult imaginea şi reputaţia companiei.

Odată ce acestea sunt afectate, va fi nevoie de mult efort pentru a le remedia. Dacă
departamentul de comunicare este depăşit de situaţie, compania poate apela la un specialist
în PR sau la o agenţie de PR pentru a primi ajutor specializat astfel încât efectele crizei să
fie cât mai puţin grave. Adriana Cocîrţă
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