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DIALOG
studenþesc brâncovenesc

Dialog Studenţesc Brâncovenesc 

la moment aniversar

Mulţumim tuturor celor care au sprijinit realizarea celor încă
100 de numere din ziarul „Dialog Studenţesc Brâncovenesc“,

celor care au scris materialele şi celor care ne-au citit.

La mulţi ani, DSB!
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Evenimente care au avut loc de-a lungul ultimelor 100 de numere

Senatul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti i-a acordat Diploma„Virgil Madgearu”
cu Medalie de Aur prof. univ. dr. Alexandru Puiu,

Rectorul Fondator al UCB

Traducerea completă a celor două volume din„Viaţa ca
voinţă şi reprezentare” a lui Arthur Schopenhauer realizată
de către prof. univ. dr. Radu Pârvu, decanul Facultăţii de

Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării
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„Ziua Europei” la Universitatea Constantin Brâncoveanu
Pe 24 octombie, Universitatea Constantin

Brâncoveanu o 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, Tudor Pendiuc, primarul
Piteştiului, prof. univ. dr.Ovidiu Puiu, rectorul
Universităţii Constantin Brâncoveanu,Mihai Fifor,
Secretar de Stat în Ministerul Administraţiei şi
Internelor, Götz von Thadden, directorul „Western
and Southern Europe, JESSICA”, a Băncii
Europene de Investiţii, Luxemburg,Mihaela Boboc
– reprezentant Becker Consult, Bucureşti, Adrian
Răducanu, managerul departamentului de co-
finanţare cu organisme internaţionale, Raiffeisen
Bank, Cristina Şerbănică, prof. univ. dr. al UCB şi
Zoana Maria Gabriela, lector al Universităţii de
Stat din Piteşti.

Universitatea Constantin Brâncoveanu a aniversat

20 de ani de existenţă
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Simpozionul„Siguranţa în comunicaţii“

Luni, 28 ianuarie, Universitatea „Constantin
Brâncoveanu”, Facultatea de Management-
Marketing în Afaceri Economice, Rm. Vâlcea a
organizat, în parteneriat cu Liceul Tehnologic
„Oltchim” Rm. Vâlcea, simpozionul cu tema:
„Siguranţa în comunicaţii”.
Având ca scop principal marcarea importanţei

respectării dreptului fundamental al indivizilor cu
privire la prelucrarea automatizată a datelor cu
caracter personal, evenimentul le-a amintit celor
interesaţi că pe 28 ianuarie 1982 a fost semnată
Convenţia Consiliului Europei pentru protejarea
persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea
automatizată a datelor cu caracter personal.
Începând cu anul 2007, 28 ianuarie a devenit Ziua

protecţiei datelor.
Prin date cu caracter

personal se inţeleg orice
informaţii referitoare la o
persoană fizică identificată
sau identificabilă. O per-
soană identificabilă este acea
persoană care poate fi
identificată, direct sau
indirect, în mod particular
prin referire la un număr de
identificare ori la unul sau la
mai mulţi factori specifici
identităţii sale fizice, fizio-
logice, psihice, economice,
culturale sau sociale.
Prin prelucrarea datelor cu

caracter personal se înţelege
orice operaţiune sau set de
operaţiuni care se efectuează
asupra datelor cu caracter

personal, prin mijloace automate sau neautomate,
cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin
transmitere, diseminare sau în orice alt mod,
alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau
distrugerea.
Printre obiectivele urmărite în cadrul

evenimentului menţionat se numără informarea cu
privire la garantarea şi protejarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în
special a dreptului la viaţă intimă, familială şi
privată, conştientizarea drepturilor individuale şi
abordarea provocărilor legate de globalizare şi noile
tehnologii IT şi, nu în ultimul rând, informarea

elevilor cu privire la prevenirea furtului de
identitate şi măsuri protective în mediul virtual.
Susţinute atât de cadre didactice din cadrul

liceelor vâlcene şi al Universităţii „Constantin
Brâncoveanu”, cât şi de elevi şi studenţi interesaţi
de domeniu, lucrările comunicate au vizat domenii
precum: Sistemul de comunicare organizaţională –
premisă a asigurării protecţiei datelor,Excepţii de la
liberul acces la informaţia de interes public,
Protecţia datelor cu caracter personal - cadrul
legislativ, Soluţii Integrate pentru Protecţia şi
Controlul Informaţiilor, Securitatea informaţiei.

Ramona Chiţu

Stop violenţei în şcoli!

Din ce în ce mai multe cazuri de violenţă în şcoli
au fost cuantificate în ultimii ani, ceea ce devine un
fapt îngrijorător şi care ar trebui să le atragă atenţia
părinţilor şi cadrelor didactice cu privire la viaţa şi
integritatea elevilor.
Ministerul Educaţiei a publicat o serie de date din

care reiese că peste 14.000 de cazuri de violenţă
verbală şi fizică au fost înregistrate în unităţile de
învăţământ, în anul şcolar 2011-2012. Dintre acestea,
cele mai multe au fost cele catalogate drept „acte
contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii” - 6.275

cazuri, dintre care 6.132 au fost cazuri de violenţă
fizică uşoară, iar 143 - cazuri de violenţă fizică gravă.
Pe lângă acestea, au mai fost 3.261 de cazuri de

însuşire de bunuri, înşelăciune, tâlhărie şi distrugere
de bunuri. În anul şcolar anterior s-au întâmplat
2.059 de „acte care aduc atingere convieţuirii sociale”,
care înseamnă: insulte grave, instigare la violenţă,
violarea secretului corespondenţei şi răspândire de
materiale obscene.
Tot Ministerul Educaţiei a publicat faptul că au

mai fost înregistrate 1.603 de acte contra libertăţii
persoanei (ameninţare, şantaj etc.) şi 651 de acte care
atentează la securitatea unităţii şcolare, aici fiind
încadrate introducerea unor persoane străine în
incinta şcolii, alarmă falsă etc.
Potrivit site-ului web ziare.com, care a publicat

raportul Ministerului, în anul şcolar anterior s-au
produs 373 de acte contra sănătăţii publice (consum
de alcool, deţinere, consum de stupefiante, trafic cu
substanţe interzise) şi 90 de „acte privitoare la viaţa
sexuală”.
În spatele acestor fapte există o serie de cauze

evidente sau mai puţin evidente care trebuie scoase la
lumină. De pildă, conform frontnews.ro Asociaţia
Mondială de Psihiatrie şi Asociaţia Internaţională de
Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului a făcut un
studiu din care a reieşit că aproape 70% dintre elevii
români se duc la ore cu teama unei violenţe sau a unui
act neprietenos din partea colegiilor de şcoală,
sentiment care tramatizează tânărul şi poate avea
consecinţe importante asupra personalităţii şi asupra
comportamentului său.
Soluţii de combatere a unor asemenea

comportamente există, însă este necesar un efort
comun din partea părinţilor, al şcolii, al poliţiei, al
ONG-urilor şi, de ce nu, al societăţii civile, care să se
îndrepte către elevi, către nevoile şi către dorinţele
acestora, mai mult decât către alte evenimente lipsite
de importanţă sau de consecinţe atât de puternice.
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