
N
  A

R
G

Tradiţii şi obiceiuriTradiţii şi obiceiuri
de Halloweende Halloween

Pagina 2

ColegiulColegiul
UniversităţiiUniversităţii
ConstantinConstantin

BrâncoveanuBrâncoveanu
Pagina 4

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

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

Râmnicu Vâlcea, Str. Nicolae
Balcescu nr. 39, 

tel.: +40 250 73 91 22

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

DIALOG
studenţesc brâncovenesc

EtichetaEticheta
- normă de ceremonial- normă de ceremonial

şi protocolşi protocol

Pagina 3

Oportunităţi pentru tineri, prin programul Oportunităţi pentru tineri, prin programul 
“România Start-up”“România Start-up”

JOI // 30 OCTOMBRIE 2014// ANUL XI // NR. 673

Miercuri, 22 octombrie 2014, a fost lansat programul
România Start Up, menit să ajute tinerii care vor să înceapă o
afacere. Tinerii cu vârsta între 18 şi 25 de ani pot primi o
subvenţie de 25.000 euro pentru o firmă nou-creată, iar elevii
vor fi ajutaţi să îşi dezvolte spiritul antreprenorial în cadrul
acestei iniţiative finanţate din fonduri europene. 

Iniţiativa este alcătuită din două componente:
- Firme de exerciţiu pentru elevi - obiectivul principal este

creşterea gradului de ocupare pentru absolvenţii şi viitorii
absolvenţi de învăţământ secundar şi terţiar şi pentru ucenici.
Firma de exerciţiu va constitui o metodă interactivă de învăţare
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial şi va asigura sesiuni
de mentorat, workshop-uri şi training-uri care să ajute tinerii
să transforme o simplă idee într-un proiect şi, mai departe,
într-un model de business. Fonduri alocate: 2 milioane
euro/proiect. 

- Schemă de minimis pentru persoanele în vârstă de peste 18
ani - obiectivul principal este dezvoltarea competenţelor
antreprenoriale şi manageriale, în special în rândul tinerilor cu
vârste între 18 şi 25 de ani. Fonduri alocate: 100 milioane euro.
Sumă maximă alocată va fi de două milioane de euro/proiect,
iar un proiect presupune minimum 40 de firme nou-create.
Subvenţia va fi de 25.000 euro pentru o firmă nou-creată, la un
grup ţintă de minimum 400 persoane formate într-un proiect
şi 20.000 persoane instruite la nivel naţional în antreprenoriat.

Prin schema de minimis vor fi ajutaţi tinerii în vederea
iniţierii unei activităţi independente pe baza unui plan de
afaceri, în unul dintre domeniile strategice de dezvoltare, prin
subvenţionarea acestora.

Sunt promovate ideile care îndeplinesc condiţia ca
activităţile proiectului să fie implementate la nivel inter-
regional, cu o alocare financiară de 25 milioane de
euro/parteneriat regional. 

Suma maximă alocată va fi de două milioane de
euro/proiect, iar un proiect presupune minimum 40 de firme
nou-create. Subvenţia va fi de 25.000 euro pentru o firmă nou-
creată, la un grup ţintă de minimum 400 persoane formate
intr-un proiect şi 20.000 persoane instruite la nivel naţional în

antreprenoriat. 
Pentru elevii de liceu, autorităţile au gândit programul

„Firme de exerciţiu pentru elevi”, cu o alocare de circa 50
milioane euro, având drept obiectiv creşterea gradului de
ocupare pentru absolvenţii de liceu şi pentru ucenici, precum şi
creşterea adaptabilităţii acestora la cerinţele primului lor loc de
muncă. 

Firma de exerciţiu va constitui o metodă interactivă de
învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial şi va
asigura sesiuni de mentorat, workshop-uri şi training-uri care
să ajute tinerii să transforme o simplă idee într-un proiect şi,
mai departe, într-un model de business. 

Programul va fi derulat tot la nivel regional, cu o alocare de
12 milioane euro pentru fiecare parteneriat regional şi de două
milioane euro pentru fiecare proiect. Un proiect va trebui să
includă minimum 500 firme de exerciţiu, cu un grup ţintă de
500 elevi/proiect. 

În cadrul programului „Firme de exerciţiu pentru elevi” vor
fi finanţate proiecte care urmăresc dezvoltarea acţiunilor
inovatoare în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la
viaţa activă. Grupul ţintă eligibil îl constituie elevii cu vârste
cuprinse între 16 – 18 ani, înmatriculaţi în sistemul naţional de
învăţământ. 

Planurile de afaceri se pot depune din 23 octombrie, timp de
30 de zile, proiectul prevede ca astfel de iniţiative de afaceri să
existe în fiecare judeţ.

Cei care doresc să aplice pentru astfel de proiecte vor
parcurge o etapă de pregătire în domeniul antreprenoriatului,
după care trebuie să vină cu un plan de afaceri, o idee de afacere
care va primi o finanţare (grant), în cazul în care ea este
selectată de către piaţă. Pentru fiecare proiect se primesc
25.000 de euro. Urmează o a doua fază, în care cele mai bune
proiecte vor merge într-o altă finanţare de până la 200.000 de
euro. Într-o a treia etapă, pentru cele mai bune idei pe care
piaţa le va selecta, statul va suporta dobânda împrumutului,  a
explicat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Sursa: www.finantare.ro, www.incont.ro
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Sfârşitul lunii octombrie este
marcat de Halloween, o
sărbătoare de origine celtică,
preluată astăzi de multe popoare
din lumea occidentală.
Obiceiurile de Halloween s-au
răspândit în secolul al XIX-lea
prin intermediul imigranţilor
irlandezi din Statele Unite ale
Americii. Halloween  se
sărbătoreşte în noaptea de 31
octombrie, deşi în unele ţări

data sărbătorii variază — de exemplu, în
Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie. 

Sărbătoarea pe care o cunoaştem sub numele de Halloween a fost influenţată,
de-a lungul secolelor, de numeroase culturi. În Imperiul Roman era Ziua
Pomonei (zeiţa fructelor şi seminţelor), la celtici era festivalul Samhain (sfârşitul
verii), iar la creştini - Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor ( All Hallows' Even). 

Vechii celţi credeau că graniţa dintre lumea aceasta şi cea de dincolo se slăbeşte
în ziua de Samhain, permiţând spiritelor, bune sau rele, să o traverseze. Strămoşii
familiei erau cinstiţi şi invitaţi acasă, în timp ce spiritele rele erau gonite. Se crede
că nevoia de a îndepărta spiritele rele a dus la purtatul de costume şi măşti. Ei
îndepărtau spiritele rele deghizându-se ei înşişi în spirit rău pentru a le evita.

Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, care reprezintă „Lanterna
lui Jack”, care provine de la următoarea legendă: odinioară, irlandezul Jack a
păcălit Diavolul să se urce într-un măr. Pentru a-l împiedica să se răzbune, şi să-
i ia sufletul, a desenat pe trunchiul copacului semnul crucii. L-a lăsat să coboare
după ce a obţinut promisiunea că nu îl va ispiti. La moartea lui Jack, acesta nu a
fost primit în Rai din cauza firii viclene, dar nici în Iad datorită promisiunii
Diavolului. Prin urmare, acesta a ajuns să rătăcească prin lume cu un felinar făcut
dintr-o gulie scobită în care ţinea un tăciune, pentru a-i lumina calea. De aici şi
cea mai cunoscută dintre tradiţiile de Halloween. Cu ocazia acestei sărbători,
copiii se maschează în vrăjitori, mumii sau alte personaje şi colindă pe la case,
întrebând: „Trick or Treat?” (Păcăleală sau dulciuri?), ca o ameninţare că, dacă nu
li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. În alte ţări, Halloween
este serbat prin parade şi carnavaluri.

În America de Nord, „Trick or Treat?” a devenit o tradiţie în perioada de
Halloween. „Mişcarea” a început ca un eveniment local în anul 1950 într-o

suburbie din oraşul Philadelphia şi s-a
extins pe plan naţional până în 1952.
Costumele de Halloween sunt
tradiţional modelate după figurile
supranaturale, monştri, schelete,
fantome, vrăjitoare şi diavoli. De-a
lungul timpului, printre costumele
folosite apăreau şi cele ale unor
personaje fictive, celebrităţi,
prinţese sau luptători ninja.

Costumarea şi colindatul erau
de actualitate în Scoţia de
Halloween la sfârşitul secolului al
XIX-lea. Tradiţia a pătruns şi în
Statele Unite la începutul
secolului al XX-lea, atât în
rândul adulţilor cât şi în rândul
copiilor. Primele costume de
Halloween produse în masă au
apărut în magazinele
americane în anii 1930.  În
ziua de 31 octombrie sau în
preajma ei, adesea în vinerea
şi sâmbăta dinainte de
Halloween, se ţin petreceri
la care invitaţii poartă

costume.
Există mai multe jocuri asociate cu petrecerile de

Halloween. Unul dintre ele se numeşte dunking sau apple bobbing şi constă în
culegerea cu dinţii a unor mere care plutesc într-un lighean sau într-un alt vas cu
apă. O variantă a jocului implică aşezarea în genunchi pe un scaun, ţinerea unei
furculiţe între dinţi şi tentativa de a lăsa furculiţa să cadă într-un măr. Unele jocuri
tradiţionale de Halloween sunt forme de divinaţie. O formă tradiţională scoţiană 

de prevedere a viitorului soţ al unei tinere fete este curăţarea unui măr dintr-o
singură tăietură, urmată de aruncarea cojii lungi peste umăr. Se crede că acea coajă
va cădea în forma primei litere a numelui viitorului soţ. Femeilor nemăritate li se
spune că, dacă stau într-o cameră întunecată şi se uită în oglindă în noaptea de
Halloween, vor vedea chipul viitorului soţ. Un alt joc bazat pe superstiţii şi atestat
prin anii 1900 implica şi cojile de nucă. Oamenii scriau simboluri cu lapte pe
hârtie albă. După uscare, hârtia era împăturită şi introdusă în coji de nucă. Când
coaja de nucă era încălzită, laptele devenea cafeniu şi scrisul apărea pe ceea ce
altfel ar fi părut a fi hârtie albă. Pentru a juca acest joc, simbolurile din hârtie se
puneau pe o farfurie. Cineva intra într-o cameră întunecată şi îşi punea mâna pe
o bucată de gheaţă, apoi o punea pe farfurie. Bileţelul se lipea apoi de mână.
Printre simboluri se numărau: semnul dolarului pentru bogăţie, nasturele pentru
burlăcie, degetarul pentru tors, arcanul pentru sărăcie, bobul de orez pentru
cununie, umbrela pentru călătorie, ceaunul pentru necazuri, trifoiul cu patru foi
pentru noroc, moneda pentru bogăţie, inelul pentru cununie rapidă şi cheia
pentru celebritate. 

Spusul poveştilor cu fantome sau vizionarea de filme horror sunt şi ele părţi ale
petrecerilor de Halloween. 
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„Regulile de conduită” sau „regulile de comportare” la care se referă eticheta
contribuie la buna desfăşurare a relaţiilor din societate, în general, şi la o desfăşurare
normală a activităţii în afaceri în special. Este foarte importantă cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli de către fiecare partener, dat fiind că necunoaşterea sau
ignorarea lor pot duce, uneori, la interpretări eronate, la complicaţii relaţionale care
depăşesc sfera relaţiilor strict personale ale celor în cauză. Nu se pot concepe relaţii
între parteneri fără contactul uman necesar şi, în cadrul acestui contact, fără
respectarea unor reguli de etichetă. Necunoaşterea acestor reguli poate fi considerată,
în ultimă instanţă, o lipsă de competenţă profesională a unei persoane chemate să
reprezinte interesele unei părţi pe planul relaţiilor specifice. Însuşirea şi respectarea
unor reguli de etichetă pot şi trebuie să constituie o sarcină de ordin profesional.

A. Ţinuta fizică (pe stradă şi în societate)
Este foarte important ca partenerii să aibă o ţinută corectă, îngrijită, să se controleze

permanent în fiecare ocazie asupra acesteia. În societate este greşit să te sprijini de
spătarul unui scaun sau de perete, să ţii mâinile în buzunar sau să te joci nervos cu
bricheta, batista sau alt obiect. Pe cât posibil, trebuie evitat să stai cu spatele la altă
persoană care este aşezată pe scaun, fotoliu sau canapea. Aşezarea pe scaun sau
canapea trebuie făcută de aşa manieră încât să nu denote o stare de plictiseală sau
satisfacţia de a fi cucerit un loc pe care nu eşti dispus să-l cedezi. Trebuie evitată
strângerea genunchilor cu mâinile, sprijinirea capului de spătar, bătutul cu degetele pe
braţele scaunului. Încrucişarea genunchilor la prea mare înălţime trebuie, de asemenea,
evitată. Femeile trebuie să acorde mare atenţie felului cum stau pe scaun şi cum îşi
încrucişează picioarele, astfel încât rochia să poată acoperi genunchii. În timpul
conversaţiei este nepoliticos să-l apuci de rever sau de nasture pe interlocutor pentru
a da mai multă greutate argumentelor personale sau să-l aprobi bătându-l pe umeri ori
lovindu-l cu cotul. De asemenea, trebuie evitate o gesticulare excesivă, un râs
zgomotos, tusea, strănutul şi alte zgomote dizgraţioase (aerofagii etc.)

B. Salutul
Salutul este o manifestare de curtoazie faţă de o altă persoană sau de un grup de

persoane. El comportă, în mimică şi în ţinută, o serie de nuanţe care pot să-i modifice
sau să-i completeze sensul, să constituie o expresie de stimă sau o simplă obligaţie
formală. Câteva reguli de bază în legătură cu salutul: 

ˇ        bărbaţii salută primii femeile; 
ˇ        persoanele mai tinere salută primele pe cele mai în vârstă; 
ˇ        subalternii salută pe superiorii în grad. 
Răspunsul la salut este obligatoriu: un gest contrar poate fi socotit ca lipsă de

politeţe. Este recomandabil ca bărbatul, când salută cu pălăria, să o ţină de calotă,
înclinând uşor capul şi privind la persoana salutată. Dacă mâinile îi sunt ocupate, se
acceptă salutul printr-o simplă înclinare a capului. În alte cazuri, salutul se face printr-
o înclinare a capului. De obicei, femeia răspunde la salut printr-o uşoară înclinare a
capului, arborând uneori un surâs. În cazul întâlnirii cu o persoană cunoscută pe care
nu doreşti, totuşi, s-o saluţi, eschivarea trebuie făcută cu tact. Când este întâlnită o
persoană care pare cunoscută, fără a o putea identifica imediat, este preferabil să fie
salutată. Persoanele care se află intr-o maşină salută primele persoanele cunoscute de
pe stradă, în cazul în care au fost văzute. Dacă persoana cunoscută este împreună cu
mai mulţi prieteni, necunoscuţi celui care salută, se salută tot grupul. În timpul
salutului se folosesc şi formulele: „bună dimineaţa”, „bună ziua” sau „bună seara”. La
întâlnirile oficiale se pronunţă denumirea rangului: „bună ziua, domnule director/
presedinte/ ministru etc.

Strângerea de mână poate interveni fie când persoanele care s-au salutat se opresc
pentru a sta de vorbă sau a continua drumul împreună, fie cu ocazia prezentării lor. În
cazul strângerii de mână, rolurile sunt inversate: femeia este aceea care întinde prima
mâna, persoana cea mai în vârstă celei mai tinere şi persoana cu grad superior celei sau
celor cu grad inferior. Pentru o secundă, cele două persoane se privesc în ochi în
momentul strângerii mâinii.

În toate împrejurările, bărbaţii se scoală pentru a strânge mâna interlocutorului;
femeile, în schimb, nu se ridică în picioare decât când este vorba de o persoană mult
mai în vârstă sau pe care doreşte s-o onoreze în mod special.

Sărutul mâinii continuă încă să fie practicat în numeroase locuri sau împrejurări,
fiind considerat ca o formă de curtoazie, mai ales când este vorba de femei în vârstă
sau căsătorite, de soţii de înalţi demnitari etc. Sărutul mâinii se face într-o formă
politicoasă, prin aplecarea corpului, iar, în anumite împrejurări, este recomandabil să
se simuleze gestul (în aer liber, de exemplu). Este greşit să se sărute mâna înmănuşată.
De asemenea, este greşit să se rezerve acest gest numai pentru unele dintre femeile
care se află împreună.

C. Prezentările
În probleme de etichetă, de o deosebită importanţă în activitatea partenerilor este

felul în care se fac prezentările. În această privinţă trebuie respectate următoarele
reguli: 

• bărbatul este prezentat femeii; 
• persoana mai tânără este prezentată celei mai in vârstă;
• persoana cu gradul inferior este prezentată celei cu grad superior .
Persoana care face prezentările se adresează cu formula: „îmi permiteţi să vă prezint

pe…”. Dacă persoana recomandată are mai multe titluri, se pronunţă numai titlul cel
mai mare. La prezentarea unuia dintre soţi de către celălalt se spune simplu: „soţul
meu” sau „soţia mea”. La prezentarea unei perechi, se va spune: „domnul şi doamna
Ionescu” sau „domnul Ionescu şi doamna”, începându-se întotdeauna cu soţul.
Formule ca „încântat”, „sunt fericit de a vă fi întâlnit / cunoscut” se folosesc în mod
curent. 

Deşi în practica noastră nu se obişnuieşte autoprezentarea, în tot mai multe ţări ea
este cunoscută în rândul oficialităţilor şi în corpul diplomatic. În astfel de ocazii
trebuie să se evite ca la autoprezentare să se adauge, în afară de nume, apelative
„domnul” sau „doamna …”, adăugându-se, eventual, funcţia sau calitatea. În unele
situaţii prezentarea sau autoprezentarea este urmată de schimbul cărţilor de vizită.

Unele excepţii de la regulile de prezentare:
• fata tânără va fi ea prezentată unui bărbat în vârstă şi nu invers; 
• dacă se prezintă o personalitate politică sau bine cunoscută în viaţa publică, se

va pronunţa numai titlul acesteia nu şi numele; ex. „domnul preşedinte ” etc. 
D. Conversaţia
Orice reuniune sau acţiune protocolară, oricât de atent ar fi pregătită, riscă să devină

plictisitoare în lipsa unor conversaţii interesante şi utile. Pentru crearea unei atmosfere
plăcute, gazda trebuie să se gândească la alegerea oaspeţilor, astfel încât între aceştia să
existe anumite puncte de contact, fie prin faptul că lucrează în aceleaşi domenii de
activitate sau în domenii care au contingenţă între ele, fie prin formaţia lor
intelectuală.

Organizarea acestor acţiuni nu constituie un scop în sine. Ele trebuie să devină
instrumente de muncă, să constituie un element principal al activităţii diplomatice, o
componentă principală a muncii de informare şi de relaţii.

Arta conversaţiei nu poate fi însuşită după anumite formule. Pentru desfăşurarea
unei conversaţii plăcute şi mai ales utile muncii de informare se cer o bună pregătire
politică şi profesională, cunoştinţe variate de cultură generală, tact, atenţie, politeţe şi
alte asemenea însuşiri pe care diplomaţii trebuie să le posede şi care pot fi obţinute
printr-o muncă stăruitoare, permanentă de pregătire multilaterală.

În ceea ce priveşte atitudinea în timpul unei conversaţii, de obicei se spune că nu
este frumos „să pari nici mai inteligent şi nici mai instruit decât interlocutorul tău”. În
timpul unei conversaţii, diplomatul trebuie să aibă o atitudine corectă, însă degajată, să
fie plăcut în conversaţie şi să o canalizeze în problemele care îl interesează. Desigur,
respectul opiniei personale obligă pe oricine să asculte cu politeţe tezele
interlocutorului său. Aceasta nu înseamnă că nu se poate interveni, ci este chiar
recomandabil să se intervină, însă într-o formă politicoasă, dar fermă, în explicarea
poziţiilor proprii, atunci când ele sunt interpretate în mod eronat. Acest lucru trebuie
făcut cu calm şi tact, astfel încât modul în care se susţine o părere contrarie să nu se
facă de pe o poziţie de superioritate ostentativă sau persiflare. Trebuie evitate
întreruperile partenerului cu exclamaţii de felul: „nu aveţi dreptate!”, „ce eroare!” etc.

Se va evita, pe cât posibil, tusea sau strănutul zgomotos în timpul conversaţiilor,
acestea făcându-se cât mai discret posibil şi întotdeauna în dosul batistei, cu corpul
întors într-o parte faţă de interlocutor.

La o masă este recomandabil ca diplomatul să se întreţină cu partenerul din dreapta
şi din stânga sa şi să evite, pe cât posibil, discuţiile cu partenerii îndepărtaţi. La
recepţii, cocktailuri este recomandabil să se circule printre invitaţi, să nu se evite
conversaţia cu străinii, iar reprezentanţii din cadrul aceloraşi ministere sau ambasade
să nu se adune în grupuri.

E. Convorbirea telefonică
Telefonul este un mijloc important şi extrem de util în rezolvarea sarcinilor

profesionale curente, cât şi în menţinerea legăturilor fireşti între cunoscuţi, prieteni.
De aceea, convorbirile telefonice necesită respectarea unor anumite reguli, de care este
indicat să se ţină seama. În acest sens, trebuie cunoscută în primul rând necesitatea de
a se face prezentările de rigoare, iar în al doilea rând, în cazul secretarelor, cum se face
o legătură telefonică. Prezentarea trebuie să se facă indicându-se numai numele
apelantului (fără apelativul domnul…), precum şi instituţia la care lucrează, evitându-
se de obicei să se indice şi funcţia. 

În situaţia când legătura telefonică a fost făcută prin secretariat, apelantul trebuie să
aştepte la telefon legătura cu persoana căutată. Tot în cazul legăturii stabilite prin
secretariat este recomandabil ca secretara să nu facă imediat legătura, ci să procedeze
în prealabil la identificarea persoanei care solicită convorbirea şi să ceară asentimentul
celui chemat, întrucât anumite raţiuni pot impune ca o convorbire sau alta să nu aibă
loc atunci când este solicitată.

În cazul unei convorbiri oficiale care comportă o anumită importanţă, este bine să
se identifice persoana care o recepţionează, ţinând seama de obligaţia de a întocmi
nota telefonică. Pe nota transmisă se va preciza data, ora şi numele persoanei care a
recepţionat comunicarea. În cazul transmiterii unei comunicări de o deosebită
importanţă, nu este greşit şi nici nepoliticos să se ceară citirea, pentru controlul
exactităţii, a notei transmise.

Lect. univ.dr. Maria Elena Gheordunescu
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