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Agenţiile de turism – actori principali pe piaţaAgenţiile de turism – actori principali pe piaţa
vacanţelorvacanţelor

JOI // 11 DECEMBRIE 2014// ANUL XI // NR. 679

Joi 27 noiembrie 2014, începând cu ora 16.00, Centrul de
Turism şi Dezvoltare Durabilă din cadrul Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”, în colaborare cu FMMAE Râmnicu
Vâlcea, a fost gazda celei de-a III-a ediţii a workshop-ului
„Turismul – factor de dezvoltare regională”.  Tema supusă
dezbaterii în cadrul seminarului de anul acesta a fost „Agenţiile
de turism - actori principali pe piaţa vacanţelor”, având ca
invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale. Dintre
invitaţii prezenţi la eveniment enumerăm: domnul Naneş
Gheorghe, expert Direcţia Politici, strategii pentru promovarea
turismului din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, mediu
de afaceri şi turism, doamna Mitră Amza Daniela, Consilier
evaluare examinare Direcţia Politici, strategii pentru
promovarea turismului din cadrul Departamentului pentru
IMM-uri, mediu de afaceri şi turism, doamna Tătaru Cristina,
Comisar superior, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Vâlcea, domnul Nacea Adrian, Director Agenţia
de Turism SEYTOUR, Râmnicu Vâlcea, doamna Oniţoiu Laura,
Director Agenţia de Turism ONILARI TURISM Rm. Vâlcea şi
doamna Rachieru Elena, Director Agenţia de Turism OPERATOR
TRAVEL, Dragăşani. La manifestare au participat cadre didactice
şi elevi de la Colegiul Economic Rm. Vâlcea, Liceul Tehnologic
„Justinian Marina” Băile Olăneşti şi Liceul Tehnologic Băile
Govora, precum şi studenţi ai Specializărilor Economia
Comerţului, Turismului şi Serviciilor şi Turism, Gestiune
Hotelieră şi Politici în Industria Ospitalităţii. Organizatorii
acestui work-shop au fost conf.univ.dr. Carmen Maria Iordache,
prof.univ.dr. Alexandrina Sîrbu, lect.univ.dr. Camelia Marin şi
lect.univ.dr. Ionela Popa.

În deschiderea workshop-ului, doamna decan prof. univ. dr.
Iuliana Ciochină a făcut o scurtă introducere a invitaţilor şi
tematicii supuse dezbaterii în cadrul seminarului, iar doamna
conf.univ.dr. Carmen Iordache a susţinut o prezentare
referitoare la oportunitatea deschiderii unei agenţii de turism,
revalorizarea job-ului de agent de turism, modul cum să
alegem o agenţie de turism, precum şi o analiză a activităţii
agenţiilor de turism în legătură directă cu activitatea de

incoming (atragerea de turişti străini în România) şi cea de
outgoing (plecarea turiştilor români în străinătate). De
asemenea, au mai fost punctate şi schimbările ce au intervenit
în activitatea de intermediere a vacanţelor în ultimii 20 de ani.

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Turism au evidenţiat
problemele legate de legislaţia în vigoare privind încheierea
poliţelor de insolvabilitate a agenţiilor de turism, întrucât tot
mai puţine firme de asigurări întocmesc aceste poliţe. Criza
financiară din ultima perioadă a afectat şi activitatea agenţiilor
de turism, mulţi dintre turişti renunţând la a mai achiziţiona
vacanţe. Rezultatul a fost o scădere în vânzările agenţiilor de
turism, iar în unele cazuri această scădere a dus la faliment.
Astfel, companiile de asigurări au devenit precaute şi au
schimbat modalitatea de acordare a poliţelor de insolvenţă,
defavorizând astfel agenţiile mici sau nou înfiinţate. 

Invitaţii prezenţi, care reprezintă mediul de afaceri, au
răspuns că există posibilitatea asocierii în franciză a agenţiilor
mici cu touroperatori cu mare vizibilitate pe piaţa turistică,
punând accent pe ideea că, în momentul de faţă, cel mai
oportun este să porneşti o afacere de intermediere în sistem
franciză. 

Doamna Oniţoiu Laura a subliniat faptul că hotelurile pun
preţuri mai mici pe site-urile lor faţă de cele oferite agenţiilor,
acestea nemaiavând credibilitate în rândul potenţialilor turişti.
Totodată, a ridicat problema slabei diversificări a ofertei
hoteliere ce este prezentată agenţiilor de turism, acestea fiind
în imposibilitatea de a crea un pachet turistic care să se ridice la
aşteptările clientului (lipsa animaţiei, sistem all inclusive,
servicii de divertisment sau dezvoltare). Doamna Rachieru
Elena a evidenţiat rolul online-ului în rezervarea şi
comercializarea produselor turistice, accesul la căutare fiind
asigurat, în momentul de faţă, pe mai multe suporturi: telefon,
tabletă, calculator sau laptop. Totuşi, rolul celui care vinde
produsul turistic nu se minimalizează ci mai degrabă se
revalorizează, agentul de turism oferindu-şi serviciile de
consultant în alegerea destinaţiei turistice.
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Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Centrul Universitar Brăila, a
organizat joi, 27 noiembrie 2014 un eveniment deosebit în cinstea Zilei Naţionale
a României. 

Sărbătorirea acestei zile importante a fost încă un motiv pentru Universitatea

„ C o n s t a n t i n
Brâncoveanu” să-şi adune
aproape prietenii prin
organizarea unui concurs

tematic: „1 DECEMBRIE 1918 – MAREA  UNIRE A ROMÂNILOR”.
Cu acest prilej ne-au fost alături în organizarea evenimentului parteneri

tradiţionali, precum: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Muzeul Brăilei,
Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” dar şi prieteni noi, precum Societatea de
Ştiinţe istorice – filiala Brăila.

Scopul concursului a fost de a atrage şi stimula interesul elevilor pentru
cunoaşterea evenimentelor istorice şi culturale, pentru o educaţie intelectuală,
pentru îmbogăţirea trăirilor interioare, înţelegerea istoriei, transpuse în
competenţe specifice secolului al XXI-lea. 

Obiectivele concursului: 
• promovarea fondului de carte din cadrul Bibliotecii Judeţene şi informarea

elevilor despre posibilităţile de împrumut a acestor cărţi;
• implicarea elevilor în activităţi de documentare, cercetare, analiză şi

observare a elementelor furnizate de sursele bibliografice;
• facilitarea procesului de autoformare prin identificarea propriilor nevoi de

înţelegere,  de învăţare şi prin transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul;
• dezvoltarea comportamentului etic al elevilor, cultivarea preţuirii şi

dragostei de frumos, precum şi  a sentimentului naţional;
• valorificarea potenţialului creativ al copiilor;
• stimularea spiritului competiţional şi a lucrului în echipă.
Concursul s-a adresat elevilor din Şcolile Gimnaziale  şi Liceele/Colegiile din

municipiul şi judeţul Brăila şi ne-am bucurat de participarea a peste 40 de elevi de
gimnaziu si peste 30 de elevi ai colegiilor brăilene, sub îndrumarea a peste 20 de
cadre didactice.

Concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni, jurizate de reprezentanţi ai
instituţiilor organizatoare: CLASELE V-VII- Concurs cu tema „EROI AI
ROMÂNIEI MARI”, jurizat de lect. dr. Gianina Ciorăşteanu, UCB Brăila; prof.
Anamaria Dobre, Liceul de Artă „Hariclea Darclee”, Brăila; prof. Adriana
Dumitrescu, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Brăila şi CLASELE VIII-XII
Concurs istoric pe bază de bibliografie – jurizat de conf. dr. Silviu Niculcea, UCB
Brăila; prof. Octavian Oşanu, Societatea de Ştiinţe Istorice – filiala Brăila;
Cătălina Mârza – Muzeul Brăilei.

Lucrările deosebit de bine realizate sub îndrumarea unor cadre didactice
implicate cu pasiune în îndrumarea elevilor au făcut grea misiunea juriilor de la
ambele secţiuni ale concursului. Cu toate acestea, premianţii au fost:

SECŢIUNEA I – CONCURS DE POSTERE CU TEMA: „EROI AI
ROMÂNIEI MARI”

Premiul I - Arsene Teodora, Chivu Alexandru – Gabriel, Şcoala Gimnazială
„Fănuş Neagu” Brăila, coordonator - prof. dr. Ştefan Aftodor

Premiul II - Dinicu Florinel, Mihăiţă Flaviu, Liceul Pedagogic „D.P.

Perpessicius” Brăila, coordonator - prof. Oana Mocanu
Premiul III - Gimiga Sergiu, Samoilă Rareş, Şcoala Gimnazială „Fănuş

Neagu” - Brăila, coordonator - prof. dr. Ştefan Aftodor
Juriul a acordat şi mai multe menţiuni:

Menţiunea 1 - Frâncu Bianca, Neacşu Cristina, Şcoala Gimnazială „Ion
Băncilă” - Brăila, coordonator - prof. Silvia Manea

Menţiunea 2 - Gheorghe Beatrice, Costea Maria, Şcoala Gimnazială „Mihu
Dragomir” Brăila, coordonator - prof. Diana Bazon

- Moisa Mihaela, Condurache Daniela, Trofin Miruna, Şcoala Gimnazială
Vădeni, coordonator - prof. Alina Cucu

Menţiunea 3 - Avram Andreea Silvia, Zodilă Ionela Diana, Şcoala Gimnazială
„Spiru Haret” - Însurăţei, coordonator - prof. Anca Muşat

- Buţia Mihai, Dima Ioan – Andrei, Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” Brăila,
coordonator - prof. dr. Ştefan Aftodor

- Iosif Karla, Frâncu Carla, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” - Brăila,
coordonator - prof. Iulia-Adelina Mihai

Premiul special a fost obţinut de elevii Mihai Vasile Cătălin şi 
Ferenţ Petruţ de la  Şcoala Gimnazială Specială Tichileşti, coordonaţi de  prof.

Luminiţa Cociaş
SECŢIUNEA II – CONCURS DE ISTORIE PE BAZĂ DE

BIBLIOGRAFIE 
Premiul I - Blănărescu Ionuţ, Giol Adriana, Stoean Maria,  Liceul Teoretic

„Nicolae Iorga” Brăila, coordonator - prof. Emelina Moraru 
Premiul II - Vrîncianu Rareş, Lazăr Sabin, Colegiul Naţional „Nicolae

Bălcescu” Brăila, coordonator -  prof. Corina-Roberta Pavel 
Premiul III - Olaru Gabriel, Pascu Mihaela, Vasile David,  Şcoala Gimnazială

„Fănuş Neagu” - Brăila,  prof. dr. Ştefan Aftodor 
Menţiunea 1 - Novac Claudiu, Bute Daniel,  Liceul Pedagogic „D.P.

Perpessicius” Brăila, coordonator -   prof. Oana Mocanu 
Menţiunea 2 - Soare Liviu, Constantinescu Gabriela, Ţigău Alexandru,  Liceul

Pedagogic „D.P. Perpessicius” Brăila, coordonator -   prof. Manuela Mirela
Bertescu

Menţiunea 3 - Dumitriu Irini, Mazîlu Alexandru, Şerban Gabriel, Colegiul
Naţional „Gh. M. Murogci” Brăila, coordonator -   prof. Alina Vlad

Menţiunea 4 - Balaban Alexandra-Mihaela, Ivan Oana-Angelica, Stoica
Mihaela-Elena, Liceul Tehnologic Însurăţei, coordonator - prof. Laurenţiu Bici

Menţiunea 5 - Nicuţ Camelia, Răican Andreea, Manole Evelyna, Şcoala
Gimnazială „Mihail Sadoveanu” - Brăila, coordonator - prof. Iulia-Adelina
Mihai

Menţiunea 6 - Badiu Marian, Beliciu Alin - Dragoş, Negoiţă Alexandru-
Cristian, Liceul Teoretic „Mihai Sebastian” Brăila, coordonator - prof. Georgeta
Enache

Rezultatele deosebite şi implicarea pe care au demonstrat-o elevii, sub
îndrumarea profesorilor lor, ne bucură şi ne îndreptăţesc să continuăm
organizarea anuală a acestui frumos eveniment în cadrul Universităţii „Constantin
Brâncoveanu”. Le mulţumim tuturor pentru participare!

Lect. univ. dr. Gica Culiţă
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Domnul Nacea Adrian a adus în discuţie problema pregătirii practice a
absolvenţilor specializaţi  în turism, aceasta fiind insuficientă şi nedistribuită
uniform în structura planului de învăţământ. Pentru a căpăta experienţă ca

agent de turism, un viitor absolvent are nevoie de cel puţin 1 an de zile de
pregătire practică continuă, iar pentru a deveni un profesionist veritabil în
producţia şi comercializarea vacanţelor îi sunt necesari cel puţini 3 ani de
experienţă. De altfel, acest lucru a fost confirmat şi de studenţii de la anul III,
specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, care au afirmat că
cele 3 saptămâni de practică sunt insuficiente pentru formarea deprinderilor
necesare aplicării cunoştintelor teoretice în soluţionarea unor situaţii de fapt
concrete sau dobândirea de competenţe specifice activităţilor economice
desfăşurate în cadrul firmelor de turism. Reprezentanţii mediului de afaceri

consideră că este oportun ca practica studenţilor să fie repartizată în perioada
de extrasezon, respectiv în perioada noiembrie – martie, pentru ca practicanţii
să primească o atenţie deosebită din partea celor în măsură să-i instruiască, în
perioada de sezon  aceştia fiind foarte ocupaţi. 

Doamna Tătaru Cristina a enumerat câteva abateri de la respectarea
prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea
pachetelor de servicii turistice:   nu există întotdeauna contracte încheiate cu
toţi consumatorii în cazul pachetelor de servicii turistice; neinformarea în scris
a turiştilor în vederea încheierii contractului; în momentul efectuării ofertei,
consumatorii nu sunt informaţi asupra posibilităţii de încheiere a unor
asigurări facultative pentru asistenţă în caz de boală sau accidente, nu se
menţionează data limită de achitare a sejurului şi durata  pentru care operează
oferta turistică sau nu se menţionează termenul limită în caz de anulare a
sejurului sau în care turistul poate solicita plata despăgubirilor, în caz de
insolvabilitate sau faliment a agenţiei.

Ca o concluzie, reprezentanţii mediului de afaceri au considerat că, dacă
statul român doreşte cu adevărat să sprijine activitatea agenţiilor de turism, în
special pe sectorul turismului de sosire a turiştilor străini (incoming), trebuie să
facă ceea ce fac şi alţii - să scadă TVA-ul în alimentaţia pentru turism, să aplice
cota TVA scutit cu drept de deducere ca pentru orice alt export, să investească
în infrastructura suport şi în promovarea externă agresivă şi concertată pe
pieţele-ţintă.

După părerea organizatorilor dar şi a invitaţilor, workshopul a avut o
finalitate de bun augur, mediul de afaceri venind cu propuneri adresate direct
reprezentanţilor turismului din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, mediu
de afaceri şi turism dar şi sistemului de învăţământ universitar.  

Organizatori:
Conf.univ.dr. Carmen Maria Iordache

Prof.univ.dr. Alexandrina Sîrbu
Lect.univ.dr. Camelia Marin 

Lect.univ.dr. Ionela Popa
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Œn ultima vreme, se vehiculeaz� tot mai mult ideea care ne spune c� fiecare
dintre noi suntem ceea ce acumul�m prin citit, iar dac� st�m s� o analiz�m Ón
profunzime, are un s‚mbure de adev�r, deoarece, p‚n� la urm�, lectura oric�rei
c�r�i reprezint� o conversa�ie Óntre cititor �i autor. Pentru aceasta, este Óns�
nevoie de exerci�iu sus�inut, de efort asumat, care ne vor ajuta s� dob‚ndim
disponibilitate �i experien�� prin care s� transform�m ritualul lecturii Ón a doua
noastr� natur�. Se poate astfel vorbi despre dob‚ndirea unui anumit fel de a citi,
ce presupune parcurgerea ierarhic� a unor niveluri ale lecturii, con�tien�i fiind de
faptul c� atingerea celor superioare necesit� trecerea prealabil� prin cele
inferioare, iar toate la un loc devin cumulative, transform‚nd astfel cititul Óntro
adev�rat� art�.
I. Primul nivel, elementar, de baz� sau ini�ial, presupune trecerea de la

analfabetism la alfabetizarea bazal�. Este cel pe care Ól achizi�ion�m cu to�ii Ón
�coala elementar� �i const� Ón recunoa�terea cuvintelor �i a propozi�iilor scrise
pe pagin�. Experimentarea acestui nivel se deruleaz� pe tot parcursul vie�ii,
indiferent de nivelul nostru de competen��, fiind activat Ón diferite circumstan�e
(de exemplu, c‚nd vrem s� citim ceva Óntro limb� str�in� �i suntem Óncep�tori).
II. Al doilea nivel, inspec�ional, pune accentul pe factorul cu determinare

temporal�, scopul fiind acela de a ob�ine c‚t mai mult de la o carte Óntrun timp
dat. Acesta poate coincide cu r�sfoirea sau prelecturarea unei c�r�i, c�ut‚nd s�
re�inem tot ce ne poate oferi, la suprafa��, fiecare carte. Œntrebarea la care
c�ut�m r�spuns este: ÑDespre ce este vorba Ón carte?î, dup� care vom fi capabili
s� r�spundem �i la urm�toarea Óntrebare: ÑCe fel de carte este aceasta? Un eseu,
o nuvel�, un tratat �tiin�ific?î. De asemenea, trebuie totu�i remarcat c�
majoritatea oamenilor, chiar �i cititorii cei mai buni, nu con�tientizeaz� existen�a
unui nivel inspec�ional al lecturii, ajung‚nd s� ob�in� doar o cunoa�tere
superficial� a c�r�ii concomitent cu Óncercarea de a o Ón�elege, munca fiindule
mult Óngreunat�.
III. Cel deal treilea nivel, al lecturii analitice, exprim� de fapt cea mai bun� �i

complet� lectur� posibil� ce poate fi realizat� Óntrun timp nelimitat. Atingerea
acestuia cumuleaz� cu dob‚ndirea capacit��ilor de a pune Óntreb�ri bine
structurate, ajung‚nd s� lucr�m asupra c�r�ii p‚n� c‚nd ea devine parte din
fiin�a noastr�. Trebuie totu�i precizat c� ajungerea la acest nivel nu este
necesar� dac� scopul nostru este cititul doar pentru informa�ii �i divertisment.
IV. Nivelul al patrulea, sintopic, este cel mai complex �i mai sistematic,

deoarece ne solicit� Ón cel mai Ónalt grad, chiar dac� materialele citite sunt relativ
simple �i nesofisticate. Acesta presupune parcurgerea simultan� a mai multe

c�r�i, raportarea uneia la cealalt� �i apoi pe toate, Óntrun subiect unic. Ajungem
astfel s� c�p�t�m abilitatea de a construi o analiz� a subiectului care s� nu se
afle Ón vreuna dintre c�r�ile parcurse. Acesta este punctul culminant al maturiz�rii
noastre intelectuale �i se preteaz� Ón activitatea de cercetare, de exemplu, atunci
c‚nd elabor�m o lucrare de licen��, de diserta�ie, tez� de doctorat, c‚nd scriem
articole sau c�r�i. Fiind cel mai activ nivel al lecturii, impune asumarea celui mai
mare efort posibil, dar beneficiile �i satisfac�iile sunt at‚t de mari, Ónc‚t,
realmente, putem spune c� merit�.
Prin parcurgerea con�tient� a tuturor celor patru niveluri, vom ajunge s�

devenim cititori preten�io�i, adic� s� punem Óntreb�rile care ne fr�m‚nt� Ón
ordinea potrivit�. Din experien�ele Ómp�rt��ite Óntre cititorii de voca�ie, reiese c�
ace�tia obi�nuiesc s��i pun� patru Óntreb�ri elementare care au leg�tur� cu
aproape orice carte: 
1) ÑDespre ce vorbe�te cartea, luat� ca Óntreg?î ñ prin care se caut�

descoperirea temei majore a c�r�ii �i identificarea modului Ón care autorul
dezvolt� tema Óntro ordine logic� prin Ómp�r�irea acesteia Ón subteme �i subiecte
diferite�
2) ÑCe anume ne spune Ón detaliu �i cum?î ñ urm�rinduse descoperirea ideilor

principale, aser�iunilor �i argumentelor care constituie mesajul particular al
autorului�
3) ÑC‚t de adev�rate sunt subiectele �i argumentele din carte?î ñ r�spunsul

fiind condi�ionat de lecturile noastre anterioare �i de conexiunile pe care reu�im
s� le facem, toate acestea depinz‚nd de experien�a noastr� desprins� at‚t din
c�r�i, c‚t �i din via��, raportat� la sistemul nostru de valori�

4) ÑCe c‚�tig am ob�inut Ón urma celor citite?î
ñ prin care dorim s� afl�m Ón ce m�sur� cartea
nea informat, nea adus la un nivel superior de
revela�ie cognitiv� �i spiritual� �i ce alte dileme
mai apar la orizont.
Toate acestea nu fac dec‚t s� confirme c�

lectura este ca o p‚nz� de p�ianjen �esut� cu
migal� de cel care are dorin�a �i motiva�ia unei
permanente satisfaceri a setei de frumos, de
nou, de inedit.

Conf. univ. dr.
Mihaela Du�u,

F.M.M.A.E. ñ Rm. V‚lcea

Motto: „Unele cărţi există pentru a fi gustate, altele pentru a fi înghiţite şi doar foarte puţine pentru a fi mestecate şi digerate”.Motto: „Unele cărţi există pentru a fi gustate, altele pentru a fi înghiţite şi doar foarte puţine pentru a fi mestecate şi digerate”.
Francis BaconFrancis Bacon
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Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea
Centrul de Turism şi Dezvoltare Durabilă

“STROP DE BUCURIE ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE”

www.univcb.ro

“STROP DE BUCURIE ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE” este o
acţiune de ajutorare, pe bază de voluntariat, organizată de
Centrul de Turism şi Dezvoltare Durabilă din cadrul Facultăţii
de Management Marketing în Afaceri Economice, Rm. Vâlcea.
Această acţiune se află deja la a IV-a ediție şi este coordonată
de conf.univ.dr. Carmen Iordache şi lect.univ.dr. Camelia
Marin.  

De ce este organizată această acţiune? Pentru  că  există
persoane pentru care SĂRBĂTORILE DE IARNĂ reprezintă zile
ca oricare altele : reci, săraci, fără nimic special şi la fel de
lungi ca şi celelalte. Bătrâni uitaţi sau ai nimănui, familii cu
copii pentru care nu există sărbătoare, oameni pentru care
fiecare zi este o povară. 

În graba noastră uităm cât de fericiţi suntem pentru
simplul motiv că avem un acoperiş deasupra capului şi
putem pune ceva – orice – pe masă, de sărbători. De
sărbători ne place să primim daruri, ne bucură atât de tare
încât le  asteptăm tot anul.

Acțiunea de ajutorare pe bază de voluntariat - STROP DE

BUCURIE ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE s-a desfăşurat după
următorul program:

- începând cu data de 24 noiembrie până pe 3 decembrie, a fost demarată
acţiunea de colectare de alimente, haine, fructe, produse de curăţenie.

- în zilele de 5 și 6 decembrie 2014 a avut loc acţiunea propriu-zisă de donare

fonduri.

Acțiunea STROP DE BUCURIE ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE a vizat anul acesta
Centrul de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, unde sunt circa 60 de bătrâni
internaţi, cărora li s-au împărţit pachete ce conţineau o pungă de portocale, o
sticlă de ceai, şosete, fular, napolitate, gogoşi, cozonac, ciocolată şi pufuleţi. 

De asemenea, au fost strânse donaţii şi pentru 9 familii, cu situaţie
materială precară, identificate de studenţii de la specializarea Economia
Comerțului Turismului și Serviciilor şi Turism, Gestiune Hotelieră şi Politici în
Industria Ospitalităţii. Aceste familii au reprezentat cazuri sociale deosebite:
Familia nr. 1 -
Vlădeşti, un băiat de 16 ani care stă cu bunicii şi are tatăl paralizat,  ce nu are
o parte din creier şi craniu, Familia nr. 2 - Păuşeşti – Măglaşi, doi copii de 2 şi
4 ani, casa le-a ars şi stau într-o casă bătrânească părăsită, în condiţii inumane
de trai, Familia nr. 3. Rm. Vâlcea – un băiat 8 ani, o fetiţă – 10 ani şi mama, copii
foarte deştepţi, băiatul se consideră micul Einstein, fiind pasionat de fizică şi
genetică moleculară iar fetiţa scrie poezii, Familia nr. 4 Rm. Vâlcea, 2 copii din
care unul autist, mama semipareză, Familia nr. 5 Jiblea – 8 copii care stăteau
cu mama şi bunica, Familia nr. 6 Stoileşti – o fetiţă premiantă în clasa a V-a şi
un băiat elev la Seminar, dormeau într-o cameră în care trebuia să stăm

aplecaţi pentru a nu ne lovi de tavan, Familia nr. 7 Dăeşti – Popeşti – 2 fetiţe şi un
băiat, stau cu mama şi bunicii, fără a avea vreun venit, Familia 8 – Ocnele Mari –
11 copii care locuiau într-o casă cu două cămăruţe şi Familia nr. 9 – o fetiţă 2 ani

şi 4 luni şi tatăl adoptiv în vârsta de 60 ani,
fetiţa fiind părăsită de mamă la 3 luni de zile.

Fiecărei familii i s-a dăruit câte un brad,
ornamente precum şi pachete cu alimente,
dulciuri, haine şi produse de igienă şi
curăţenie.

Istoviţi şi morţi de foame, la sfârşitul
acţiunii, voluntarii au poposit la Mânăstirea
Lacul Frumos, unde călugării i-au servit cu
ciorbă de fasole, pilaf, gogoşi şi colivă,
adeverindu-se astfel zicala “Dar din dar se
face”.

Mulţumim tuturos studenţilor, cadrelor
didactice şi oamenilor cu suflet mare care au
crezut în cauza noastră şi au ajutat ca această
acţiune caritabilă să fie posibilă. De
asemenea, mulţumim din suflet celor care s-
au alăturat echipei de voluntari ce s-au
implicat cu sufletul si inima în tot ceea ce au
făcut şi au dăruit, care au reuşit să aducă mii
de zâmbete si bucurii copiilor cu situaţie
socială precară sau bătrânilor care nu au nici
măcar o îmbrăţişare. PENTRU TOŢI CARE AU
PARTICIPAT LA ACEASTĂ ACŢIUNE, TOT
RESPECTUL!!!

Să fiţi sănătoşi, să aveţi sărbători liniştite, să
vă bucuraţi de familiile voastre şi să vă

deschideţi inima către cei care au nevoie, fie şi numai de o mângâiere sufletească.
LA MULŢI ANI 2015!

Conf.univ.dr. Carmen Iordache
Lect.univ.dr. Camelia Marin


