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Universitatea noastră
a găzduit la centrul
din Rm. Vâlcea prima
ediţie a Forumului
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DIALOG
studenþesc brâncovenesc

„Ne-am gândit că
puţină aventură
nu strică nimănui
şi am venit.“
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„Profilul de succes se conturează prin punctualitatea zilnică, 
ambiţia şi perseverenţa de a afla cât mai multe!”

Lect.  univ. dr. Camelia Chirilă face parte din
colectivul cadrelor didactice al Facultăţii de Management
- Marketing în Afaceri Economice al Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”.  Ea împreună cu alte două
cadre didactice au participat la „International Staff
Exchange Week” în cadrul Universităţii Mykolas
Romeris din Lituania. În interviul de mai jos, am
discutat despre motivele pentru care a ales o astfel de
mobilitate, despre diferenţele care există între un student
român şi unul lituanian, între România şi Lituania şi
despre mesajul care ar trebui transmis cuiva care nu a
optat încă pentru o experienţă internaţională.

1. DSB: Cum a fost experienţa predării în limba
engleză pentru studenţii străini?

Lect. univ. dr. Camelia Chirilă: În urma
participării la programul de mobilitate Erasmus
Teaching la Mikolas Romeris University din Vilnius,
Lituania, pot spune că am predat şi am descoperit
prin predare, deopotrivă. Am prezentat o temă de
comunicare în afaceri şi am descoperit că topicul a
stârnit interesul studenţilor şi i-a determinat să intre
într-o interacţiune creativă şi chiar în polemici
neaşteptate. 

De asemenea, am găsit în această universitate
studenţi care au fluenţă într-o limbă străină şi
lejeritate în a răspunde oricărei întrebări, dorinţa de a
şti mai mult şi de a face faţă unei sarcini studenţeşti.

2. DSB: Ce fel de pregătiri prealabile implică acest
demers întreprins?

Lect. univ. dr. Camelia Chirilă: Alegerea unei
teme şi aprobarea ei de către universitatea noastră şi
de universitatea parteneră, pregătirea programului de
predare, participarea la interviul de selecţie şi mult
succes!

3. DSB: Ce anume v-a determinat să alegeţi
Lituania în detrimentul altor ţări?

Lect. univ. dr. Camelia Chirilă: În ultimii trei ani
am lucrat cu studenţi din Lituania şi am observat
multitudinea informaţiilor pe care le deţin, modul în
care colaborează cu studenţii şi profesorii de la
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti,
precum şi o formă lejeră de adaptare socială, ceea ce
m-a făcut să-mi doresc să cunosc universitatea,
cultura şi societatea în care ei se dezvoltă într-un spirit
atât de echilibrat şi progresist. Iar ceea ce am găsit
acolo a fost cu mult peste nivelul aşteptărilor mele. 

Nu în ultimul rând, alegerea acestei ţări a fost
determinată şi de o fostă studentă Erasmus, Emiliya
Taranenko, care m-a convins anul trecut, prin
proiectul pe care l-a realizat, că merită să vizitez
Lituania.

4. DSB: Există diferenţe între un student român
şi un student lituanian?

Lect. univ. dr. Camelia Chirilă: Cred că
seriozitatea studenţilor lituanieni şi dorinţa lor de a
progresa m-au surprins în mod plăcut. În primul
rând, toţi tinerii cu care am stat de vorbă la
universitate, în campusul universităţii sau pe stradă, au

demonstrat excelente abilităţi de comunicare în limba
engleză. În al doilea rând, studenţii pe care i-am
întâlnit la Mikolas Romeris University au dovedit
competenţe reale pentru o societate a cunoaşterii. 

Profilul de succes se conturează prin punctualitatea
zilnică, ambiţia şi perseverenţa de a afla cât mai multe,
dezvoltarea armonioasă a abilităţilor profesionale,
deschiderea spre o socializare serioasă şi sănătoasă. Iar
timpul  pe care studenţii lituanieni şi-l petrec în
biblioteca universităţii (2-6 ore/zi) le facilitează
accesul la informaţii şi dobândirea de cunoştinţe într-
un ritm rapid. 

5. DSB: În ce fel  aţi descrie particularităţile acestei
ţări în comparaţie cu România?

Lect. univ. dr. Camelia Chirilă: : Fostă republică
sovietică socialistă, Lituania este astăzi o ţară care
continuă să crească în amploare. Am descoperit acolo
o ţară baltică interesantă, un popor cald şi dorinţe
măreţe. Pentru mine, a fost o experienţă din care am
învăţat despre mentalităţi şi atitudini. 

6. DSB: Ce i-aţi spune unui coleg al dvs. care încă
nu a accesat o astfel de mobilitate?

Lect. univ. dr. Camelia Chirilă: Consider că
efectuarea unui stagiu de predare în străinătate
contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale
şi interculturale, duce la dezvoltarea de conţinuturi şi
practici inovatoare, vine în sprijinul calităţii predării şi
construirii unor relaţii de colaborare, dintr-o
perspectivă multiplă, atât de cercetare, cât şi didactică.

� Dimensiunea internaţională a Universităţii Constantin Brâncoveanu
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Antreprenoriatul – lansarea şi administrarea unei afaceri

Marţi, 28 mai 2013, la sediul Universităţii Constantin
Brâncoveanu din Brăila s-a desfăşurat seminarul cu tema
„Antreprenoriatul – lansarea şi administrarea unei afaceri”.
Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Management
– Marketing în Afaceri Economice Brăila împreună cu
Asociaţia Antreprenorilor din România şi Oficiul pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

Deschiderea evenimentului
În deschidere, decanul Facultăţii de Management -

Marketing în Afaceri Economice Brăila, conf. univ. dr.
Camelia Vechiu, a prezentat invitaţii şi a punctat obiectivul
seminarului pentru cariera studenţilor: „Invitaţii noştri de
astăzi sunt: Camelia Drăgan, care este preşedintele
Asociaţiei Antreprenorilor din România, şi Daniela
Cojocaru din partea Oficiului pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii Brăila. Ştim cu toţii că baza unei economii o
reprezintă întreprinderile mici şi mijlocii. Întotdeauna
acţiunile de antreprenoriat trebuie să primeze, să fie
încurajate de stat şi de toate celelalte instituţii.
Antreprenoriatul înseamnă acea iniţiativă de a încerca să
realizezi ceva cu propriile forţe, să îşi gestionezi timpul şi
profitul şi să încerci să atragi pe lângă tine oameni la fel de
valoroşi. Acest concept de antreprenoriat a apărut undeva
prin secolul al XVII-lea în Frana, iar economistul Jean
Baptiste Say spunea că: „A fi antreprenor înseamnă să iei un
lucru dintr-un mediu unde productivitatea este scăzută şi
să-l duci într-un alt mediu, unde este productivitate mai
mare şi să obţii profit”. De exemplu, cărbunele, îl extragem
dintr-o zonă în care productivitatea este scăzută şi îl
prelucrăm în altă parte şi obţinem produsul finit cu o

productivitate mult mai
mare şi cu un plus de
valoare. Antreprenoriatului
trebuie să i se acorde o
atenţie foarte mare,
întreprinderile mici şi
mijlocii trebuie încurajate,
susţinute, iar voi, studenţii
puteţi fi antreprenori şi
puteţi începe o afacere
pentru a putea fi propriii
voştri stăpâni, aşa cum unii
dintre voi deja sunteţi. Noi
vă încurajăm pe toţi să aveţi
astfel de iniţiative pentru că
puteţi să faceţi o afacere, vă
trebuie doar curaj şi
informaţii”.

Au luat cuvântul apoi
reprezentanta Asociaţiei

Antreprenorilor din România şi cea a Oficiului pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

Camelia Drăgan: „Sunt preşedintele acestei asociaţii a
antreprenorilor, dar, înainte de toate, sunt brăileancă şi vreau
să vă aloc o parte din timpul meu vouă - tinerilor, pentru a
reuşi să dezvoltăm puţin oraşul. M-aş bucura să am şi eu o
contribuţie mică în succesul afacerilor derulate de tinerii din
Brăila. Asociaţia Antreprenorilor din România a fost
înfiinţată în anul 2007 la Timişoara, este formată din
antreprenorii care sunt şi facilitatori în cadrul unui program
de dezvoltare antreprenorială şi relaţionare cu tinerii, numit
Entrepec. Obiectivul asociaţiei noastre este susţinerea
tinerilor întreprinzători din România şi crearea de afaceri
inovative care să aducă un plus de valoare în cadrul
economiei româneşti.

Când vă gândiţi să vă faceţi o afacere, gândiţi-vă mai întâi
la ce vă face plăcere, ce vă pasionează? În momentul în care
demaraţi o afacere, este bine să vă calculaţi şi riscurile.
Primul pas este planul de afaceri pe care am înţeles că îl
realizaţi şi aici, la universitate, la anumite discipline pe care
le studiaţi. E important să folosiţi acest plan de afaceri
pentru a avea o viziune de ansamblu a ceea ce vreţi să faceţi
mai departe.Nu trebuie să vă temeţi de eşec, pentru că marii
antreprenori de succes din lume au fiecare la activ cel puţin
3 eşecuri. Important este să aveţi perseverenţa de a vă urmări
obiectivele pe care le-aţi stabilit. Voi, tinerii, sunteţi speranţa
şi viitorul acestui oraş.

Probabil că mulţi dintre voi vreţi să plecaţi de aici şi o să
simţiţi că acele rădăcini cu care aţi plecat de aici vă trag
înapoi. Este bine să preluaţi ideile din alte părţi şi să veniţi

înapoi aici, să deschideţi afaceri. Mesajul meu către voi ar fi:
aţi învăţat foarte mult aici, în cadrul universităţii, aveţi
posibilitatea să investiţi în voi mai departe, pentru că aceasta
este cea mai importantă şi cea mai durabilă. Prin urmare, vă
recomand să citiţi mai multe despre antreprenoriat, să
căutaţi pe Internet. Poate că nu toţi aveţi abilităţi
antreprenoriale, dar pentru aceia care vor să se testeze,
sunteţi bineveniţi în work-shop-urile antreprenoriale să
vedeţi ce abilităţi aveţi şi spre ce vă puteţi îndrepta mai
departe”.

Finanţare prin programe europene
Daniela Cojocaru: „Suntem azi alături de voi pentru a vă

spune că se poate ca un tânăr din Brăila să facă o afacere
chiar mâine. Şi lucrul acesta este posibil şi datorită faptului
că există programe de finanţare pentru tinerii antreprenori.
Un astfel de program este cel finanţat de bugetul statului,
cunoscut în rândul tinerilor drept „Programul 10.000 €”.
Este al treilea an de când tinerii pot beneficia de finanţare
prin intermediul acestui program. Au fost finanţate şi la
Brăila afaceri prin intermediul acestui program din 2011
până în prezent. Practic, orice tânăr care nu a împlinit încă
35 de ani şi care nu a avut niciodată vreo afacere, nu a fost
acţionar poate să înregistreze la Oficiul Comerţului o
societate comercială. Pentru aceasta, beneficiază de un
sprijin din partea statului, este scutit de plata taxelor de
înmatriculare la Registrul Comerţului pentru înfiinţarea
unui SRL debutant.

Mai mult decât atât, doar în sprijinul acestor SRL-uri,
programul prezintă acea finanţare de 10.000€
nerambursabili şi care poate să reprezinte maximum 50%
din totalul investiţiilor eligibile pe care şi le propune fiecare.
Din momentul înfiinţării, timp de 3 ani SRL-ul debutant
poate să acceseze această finanţare, apoi pentru minimum 2
şi maximum 4 dintre angajaţii pe care îi va avea SRL-ul
există o scutire de contribuţii la asigurările sociale, există o
paletă largă de măsuri de sprijin pentru afacerile lansate de
tineri. Planul de afaceri este relativ uşor de făcut, iar pentru
voi, studenţii Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, cei
care vă pregătiţi să deveniţi economişti, este mult mai
simplu. Nu este o competiţie de proiecte, acestea se
analizează în funcţie de data depunerii acestora. Important
este ca voi să vreţi să faceţi acea afacere”.

Informaţiile transmise au stârnit interesul şi curiozitatea
studenţilor, care au adresat în continuare multe întrebări
despre modalităţile concrete de creare a unui SRL şi de
realizare a planului de afaceri. Seminarul s-a constituit într-
un punct de plecare, mulţi dintre studenţi au fost activi, au
pus întrebări şi au dovedit că vor să aibă astfel de iniţiative
de a lansa afaceri în Brăila.

Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU A GĂZDUIT
FORUMUL EDUCAŢIONAL„MAGISTER”

În data de 28 mai a.c., Universitatea „Constantin Brâncoveanu” a găzduit la
Rm. Vâlcea prima ediţie a Forumului Educaţional „Magister”, organizat în urma
parteneriatului cu Inspectoratul Judeţean Vâlcea, Casa Corpului Didactic şi
Editura Niculescu.

Întâlnirea profesorilor de limba şi literatura română şi de matematică din
învăţământul preuniversitar, prilejuită de această ocazie, a avut loc în Amfiteatrul
Universităţii „Constantin Brâncoveanu”.

Informarea cadrelor didactice cu privire la manualele şcolare
auxiliare din cadrul Editurii Niculescu a oferit prilejul clarificării şi
dezbaterii unor aspecte definitorii referitoare la materialele editate
pentru clasa pregătitoare şi la noile serii de manuale avute în vedere
pentru învăţământul preuniversitar. E-learning, whiteboard-urile
(tabla inteligentă), platformele digitale, utilizarea eficientă a
internetului în procesul de predare şi învăţare au fost câteva dintre
subiectele de interes comun, însoţite de discuţii cu privire la noul
suport digital prevăzut pentru manualele şcolare. Sesiunea de
dezbateri a fost urmată de o prezentare de carte, din domenii diverse,
publicată de Editura Niculescu în holul Facultăţii de Management -
Marketing în Afaceri Economice din cadrul Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”.

Cei prezenţi au avut ocazia de a fi informaţi cu privire la oferta
educaţională a Universităţii Constantin Brâncoveanu, incluzând atât

studiile de licenţă, cât şi pe cele de masterat, baza materială, activitatea de
cercetare a cadrelor didactice şi a studenţilor brâncoveni, activitatea publicistică
din cadrul Editurii „Independenţa Economică” şi nu în ultimul rând,
oportunitatea studenţilor brâncoveni de a accesa programul Erasmus de burse,
oportunităţi de studiu şi internship-uri în spaţiul comunităţii europene şi SUA,
prezentarea fiind susţinută de către Directorul Departamentului de Relaţii
Internaţionale şi Relaţii Publice - Tudorel Popescu.
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Universitatea Constantin Brâncoveanu a găzduit conferinţa judeţeană
a organizaţiei de femei a PSD Argeş

Universitatea Constantin Brâncoveanu a găzduit
vineri, 7 iunie 2013, conferinţa judeţeană a
organizaţiei de femei a Partidului Social - Democrat,
filiala Argeş, organizată cu ocazia alegerii unui nou
preşedinte, în persoana deputatului Simona Bucura -

Oprescu.
În Aula Magna a

Universităţii au fost prezente
175 de membre ale partidului
alături de vicepreşedintele
organizaţiei de femei la nivel
naţional, europarlamentarul
Corina Creţu şi de secretarul
organizaţiei, Maria Lazăr.
Din cele 167 de voturi
exprimate, Simona Bucura -
Oprescu a câştigat detaşat, cu
149 de voturi, în faţa fostului
preşedinte - Tatiana Preduţ –
care a avut doar 18 voturi.
Evenimentul a fost deschis

de către Preşedintele
Consiliului Judeţean Argeş
Constantin Nicolescu, alături
de care au stat la prezidiu
Primarul Mioveniului, Ion

Georgescu, deputaţii Mircea Drăghici, Radu Vasilică
şi Gheorghe Marin, dar şi edilul Municipiului Piteşti,
Tudor Pendiuc. În continuare, fostul preşedinte
interimar al Organizaţiei de femei a PSD Argeş,

Mariana Badiu, a prezentat raportul activităţii de
până în prezent: „Natura activităţii noastre a îmbrăcat
o activitate nouă. Femeile pesediste au fost în primele
rânduri, alături de colegele din USL, când în Piaţa
Vasile Milea ne-am strigat nemulţumirile în ianuarie.
Organizaţia PSD Argeş le-a oferit doamnelor posturi
de consilier judeţean, deputat şi primar. Femeile social
- democrate au fost mandatate pe funcţii de
conducere la Casa de Pensii, Şcoala Populară de Arte,
Casa Judeţeană de Pensii“.
Actualul vicepreşedinte al Organizaţiei de femei a

PSD, Corina Creţu, a accentuat importanţa femeilor
în politică: „Îmi face o deosebită plăcere să revin în
Argeş şi profit de ocazie să vă felicit pentru rezultatele
de la alegerile parlamentare. Aţi luat tot ce se putea
lua! Cine va câştiga va face din organizaţia de femei
una puternică şi importantă.”
Dintre obiectivele pe care şi le-a propus noul

preşedinte al organizaţiei pentru femei al PSD Argeş,
putem aminti: analize gratuite de-a lungul perioadei
de sarcină, sprijin pentru femeile de afaceri, realizarea
unei platforme de comunicare on-line, crearea unui
site şi a unor publicaţii de tip newslater, cinci femei
primar şi 30% femei dintre consilierii locali.

Adriana Cocîrţă

De vorbă cu Rita Varela despre experienţa sa Erasmus în cadrul
Universităţii Constantin Brâncoveanu

Rita Varela este una dintre studentele din Portugalia care
au ales România ca ţară de destinaţie pentru programul lor de
mobilitate Erasmus. Din discuţia cu ea am aflat ce anume a
motivat-o pentru a face o astfel de alegere, care sunt gândurile
şi aşteptările ei de la ţara noastră şi de la Piteşti şi care sunt
planurile sale de viitor.

1. DSB: Salut! Ne bucurăm foarte mult să te avem aici.
Povesteşte-ne de unde vii!
Rita Varela: Salut! Eu sunt Rita, vin din Portugalia şi

studiez la ISCAP (Instituto Superior de Contabilidade e
Administracao do Porto). Pot să spun că deşi este o ţară
mică, eu consider că Portugalia este frumoasă. Are peisaje
frumoase şi sunt multe locuri de vizitat, în special
monumentele istorice. Perioada perfectă în care puteţi să
vizitaţi Portugalia este vara, deoarece vremea este bună şi
puteţi să mergeţi la plajele noastre.
Din punctul meu de vedere, Porto este un oraş uimitor,

care merită vizitat. Oamenii sunt calzi, primitori şi dispuşi
să te ajute oricând. Oraşul poate fi vizitat de persoane de
orice vârstă pentru că avem cluburi, parcuri, călătorii cu
barca şi orice altceva ţi-ai putea dori.

2. DSB: Cum este universitatea de unde vii?
Rita Varela:Universitatea mea se află la cinci minute de

mers pe jos din campus. În ceea ce priveşte educaţia, la noi
există profesori foarte bine pregătiţi, un mediu propice
învăţării, avem esplanade şi parcuri unde studenţii pot să
îşi petreacă timpul liber dintre cursuri.

3. DSB: Care au fost motivele care te-au determinat să
alegi România pentru a avea parte de o experienţă
Erasmus?
Rita Varela: Am luat decizia de a veni cu Erasmus în

România în ultimul moment, eu împreună cu Rafaela. Am
pus pe hârtie toate opţiunile pe care le aveam şi România
ni s-a părut cea mai interesantă. Ne-am gândit că puţină
aventură nu strică nimănui şi am venit.

4. DSB: Care sunt primele tale impresii despre
România şi despre Piteşti?
Rita Varela: Sincer, am fost puţin surprinsă de România

şi de Piteşti, deoarece nu ştiam la ce să mă aştept şi mă
simţeam puţin străină. Însă, după ce i-am cunoscut pe
Mădălina şi pe Tudorel Popescu, care au fost atât de
prietenoşi şi ne-au ajutat pe toate, m-am gândit apoi că
sunt pe mâini bune. Portugheza este puţin asemănătoare
cu româna, aşa că am putut să înţeleg câteva cuvinte şi să
învăţ puţină română la nivel de conversaţie.

5. DSB: Care este impresia pe care ţi-a creat-o
Universitatea Constantin Brâncoveanu?
Rita Varela: Universitatea este destul de diferită faţă de

cea din Porto, poate şi pentru că este mai nouă. Mi-a
plăcut mult ce am văzut: sălile de curs, studiourile, Aula
Magna, biblioteca şi cafeneaua. Cât despre studenţi, cred
că sunt grozavi. Am câţiva colegi la cursul de limba şi
civilizaţia română cu care m-am împrietenit încă din
primele zile. Consider că sunt nişte persoane foarte bune.

6. DSB: Care sunt planurile tale pentru următoarea
perioadă de timp?
Rita Varela: În primul rând, vreau să cunosc mai mulţi

oameni. Până acum am cunoscut tineri din Spania,
Lituania, Polonia şi, bineînţeles, România şi cred că sunt
absolut fantastici! Am discutat în multe rânduri despre
diferite teme şi diversitatea opiniilor şi a discuţiilor mi-a
plăcut cel mai tare. Am învăţat o mulţime de lucruri de la
şi împreună cu ceilalţi, din experienţa şi din cultura lor.
Niciodată nu ai suficiente informaţii, iar îmbunătăţirea
cunoştinţelor este un proces permanent.

7.DSB:Ce anume ţi-ai dori să vezi, înmod deosebit, în
România? Sau ai vizitat ceva până acum?
Rita Varela: Din ceea ce am aflat despre România, ar

trebui să văd oraşul Sibiu şi Constanţa. Am vizitat deja
Bucureştiul, unde mi-a plăcut, în mod deosebit, centrul
vechi, Braşovul şi Castelul lui Dracula, care este absolut
unic. În afara României am vizitat Budapesta, pe care mi-
am dorit să o văd dintotdeauna. Impresia pe care mi-a
lăsat-o a fost aceea că mă aflu într-o altă lume, deoarece
oraşul este foarte diferit ziua comparativ cu noaptea. În
mod cert, trebuie să-l mai văd o dată.

8. DSB: Spune-ne care sunt aşteptările tale pentru
următoarele câteva luni.
Rita Varela: Îmi doresc să continuu să explorez

România, principalul lucru pe care mi l-am propus în
momentul în care am decis să accesez o mobilitate
Erasmus şi să vin aici.

9.DSB: Îţi urăm să ai parte de o experienţă Erasmus de
neuitat!
Rita Varela: Vă mulţumesc!

Adriana Cocîrţă
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Zilele liceului Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni

Moment aniversar - 30 de ani de activitate
� Simpozion Local: „Adolescenţii în Europa”
� Masă rotundă: „Proiecte europene în şcoala

românească”
� Concurs de cultură generală între clase
31-mai 2013 - Zi aniversară 30 de ani de la înfiinţarea

liceului - spectacol aniversar
Începând cu ora 9.00: „Ultima oră de dirigenţie” - un

gând frumos adresat de către elevii claselor terminale
profesorilor. La ora 10:20, elevii au cântat „Gaudeamus”,
după care a urmat cuvântul directorului liceului prof.
Maricica Ţenea şi al directorului adjunct prof. înv. primar
Corina Deonise, adresat invitaţilor şi elevilor.

Spectacolul elevilor a fost variat :
� Recitări de poezii - învăţământ preşcolar şi primar
� Elevii clasei a VIII - au prezentat un colaj de melodii
� „Ani de liceu”- Cristina Dobre
� Dans sportiv - Ioana Androne şi invitatul său
� Liceenii în – „Parada personajelor” – I.L. Caragiale
� Ansamblul „Ciuleandra” a încântat auditoriul cu

câteva dansuri populare
Au adresat cuvinte frumoase auditorului directorii

unităţilor şcolare: Nicolae Stanciu şi prof. Vasile Matei.
Absolventul unităţii noastre şcolare Tudorel Popescu,

directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi
Relaţii Publice, a vorbit cu emoţie generaţiei actuale şi
cadrelor didactice prezente, transmiţând şi salutul
rectorului Universităţii Constantin Brâncoveanu, prof.
univ. dr. Ovidiu Puiu. Lect. univ. Mădălina Butac -
absolventa unităţii noastre a transmis mesajul directorului
ICDP Mărăcineni – Mihai Coman.

Am fost onoraţi de prezenţa lui Constantin Zaharia,
managerul firmei „Zaris”- agent economic - partener al
unităţii noastre şcolare, iar primarul localităţii Mărăcineni
–Nicolae Dascălu a fost alături de noi la acest eveniment.
La eveniment au fost prezenţi peste 40 de invitaţi,
profesori care au activat în liceu, dar şi alte persoane
importante pentru unitatea noastră şcolară.
Spectacolul s-a încheiat simbolic cu o horă, în care s-au

prins elevii alături de profesori.
Prezentarea unităţii
Liceul Tehnologic Nr.1 Mărăcineni este structurat pe

patru niveluri de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial
şi liceal. Activitatea instructiv - educativă se desfăşoară în
6 locaţii: liceu, 2 şcoli generale, 3 GPN-uri.
Resurse umane: 4 educatori, 3 profesori învăţământ

preşcolar, 2 învăţători, 9 profesori învăţământ primar, 41
de profesori - cadre didactice de specialitate, cu experienţă
în munca didactică.
Resurse materiale: sălile de clasă dispun de mobilier

corespunzător vârstei, de material didactic diversificat şi de
un ambient plăcut; laboratoare: informatică, biologie,
chimie/fizică, industrie alimentară, CDI, bibliotecă,
secretariat, sală de sport dotată cu aparatură sportivă.
Transportul elevilor este asigurat de microbuzul şcolar din
dotare. Curtea şcolii este amenajată şi modernizată recent.

Prezentarea activităţii şi a programelor desfăşurate la
nivel de unitate

Comenius
1. „Ecosisteme enfant – l'ethologie au service du chiot

de l'homme” – „Ecosistemul copilului, metodă etologică în
ajutorul puiului de om“

2. „Perfectionnement pour professeurs de FLE et
formateurs de formateurs” –„Perfecţionarea pentru
profesorii de limba franceză şi a formatorilor de formatori,
Centrul de Lingvistică Aplicată - Universitatea din
Franche-Comte
3. Teaching and learning methods in a modern lifelong

learning Europe” – „Metode de predare şi învăţare într-o
Europă modernă de învăţare pe tot parcursul vieţii“

Leonardo da Vinci
1.PROIECT NR. LLP-LdV/IVT/2010/RO/024:

„Promovarea produselor ecologice şi a serviciilor
agroturistice”, Partener: Fattoria Biologica Patrice, Italia,
Spoleto
2.PROIECT NR. LLP-LdV/IVT/2011/RO/124:

„Consumator roman – consumator european”
Partener gazdă: PANADERIA HERMANOS

ESPIGAREA S.L.; Partener intermediar: M.E.P.
EUROPROJECTS GRANADA, Ţara: Spania
3.PROIECT NR. LLP-

LdV/VETPRO/2012/RO/311: „Tehnici de promovare a
alimentelor tradiţionale şi a tehnologiilor de fabricare
prietenoase mediului”
Parteneriate cu instituţii publice şi O.N.G.-uri: Muzeul

Judeţean Argeş, Biblioteca Judeţeană, Societatea Apă -
Canal 200 S.A, Organizaţia „Salvaţi Copiii”- filiala
Piteşti, Inspectoratul Judeţean al Jandarmeriei Române şi
agenţi economici parteneri: S.C. Radic Star S.A.
Ştefăneşti, S.C. Zaris Autocom S.R.L.Mărăcineni,
S.C. DincuDana S.R.L. Bradu, S.C. Vel Pitar S.A. Piteşti.

Oferta educaţională pentru 2013-2014
I. Liceu - clasa a IX-a, curs de zi
Profil: Resurse umane şi protecţia mediului
Domeniu: industrie alimentare
Specializarea: Tehnician analize produse alimentare
II. Liceu seral - clasa a IX - a
Profil: servicii
Specializarea: Tehnician în activităţi de comerţ:
Condiţii: - vârsta de 18 ani; obligatoriu 8 clase; se pot

înscrie pe parcurs şi persoane care au doar 9 sau 10 clase.
La clasa de seral nu se percepe taxă.
III. Şcoala postliceală: tehnician protecţia plantelor
Condiţii: - vârsta de 18 ani; obligatoriu 12 clase; nu se

cere bacalaureatul. La clasa de postliceală nu se percepe
taxă.
IV. 2 Clase pregătitoare: Şcoala Mărăcineni şi Şcoala

Argeşelu

Prof. Ana-Maria BADEA

„Dacă nu ai o bază teoretică bine pusă la punct,

nu te poţi descurca în practică!“

Ruxandra Rădoi este unul dintre absolvenţii
Universităţii Constantin Brâncoveanu care a reuşit să îşi
găsească un loc de muncă imediat după terminarea
studiilor. Cu ea am stat de vorbă despre cum a fost
perioada studenţiei, despre ce anume a motivat-o să
aleagă domeniul relaţiilor publice în detrimentul altora şi
despre cât de necesară este o pregătire profesională serioasă
în drumul către job-ul visat.

DSB: 1. Suntem interesaţi să aflăm care este anul
în care aţi absolvit. Cum a fost studenţia pentru dvs.
în acea perioadă?

Ruxandra Rădoi: Anul în care am absolvit
facultatea este 2010, iar masteratul, în 2012. Perioada
studenţiei a fost cea mai frumoasă, atât datorită
faptului că am învăţat foarte multe, cât şi facilităţilor
pe care le-am avut. Universitatea Constantin
Brâncoveanu este, din punctul meu de vedere, cea mai
complexă din Piteşti.

DSB: 2. Dacă ar fi să faceţi un portret al
universităţii şi al cadrelor didactice din UCB, care ar

fi principalele trăsături pe care le-aţi menţiona?
Ruxandra Rădoi: În primul rând, aş menţiona

profesionalismul, seriozitatea şi, nu în ultimul rând,
modul în care cadrele didactice interacţionează cu
studenţii.

DSB: 3. Ce anume v-a determinat să alegeţi o
carieră în domeniul relaţiilor publice?

Ruxandra Rădoi: Încă de când eram în liceu mi-am
dorit o carieră în acest domeniu care, spre deosebire
de altele, are o gamă largă de activităţi. M-a atras
faptul ca aici cunoşti foarte mulţi oameni. De
asemenea, nu este un job de care să te plictiseşti
pentru că, în fiecare zi, te loveşti de lucruri noi şi
înveţi mereu câte ceva.

DSB: 4. În opinia dvs., piaţa muncii din România
are nevoie de specialişti în comunicare şi relaţii
publice?

Ruxandra Rădoi: Da, România are nevoie de
asemenea specialişti, deoarece noi suntem inovativi şi
putem aduce un aer nou atât în marile firme, cât şi în

cele mici.

DSB: 5. Cât de importantă consideraţi că este
pregătirea profesională temeinică şi studiile
superioare în obţinerea job-ului visat?

Ruxandra Rădoi: Foarte importantă! Dacă nu ai o
bază teoretică bine pusă la punct, nu te poţi descurca
în practică.


