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DIALOG
studenþesc brâncovenesc

Dacă ai ales să
profesezi în dome-
niul  Relaţiilor Pu-
blice, trebuie să
urmezi câţiva paşi  ca
să devii un PR de
succes.
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   � U C B  s e  p r e g ă t e ş t e  d e  B a l !

Universitatea Constantin Brâncoveanu a început
pregătirile pentru Balul Bobocilor 2012

Joi, 15 noiembrie, a avut loc
la Universitatea Constantin
Brâncoveanu prima întâlnire
pentru organizarea Balului
Bobocilor.

Anul acesta, mai mult decât
în ceilalţi ani, la prima întâlnire
ne-am bucurat să avem alături de
noi participanţi şi înscrişi pentru
concursul de Miss şi Mister.
Primele au fost câteva fete
îndrăzneţe din anul I, care au venit
mai devreme, s-au aşezat comod şi
au aşteptat entuziaste să se adune
toată lumea pentru a începe
discuţiile. Băieţii au intrat mai
timizi, s-au aşezat într-un colţ al
camerei şi au început să schimbe
păreri şi idei despre probe şi despre
alţi posibili candidaţi. Deşi
începutul a fost timid, ne-am
bucurat când am văzut grupuri de
băieţi şi fete intrând în sală, cu feţe
zâmbitoare şi gata pentru discuţii. 

După ce a venit toată lumea,
dialogul a început prompt, tinerii
dorind să afle unde va avea loc
balul, la ce dată, cine va participa şi
cine se înscrie deja, pentru ca
săptămâna viitoare să facem

echipele şi să începem repetiţiile.
Până acum, am stabilit de comun
acord că locaţia va fi Club Pink.
Tot până acum, avem înscrişi un
număr de 16 fete curajoase şi de
băieţi îndrăzneţi, care vor să îşi
arate talentul şi să câştige
concursul. Despre probe... nu vrem
să vi le dezvăluim, pentru a nu
strica surprizele pregătite de către
echipa de organizare. 

La sfârşit, cei care au fost
prezenţi la întâlnire au plecat
entuziasmaţi de propunerile care s-
au făcut, de studentele şi studenţii
înscrişi, care se vor duela pentru
titlurile mult-dorite, de
deschiderea organizatorilor faţă de
toate ideile venite din partea
tinerilor şi de evenimentul care se
anunţă cel mai frumos din ultimii
ani.

Astfel că, dacă aveţi idei
pentru probe care să le pună la
încercare imaginaţia şi
spontaneitatea concurenţilor, dacă
vă doriţi să faceţi parte din echipa
de organizare sau, mai mult, dacă
vă doriţi să vă înscrieţi pentru Miss
şi Mister, atunci vă rugăm sa ne

scrieţi pe adresele de e-mail:
cocirta_adriana@yahoo.com sau
m a d a l i n a . t i c u @ g m a i l . c o m .
Aşteptăm cu interes propunerile
voastre şi vă invităm la Bal!
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FACULTATEA DE MANAGEMENT- MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE RM.VÂLCEA,

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI INFORMARE ÎN CARIERĂ

Centrul de Consiliere şi Informare în Carieră din
cadrul Facultăţii de Management-Marketing în
Afaceri Economice Rm. Vâlcea a organizat marţi, 13
noiembrie 2012, masa rotundă cu titlul „Implicaţiile
asistentului social în problematica tinerilor
delincvenţi”, eveniment coordonat de responsabilii
centrului: lect. univ. dr. Maria Gheordunescu şi lect.
univ. dr. Denisa - Elena Parpandel.

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai
autorităţilor locale: director executiv Violeta Niţescu
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Rm.
Vâlcea, psiholog - formator Mariana Lazăr -
Inspectoratul Şcolar Rm. Vâlcea, expert social,
profesor Valeria Rusu - Fundaţia „Inimă pentru
inimă” Rm. Vâlcea, psiholog clinician - psihoterapeut
Adelina Sucea - Direcţia Generală de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Rm. Vâlcea, consilier
superior, purtător de cuvânt Gabriel Albinaru -
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Rm.
Vâlcea, studenţii anului III, specializarea „Asistenţă
Socială”, Facultatea de Management-Marketing în
Afaceri Economice Rm. Vâlcea, precum şi
reprezentaţi ai mass - media locale.

Scopul acestui eveniment a fost de a evidenţia
abilitatea asistentului social ca protector şi militant al
acestei cauze demne, faptul că trebuie să aibă în
vedere interacţiunea constantă dintre doi factori:
individul şi mediul lui de viaţă socio-economic,
politic, cultural, familial, moral etc., având cunoştinţe
despre dezvoltarea lui umană, despre personalitatea
lui, cât şi despre contextul socio-cultural şi moral în
care trăieşte.

Agenda mesei rotunde a cuprins prezentarea unor
comunicări ce au avut ca subiect delincvenţa juvenilă
şi metode pentru combaterea acestui fenomen, prin
practica meseriei de asistent social. Aceste lucrări au
tratat „Familia şi implicaţiile ei asupra delincvenţei
juvenile - Berbece Mihaela, student anul III,
specializarea Asistenţă Socială, FMMAE Rm.
Vâlcea, „Copilul consumator de droguri - Stanciu
Luciana, specializarea Asistenţă Socială, FMMAE
Rm. Vâlcea, „Metode de combatere a delincvenţei
juvenile”- Iordache Narcisa, student anul III,
specializarea Asistenţă Socială, FMMAE Rm.
Vâlcea, „Violenţa în şcoală - cauze şi consecinţe –
Trancă Andreea, student anul III, specializarea
Asistenţă Socială, FMMAE Rm. Vâlcea.

Cuvântul adresat de invitaţi a făcut referire la
multitudinea de roluri pe care trebuie să le aibă
asistentul social în acordarea de ajutor, începând de la

prevenire, conştientizare, informare, ajutor acordat
acelor persoane aflate în situaţii dificile ale vieţii lor,
până la gestionarea acestui gen de situaţii în care se
pot afla tinerii.

Acest eveniment a fost privit cu entuziasm atât în
rândul invitaţilor, cadrelor didactice, cât şi al
studenţilor, dorindu-se o continuare. Astfel pentru
următoarea întâlnire ne-am propus să dezbatem tema
„Familia, încotro?”

Lect. univ. dr. Maria Gheordunescu
Lect. univ. dr. Denisa – Elena Parpandel

„Unor elevi care termină acum clasa a XII-a, le-aş spune să opteze cu toată inima pentru
Universitatea Constantin Brâncoveanu”

Laura Stan este unul dintre numeroasele persoane care
au ales Universitatea Constantin Brâncoveanu pentru a-
şi continua studiile la nivel universitar. Acum, este
studentă în anul III la Drept, la Facultatea de Ştiinţe
Juridice, Administrative şi ale Comunicării a
Universităţii, iar anul II universitar a fost încheiat cu
media 10.
UCB doreşte să evidenţieze studenţii care au obţinut

rezultate deosebite la specializările pentru care au optat,
astfel că fiecare dintre ei a fost intervievat, iar
interviurile vor fi publicate, periodic, în ziarul „Dialog
Studenţesc Brâncovenesc”.

1. Dialog Studenţesc Brâncovenesc: Spuneţi-ne
câteva lucruri despre dvs. Dacă ar trebui să vă prezentaţi
unui amfiteatru în care ar fi colegii dvs. care nu vă
cunosc, ce le-aţi spune?

Laura Stan: Numele meu este Petculescu Laura
(căsătorită Stan). Sunt piteşteancă, absolventă a
Liceului „Zinca Golescu”, Piteşti, promoţia 1989 şi a
Facultăţii de Medicină Veterinară- Bucureşti,
promoţia 1996, actualmente studentă în anul III a
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”, Piteşti. Lucrez de 16 ani
ca medic veterinar în cadrul Laboratorului Sanitar-
Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş.
Sunt foarte pasionată de munca mea, pe care o
desfăşor cu mare drag. În acelaşi timp, la 42 de ani,
providenţa a făcut să-mi pot împlini un vis
dintotdeauna: studiul Dreptului.

2. DSB:Ce v-a determinat să optaţi pentru
Universitatea Constantin Brâncoveanu?

L.S.: Am optat pentru Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” ascultând de sfatul unei bune prietene
şi colege, absolventă şi ea a unui Masterat în cadrul
acestei universităţi. Prietena mea mi-a vorbit în
termeni foarte elogioşi şi entuziaşti despre calitatea
învăţământului din cadrul acestei universităţi şi, vă
mărturisesc,mă felicit din suflet că i-am dat ascultare.

3. DSB: Cum apreciaţi specializarea aleasă şi
mediul universitar de la UCB?

L.S.: După cum spuneam anterior, fiind o veche şi
pasionată iubitoare a ştiinţelor umaniste, am ales
specializarea Drept pentru a-mi împlini un vis. În
ceea ce priveşte mediul universitar de la UCB, l-aş
califica drept unul de o calitate excepţională, autentic,
propice studiului de cea mai înaltă clasă şi
performanţă, graţie unui colectiv didactic de o
deosebită valoare profesională şi umană , precum şi a
unui suport material la cele mai înalte standarde
europene.

4. DSB: Ce planuri aveţi pentru următorii cinci
ani?

L.S.: Visul meu este magistratura, iar, în acest sens,
depun toată diligenţa pentru a reuşi la examenul de
admitere în INM.

5. DSB: Ce le-aţi spune unor elevi care termină
acum clasa a XII-a despre Universitatea „Constantin
Brâncoveanu”?

L.S.:Acestora le-aş spune să opteze cu toată inima
pentru Universitatea „Constantin Brâncoveanu”,
pentru că, în viziunea mea şi pentru argumentele pe
care le-am expus anterior, vor face, cu siguranţă, cea
mai bună alegere cu putinţă pentru viitorul lor.
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Când hrănim mintea umană
Faptul că omul este creat să înveţe este un adevăr unanim acceptat, astfel

încât se întâmplă să nu-l conştientizăm pe deplin. Fiinţa umană a luat naştere
pentru a lua, a dobândi, a descoperi pentru sine ce înseamnă existenţa.
Învăţarea oferă multe posibilităţi în direcţia aşa – zisei lumi exterioare şi a

celei numite lumea interioară. Prin urmare, oferă posibilitatea extraordinară să
se respecte principiul perlei, adică ceea ce este nou nu înlocuieşte ceea ce este
vechi; fiecare strat nou nu îl elimină pe cel precedent. În felul acesta, strat după
strat, se formează perla din cristalul de nisip.
Se întâmplă adesea ca unii oameni să se agaţe de cunoaşterea pe care deja au

dobândit-o, să respingă şi să ignore alte idei noi. Acest lucru se petrece pentru
că ei au nevoie de siguranţă şi de certitudini, ceea ce se traduce într-un
ataşament faţă de ceea ce deja ştiu. Convingerea că se cunoaşte esenţialul, că
lucrurile care nu sunt cunoscute nu sunt importante, că nu mai este nimic
valoros de învăţat, îi face pe oameni prizionierii propriilor temeri.
Este vital ca mintea umană să fie hrănită cu informaţii noi, pline de

substanţă, pentru că ea este alcătuită în chip minunat, are puteri incredibile de
vindecare trupului şi a sufletului, ea este izvor de creaţie şi de bunăstare. Doar
învăţarea continuă îi ajută pe oameni să fie cu adevărat liberi, îi ajută să distingă
mai uşor şi să facă alegeri potrivite în diferitele situaţii de viaţă în care sunt puşi.
Oamenii care sunt curioşi, care învaţă sunt creativi, încearcă să înţeleagă şi să
aplice ideile noi referitoare la cine sunt cu adevărat; ei toţi vor avea parte de
vremuri grandioase, vor progresa, vor deveni mai puternici, vor păşi pe căi
nebănuite.
Parafrazându-l pe Francisco de Goza, putem spune că somnul minţii nu duce

decât la stagnare, involuţie şi distrugere, iar pentru omul care este călător prin
propria viaţă, important este drumul însoţit de cunoştinţe şi de experienţe din
cele mai diverse, nu destinaţia finală.

Mirela Antoci
Anul II, CRP

Pretexte, sănătate, carieră

Mulţi dintre noi suntem obsedaţi de ideea de a arăta bine, de a ne păstra
tinereţea şi de a fi buni în tot ce ne propunem. Însă, o dată cu trecerea anilor,
uităm să respectăm anumite reguli de aur pentru noi, pentru sănătatea
noastră fizică şi mentală.
De câte ori nu am întâlnit situaţii şi ne-am spus: „mie nu mi se poate

întâmpla asta”. Ei bine, obezitatea ne poate afecta pe oricare dintre noi, dacă
nu suntem atenţi la ceea ce mâncăm, când mâncăm şi, mai ales, cât mâncăm.
Studiile realizate în Statele Unite arată că obezitatea are un efect negativ

nu doar asupra sănătăţii, dar ne poate afecta şi cariera.Acest lucru este vizibil
în momentul în care oamenii îşi depun candidatura pentru o slujbă şi trec
prin procesul iniţial de selecţie. Angajatorii caută omul bun la toate, iar o
persoană multitalentată poate avea numai de câştigat, mai ales dacă arată
bine.
Cort Rudolph, unul dintre autorii studiului din Statele Unite, a spus

despre rezultatele studiului următoarele: „Printre stereotipurile de bază
asociate excesului ponderal se includ: lenea, neglijenţa, caracterul neîngrijit,
lipsa de autodisciplină şi de control.”
Excesul ponderal este o boală cu care omenirea se confruntă de ceva vreme

şi ne place să dăm vina pe mâncarea de tip fast – food, pe lipsa timpului, pe
stresul de care avem parte în fiecare zi, însă toate acestea sunt doar pretexte
pe care le folosim atunci când constatăm că am ajuns într-o situaţie dificilă.
Aşa că nu doar criza ne poate afecta viitorul şi cariera, ci şi obiceiurile
noastre.
Astfel, dacă ne-am gândi la zicala: „Spune-mi cu cine te însoţeşti, ca să îţi

spun cine eşti”, în această situaţie cred că s-ar potrivi „Spune-mi cum arăţi,
ca să îţi spun ce şi cât mănânci.”

Florentina Cârstea
Anul II, CRP,

Universitatea Constantin Brâncoveanu

Bursele Erasmus„te responsabilizeză foarte mult
şi te motivează să ţinteşti cât mai sus posibil”

Anca Maria Rotariuc este studentă în anul III la Facultatea de Ştiinţe Juridice
Administrative şi ale Comunicării, specializarea Drept. Ea este unul dintre studenţii care a
optat pentru un program de mobilitate Erasmus Placement în timpul verii în Porto, Portugalia.
Cum a fost pentru ea acestă experienţă şi ce planuri de viitor are, vom afla din interviul de mai
jos.

DSB: 1. Care a fost motivul accesării unei mobilităţi Erasmus Placement?

Anca Rotariuc: Am accesat Erasmus Placement din dorinţa de cunoaştere şi de aflare a
unor cunoştiinte noi. Şi pentru că eram conştientă că este o experienţă care mă va ajuta
mult pe viitor şi în cariera pe care o voi alege.

DSB: 2. Ce te-a surprins placut când ai ajuns acolo?

Anca Rotariuc:M-au surprins plăcut calmitatea oamenilor, frumuseţea ţării şi modul în
care am fost trataţi.

DSB: 3. Cât de greu/uşor te-ai adaptat? Ce diferenţe culturale ai descoperit?

Anca Rotariuc: M-am adaptat foarte uşor datorită oamenilor care mi-au fost alături
(persoanele de la institutul unde am făcut practica propriu-zisă şi colegii cu care am locuit).
Diferenţe culturale majore nu am descoperit.

DSB: 4. Într-o frază, spune-ne care este cel mai mare beneficiu al unei burse Erasmus
Placement.

Anca Rotariuc: Cel mai mare beneficiu al unei burse Erasmus Placement, cu siguranţă,
este experienţa de viaţă pe care o trăieşti stând şi lucrând într-o ţară străină.

DSB: 5. Care este impactul acestui tip de formare profesională în viaţa unui student?

Anca Rotariuc: Impactul este uriaş. În primul rând, te responsabilizeză foarte mult şi,
apoi, te motivează să ţinteşti cât mai sus posibil.

DSB: 6. Pe viitor...

Anca Rotariuc: Pe viitor, îmi doresc să continui studiile, să accesez şi o bursă de studii
pentru a trăi o nouă experienţă profesională şi de ce nu, încă două burse Erasmus în cei doi
ani de Masterat.

A.N.

Cum să devii un PR de succes

Toate activităţile prezentate în articolele
trecute sunt îndeplinite de către o persoană
specializată în acest domeniu, adică de un
PR. Dacă ai ales să profesezi în domeniul
Relaţiilor Publice, iată câţiva paşi de urmat
ca să fii un PR de succes.

Fă-ţi temele!
Atunci când abordezi o companie, un

CEO, un jurnalist sau un partener de
interes al organizaţiei în care lucrezi, află
cât mai multe informaţii despre el. Ai

nevoie să îi cunoşti background-ul, fiindcă doar aşa vei găsi maniera cea mai potrivită
de abordare pentru a-i prezenta propunerea ta.

Află lucruri noi!
Domeniul acesta este unul extrem de dinamic. În orice moment te pune în situaţii

noi şi provocatoare, care nu trebuie să te prindă nepregătit. De aceea, ai nevoie să fii la
curent cu tot ce se întâmplă în mass – media, cu noutăţile din domeniul tău, cu situaţia
mondo – economică şi cu multe alte lucruri. Lipsa de informaţiii te poate costa un
proiect, o relaţie sau chiar job-ul.

Exersează-ţi scriitura!
Un specialist în PR este adesea pus în situaţia de a scrie în maniere diferite pentru

variate categorii de public. Astfel, stilul trebuie să fie clar, concis şi motivator pentru
ca publicul să înţeleagă mesajul să şi-l însuşească. Pentru a-ţi exersa scriitura, poţi să-
ţi faci un blog sau poţi să faci unul pentru compania la care lucrezi.

Networking.
Principala resursă a unui PR este reţeaua lui de socializare.Cu cât cunoşti mai multe

persoane din diverse domenii cu care ai o relaţie pozitivă, cu atât îţi optimizezi şansele
de a primi sprijin în proiectele pe care le desfăşori.

Social media.
În ultima perioadă, totul s-a mutat în mediul online.De aceea, nu subestima puterea

dată de social media, ci foloseşte-o cât mai bine pentru companie! Avantajele ei sunt
multiple, iar costurile sunt minime. Aminteşte-ţi: nu eşti online, nu exişti!
Acestea sunt câteva dintre instrumentele importante pe care un PR trebuie să le

folosească zilnic astfel încât, la sfârşitul anului, să îşi îndeplinească obiectivele de
comunicare propuse şi să aducă profit companiei.
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