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Vineri 13 iunie 2014 incepand
cu ora 11:00 in sala Infotin a
Casei de Cultura a Studentilor
din Pitesti, va avea loc prese-
lectia pentru  noul sezon al
emisiunii NEXT STAR a
Trustului Antena Group la care
vor participa cei mai talentati
copii. La casting pot participa
copii cu varsta cuprinsa intre
4-12 ani.
Precizam ca negativele
prezentate trebuie inregistrate
pe CD in cei mai buni para-
metri calitativi posibili.
Inscrierile se fac la  secre-
tariatul CCS Pitesti sau la

tel.0248216882, pana la data
de 13 iunie 2014, ora 11:00.

Preselectie NEXT STAR 
la CCS Pitesti
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Cele două absolvente ale
Colegiului Naţional “I.C.
Brătianu” Piteşti care au obţinut
media maximă la bacalaureatul
din acest an şi-au creionat profe-
siile pe care le vor urma. Ioana
Depărăţeanu a ales Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine, iar
Diana Mihaela Gheorghe s-a în-
dreptat către Facultatea de
Drept. Cu ce ochi văd tinerele de
nota 10 trecutul, prezentul şi
viitorul citiţi în ceea ce urmează.
Cum au fost pentru voi anii de

şcoală?

Ioana: Cei patru ani de liceu au
reprezentat pentru mine o
perioadă irepetabilă. În cursul
acestei etape de formare din
viaţa mea mi-am îmbogăţit con-
siderabil cultura generală, dar
mi-am şi descoperit unele apti-
tudini şi interese de viitor. Sunt
sigură că îmi voi aminti cu drag
de toţi profesorii care ne-au spri-
jinit şi ne-au oferit cele mai bune
sfaturi. Mă simt onorată, pentru
că am avut ocazia să fac parte
dintr-un colectiv atât de bine for-
mat şi dornic de dezvoltare. Cu
siguranţă, cadrul didactic bine
pregătit şi mediul şcolar mobil
au contribuit esenţial la reuşita
mea la examenul de bacalaureat
naţional 2014, dar şi în privinţa
orientării mele profesionale.
Diana: Am învăţat constant şi
serios încă din clasele primare.
Am tratat şcoala ca pe un instru-
ment care mă ajută să devin o
persoană competentă în munca
pe care doresc să o prestez. Pot

spune că am avut noroc de pro-
fesori buni, profesionişti,
aproape la toate materiile, dar
mai ales la română şi la
matematică în gimnaziu. Apoi,
la liceu, am avut profesori
pasionaţi de materia pe care o
predau şi de la care am învăţat
că, dacă vrei şi munceşti serios,
poţi avea rezultate foarte bune.
Spre ce facultate vă

îndreptaţi?

Ioana: Optez pentru Universi-
tatea Bucureşti, Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine, în-
trucât sunt pasionată de relaţiile
interumane, de comunicare şi
interacţiune cu noi persoane. A
cunoaşte cât mai multe limbi
străine îmi deschide calea către
o lume fără frontiere, ajutându-
mă să mă adaptez uşor mediilor
sociale diverse. La facultate îmi
doresc să mă implic în cât mai
multe acţiuni de voluntariat,
schimburi de experienţă,
organizări de activităţi culturale,
şcolare şi extra-curriculare. Mi-
ar plăcea ca atmosfera de la
cursuri să fie una relaxată,
destinsă, participativă, oferindu-
mi şansa de a mă implica activ.
Mă gândesc să continui studiile
universitare de masterat, iar apoi
îmi doresc să lucrez într-un
domeniu care să-mi ofere şansa
de a mă exprima liber, de a mă
implica activ şi de a evolua în
ierarhia profesională. Indiferent
de profesia pe care o voi avea,
îmi doresc să nu renunţ la de-
signul vestimentar, una dintre

pasiunile mele.
Diana: Încă de la 11-12 ani am
început să citesc romane
poliţiste, de investigaţii şi mi-a
încolţit ideea că mi-ar plăcea să
lucrez în acest domeniu, al
justiţiei, fapt pentru care m-am
decis să mă înscriu la Facultatea
de Drept. În principiu, după fi-
nalizarea studiilor aş dori să
rămân în ţară, să fiu aproape de
familia mea. Dacă nu voi fi însă
mulţumită cu ce reuşesc să rea-
lizez aici, nu exclud ideea de a
pleca pentru o perioadă în afară.
Ioana: Cele mai multe companii
din ţară au nevoie de cunoscători
a mai multor limbi străine, iar
absolvirea cursurilor acestei
facultăţi îmi facilitează posibili-
tatea de a mă angaja atât în tim-
pul vacanţelor, cât şi după
absolvire.
Diana: Despre învăţământul
românesc vă pot spune doar cum
am resimţit eu în aceşti ani pro-
grama şcolară. Consider că, până
în clasa a X-a inclusiv, a fost
destul de OK, dar în clasele ter-
minale, programa a fost prea
încărcată şi a îngreunat învăţarea
pentru bacalaureat şi pentru ad-
miterea la facultate.

Ce facultati au ales fetele care au luat 
bacalaureatul cu 10? (articol preluat din Argeșul)

Diana Mihaela Gheorghe
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Concursul National de Poezie
„Juventus”, 2014

Ministerul Tineretului şi Sportului prin
Casa de Cultura a Studenţilor Piteşti
invită tinerii creatori cu vârste între 14-
35 ani să participe la Concursul Naţional
de Poezie „Juventus”2014.
Juriul va fi prezidat de criticul Nicolae
Oprea, preşedintele USR Filiala Piteşti.
Concurenţii vor trimite într-un plic
mare, închis, pe adresa organizatorului,
câte 5 poezii, fiecare poezie fiind
dactilografiată pe câte o singură pagină
şi semnată cu un pseudonim (motto).
Pseudonimul (motto-ul), numele real al
autorului, adresa şi nr. de telefon se vor
scrie pe o pagină, într-un plic mic, în-
chis, plasat în interiorul plicului mare.
Manuscrisele nu se înapoiază. Plicul va
contine obligatoriu poeziile redactate in
format electronic pe un CD.

Plicurile concurenţilor se primesc până
la data de 20 iulie 2014, ora 13.00, la
sediul Casei de Cultură a Studenţilor
Piteşti, str. Panselelor nr 2, Piteşti, judeţ
Argeş.

Câştigătorii vor fi invitaţi la “Colocviul
Naţional Literar Studenţesc”- mani-
festare ce se va desfăşura în luna iulie
într-o localitate montană argeşeană,
ocazie cu care vor fi înmânate premii,
diplome si trofee,  toate cheltuielile
privind cazarea şi masa fiind asigurate
de organizatori.

Poeziile câştigătorilor vor fi publicate în
revista Argeş, iar cele mai bune creaţii
ale tuturor participanţilor se vor regăsi
într-un volum colectiv ce va apărea în
anul 2014.

Parteneri: Revista “Argeş”, Directia
Judeteana pentru Tineret si Sport.

Reuniunea Cenaclurilor 
Literare
Casa de Cultura a Studentilor Pitesti or-
ganizeaza in luna Iulie 2014, “Reuni-
unea Cenaclurilor Literare”. Aceasta
este o activitate cu traditie a CCS Pitesti,
ajungand la editia 20. Vor participa
reprezentanti ai tuturor cenaclurilor li-
terare studentesti din tara, unde se vor
dezbate teme literate si va fi organizata
o seara de lectura cu creatiile proprii ale
participantilor.
Pentru relatii suplimentare si inscrieri
Secretariat CCS Pitesti 0248/216882
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5.000 de studenți vor
beneficia de servicii de
orientare și consiliere

profesională

București, 10 iulie 2014 - Ministerul
Tineretului şi Sportului, în parteneriat
cu European Board of Certified
Counselors, SC LEAN PROJECT
MANAGEMENT CONSULTING
SRL, Uniunea Studenţilor din Româ-
nia, SIVECO România, Universitatea
„Titu Maiorescu” și GRAFFITI
BBDO lansează proiectul POSDRU
„Start în carieră – Bune practici eu-
ropene în consilierea profesională a
studenţilor români”.

Derulat pe o perioadă de 20 de luni şi
cofinanţat din FONDUL SOCIAL
EUROPEAN prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dez-
voltarea Resurselor Umane 2007 -
2013 „Investeşte în oameni!”, proiec-
tul marchează atât un start teoretic,
cat și practic, pentru tinerii aflați la
început de carieră.

Răspunzând obiectivelor POSDRU,
proiectul „Start în carieră” vizează
corelarea educației și învățării cu
cerințele pieței muncii, oferindu-li-se
astfel studenților accesul la o piață a

muncii modernă și dinamică.
„În cadrul acestui proiect vom dez-
volta și implementa servicii de con-
siliere și orientare profesională
pentru un număr de 5.000 de studenți
la nivel național, scopul inițiativei
fiind acela de a facilita inserția pe
piața muncii și motivarea tinerilor în
vederea continuării studiilor”, a pre-
cizat Irinel Ciocioc, Consilier al Mi-
nistrului Tineretului și Sportului.
Consilierea studenților se va realiza
în 13 centre de consiliere și orientare
profesională înființate la nivel
național, în principalele centre uni-
versitare. Scopul acestor centre și al
activităților derulate în cadrul lor este
formarea cât mai clară a unei opinii
asupra activității profesionale pe care
tinerii o vor desfășura la finalizarea
studiilor.
În cadrul centrelor, studenții vor ben-
eficia de sprijin din partea
specialiștilor în ceea ce privește: de-
scoperirea propriilor abilități și
competențe, luarea deciziilor referi-
toare la traseul profesional, identifi-
carea oportunităților existente pe
piața muncii și stabilirea unor obiec-
tive profesionale clare și relevante
pentru tineri. În plus, studenții vor
elabora cu suportul consilierilor un

plan de acțiune care să răspundă
obiectivelor setate, își vor pregăti
CV-ul și scrisoarea de intenție, be-
neficiind în plus de pregătire pentru
interviurile de angajare la care vor
lua lua parte.

Mai mult decât atât, studenții vor
avea la dispoziție platforma online
www.startincariera.ro, pentru a putea
explora oportunitățile existente pe
piața muncii și pentru a putea apro-
funda informațiile primite în cadrul
sesiunilor de consiliere.
„Suntem constant preocupați de
susținerea tinerilor, „Start în carieră
– Bune practici europene în con-
silierea profesională a studenților
români” reprezentând suportul nostru
în vederea înlesnirii accesului aces-
tora la viața profesională. Proiectul
este unul extrem de complex: îi
ajutăm pe tineri mai întâi de toate să
se cunoască, pentru a putea mai apoi
identifica împreună cu aceștia obiec-
tivele și seta un plan pentru atingerea
lor”, declară domnul Cristian Cos-
min, Secretar de Stat în domeniul
Tineretului.

„Start în carieră – Bune practici
europene în consilierea
profesională a studenților români
vine pe de-o parte în ajutorul tiner-
ilor, care au nevoie de îndrumare
pentru a reuși să obțină joburile pe
care și le doresc, iar pe de altă
parte, contribuie la creșterea ratei
de participare în câmpul muncii”,
mai adaugă domnul Cristian Cos-
min.

Ministerul Tineretului și Sportului
demarează proiectul „Start în carieră –
Bune practici europene în consilierea

profesională a studenţilor români”
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Casa de Cultura a Studentilor Pitesti organizeaza in
luna Iulie a anului curent cursul de pregatire non-
formala “O zi in parlament”. Studentii se vor inscrie
printr-o scrisoare de intentie la secretariatul CCS
Pitesti. Studenții participanti vor fi informati cu
privire la drepturile și obligațiile acestora ca și
cetățeni, la creșterea numărului de voluntari ce
participă activ la viața comunității, si vor participa
la un tur ce implica vizionarea pieselor de arta ex-
puse la Palatul Parlamentului.

Inscrierile se fac pana la data de 04.07.2014

Pentru relatii suplimentare si inscrieri

Secretariat CCS Pitesti 0248/216882

O zi in parlament

STIATI CA....?
Palatul Parlamentului din București, România
(cunoscut înainte de revoluție sub numele de
Casa Republicii sau Casa Poporului), măsoară
270 m pe 240 m, 86 m înălțime, și 92 m sub
pământ. Are 9 nivele la suprafață și alte 9 sub-
terane. Conform World Records Academy,
Palatul Parlamentului este cea mai mare clădire
administrativă pentru uz civil ca suprafață din
lume, cea mai scumpă clădire administrativă
din lume și cea mai grea clădire din lume. 

Clădirea Palatului Parlamentului se află situată
în partea centrală a Bucureștiului (sector 5), pe
locul care astăzi se cheamă Dealul Arsenalului,
încadrat de strada Izvor la vest și nord-vest,
Bulevardul Națiunile Unite spre nord, Bulevar-
dul Libertății la est și Calea 13 Septembrie la
sud. Aceasta se află la 10 minute distantă de
Piața Unirii și 20 de minute de Gara de Nord
(cu autobuzul 123).

Dealul pe care se află astăzi Palatul Parlamen-
tului este în general o creație a naturii, având o
înălțime inițială de 18 m, dar partea dinspre
Bulevardul Libertății este înălțată în mod artifi-

cial.
Pentru realizarea acestei impunătoare clădiri
s-au folosit:
1.000.000 m³ de marmură
5.500 de tone de ciment
7.000 de tone de oțel
20.000 de tone de nisip
1.000 de tone de bazalt
900.000 m³ de esențe de lemn
3.500 de tone de cristal
200.000 m³ de sticlă
2.800 de candelabre
220.000 m² de covoare
3.500 m² de piele.
La construcție au participat 700 arhitecți și
aproximativ 20.000 muncitori care au lucrat în
trei ture, 24 ore pe zi.
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Curs “Student Career”
Casa de Cultura a Studentilor Pitesti organizeaza in perioada Iunie-Iulie 2014,
cursul numit “Student Career”. Acest curs este deschis tuturor studentilor din cadrul
centrului universitar Pitesti, avand ca scop dezvoltarea personală a studenților și
facilitarea accesului acestora pe piața muncii prin sporirea competențelor profe-
sionale și desfașurărea unui curs de Manager de Proiect, acreditat de Autoritatea
Nationala pentrut Calificari. Inscrierile se fac pana la data de 02.07.2014

Toti participantii vor primi o diploma de participare certificata ANC.
Pentru relatii suplimentare si inscrieri, Secretariat CCS Pitesti 0248/216882

Concurs de cultura generala 
”Pub Quiz”

Casa de Cultura a Studentilor Pitesti organizeaza in lunile Iunie-Iulie anul curent,
concursul de cultura generala Pub-Quiz. Aceast concurs se adreseaza studentilor
din cadrul centrului universitar Pitesti, acestia putandu-se inscrie depunand o
scrisoare de intentie la secretariatul CCS Pitesti sau pe adresa de e-mail
css.pitesti@mts.ro.
Inscrierile se fac pana la data de 02.07.2014
Pentru relatii suplimentare si inscrieri, Secretariat CCS Pitesti 0248/216882 
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Casa de Cultura a Studentilor Pitesti in
colaborare cu clubul ” SAH MAT ” al
CCS Pitesti, organizeaza un concurs de
sah pentru copii (clasele I-IV). Concursul
va avea loc in data de 14.06.2014, ora
09:00 la CCS Pitesti, Sala Infotin.
Înscrierile la concurs se fac în perioada
11.06 – 13.06.2014 la secretariatul CCS
PITESTI, Tel:0248 216 882,
e-mail: contact@cspitesti.ro

Concurs de Sah la 
CCS Pitesti



Revista Juventus,  luna noiembrie 2014 9

Peste douăzeci de ani vei fi dezamăgit
din cauza lucrurilor pe care nu le-ai
făcut, nu din cauza celor pe care le-ai
făcut.” Mark Twain

„Invinge durerea, razi cat se poate, caci
tot la zi ajunge si cea mai lunga
noapte...” William Shakespeare

”Când îți dorești ceva cu adevărat, tot
universul conspiră pentru îndeplinirea
visului tău.” Paulo Coelho

„Găseşte curajul de a fi tu însuţi, chiar
dacă încă nu ştii cine eşti!”
Paulo Coelho

Nu voi fi un om obişnuit, pentru că am
dreptul să fiu extraordinar.”
Peter O Toole

"Pentru a avea ochi frumoși, uită-te
după ce e bun în alții; pentru a avea
buze frumoase, spune doar vorbe bune;
iar pentru a avea ținută, mergi cu
convingerea că nu ești niciodată
singură." Audrey Hepburn

“Adevăratele greutăți pot fi depașite.
Doar cele imaginare sunt de neînvins.” 
Theodore V. Nail

“Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu
este să te pui în starea de a le
face.”Constantin Brâncuși

„Nu contează atât de mult ce faci, ci
câtă dragoste pui în ceea ce faci.”
Maria Tereza

„Nu contează atât de mult ce faci, ci
câtă dragoste pui în ceea ce faci.”
Maria Tereza

„Construiește-ți în minte o imagine a
reușitei tale. Păstrează aceasta imagine
cu tenacitate, nu îi permite să dispară.
Mintea ta va căuta modalitați de a dez-
volta această imagine … și nu-ti ima-
gina nici un fel de obstacole.”
Norman Vincent Peale

"Am inteles ca un om poate avea totul
neavand nimic si nimic avand totul."
Mihai Eminescu

”Este de o mie de ori mai bine să fii
optimist și să te înșeli, de cât să fii pe-
simist și să ai dreptate.” Jack Penn

"Aceia care păstrează capacitatea de a
aduna frumusețea nu vor îmbătrâni
niciodată." Franz Kafka

„Nu căuta răspunsuri imposibile. Mai
bine schimbă întrebările.” Confucius
„Fii stăpân pe tine însuți și vei stăpânii
lumea.”
Feodor Mihailovici Dostoievski

CITATE CELEBRE
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Casa de Cultură a Studenţilor Piteşti
ALTERNATIVA TIMPULUI TĂU LIBER!

Casa de Cultură a Studenţilor din Piteşti s-a înfiinţat ca o 
necesitate de a aduna energiile pozitive studenţeşti, de a 

promova talentul studenţilor şi spiritul de asociativitate pentru
derularea de proiecte în folosul studenţilor şi comunităţii
piteştene. Veţi găsi aici cursuri de dansuri de societate, 

modern, popular, break dance, chitară, karate, cenaclul literar 
Juventus, asociaţia de turism Zimbrul Carpatin, cerc de integrare

europeană şi cursuri de modă, cerc de istorie. Lista
activităţilor din cadrul Casei Studentului Piteşti se poate

îmbunătăţi cu ideile voastre.

DANIEL IONESCU, DIRECTOR CCS PITEȘTI


