
 

COLEGIUL   ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

Str.Rudului, nr.24, Municipiul Ploieşti, jud. Prahova 

Tel. 0244/542341; Fax 0244/543794 

e-mail: colegiul.madgearu.ploiesti@hotmail.com ; site: http://cevmpl.ro 

 

 

 

,,NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI’’ 

 

 

           Vineri, 30 septembrie, 2022,   Cercul de Robotică – RoboCEVM,  al Colegiului Economic 

 ,,Virgil Madgearu’’, a  participat la  activitațile PROIECTULUI EUROPEAN - 

 ,,NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI’’, în calitate  de expozant și organizator al  

Atelierului  Demonstrativ de  Robotică Școlară, în parteneriat cu Muzeul Județean de 

Științele  Naturii Prahova, Palatul Culturii Ploiești. La activitate au participat membrii 

Cercului de Robotică al Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu’’, Municipiul Ploiești 

coordonator -profesor de fizică Nicoleta Constantinescu  și elevi ai claselor a IX-a și a X-a, 

CEVM, însoțiți de profesor de fizică Mioara Stroie, profesorii diriginți și Directorul Colegiului 

Economic ,,Virgil Madgearu’’ - profesor Cirstescu Corina. 

 Obiectivele activității: 

✓ transmiterea unui  mesaj interesant și complex cu privire la  

utilizarea noilor tehnologii, despre  provocările tehnice ale 

viitorului și revoluția industrială, despre motivația și 

perseverența noastră în acest proiect  din domeniul STEM. 

✓ dezvoltarea  abilităților de cercetare, inovare și comunicare   

✓ interacțiunea cu oameni de știință și cu elevi din alte școli 

prahovene și din țară. 

 Prezentarea activității: 

          Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova a organizat evenimentul NOAPTEA 

CERCETĂTORILOR EUROPENI, în care publicul a avut  ocazia să cunoască oamenii din spatele 

cercetătorilor și să înțeleagă mai bine cât de importantă este munca de cercetare pentru viața de zi 

cu zi. Vineri, începând cu orele 17.00, Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova a devenit un 

laborator de cercetare pentru cei mici și cei mari. Toți cei pasionați de știință, cercetare, 

experimente și ateliere demonstrative s-au alăturat cercetătorilor între orele 17.00 și 22.00, la 

Palatul Culturii Ploiești, Sala Rotondă, etajul I . 

         Noaptea Cercetătorilor Europeni se înscrie în seria acțiunilor Marie Skłodowska-Curie, fiind 

un eveniment ce atrage anual peste 1.5 milioane vizitatori, care au ocazia să interacționeze cu 

oameni de știință de pe întreg continentul și nu numai. Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022 s-a 

organizat simultan în 25 țări, iar peste 400 orașe au fost gazde ale evenimentului care a demonstrat  

publicului ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare.  

    Cei pasionați de știința viitorului, au admirat și interacționat  cu fascinanții roboți lego, creați 

de elevii Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu’’, Municipiul Ploiești, în cadrul atelierelor 

Cercului de Robotică Școlară -RoboCEVM. 
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