
PROIECTE – PARTENERIATE 

 

● PROIECT ERASMUS+, INTERNAȚIONAL  (2017-...) 

ID  2017-1Ro01-KA102- 035883 "Dezvoltare durabilă prin formare de resursă umană 

performantă în domeniul furnizării de servicii comerciale" 

Echipa de implementare:  

Responsabil proiect (coordonator):   PETRESCU ȘTEFANIA 

1. Responsabil monitorizare-evaluare: LUPU SIMONA 

2. Responsabil pregătirea practică:      LAZĂR CORINA  (mobilitate Portugalia – 18 elevi), 

                                                  STOICA CAMELIA (mobilitatea Spania – 12 elevi) 

3. Responsabil financiar:             DAMIAN DORIAN 

Obiective:  

1. Formarea de competenţe profesionale tehnice generale specifice domeniului comerţului, 

pentru un numar de 30 elevi, prin activităţi profesionale si stagii de pregătire practica  într-un spaţiu 

european cu respect pentru protecţia consumatorului şi a mediului;  

2. Dobândirea, de catre cei 30 de participanti, de abilităţi cheie transferabile şi deprinderi 

practice cerute de activităţile comerciale, în vederea angajării: organizatorice, orientare către client, 

gestionarea eficientă a relaţiilor cu clienţii, identificarea priorităţilor; 

3. Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a unei limbii străine, pentru creşterea gradului de 

relaţionare şi comunicare  în cadrul echipei de lucru şi cu clientii şi acumularea de  informaţii privind 

cultura şi tradiţia europeană în general 

4. Dezvoltarea a cel putin 2 parteneriate durabile  între instituţia de învăţământ şi unităţi 

comerciale din altă ţară care să asigure noi oportunități de mobilitate în scopul studiilor pentru  

persoanele aflate în formare . 

 

 

● PROGRAMUL EDUCATIV ,, ȘCOLI- AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI  

EUROPEAN” 

 - proiectul a început anul 2017 și se derulează pe parcursul a trei ani; 

  -scopul proiectului este acela de a îmbunătății nivelul de cunoaștere despre valorile democratiei, 

despre atribuțiile Parlamentului European; tinerii să-și înteleagă drepturile ce le au ca cetățeni europeni 

și să participe activ prin votul lor la urmatoarele alegeri. 

    - activitățile au fost stabilite de către profesorii seniori și elevii juniori ai acestui proiect, cele mai 

multe fiind dedicate zilei de  9 mai ( ,, Mâna prieteniei”,   ”În ce țară ai alege să călătorești”, ” 

România- UE-interdependențe geografice, sociale, economice”, ”Uniunea Europeana și solutiile la 

probleme”,  ”Școala reciclarii...”,”Bursa de valori educationale”, ”Sărbătorim ziua Europei”,  

,,Iubesc mișcarea!”, etc) ) 

Film prezentare activități 
 

Poze activități 

 

 

● PROIECTUL ”EXPERIMENTUL LUI ERATOSTENE - Inspiring Science Education” – 

proiect internațional 

 

Scop – Participarea la Proiectul International Experimentul Eratostene  

Domeniu - Educație Pentru Știință 

Instituția - Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, municipiul Ploiești 

file:///D:/VIORICA/SITE/6-06-2016/htdocs/Scoli-Ambasador%20ale%20PE.mp4
file:///D:/VIORICA/SITE/6-06-2016/htdocs/Poze%20activitati%20proiect%20Parlament%20European.pptx


Echipa de implementarea a proiectului 
Coordonatori – PROF.  CONSTANTINESCU NICOLETA ,  PROF.  GRAUR  AUREL  

Grup țintă/beneficiari – elevii claselor a  IX-a și a X-a de la  Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”,  

municipiul Ploiești 

Resurse de timp – septembrie 2015/ martie 2016; septembrie 2016 / martie 2017 

Rezultate așteptate: 
1. Stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea descoperirilor științifice  

2. Stimularea interesului pentru implementarea de proiecte educaționale 

3. Implicarea elevilor în activități non-formale 

4. Promovarea școlii pe plan internațional 

 

1. Experimentul Eratostene reeditat la Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’ 

“Experimentul lui Eratostene” este reeditat în zilele noastre de către elevi din întreaga lume  

şi se poate realiza la solstiţii sau la echinocţii. Ceea ce este interesant din punct de vedere educaţional, 

este faptul că poate fi realizat în comun de către elevi din şcoli diferite, din ţări diferite.  Singura  

condiţie  este  ca  acele  şcoli să  fie  situate pe  meridiane apropiate pentru a avea erori de calcul cât 

mai mici.  Practic,  şcolile care doresc să  participe la experiment,  se  înscriu  pe platforma  

proiectului- http://eratosthenes.ea.gr/ cu datele locului de observaţie 

 ( longitudine  şi  latitudine ).  Organizatorii  grupează şcolile în funcţie de meridianul pe care se află şi 

trimit tuturor acestor şcoli un fişier excel cu datele respective. Au loc diferite contacte între şcoli, 

făcându-se un schimb de date. Experimentul desfăşurat simultan în mai multe ţări  de  pe glob 

face  parte  dintr-un proiect mai amplu: ,,Inspiring Science Education”. Proiectul ,,Eratosthenes 

Experiment ” efectuat de către elevii noştri pe 21 martie 2017, exact la ora amiezii a  reluat   

paşii efectuați de celebrul matematician şi  

astronom grec, Eratostene, ȋn ȋncercarea 

 lui de a măsura circumferinţa Pământului,  

folosindu-se de umbra lăsată de obeliscul  

din Alexandria la data solstiţiului de vară. 

 Diferenţa faţă de experimentul iniţial constă  

ȋn faptul că Eratostene  estima distanţele cu  

ajutorul numărului de paşi făcuţi de oameni  

plătiţi pentru aceasta, iar noi am utilizat  

calculatoare şi aplicaţii de pe internet. 

 Proiectul educaţional pune accent pe 

 aplicarea practică a cunoştinţelor de  

matematică, astronomie, geografie, fizică şi  

TIC  pentru elevii Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu”. Aceştia au şi posibilitatea de a intra în 

contact cu colegi de-ai lor din alte şcoli din ţară sau din străinătate.  

 

 

●  PROIECT : ”PREZENȚI  ÎN COMUNITATE ȘI ÎN EUROPA” 

 Prezentare proiect 

    Rezultate concursuri proiect 

 

● PROIECT EUROPEAN : EAThink2015 

 ,, Învăţare globală pentru schimbare în EYD2015 şi mai departe: Angajamentul  tinerilor 

europeni de la sere şcolare experimentale până la sisteme de alimentaţie sustenabile” 

http://eratosthenes.ea.gr/
file:///D:/VIORICA/SITE/6-06-2016/htdocs/PROIECTUL%20prezenti%20in%20comunitate%20si%20in%20Europa.docx
file:///D:/VIORICA/SITE/6-06-2016/htdocs/Clasament%20concurs%20Prezenti%20in%20%20%20%20%20Europa%20editia%202.docx


Organizatori:  Proiect finanţat de UE (Nr. DCI-NSAED/2014/349-033) ce  implică profesori și 

elevi atât din Europa (Austria, Croaţia, Cipru, Franţa, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, România, 

Slovenia, Spania și Ungaria), cât și din Africa (Burkina Faso și Senegal). În România proiectul este 

desfăşurat de organizaţia APDD- Agenda21. 

Echipa de proiect CEVM: 

• Inspector Comişel Vasilica – Coordonator judeţean  

• Prof. Filipoiu Mădălina/Prof.Ţaga Loredana  

• Prof.Covaci Luiza  

• Prof.Filcea Corina  

• Prof.Lupu Simona  

• Prof.Matei Carmen 

• Prof.Palade Monica 

• Prof.Tănase Mihaela Alina  

• Prof.Stoica Camelia  

Etapa: Internaţională 

Perioada: 2015-2017 

Obiective:  

 Facilitarea înţelegerii critice a elevilor şi profesorilor europeni împreună cu angajamentul lor 

activ în ceea ce priveşte provocările dezvoltării globale, cu axare pe sistemele sustenabile de 

alimentaţie şi agricultura la scară mică. 

 Să contribuie la creşterea gradului de conştientizare a tinerilor europeni, să îi implice în 

dezbateri publice post 2015 cu privire la contribuţia politicilor UE de cooperare pentru creştere 

în vederea dezvoltării durabile la nivel global. 

 La o scară mai largă, proiectul urmărește să consolideze  competențele și cunoștințele 

profesorilor din învățământul primar și secundar ca parte a Educației pentru Cetățenie Globală. 

 

        Activități  

 

 ● PROIECT: FESTIVALUL DE Teatru ”SCENA”, proiect interjudețean  

Echipa: Petrescu Ștefania, coordonator 

     Stoica Camelia 

            Badea Florentina 

Obiective:  

1. Implicarea profesorilor si elevilor din CEVM în organizarea de activități culturale, la nivel 

regional; 

2.  Implicarea elevilor, din alte școli din județ și din regiune, în derularea de activități culturale, 

3.  Colaborarea cu comunitatea locala, 

4.  Oferirea unor alternative pentru petrecerea timpului liber al elevilor, prin implicarea în 

activități educative si culturale, 

 



   ● PROIECT: ”Împreună pentru succes”, proiect județean 

Echipa: Petrescu Ștefania, coordonator 

            Stoica Camelia 

           Badea Florentina 

            Ciutacu Lavinia 

Obiective:  

1.  Dezvoltarea competențelor profesionale,  

2.  Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă  

3.  Dezvoltarea abilităților de a utiliza instrumente IT în context profesional. 

 ● PARTENERIAT între Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești și Gimnazjum 

121 im. Wojciecha Zawadzkiego din Varșovia, Polonia. 

     Coordonatori parteneriat: prof. Dragomir Iulia, prof. Dinu Monica, prof. Moise Alina, prof. Negrea 

Viorica 

 

  ● PARTENERIAT  între Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești și Liceul 

,,Mihai Eminescu”  din Sîngerei, Republica Moldova. 

      Coordonatori parteneriat: prof.dr. Camelia Stoica, prof.Ștefania Petrescu, prof.Simona Lupu, 

prof.Carmen Matei 

  

 

 ● PROIECTUL COMENIUS  MULTILATERAL "SCHOOL IS COOL" 

  Parteneri: 

 Schule im Innerstetal - Germania٭       

       temualliuG irneH egèlloC٭- Franța 

        ogeikzdawaZ ahceicjoW .mi 121 rn mujzanmiG٭-Polonia 

      ulukO atrO siltiB ferşE larenegrO٭- Turcia 

 I.S.I.S.S. "Enrico Mattei“-Italia٭      

 

  

   ● EUROBRĂILA - Proiect POSDRU  

  ÎNVAȚĂ CU NOI SĂ DEVII ANTREPRENOR! 

FIRME DE EXERCIȚIU 2014 - 2015 
  

  PARTENERIAT între Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești și liceul ”Iana 

Kochanowscki”  din Zwolen, Polonia. 

Parteneriatul a avut drept un prim schimb de experiență o vizită de lucru la școala parteneră din 

Zwolen Polonia, desfășurat în perioada 19-26 iunie 2013. Scopul acestei întâlniri a fost un schimb de 

know-how între cele două instituții implicate, privind realizarea unor proiecte europene în domeniul 

serviciilor, alimentației și turismului, precum și în domeniul științelor. 

Participanții în acest parteneriat sunt echipele manageriale din cele două școli, profesorii de 

specialitate din ariile curriculare de referință ale acestor proiecte europene, Inspectoratul Școlar 

Prahova, Consiliul local din Ploiești și reprezentanții Comunității locale din Zwolen –Polonia. 

Obiectivele acestui parteneriat sunt: 



 Dezvoltarea abilităților antreprenoriale; 

 Promovarea identității naționale și a valorilor interculturale; 

 Dezvoltarea gândirii creative și a analizei critice; 

 Dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă străină; 

 Dezvoltarea competențelor de pregătire profesională în vederea integrării pe piața forței 

de muncă a Comunității Europene; 

 Promovarea valorilor europene. 

Activitățile proiectului: 

1. Spectacole de dansuri și muzică tradițională care promovează valorile tradiționale românești ( 

Activitatea ansamblului Mugurelul); 

2. Schimb de know-how la nivel managerial și al cadrelor didactice din cele două instituții de 

învățământ din România și Polonia; 

3. Organizarea a două seri culturale, una cu specific românesc și alta cu specific polonez; ( 

Comunitatea locală din Zwolen și echipa managerială și profesorii din școlile implicate în 

parteneriat); 

4. Vizitarea unor obiective de interes național din Polonia ( Cracovia, Varșovia, Auschwitz); 

5. Sedință de lucru pentru prezentarea conceptului de firmă de exercițiu în vederea dezvoltării 

spiritului antreprenorial; (cadrele didactice de specialitate din cele două școli partenere); 

6. Analiza comparativă a programelor din aria curriculară a științelor pentru desfăsurarea unor 

competiții internaționale pe teme de matematică; 

7. Realizarea unui stand de prezentare a materialelor pentru promovarea firmelor de exercițiu cu 

aplicare în domeniul serviciilor, alimentației și turismului; 

8. Diseminarea bunelor practici în crearea și dezvoltarea proiectelor europene la nivelul celor 

două școli partenere. 

 

 

  ● PROGRAMUL ,,TINERET IN ACȚIUNE’’ 

  Actiunea1.1. Schimb de tineri 

  • Proiectul: Let’s Read, Let’s Know Each Other 
           Tema: Lectura 

           Loc de desfasurare: Sivas-Turcia 

 • Proiectul: The world on scene 
    Tema: Limba, limbajul 

     Loc de desfasurare: Karaman-Turcia 

 • Proiectul: My Hands Are the Hands 

     Tema: Pictura 

     Loc de desfasurare: Karaman-Turcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


