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Lista proiecte educative  

2015-2016 

Colegiul Economic  
 

 

1. Titlu proiect DIN VIRTUAL ÎN REAL (PRIN FIRMELE DE EXERCIŢIU) – proiect naţional 

Tipul proiectului: expoziţie, concurs 

Domeniul: ştiinţific /antreprenoriat, economie 

Obiective: 

- Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale elevilor 

- Dobândirea de către elevi a abilităţilor cheie care să le asigure o mai bună inserţie pe piaţa muncii 

Număr elevi/profesori implicaţi: 250 elevi şi 10 cadre didactice 

Parteneri: Camera de Comerţ şi Industrie Buzău, Fundatia pentru Tineret, Buzău, Asociaţia Hair Redivivus, 

Asociaţia ODEN, Nehoiu 

Prof. coord. Cătălina Poştovei  

 

2. Titlu proiect: MATEMATICĂ ŞI CONTABILITATE – proiect regional 

Tipul proiectului: concurs 

Domeniul: ştiinţific 

Editia a IV- a 

Obiective: 
- Dezvoltarea interesului  şi motivaţiei pentru studiul matematicii şi studiul contabilitatii 

- Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând limbajul matematicii 

- Dezvoltarea capacităţilor de investigare şi rezolvarea problemelor cu grad mare de dificultate 

Număr elevi/profesori implicaţi: 100 elevi, 11 profesori 

Profesor coordonator: Cristina Drugă 

Parteneri: Primăria Municipiului Buzău  

 

3. Titlu proiect: VREI SĂ FII PRIETENUL MEU?/DO YOU WANT TO BE MY FRIEND? – proiect 

regional 

Tipul proiectului: concurs 

Domeniul:  cultural-artistic, literatură  

Obiective:   

- Dezvoltarea de relaţii noi şi personale cu elevii de la cele trei licee şi dezvoltarea educativă ulterioară a acestor 

copii defavorizaţi 

- Completarea pregătirii de specialitate a elevilor, educarea lor în calitate de producători şi antreprenori 

- Educarea abilităţilor de a comunica într-o limbă străină 

Numar elevi/profesori implicaţi: 100 elevi, 20 profesori 

Parteneri: Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, Liceul Tehnologic Meserii şi 

Servicii Buzău, Casa Corpului Didactic Buzău, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Buzău 

Prof. coord. Andrei Elena, Căpriţă Paraschiva 

 

4. Titlu proiect CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE ECONOMIE ŞI ECONOMIE APLICATĂ 

„ANGHEL RUGINĂ”  (ediţia a VI-a) – proiect regional 

Tipul proiectului:  concurs interjudeţean 

Domeniul: ştiinţific / economie 

Obiective: 

Organizatorii Concursului  interjudeţean de economie “Anghel Rugină” îşi propun  să: 

- stimuleze interesul elevilor pentru studierea economiei şi  pentru obţinerea unui nivel ridicat de performanţă; 

- perfecţioneze metodele şi mijloacele de evaluare ale performanţelor elevilor obţinute în studierea economiei; 

- stimuleze creativitatea elevilor în domeniul analizei economice, rezolvării studiilor de caz, rezolvării de 
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probleme; 

Numar elevi/profesori implicaţi: 70 elevi / 15 profesori 

Parteneri:  Centrul de Resurse pentru Educaţia Economică, Constanţa 

Prof. coord. Drăgoiu-Carpen Gina 

 

5. Titlu proiect LE FRANCAIS – POURQUOI? – proiect interjudeţean 

Tipul proiectului: concurs 

Domeniul: cultural-artistic 

Obiective: 

- Îmbogăţirea cunoştinţelor de limba franceză 

- Îmbunătăţirea mijloacelor şi a metodelor de evaluare a performanţelor elevilor 

Numar elevi/profesori implicaţi: 60 elevi / 5 profesori 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu”, Liceul Tehnologic „Sf. Mucenic Sava” Berca 

Prof. coord. Dan Stroe 

 

6. Titlu proiect: VIAŢA BATE TEORIA – proiect judeţean 

Tipul proiectului concurs/ târg regional al firmelor de exerciţiu 

Domeniul: ştiinţific /antreprenoriat, economie 

Obiective: 

- Dobândirea de către elevi a abilităţilor cheie care să le asigure o mai bună inserţie pe piaţa muncii. 

- Dobândirea de către elevi a competenţelor specifice domeniului economic în scopul unei mai bune inserţii pe 

piaţa muncii. 

- Asigurarea de forţă de muncă mai bine pregătită agenţilor economici din regiune. 

- Descoperirea in rândul tinerilor de aptitudini si abilităţi necesare unui cetăţean activ, pe care educaţia formală 

din scoală nu este capabilă să le releve. 

- Dezvoltarea iniţiativei şi a creativităţii. 

- Asigurarea  pentru tineri a unei alternative civilizate de petrecere a timpului liber, departe de partea manipulantă 

a mass media, de subcultura, de activităţi imorale si tentaţii periculoase. 

- Asigurarea unei mai bune legături între şcoală şi agenţii economici. 

Număr elevi/profesori implicaţi: 250 elevi şi 15 cadre didactice 

Parteneri:  Camera de comerţ şi industrie Buzău, Rotary Club Buzău, Agenţi economici 

Prof. coord.  Cătălina Poştovei, Madi Ardeleanu, Adina Enuş 

 

7.Titlu proiect:  MATEMATICA ÎN CONCURSURILE ŞCOLARE – proiect judeţean 

Tipul proiectului: concurs 

Domeniul: ştiinţific 

Obiective:  

- Dezvoltarea interesului  şi motivaţiei pentru studiul matematicii şi studiul matematicii în limba franceză 

- Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând limbajul matematicii 

- Dezvoltarea capacităţilor de investigare şi rezolvarea problemelor cu grad mare de dificultate 

Număr elevi/profesori implicaţi: 100 elevi si 7 profesori 

Parteneri: Liceul Tehnologic ”Henri Coandă”, Liceul Tehnologic „C. Neniţescu”, Liceul de Artă „M.  Sterian” 

Prof. coord. Dinu Constantin 

 

8. Titlu proiect: UNITATE SI DIVERSITATE IN MATEMATICA – proiect judetean 

Tipul proiectului: concurs/simpozion 

Domeniul: ştiinţific 

Editia a VII-a 

Obiective: 
- Dezvoltarea interesului  şi motivaţiei pentru studiul matematicii  

- Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând limbajul matematicii 

- Dezvoltarea capacităţilor de investigare şi rezolvarea problemelor cu grad mare de dificultate 

Număr elevi/profesori implicaţi: 150 elevi, 2 profesori 

Profesor coordonator: Cristina Drugă 

Parteneri: Consiliul Judetean Buzău, Primaria Breaza 
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9. Titlu proiect GTP-GLOBAL TEENAGER PROJECT – proiect judeţean, ca partener al proiectului 

internaţional GTP 

Tipul proiectului: concurs 

Domeniul: educaţie civică 

Obiective: 

- Dobândirea de către elevi a abilităţilor cheie care să le asigure o mai bună inserţie pe piaţa muncii. 

- Descoperirea in rândul tinerilor de aptitudini si abilităţi necesare unui cetăţean activ, pe care educaţia formală 

din scoală nu este capabilă să le releve. 

- Dezvoltarea iniţiativei şi a creativităţii. 

- Asigurarea  pentru tineri a unei alternative civilizate de petrecere a timpului liber, departe de partea manipulantă 

a mass media, de subcultura, de activităţi imorale si tentatii periculoase. 

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi lucru în echipă. 

Numar elevi/profesori implicaţi: 200 elevi / 21 profesori 

Parteneri: Fundaţia Amoba Sf. Gheorghe, Asociaţia Hair Redivivus Buzău 

Prof. coord.  Poştovei Cătălina 

 

10. Titlu proiect: IMPLICĂ-TE! FII VOLUNTAR CAG!  – proiect judeţean 

Tipul proiectului: proiect social 

Domeniul: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

Obiective:  

- formarea spiritului civic  şi dezvoltarea  de abilităţi şi competenţe de voluntariat;  

- să conştientizeze importanţa sănătăţii, aplicând regulile unui stil de viaţă sănătos 

Numar elevi/profesori implicaţi: 90 elevi / 3 profesori (Carmen Cercel, Adina Enus) 

Parteneri: Crucea Alb-Galbenă Buzău 

Prof. coord. Adriana Pietrăreanu  

 

11. Titlu proiect: NE PROTEJĂM, INFORMÂNDU-NE!  – proiect  judetean 

Tipul proiectului: expoziţie 

Domeniul: ştiinţific 

Obiective:  

- Desfăşurarea unor acţiuni de informare a consumatorilor elevi şi adulţi în legătură cu drepturile pe care le au pe 

teritoriul României şi al UE; 

-  Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Drepturilor Consumatorilor; 

- Redactarea revistei şcolare „Ne protejăm, informându-ne!”; 

Număr elevi/profesori implicaţi: 50 elevi / 2 profesori  

Parteneri: Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău 

Prof. coord. - Prof. dr. Negoiţă Iolanda - Magdalena 

 

12. Titlu proiect: A DĂRUI PENTRU UN SURÂS - proiect judeţean 

Tipul proiectului: proiect social 

Domeniul: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

Obiective:  

- aplicarea de către elevi a unor deprinderi de comportament moral-religios; 

- prezentarea unei alternative de petrecere a timpului liber al tinerilor; 

-  educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri, dar şi aflaţi în 

situaţii defavorizate; 

Număr elevi/profesori implicaţi: 310 elevi / 17 profesori 

Parteneri: Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

Prof. coord. Adriana Anton 

 

13. Titlu proiect: Copii educaţi astăzi, cetăţeni responsabili mâine/Students Educated Today, Responsible 

Citizens Tomorrow  – proiect judeţean 

Tipul proiectului:  proiect social 

Domeniul: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

Obiective:  

- Schimbarea atitudinii faţă de copilul deficient, promovarea unei atitudini de acceptare şi înţelegere a raporturilor 

dintre copiii cu dizabilităţi şi copiii consideraţi normali, sprijinirea şi promovarea integrării în comunitate a 

copiilor cu dizabilităţi printr-un proces de normalizare a vieţii acestora;  
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- Egalizarea şanselor la educaţie, afirmarea şi integrarea deplină a elevilor cu dizabilităţi la toate nivelurile vieţii 

comunitare: social, profesional, educaţional, cultural, sportiv etc.;  

- Reducerea diferenţelor dintre cele două categorii de elevi prin integrarea lor într-un mediu comun de viaţă, 

precum şi schimbarea imaginii şcolii speciale în comunitate şi deschiderea ei spre comunitate. 

Numar elevi/profesori implicaţi: 50 elevi, 3 profesori 

Parteneri: Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, Parohia „Tuturor Sfinţilor” – 

Eroi Buzău, Casa Corpului Didactic Buzău, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Buzău, 

SOCOM MODA Societate Cooperativă Buzău, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău, 

Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (OPC) Buzău, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău, 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău, Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău, 

Agenţia de Protecţie a Mediului Buzău 

Prof. coord. Căpriţă Paraschiva, Andrei Elena  

 

14. Titlu proiect PRO – LIMBA FRANCEZĂ – proiect judeţean 

Tipul proiectului: cultural-artistic 

Domeniul: cultură şi civilizaţie 

Obiective: 

- Îmbogăţirea cunoştinţelor de limba franceză 

- Dezvoltarea abilităţii cadrelor didactice pentru a motiva elevii să înveţe limba franceză 

Numar elevi/profesori implicaţi: 50 elevi / 5 profesori 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu”, Liceul Tehnologic „Sf. Mucenic Sava” Berca 

Prof. coord. Dan Stroe 

 

15.Titlu proiect: AI GRIJĂ DE VIAŢA TA! – proiect local 

Tipul proiectului:  simpozioane pentru elevi 

Domeniul:  tehnic 

Obiective:  

- Elevii să inţeleaga noţiunea de situaţie de urgenţe, dezastru 

- Să cunoască tipurile de dezastre ce se produc in judeţul Buzău si zonele expuse 

- Să cunoască regulile generale ce trebuie respectate în situaţii de urgenţă 

Numar elevi/profesori implicaţi:  120 elevi si 8 profesori 

Parteneri: ISU „N. Lupaşcu” Buzău 

Prof. coord. Dinu Constantin 

 

16. Titlu proiect: NOI ŞI EUROPA. SĂ FIM EUROPENI! – proiect local 

Tipul proiectului: educaţie pentru cetăţenie democratică 

Domeniul: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

Obiective:  

- dobândirea de competenţe şi abilităţi pentru a deveni un cetăţean activ într-o societate în care marile valori şi 

principii europene trebuie respectate: diversitate, complexitate, solidaritate, egalitatea de şanse, democraţia, pacea, 

toleranţa, protecţia mediului;  

- formarea unei mentalităţi europene, interculturale, promovarea unei atitudini favorabile înţelegerii şi valorificării 

diferenţelor din Europa, pregătirea pentru proiecte, atât pe termen scurt, în şcoală, cât şi pe termen lung, în 

vederea unei mai bune integrări pe piaţa muncii europene, realizarea revistei şcolii „Noi şi Europa”. 

Numar elevi/profesori implicaţi: 50 elevi / 10 cadre didactice 

Prof. coord. Adriana Pietrăreanu 

 

17. Titlu proiect:  AVOCATUL ELEVULUI  – proiect local  

Tipul proiectului: proiect social 
Domeniul:  educaţie civică 

Obiective:  

- Educarea elevilor pentru cunoaşterea drepturilor lor sau a responsabilităţilor corelate acestora 

- Crearea în şcoală a unui context favorabil pentru exercitarea de către elevi a dreptului lor la opinie şi liberă 

exprimare 

- Cooperarea dintre profesor şi elevi pentru îmbunătăţirea climatului de muncă în şcoală şi a relaţiilor dintre elevi-

profesori şi elevi-elevi.  

Numar elevi/profesori implicaţi: 40 elevi şi 4 cadre didactice 

Prof. coord. Carmen Cercel 
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18. Titlu proiect PE PLAIURI BUZOIENE – proiect local 

Tipul proiectului: expoziţie, concurs 

Domeniul: cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri 

Obiective: 

- Crearea unui cadru plăcut de petrecere a timpului liber al elevilor în care voia bună, socializarea şi distracţia să 

fie cuvintele de ordine ale activităţii. 

-  Dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi explorare a lumii vii, stimularea gândirii critice şi creative şi dezvoltarea 

abilităţilor de analiză a elevilor necesare observării realităţilor şi stabilirii perspectivelor de dezvoltare a turismului 

şi agroturismului buzoian 

- Promovarea ideilor elevilor într-un cadru organizat, la care să participe reprezentanţi ai unor instituţii din 

domeniul educaţional, administrativ-teritorial, de mediu, mass-media, elevi, cadre didactice). 

Număr elevi/profesori implicaţi: 230 elevi şi 13 cadre didactice 

Parteneri: ANTREC România, Fundaţia pentru Tineret Buzău, Agenţi economici 

Prof. coord. Costianu Irina, Poștovei Cătălina 

 

19. Titlu proiect: VIOLENŢA NU ARE CHEI DE LA PORŢILE ŞCOLII – proiect local 

Tipul proiectului: proiect social 

Domeniul: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

Obiective:   

- identificarea şi conştientizarea de către elevi a formelor de violenţă şcolară; 

- corectarea comportamentelor violente şi reducerea numărului de elevi predispuşi la acte de violenţă; 

- responsabilizarea şi implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii locale în 

activităţi de informare şi educare privind prevenirea, combaterea şi diminuarea fenomenului de violenţă. 

Număr elevi/profesori implicaţi: 59 elevi/ 2 profesori (Popa Maria, Piciorea Ecaterina) 

Prof. coord: Popa Maria 

 

20. Titlu proiect: NE UNEŞTE ADOLESCENŢA – proiect local 

Tipul proiectului: proiect social 

Domeniul: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

Obiective: 

- Promovarea unei atitudini deschise în rândul elevilor liceelor de masă faţă de semenii lor, de aceeaşi vârstă,  cu 

deficienţe de comunicare verbală şi cu deficienţe de vedere. 

- Descoperirea modalităţilor de comunicare şi de scriere/citire a persoanelor cu deficienţe de comuni care verbală, 

respectiv a persoanelor cu deficienţe de vedere, cunoaşterea culturii  acestor categorii defavorizate şi oferirea unui 

feed-back pozitiv. 

- Crearea unui context favorabil intercunoaşterii, socializării, incluziunii între elevii liceelor de masă şi cei ai 

şcolilor speciale şi realizarea în comun a unor produse. 

Număr elevi/profesori implicaţi: 160 elevi şi 13 cadre didactice 

Parteneri: CSEI Elena Doamna Focşani, Liceul pentru Deficienţi de vedere Buzău, Şcoala Specială de arte şi 

meserii Buzău, Asociatia Centrul pentru o viaţă independentă în limbaj mimico gestual, Centrul Rezidenţial de Zi 

Sfânta Maria Sătuc. 

Prof. coord. Costianu Irina, Poștovei Cătălina 

 

21. Titlu proiect CHEIA SUCCESULUI ÎN AFACERI – proiect local 

Tipul proiectului: editare revistă - antreprenoriat 

Domeniul: ştiinţific /antreprenoriat, economie 

Obiective: 

- Identificarea afacerilor de succes din judeţul Buzău 

- Realizarea unei legături durabile între şcoală şi mediul de afaceri buzoian 

Numar elevi/profesori implicaţi: 130 elevi / 13 profesori 

Parteneri: Consiliul Judeţean Buzău, Camera de Comerţ şi Industrie Buzău, Centrul  Europedirect 

Prof. coord. Costianu Irina, Drugă Cristina 
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22. Titlu proiect M.C. (MASTER CRITICS) CLUB – proiect local 

Tipul proiectului: debate 

Domeniul: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

Obiective: 

- Dezvoltarea abilitărilor de comunicare, argumentare, gândire critică şi a culturii generale 

Numar elevi/profesori implicaţi: 18 elevi 

Prof. coord. Diana Cristea 

 

 

23. Titlu proiect: TÂRGUL LIBRĂRIILOR – proiect local 

Tipul proiectului: concurs, simpozioane doar pentru elevi, expoziţie  

Domeniul: cultural-artistic, literatură 

Obiective: 

- formarea unor criterii axiologice proprii prin care să distingă ce şi când să citească; 

- stimularea interesului pentru literatura universală; 

- valorificarea competenţelor dobândite la obiectele de specialitate. 

Numar elevi/profesori implicaţi: 50 elevi / 3 profesori şi bibliotecarul şcolii 

Prof. coord. Cristina Tudorancea 

 

 

 

 

PROIECTE CARE SE VOR DERULA LA NIVEL INTERNAŢIONAL 

 

1. 2015-2017 – Working in Europe – Skills for success 

2. 2015-2016 – Refuze, Reduce, Reuse – Proiect Erasmus 

3. 2015-2017 – I see it, I believe it – Proiect Erasmus 

4. 2015-2016 - Învaţă cu noi să fii antreprenor! Axa prioritară 2 – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

Proiect POSDRU – 175/2.1./S/149602 

5. 2008-2016 –  Fit4Europe - Widening Horizons through Practical Experience of Pedagogical 

Concepts in EU – countries (cu Berufskolleg Ehrenfeld, Koln - Germania) 

6. 2014-2016 - Erasmus +/ Parteneriate strategice IBRAVE - Improvement of Branding for Rural 

Areas through Vocational Education (cu Spania, Suedia, Danemarca, Belgia, Croaţia, Marea Britanie) 

7. 2014-2016 - EAThink – Proiect European de Educaţie Globală  

8. Lumina-Math – proiect în parteneriat cu Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti şi I.S.B. Bucureşti 

9. 2014-2016 - Parlez-vous  global? – proiect de educaţie globală 

10. GTP – Global Teenager Project – proiect internaţional Schoolnet Europa, Schoolnet Africa 

 

 

DIRECTOR,      COORDONATOR EDUCATV, 

           Prof. Marioara Lungu          Prof. Adriana Pietrăreanu  


