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        POȚI să crezi că... POȚI! 

În 31 Mai 2019 la Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” din 

Tulcea s-a organizat un TÂRG PROFESIONAL – CONEXIUNI 

PARTENERIALE, activitate cuprinsă în Graficul Activităților 

proiectului ROSE – POȚI! – PAȘI Optimi pentru Tinerii cu 

Inițiativă! Ce se derulează în cadrul unității școlare. 

Acest eveniment a prilejuit oportunități pentru unităților de învățământ din județul tulcea 

care derulează proiectul ROSE, agenților economici  parteneri în formarea profesională 

inițială a elevilor, instituțiilor de învățământ superior să colaboreze pentru dezvoltarea de 

parteneriate viabile bazate de cunoaștere și o comunicare mai eficientă între participanți. Un 

obiectiv major al evenimentului a fost promovarea parteneriatului activ, vizând tranziția de la 

școală la viața activă, prin participarea agenților economici, parteneri în formarea 

profesională inițială a elevilor și promovarea obiectului de activitate și ofertei de angajare a 

acestora. Participarea la eveniment a instituțiilor de învățământ superior, a favorizat 

prezentări sintetice științifice, realizări practice ale studenților cât și promovarea ofertei 

educațională a acestora. Promovarea culturii antreprenoriale, prin firmele de exercițiu 

înființate unităților școlare a favorizat prezentarea acestora, s-au realiza tranzacții între 

participanți care să genereze noi idei de afaceri și să conducă la formarea competențelor în 

domeniul antreprenoriatului, bazându-se pe formarea inițială a elevilor în domeniul calificării 

profesioale. 

Pentru TÂRGUL PROFESIONAL – 

CONEXIUNI PARTENERIALE au fost 

amenajate standuri de prezentare și au 

participat reprezentați ai unităților școlare: 

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” 

Tulcea, Liceul Tehnologic Agricol 

”Nicolae Cornățeanu” Tulcea, Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea, Liceul Tehnologic 

”Brad Segal” Tulcea, Liceul Teoretic ”Iona Creangă” Tulcea, Liceul Tehnologic ”Dimitrie 

Cantemir” Babadag, Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Tulcea, Liceul Tehnologic Topolog, 

Liceul Tehnogic Măcin. 
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Agenții economici prezenți au fost: S.C. ALUM S.A. Tulcea – partener tradițional al 

unității școlare, S.C. VARD ELECTRO S.R.L. Tulcea – finanțator al amenajării și dotării 

Atelierului de Electrotehnică al unității școlare, S.C. PROFI - filiala Tulcea. 
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Oferta continuării studiilor pentru elevii tulceni în învățământul universitar a fost: 

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” GALAȚI - Facultarea de Inginerie Mecanică care 

a constituit un prilej deosebit pentru elevii tulceni dornici să cunoască activitatea practicpă a 

studenților, iar produsele 3D Printing HUB cât și mostrele funcţionale cu aplicabilitate 

diversă de la inginerie medicală, prototipare industrială şi până la manufacturarea artistică, cât 

şi echipamentele de imprimare 3D care au funcţionat live au atras foarte mulţi entuziaşti, 

dornici să afle detalii despre această tehnologie, a materialelor dezvoltate la Galaţi, dar şi de 

oferta educaţională a Facultăţii de Inginerie din cardul Universităţii. Atât tinerii cât şi cadrele 

implicate şi-au manifestat interesul şi au lansat Platformei ReForm din cadrul Universităţii 

"Dunărea de Jos" din Galaţi invitaţia de a participa cu tematica din inginerie şi tehnologii 

moderne şi la alte evenimente viitoare", a declarat directorul Platformei de cercetare 

multidisciplinară ReForm - UDJG, prof. dr. Cătălin Fetecău. 
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Participanți la eveniment au fost și reprezentanții UNIVERSITĂȚII ”ANDREI ȘAGUNA” 

din Constanța. Domnul Rector Papari Adrian, perticipant la eveniment a prezentat oferta 

universității ca o alternativă locală pentru elevii care doresc să mucească și să-ți continue 

studiile universitare, locațiia fiind în cadrul unității școlare organizatoare a evenimentului. 

Și Academia de Studii Economice pentru învățământ la distanță și-a trimis oferta 

educațională prin intermediul Colegiului Economic ”Delta Dunării” din Tulcea unde se vor 

desfășura cursurile. 

Târgul a beneficiat de prezența reprezentanților de la ISU Rulcea. Standul, echipamentele 

prezentate au constituit o atracție deosebită pentru elevii participanți. 

 

În scopul dezvoltării spiritului 

competitiv au fost organizate 3 

concursuri, care au prilejuit o mare 

bucurie în rândul participanților, a 

invitațiilor, fiind oferite diplome și 

trofee la premiil întâi și invitaților. 

 

În prezența partenerilor 

educaționali, Inspectoratul Școlar 

Județean Tulcea, a președintelui CLDPS-ului tulcean doamna Mihalcea Aurelia, a directorilor 

de unități școlare, agenți economici locali, a reprezentanților instituțiilor de învățământ 

superior, a mnentorului proiectului ROSE Daniela Vintilescu și monitorului proiectului Elena 

Darie, o comisie constituită din trei reprezentanți au evaluat și acordat premii pe baza 

creiteriilor de evaluare. 
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”Cea mai bună promovare”  

Premiul I -  Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea 

Premiul II – Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Tulcea 

Premiul III – Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea 

 

 

 

”Cel mai bun stand”  



Convorbiri  didactice  Nr. 23/iunie2019 

 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  TULCEA 
 

 

6 

Premiul I -  Liceul Tehnologic Topolog 

Premiul II – Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea 

Premiul III – Liceul Tehnologic Agricol ”Nicolae Cornățeanu” Tulcea 

 

”Cel mai bun produs” -  

Premiul I -  Liceul Tehnologic Agricol ”Nicolae Cornățeanu” Tulcea 

Premiul II – Liceul Tehnologic Topolog  

Premiul III – Liceul Tehnologic Măcin 

 

Evenimentul organizat ”TÂRG PROFESIONAL – CONEXIUNI PARTENERIALE” 

este A II.3 – POȚI utiliza CONEXEIUNILE PARTENERIALE! din cadrul Proiectului 

ROSE – POȚI! – PAȘI Optimi pentru Tinerii cu Inițiativă!, responsabili cu organizarea și 

desfășurarea acestuia fiind doamna profesor ing. Popa-Artene Anișoarea și maistrul instructor 

Butoi Dumitru. 

Coordonator de grant, prof. Doina STROE 

LICEUL TEHNOLOGIC ”HENRI COANDĂ” TULCEA 

 


