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Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea 

la „EU Youth Summit in Aalborg” 

Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea a participat în cadrul proiectului „EU Youth 

Summit in Aalborg” – finanțat parțial prin programul Erasmus+ (Acțiunea cheie KA3 – Sprijin pentru 

reforma politicilor – Reuniuni între tineri și factori de decizie din domeniul tineretului) - ca partener 

precum alte țări (Slovacia, Lituania, Portugalia, Grecia, Italia, Slovenia, Olanda și Bulgaria), având ca 

beneficiar o școală din Danemarca. 

 
Acest proiect a constat în participarea a 3 tineri (în cazul nostru, 3 elevi de clasa a XII-a: 

Balcovei Elena-Magdalena, Ion Marian și Nicola Eduard-Adrian) la o conferință în perioada 1-7 

noiembrie 2015, la Aalborg, Danemarca. Această conferinţă a fost pentru tineri şi organizată de 

tineri; echipa organizatoare fiind compusă din mulți elevi din Aalborg. Programul s-a axat pe diferite 

politici şi teme politice care au o mare relevanţă pentru tinerii care trăiesc în Uniunea Europeană. 

Programul a constat în prezentări făcute de lectori, excursii, ateliere de lucru organizate de tineri şi 

sesiuni plenare, cu implicarea politicienilor cu factor de decizie la nivel local, naţional şi transnaţional, 

la Camera de Consiliu a Oraşului Aalborg, oraș înfrățit cu orașul Tulcea (orașul nostru) încă din 1973. 

La selecția organizată de către echipa de proiect a școlii, au participat 9 elevi din clasele a XII-

a, iar pentru rezultatul final, respectiv calificativul „Admis”, au stat la bază următoarele criterii: 

- Media generală a clasei a XI-a (pondere 20%); 

- Media la disciplina limba engleză, clasa a XI-a (pondere 20%); 

- Media la purtare, clasa a XI-a (pondere 10%); 

- Evaluarea dosarului personal (pondere 10%); 

- Nota interviu în limba română și limba engleză (pondere 40% - se observă că acest criteriu 

are cea mai mare pondere, fiind de o importanță deosebită motivația elevilor pentru 

participarea la proiect și competența de comunicare în limba engleză); 

- Vârsta împlinită la data de 01.11.2015, data de începere a summit-ului, vârstă agreată fiind 

de 18 ani împliniți, pentru a putea călători fără însoțitor și documente suplimentare în afara 

actului de identitate/pașaportului. 
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Foto: Director adjunct prof. ec. Bâlea Daniela și elevii Nicola Eduard Marian, Balcovei Elena 

Magdalena și Ion Marian – de la stânga la dreapta 

Cei nouă elevi prezenți la interviu, motivați mai mult sau mai puțin, și deținând competența de 

comunicare în limba engleză la un nivel acceptabil sau foarte bun, au fost, în ordine alfabetică, 

următorii: 

1. Alexandru Simona Maria – clasa a XII-a A; 

2. Balcovei Elena Magdalena – clasa a XII-a A; 

3. Bouroș Cristina Mihaela – clasa a XII-a B; 

4. Grigore Andrei Mădălin – clasa a XII-a B; 

5. Ion Marian – clasa a XII-a A; 

6. Nicola Eduard Adrian – clasa a XII-a C; 

7. Petcu Augustin Dorian – clasa a XII-a A; 

8. Stancu Ionel – clasa a XII-a C; 

9. Vasile Ștefan – clasa a XII-a C.  

Echipa de proiect a școlii a fost compusă din următorii: 

- Director, profesor dr. Lucan Liviu; 

- Director adjunct, profesor economist Bâlea Daniela; 

- Coordonator proiect – profesor economist Mocanu Camelia-Domnica; 

- Coordonator proiecte europene în cadrul școlii și responsabil selecție în limba engleză, 

profesor Paraschiv Mioara.  

Anterior precizam că acest proiect a fost finanțat parțial prin programul Erasmus+. Dar, totuși, 

fondurile nefiind de ajuns, a fost finanțat parțial și cu ajutorul unor sponsori generoși din județ dar și 

din țară, care au făcut posibilă nu doar deplasarea elevilor la summit, ci și a unui membru din echipa 

de management a școlii, respectiv doamna director adjunct, prof. ec. Bâlea Daniela, care a putut fi 

alături de elevi, pe parcursul tuturor activităților. Pe această cale, ca și coordonator al proiectului din 

partea colegiului nostru, vreau să-i trec în revistă pe toți cei care au dat dovadă de generozitate și 

cărora le mulțumim, fiindu-le recunoscători pentru oportunitatea de a fi permite elevilor a fi mesageri 
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ai școlii, județului și țării: Fundația „Dezvoltare în Europa” București, S.C. Deltanav S.A. Tulcea, S.C. 

Telena S.R.L. Tulcea, S.C. Agropiețe S.A. Tulcea, S.C. Fraher S.R.L. Tulcea și S.C. Narcisa Mob 

Design S.A. Tulcea. 

În continuare, prezint câteva din temele puse în discuție pe perioada summit-ului: 

 „Cum vor arăta Lumea și Europa în viitor și cum voi, tinerii, veți acționa și veți trăi în 

această lume?” - speaker Jesper Bo Jensen; 

 Workshopul „Identitate națională sau europeană?” - susținut de Lotte Wagner și Lise 

Brinkman; 

  Workshopul „Cum ne afectează Uniunea Europeană pe mine și pe tine în viața de zi cu 

zi?” - susținut de Anne Mette Vestergaard, Sarah Andersen și Simon Kildahl; 

  „Problemele securității europene – sosirea milioanelor de refugiați” – speaker Wolfgang 

Zank;  

 „Uniunea Europeană – ce este și cum funcționează?” – speaker Claus Larsen-Jensen; 

 ”Turul și prezentarea Colegiului Tehnic din Aalborg” urmat de workshopul ”Cauzele 

principale ale șomajului ridicat din rândul tinerilor Uniunii Europene” – condus de 

Laust Høgedahl și Steffen Holt de la Tech College Aalborg. 

 

 

Fără a fi reușit să amintesc toate temele dezbătute, alte activități – precum excursiile, petrecerea 

de rămas-bun etc. închei precizând că elevii s-au întors acasă nu doar cu noi cunoștințe ci și cu noi 

legături create cu tineri din alte țări europene, mulțumind tuturor care au contribuit la acestea: 

organizatorii – gazde, echipei de management a școlii, sponsorilor – cei șase sponsori generoși 

prezentați mai devreme, părinților, dar și întregii echipe coordonatoare. A fost o experiență de neuitat. 

A fost o săptămână ce a trecut mult prea repede...  

 

prof. ec. Mocanu Camelia-Domnica 

Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea 


