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Colegiul Economic Cãlãraºi a organizat seminarul cu tema:

„Educaþie „cu profit prin parteneriate ºcoalã-agenþi economici”
Seminarul face parte din
proiectul „Competenþe
Europene pentru Piaþa
României (CEPRO) – PRIN
Centrul de Iniþiere în
Antreprenoria a Tinerilor a
cãrui valoare se ridicã la
suma de 1.982.907,00 lei.
Joi, 26 februarie s-a desfãºurat la
sediul Camerei de Comerþ,
Industrie ºi Agriculturã Cãlãraºi
(CCIR) seminarul cu tema
„Educaþie „cu profit prin
parteneriate ºcoalã-agenþi
economici” în cadrul proiectului
„Competenþe Europene pentru Piaþa
României (CEPRO) – PRIN Centrul
De iniþiere în Antreprenoriat a
Tinerilor”

Beneficiarul acestui proiect,
cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
„Investeºte în oameni!”, Axa
prioritarã 2 „Corelarea învãþãrii pe
tot parcursul vieþii cu piaþa muncii”,
Domeniul major de intervenþe 2.1
„Tranziþia de la ºcoalã la viaþa
activã” este Colegiul Economic
Cãlãraºi.
Parteneri sunt: Centrul Regional de
Formare Profesionalã a Adulþilor
Cãlãraºi, Camera de Comerþ,
Industrie ºi Agriculturã Cãlãraºi,
Liceul Danubius Cãlãraºi ºi Liceul
Tehnologic de Transporturi Auto
Cãlãraºi.
Printre invitaþii de marcã s-au
numãrat primarul municipiului
Cãlãraºi, Daniel ªtefan Drãgulin,
prof. Steluþa Caraion, inspector
general ºcolar, Marian Drãgan,
preºedintele CCIR Cãlãraºi, oameni
de afaceri, cadre didactice,
reprezentanþi ai mass – media.

proiectului. Cei 100 de elevi
selectaþi din grupul þintã, format
iniþial din 500 de elevi, ca urmare a
activitãþii de consiliere profesionalã
la care s-au identificat abilitãþi de
antreprenoriat au înfiinþat 10 FE.
Ei îºi desfãºoarã activitatea în
fiecare sãptãmânã timp de 3 ore în
cadrul CIAT.

10 afaceri de succes iniþiate în
Cãlãraºi. Printre vorbitori s-au
numãrat întreprinzãtorii locali,
Alina Jipa, Nicoleta Dãnuleasa,
Aurelia Ion, Genicã Oancea care au
dezvoltat bussines-uri de succes în
domenii precum prestãri servicii,
catering, alimentaþie publicã,
tipografie, producþie publicitarã ori
instalaþii termice ºi de gaz.

Care sunt cele 10 Firme de
Exerciþiu înfiinþate
n FE Bijoux SRL – Colegiul
Economic Cãlãraºi
CAEN 4777 – comerþul cu
amãnuntul al ceasurilor ºi
bijuteriilor în magazinele
specializate
Profesor coordonator: Marioara
Briºan
n FE Auto Drive SRL – Liceul
Tehnologic de Transporturi Auto
Cãlãraºi
CAEN 4520 – întreþinerea ºi
repararea autovehiculelor
CAEN 4532 – comerþ cu amãnuntul
de piese ºi accesorii pentru
autovehicule
Profesor coordonator: Marioara
Briºan
n FE Impact Auto SRL – Liceul
Tehnologic de Transporturi Auto
CAEN 4532 – comerþul cu
amãnuntul de piese ºi accesorii
pentru autovehicule
Profesor coordonator: Cãtãlina
Þãran
n FE Cookies Shop SRL – Liceul
Danubius Cãlãraºi
CAEN 1071 – comercializarea
prãjiturilor de casã
Profesor coordonator: Cãtãlina
Þãran

Parteneriatul proiectului
realizeazã deschiderea de noi canale
de comunicare între mediul de
formare iniþialã, mediul de formare
continuã ºi mediul de afaceri astfel
încât sã permitã adaptarea formãrii
profesionale la nevoile de
competenþe / aptitudini specifice
diverselor domenii de activitate
cerute pe piaþa muncii
Danubius Cãlãraºi
CAEN 4711 – comerþ cu amãnuntul
în magazine nespecializate, a
alimentelor de bazã fabricate prin
metode naturale
Profesor coordonator: Daniel
Ovidenie
n FE Sweets&Coffee SRL –
Liceul Danubius Cãlãraºi
CAEN 5629 – alte activitãþi de
alimentaþie publicã
Profesor coordonator: Daniela
Ovidenie
n FE Skaya SRL – Colegiul
Economic Cãlãraºi
CAEN 5821 – activitate de editare a
jocurilor pe calculator
Profesor coordonator: Mirela Necula
n FE Bio Life Nutrition SRL –
liceul Danubius Cãlãraºi
CAEN 4711 – comerþ cu amãnuntul
în magazinele nespecializate cu
vânzare predominantã de produse
naturiste
Profesor coordonator: Mirela Necula

n FE Biolife SRL – Liceul
n FE Motocros SRL – Liceul
Tehnologic de Transporturi Auto
CAEN 4540 – comerþ cu
motociclete, piese ºi accesorii
aferente înttreþinerea ºi repararea
motocicletelor
Profesor coordonator: Marioara
Toader

În cadrul seminarului au fost
prezentate succint ºi Firmele de
Exerciþiu (FE) înfiinþate în cadrul

n FE Games News SRL – Liceul

Târgul de Nunþi „Mirese Dunãrene”
27-29 martie 2015
punctul nostru comun fiind
acela de a încuraja ºi a pune
în valoarea activitatea
agenþilor comerciali
cãlãrãºeni.

În perioada 27-29 martie
2015 se va desfãºura
Ediþia a II-a a Târgului de
Nunþi MIRESE
DUNÃRENE, eveniment
susþinut de Primãria
Cãlãraºi, Centrul Cultural
Judeþean Cãlãraºi ºi
Camera de Comerþ,
Industrie ºi Agriculturã
Cãlãraºi.
Evenimentul se adreseazã
viitorilor miri, dar
experienþa ediþiei anterioare
ne aratã cã târgul este
vizitat ºi de cãtre publicul larg, de
cei care doresc sã organizeze orice
alt fel de eveniment din viaþa lor,
deoarece am oferit o paletã largã de
servicii, de la cele tradiþionale de
nuntã (rochii de mireasã,
restaurante, etc.) pânã la bãnci ºi
agenþii de turism.
Târgul de Nunþi MIRESE
DUNÃRENE beneficiazã de o

locaþie premium, Hestia HotelPavilionul de evenimente, cu o
suprafaþã expoziþionala de 800 mp,
cu scenã unde se vor desfãºura
timp de trei zile concerte,
prezentãri de modã, momente
interactive.
Aºteptãm firmele locale de profil sã
ne contacteze în scopul închirierii
unui spaþiu în cadrul Târgului de
Nunþi MIRESE DUNÃRENE,

Vã garantãm cã toate
eforturile noastre vor fi
concentrate pentru
organizarea unui eveniment
de calitate, care sã satisfacã
aºteptãrile firmelor
expozante ºi ale vizitatorilor,
astfel încât parteneriatul
dumneavoastrã cu Târgul de
Nunþi MIRESE DUNÃRENE
sã fie un SUCCES.
Ne puteþi contacta la urmãtoarele
numere de telefon:
0724209499 – Rodica Zaharia
0728929111 – Alina Stanciu
Vã invitãm sã ne urmãriþi ºi pe:
www.miresedunarene.weebly.com
www.miresedunarene.blogspot.com
Facebook: Mirese Dunãrene

Danubius Cãlãraºi
CAEN 5821 – activitate de editare a
jocurilor pe calculator
Profesor coordonator: Marioara
Toader
Într-un final firmele de exerciþiu ºi
elevii vor participa ºi vor fi premiaþi
la competiþiile organizate în cadrul
târgului conform Regulamentului
ROCT.
Tot în cadrul seminarului au fost
prezentate chiar de cãtre fondatori

Obiectivul general al proiectului îl
constituie dezvoltarea în rândul
elevilor a competenþelor ºi
aptitudinilor de muncã care
faciliteazã tranziþia de la ºcoalã la
viaþa activã prin dezvoltarea ºi
furnizarea serviciilor de orientare,
consiliere ºi îndrumare profesionalã
prin i8mplementarea metodei
interactive ºi inovatoare de învãþare
„Firma de Exerciþiu” în vederea
creºterii inserþiilor acestora pe
piaþa muncii.

„Competenþe Europene pentru Piaþa
României (CEPRO) – prin Centrul de Iniþiere în
Antreprenoriat a Tinerilor"
l Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„Investeºte în oameni"
l Axa prioritarã 2 „Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa
muncii"
l Domeniul major de intervenþie 2.1 „Tranziþia de la ºcoalã la viaþa
activã"
l Titlul proiectului: „Competenþe Europene pentru Piaþa României
(CEPRO)- prin Centrul de Iniþiere în Antreprenoriat a Tinerilor"
l Contract: POSDRU/161/2.1/G/138306
l Beneficiar: Colegiul Economic Cãlãraºi
l Parteneri Centrul Regional de Formare Profesionalã a Adulþilor
(CRFPA); Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Cãlãraºi
(CCIA); Liceul „Danubius" Cãlãraºi; Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto Cãlãraºi;
l Durata de implementare: 18 luni
l Valoarea totalã a proiectului: 1.982.907,00 lei
l Manager proiect: Daniel Cârjilã

