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Băile Govora, staţ iunea-patrimoniu, distrusă de mafia politică
Lacul Ostroveni, Mica Deltă a Vâlcii
BREAKING NEWS! Romeo Rădulescu îl face KO pe Miricia Gutău
Comisia de Agricultură: Producătorii români nu vor mai plăti taxa de raft în supermarket!
Profesorul Ion Luciu: „Judo-ul este acum un sport curat, la care nu mai poţ i să te accidentezi”
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Un nou eveniment Erasmus+ la Colegiul
Energetic din Râmnicu Vâlcea
  24 martie 2016   admin    0 Comment

Vineri, 18 martie 2016 la Colegiul Energetic, s-a desfășurat Conferința „Antreprenoriatul în
secolul XXI”, eveniment de popularizare a parteneriatului strategic în domeniul școlar
Erasmus+, KA2, „Learning platform: Young people Entrepreneurial skill development
possibilities”/ „Platformă de învățare: Posibilități de îmbunătățire a competențelor
antreprenoriale în rândul tinerilor” (număr de referință: 2015-1-LV01-KA219-013417_3).
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La eveniment au fost prezenț i director CCD, prof. Tatiana Mărăndici, reprezentanț i ai
Inspectoratului Școlar Județean – inspector școlar pentru programe comunitare și proiecte
educaț ionale, prof. Roxana Croitoru, inspector școlar pentru activitate educativă formală și
nonformală, prof. Gabriela Trăistaru, profesori de la Colegiul Naț ional de Informatică „Matei
Basarab” – director adj. prof. Violeta Grecea, prof. Monica Popa și antreprenorii de succes
Ionuț  Budișteanu și Gheorghe Cioculeasa.

Conducerea Colegiului Energetic, prin domnul director prof. Dumitru Mătăcuță, a salutat 



această manifestare considerând-o o oportunitate pentru elevi de a-și gasi o direcț ie în
legatură cu viitorul lor profesional și o nouă dovadă a faptului că în această instituț ie de
învățământ se face educaț ie pentru viață. Doamna director adj. Mariana Marica a îndrumat
echipa de elevi pentru realizarea rmelor de exerciț iu, iar doamna director adj. Marilena
Matei a avut inspiraț ia să invite în mijlocul elevilor un model de reușită prin prezența
domnului Ionuț  Budișteanu.

Întâlnirea a debutat cu descrierea proiectului Erasmus+, prof. Codruța Elena Țenea a
expus obiectivele proiectului, produsele nale și în special platforma de învățare pentru
studiul economiei și educaț iei antreprenoriale, eleva Emilia Stângaciu a prezentat
activităț ile locale derulate până în prezent de elevii de la Colegiul Energetic, apoi prof. Ana
Maria Udrescu a punctat importanța antreprenoriatului în societatea actuală.



Elevii au avut șansa să descopere poveștile de succes a doi antreprenori. Ionuț
Budișteanu, cunoscut inventator și cum se autointitulează „a maker for makers”, a început
să producă roboț i industriali profesionali chiar la Râmnicu Vâlcea, într-un garaj și prin rma
sa, Visionbot, a onorat deja primele comenzi către clienț ii de peste hotare. Elevii au fost
fascinaț i de viziunea și entuziasmul acestui tânăr care demonstrează că nu există limite ale
imaginaț iei și că totul este posibil.



Gheorghe Cioculeasa, antreprenor vâlcean cu peste 13 ani de experiență în domeniul
tehnicilor de umbrire și automatizărilor, le-a transmis elevilor să aibă încredere în forțele
lor și ideea că antreprenoriatul este la îndemâna oricui își urmează cu încăpățânare visele.



De la Colegiul Naț ional de Informatică „Matei Basarab”, elevii Larisa Tufeanu și elevul
Mihnea Văduva (clasa a XII-a), iar de la Colegiul Energetic, elevii Narcis Manciu și Andrei
Vâlculescu (clasa a XII-a) au prezentat rme de exerciț iu, demonstrând creativitate și spirit
antreprenorial.

Evenimentul a avut impact pozitiv asupra elevilor, dovadă ind feed back-ul elevilor. Vlad
Alboiu, elev în clasa a X-a A la Colegiul Energetic a spus: „Mi-a plăcut foarte mult și am fost



← Junioarele 2 şi  3 de la Energetic au turnee la Craiova şi  Plopeni

Ru-şi-ni-că CJA: Mihai Iulian, doar pe locul 9 în topul meciurilor arbitrate
în acst sezon →

INCREDIBIL! Fonduri europene SUSPENDATE pentru ROMÂNIA
  29 februarie 2016   0

Profesorul Ion Luciu: „Judo-ul este acum un sport curat, la care nu mai

foarte încântat de cum a prezentat Ionuț , m-a făcut să mă gândesc la viitor, la viață și îi
dau dreptate. Felicitări organizatorilor, a fost o zi de neuitat. Mi-ar plăcea să particip și în
alte proiecte ca acesta, chiar dacă nu este timp, dar este o experiență unică. Felicitări
dumneavoastră și tuturor participanț ilor, aț i fost minunaț i!”

 Coordonator, prof. Codruța Elena Țenea și prof. Alina Cioculeasa
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17:52  Irlanda marchează
centenarul revoltei care a dus la
obţinerea independenţei
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Curs valutar: 25 Mar 2016

EUR : 4.4639 RON -0,0016 ▼

USD : 3.9947 RON -0,0027 ▼

CHF : 4.0927 RON -0,0088 ▼

GBP : 5.6476 RON -0,0039 ▼

XAU : 156.2355 RON -0,3453 ▼

MDL : 0.2044 RON +0,0011 ▲

HUF : 0.014243 RON +0,0000 ▲

  sursa curs: curs-valutar-bnr.ro

http://www.curs-valutar-bnr.ro
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