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MOTTO:
,,NATURA NE ASEAMANA.EDUCATIA NE DEOSEBESTE.,,CONFUCIUS
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” este cea mai veche și prestigioasă școală de
contabili din județul Teleorman care și-a asumat misiunea de a pregăti specialiști
capabili de a utiliza cunoștinte economice valoroase, de a contribui la progresul
economic si social-cultural al societății românesti și al lumii contemporane. Liceul
Tehnologic „Virgil Madgearu” asigură realizarea unui învățământ de performanță,
dezvoltat și perfecționat printr-o activitate complexă de îmbinare a teoriei cu practica,
conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă.
Misiunea sa principală este formarea funcționarului economic capabil să se adapteze
cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe economice și
manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului
îinconjurator.
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” are experiență atât în implementarea
proiectelor și programelor cu finanțare națională și europeană, cât și în formarea și
dezvoltarea de competențe și abilități pentru grupurile țintă de tipul: elevi, adulți.
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”Rosiori de Vede in
partener,implementează, până la 31 decembrie 2015 un număr de 5 proiecte:

calitate

de

-3 proiecte POS DRU;
-1 proiect JOBS;
-1 proiect de voluntariat IMPACT care s-a incheiat in septembrie 2015.
Trei dintre acestea reprezintă importante surse de finanţare pentru activitatea firmelor de
exerciţiu şi activitatea de consiliere şi orientare profesională a elevilor din clasele a IX-a – a
XII-a, facilitând tranziţia elevilor de la şcoală la viaţa activă.
1.Proiectul POSDRU/175/2.1/S/149602, cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea șanselor de ocupare ale elevilor
învățământului secundar (ISCED 3), clasa XI/XII, aparținând liceelor din regiunile Sud-Est și
Sud-Muntenia, mediul urban și rural prin utilizarea metodelor inovative de tip „firme de
exercițiu”, în scopul facilitării tranziției acestora de la școală la viața activă.
Parteneri
in
proiect:
Asociația
Euro
Brăila;Colegiul
Economic
“Ion
Ghica”Targoviste; Colegiul Comercial “Carol I”Constanța; Colegiul Economic “Virgil
Madgearu” Ploiești; Colegiul Economic “Ion Ghica” Brăila.
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S-au infiintat 10 firme de exercițiu în care cei 105 elevi implicati in grupul țintă din cadrul
proiectului, vor simula, ca și angajați, fenomenele și procesele ce se derulează într-o firmă
reală. Încheierea parteneriatelor cu firme din mediul de afacere va permite ancorarea în
realitatea pieței economice actuale. Ca și angajați în cadrul departamentelor secretariat,
economic, financiar, comercial, resurse umane, etc. elevii vor dezvolta competențe legate de
crearea unui plan de afacere, identificarea poziției proprii în organigrama firmei, întocmirea
dosarului de personal și participarea la selecție și recrutarea pentru ocuparea unui post,
tranzacționarea pe piața virtuală, întocmirea situațiilor financiare la nivel de firmă de
exercițiu. Pentru activitatea prestată elevii primesc subvenții lunare, iar în cadrul târgurilor
firmelor de exercițiu, premii.
Rezultate asumate
 105 elevi asistați în tranziția de la școală la viața activă.
 105 elevi beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră.
 10 firme de exerciţiu înfiinţate.
 10 parteneriate încheiate cu firme reale.
 4 târguri dedicate firmelor de exercițiu.
 4 seminarii privind rolul firmelor de exercițiu în procesul de inserție al elevilor pe
piața muncii.
 1 campanie de constientizare a opiniei publice privind tranziţia elevilor de la şcoală la
viaţa activă.
 1 platformă web pentru activitățile firmelor de exercițiu.
http://www.cevmpl.licee.edu.ro

2. Proiectul POSDRU/175/2.1/S/150682, cu titlul “Esti tanar, esti aFIRMAt”
Fundația Zi Deschisă a cooptat Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” în Proiectul Ești
Tânăr, ești aFIRMAt pentru ca elevii aceastei unități de învățământ să beneficieze de
avantajele unei informări continue și disponibile printr-o gamă variată de instrumente pentru
a-și dezvolta competențele antreprenoriale și personale prin activități antreprenoriale, de
formare și de consiliere în carieră.
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului „Esti tanar, esti aFIRMAt” este dezvoltarea
aptitudinilor a 650 de elevi din regiunile Sud Est si Sud Muntenia, prin dobândirea
competențelor necesare inserției pe o piața a muncii modernă, flexibilă și dinamică.
Rezultate asumate:
– instrumente inovative si moderne de tipul Firme de Exercitiu (FE) , cate 10 FE/50 elevi;
– 5 seminarii de informare si constientizare privind importanta tranzitiei de la scoala la viata
activa (Sigur pe tine, in orice situatie!; Egalitate pe piata muncii;BE Safe!; Ecosistem;
Industrii creative);
– 1 concurs pentru idei de afaceri– Business games;
– 2 excursii tematice pentru FE – Industrii creative;
– 1 targ interegional al firmelor de exercitiu;
– 10 ateliere antreprenoriale – Industrii creative;
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– activitati de mentorship “one by one” pentru cei mai buni elevi din FE, cu antreprenori de
succes
– “shadow-week” activitati de shadow job pentru realizarea unei schite de cariera pe modelul
“do-it-yourself”
Parteneri in proiect: Fundația Zi Deschisa; GEA Strategy&Consulting SA; Asociația Noi
Perspective; Asociatia Tradiții Manufactura Viitor; SC Inmartextil SRL
În cadrul acestei activități Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiori de Vede a creat
10 firme de exercițiu, le-a înregistrat în ROCT (Centrala Rețelei Firmelor De
Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România - Departament în cadrul Centrului Național
de Dezvoltarea a Învățământului Profesional și Tehnic din România). În cadrul acestei
activități a fost dotat laboratoul Firmelor de exercițiu din Liceul Tehnologic „Virgil
Madgearu” Roșiori de Vede cu 4 Laptop, 1 Multifunctional, 1 Panou ace, 1 Flipchart, 1
Tabla scris, 10 Scaune, 2 Dulapuri birou, 6 Birouri, 1 Imprimanta, 1 Aparat
fotografiat.Elevii participanti vor beneficia de burse în valoare de câte 600 lei fiecare.
http://www.zi-deschisa.ro/

3.PROIECTUL POSDRU/175/2.1/S/149791 : ”De la liceu la viața activă”
Prezentare:Proiectul vizeaza facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa si colaborarea cu
mediul economic real care sa limiteze disparitatile dintre sistemul educational national si piata
muncii din Romania si UE. Prin obiectivul general al proiectului se urmareste cresterea
competitivitatii pregatirii elevilor/viitorilor absolventi de liceu pentru accederea pe piata
muncii.
Obiectivul general al proiectului este facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a unui
numar de 1200 de elevi din 12 judete, in vederea dezvoltarii de competente necesare
construirii
unei
cariere
de
succes.
Obiectivele principale ale proiectului sunt:elevii vor fi consiliati in alegerea unei viitoare
profesii dupa profilul, nevoile si asteptarile proprii. Vor fi consiliati in constientizarea acestor
nevoi;elevii au fost invatati, pas cu pas, sa infiinteze o firma, sa lucreze in ea de la A la Z si sa
colaboreze cu firme similare din tara . Elevii au fost invatați sa administreze o firma si sa
lucreze in echipa ca angajati si angajatori, ca furnizori/prestatori dar si ca beneficiari.
Grupul tinta este format din 10 grupe a 5 elevi/grupa insumand 50 elevi cu domiciliul
stabil in judetul Teleorman (in ordine, clasele: XI-a, X-a) inmatriculati in sistemul national de
invatamant secundar.Expert centre Firme de exercițiu - Dumitrache Carmen Marcela;Expert
consiliere
scolară
–
Soare
Mirela
Beneficiile elevilor :In urma desfasurarii cu succes a activitatilor din cadrul proiectului, elevii
vor primi diplome de participare/adeverinte si vor fi premiati primind o subvenție de 800 lei la
finalul cursului.
Rezultate anticipate
R1 – 10 firme de exercitiu infiintate si inregistrate la ROCT
R2 – 50 elevi (5 elevi x 10 de firme de exercitiu) participanti la activitatile din firmele de
exercitiu
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R3 – 50 elevi sprijiniti in activitatile derulate in cadrul proiectului
R4 – 50 elevi consiliati si orientati pentru alegerea unei cariere
R5 – 1 Campanie de constientizare privind colaborarea cu mediul de afaceri si participarea
elevilor la stagii de practica derulate in cadrul proiectului
R6 – 2 workshop-uri organizate si desfasurate in cadrul proiectului
R7 – 1 Centru pilot pentru operarea cu firmele de exercitiu
R8 – un târg interregional al FE
R9 – 5 parteneriate cu mediul de afaceri pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la viata
activa a elevilor/absolventilor
http://149791.sprijinpentrutineret.ro/chestionare-de-consiliere/
4.Proiectul JOBS (Orientare profesională – training în întreprinderi și școli)
('JOBS') combină, în Romania, doua elemente – piața muncii și educația din ultimii ani de
gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic. Elevii sunt pregătiți pentru a-și alege viitoarea
carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale și au sansa să dobândească
abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră.Ideea proiectului a fost intens
dezvoltata in perioada mai 2008 - mai 2011 printr-o cooperare stransa intre Universitatea
Pedagogica Zurich (PH Zurich), Ministerul Educatiei Nationale (MNE) si Centrul National
pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT) din Romania. In cadrul
acestui process, Centrul pentru Proiecte Internationale in domeniul Educatiei (IPE), in calitate
de principal contractant al Agentiei Elvetiene de Dezvoltare si Cooperare (SDC) este
responsabil cu implementarea si coordonarea proiectului. Proiectul este sprijinit si de
eforturile depuse de Universitatea Bucuresti, de departamentele de cercetare si IT ale
Universitatii Pedagogice Zurich si ultimul, dar nu cel din urma, de Inspectoratul Scolar
Judetean Brasov.Obiectivul JOBS este sa pregateasca elevii din Romania aflati in ultimii ani
de gimnaziu si primii ani de invatamant tehnic pentru a) dobandirea unor competente si
abilitati utile in viata, b) obtinerea unei perceptii realiste privind oportunitatile de pe piata
muncii in regiunea lor, c) luarea unei decizii privind educatia lor viitoare si cariera lor
profesionala. Aceasta se realizeaza prin introducerea unei noi abordari transcurriculare,
prin folosirea unor metode adecvate de predare-invatare (invatarea bazata pe sarcini) si
cu ajutorul unei serii de 7 manuale pentru elevi. In plus, JOBS acorda sprijinul necesar
profesorilor prin instruri, mentorat si informare constanta cu ajutorul unei platform de
invatamant la distanta.În perioada 2012- 2015, proiectul a fost implementat într-un număr de
60 de școli din cele 6 județe ale regiunii Centru. Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”
Rosiorii de Vede – 27 elevi implicati din clasa a X a E si 3 cadre didactice : prof. dr.
Daniela Gheorghescu, prof. ec. Doina Pufu, prof. ec. Gabriela Florea.
http://www.jobsproject.ro/ro/

5.PROIECTUL IMPACT
Mișcarea de tineri IMPACT este bazată pe modelul educațional IMPACT, un model de
schimbare socială care constă într-o reţea de Cluburi de Iniţiativă Comunitară pentru
Tineri
IMPACT
activă
atât
la
nivel
național
cât
și
internațional.
Prin proiecte și întâlniri regulate, copii și tinerii IMPACT implicați își dezvoltă cunoștințe,
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abilități și atitudini (valori) care completează competențele dobândite în şcoală sau în familie.
Îmbinând serviciul în folosul comunității, învățarea și distracția, tinerii din Mișcarea IMPACT
devin cetateni activi, lideri sau antreprenori sociali, responsabili și încrezători în forțele
proprii, pregatiti să se îmbunătățească atât pe sine cât și societatea.În acest moment Mișcarea
IMPACT România reunește peste 130 de cluburi IMPACT, în 27 de județe: Alba, Argeş,
Braşov, Bihor, Călăraşi, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj,
Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu,
Teleorman,
Timiş,
Tulcea,
Vaslui,
Vâlcea,
Vrancea.
IMPACT este prezent şi în alte 9 ţări! Din reţeaua IMPACT Internaţional fac
parte aproape 150 de Cluburi de tineri ce vor să schimbe lucrurile în bine.Modelul
educațional IMPACT constă într-o rețea de Cluburi de Inițitivă Comunitară IMPACT
activă la nivel național și internațional. Modelul a fost dezvoltat în Romania de către
Fundația Noi Orizonturi și este recunoscut de experţi mondiali ca model de bună practică.
Modelul a fost preluat la nivel internațional în școli, ong-uri, sau biserici în 7 tări din lume:
Republica Moldova, Honduras, SUA, Republica Dominicană, Armenia, Haiti,
Nicaragua.Clubul Impact de la Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" si-a inceput
activitatea in anul scolar 2014-2015 in urma selectiei realizate de Fundatia Noi Orizonturi si
este singurul din judetul Teleorman, coordonat de trei lideri Impact respectiv Gheorghescu
Daniela, Pufu Doina si Naita Caramida Ileana.La activitatile clubului au participat 14 elevi
din clasele a IX a si a Xa care si-au dezvoltat competente de comunicare activa,
management,inovatia si creativitatea concretizate in proiectul realizat intitulat "Ofera o
picatura, salveaza o viata", proiect al carui scop a fost motivarea tinerilor de a participa activ
in vederea ameliorarii uneia dintre problemele comunitatii, nevoia de singe pentru transfuzii.
Ceea ce si-au propus a fost constientizarea acestei probleme si mobilizarea unui numar mare
de oameni, in cea mai mare parte adolescenti, care sa doneze singe.Proiectul a participat la
competitia de proiecte a Fundatiei Noi Orizonturi, a fost eligibil, iar derularea lui a avut loc pe
parcursul a 30 de zile in care proiectul a fost prezentat la nivelul comunitatii locale prin
intilniri cu reprezentanti ai comunitatii, cu elevi si profesori iar impactul a fost pozitiv
deoarece un numar de 50 de persoane, tineri-elevi dar si adulti au venit in ziua desemnata
pentru a oferi din viata lor pentru a salva viata altora. Proiectul s-a finalizat prin certificarea
actiunii de voluntariat pe care fiecare participant a finalizat-o.
http://www.noi-orizonturi.ro

CU STIMA,
Director,
Prof.dr.Gheorghescu Daniela
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