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În urmă cu 10 ani, programul de educaţie economică pen-
tru elevi şi cadre didactice mi s-a părut a fi răspunsul ne cesar 
la aşteptările şi nevoile unui segment care devenea din ce în 
ce mai interesat de fenomenul economic. De aceea, partene-
riatul cu filiala CREE din Constanţa a fost primul pas firesc. 
Diversitatea de activităţi şi amploarea acestora au fost con-
firmarea interesului pe care l-au stârnit printre participanţi, 
dar şi a calităţii demersurilor coordonatorilor. Concursurile de 
planuri de afaceri, competiţia naţională Cele Mai Bune Lecţii 
de Economie și alte programe au fost adevărate evenimente, 
aşteptate în fiecare an de tot mai mulţi elevi şi profesori.

Cursurile de educaţie economică pentru cadre didactice 
de diferite specialităţi au fost un succes, reflectat atât în 
numărul mare de participanţi, cât şi în modul de implicare 
al cursanţilor.

Şi cum educaţia economică nu putea rămâne doar pe 
hârtie, parteneriatul cu CREE Constanţa s-a concreti-
zat şi în organizarea diferitelor târguri ale elevilor Liceu-
lui ”Ovidius”. Ei au învăţat să se organizeze, să-şi asume 
responsabilităţi, să-şi promoveze iniţiativele.

În spatele satisfacţiei oferite de fiecare din activităţile de 
succes au fost şi dificultăţi: lipsa de spaţii corespunzătoare, 
calculatoare puţine, termene scurte, suprapuneri de eveni-
mente. Încrederea în locul şi rostul CREE Constanţa ne-a 
convins să continuăm, alături de voluntari şi de alţi parte-
neri – ISJ, CCD, DJST.

      În aceşti 10 ani, CREE Constanţa şi-a conturat pro-
filul organizaţional, a ocupat un loc bine definit în spaţiul 
educaţional, a devenit un partener de încredere, cu mare 
potenţial în realizarea unor noi proiecte. Le aşteptăm cu in-
teres! Succes, CREE Constanţa!

Prof. Cristina anghel
Director, liceul teoretic „Ovidius”, Constanţa

Într-o ordine istorică, nu întâmplător aceeași cu logica 
educaţiei economice, promovarea educaţiei economice la 
Constanţa a început cu programul pentru școala primară. 
Deși surprinse de ofertă și temătoare că vor participa la un 
curs despre lucruri prea serioase, învăţătoarele au venit la 
Casa Corpului Didactic să afle ce poate să însemne educaţie 
economică la vârsta de 10-11 ani. 

Așa cum cu plăcere au declarat ulterior, a fost, dimpotrivă, 
un curs la care au învăţat lucruri noi, la care li s-a demons-
trat ce înseamnă să înveţi jucându-te și cum poţi discuta 
cu copiii despre lucruri serioase precum importanţa ba-
nilor, raritatea resurselor, costul de oportunitate al unei 
decizii, necesitatea de a alege și compromisul, beneficiile 

CREE Constanţa, 
un partener de încredere, cu mare potenţial 

specializării și multe altele. Au învăţat că lecţiile de Econo-
mie pot fi prietenoase și atrăgătoare dacă se intitulează 
„Plătit cu un zâmbet”, „Cu mască și fără mască”, „Mun-
tele de ciocolată”, „Cu dl Leu in excursie”, „O fi munca 
grea, dar și cozonacul este dulce” sau „Fabrica de suveni-
ruri”. Și ca dovadă a plăcerii cu care au învăţat, în timp ce 
„confecţionau” contra-cronometru figuri geometrice, în-
trecându-se să realizeze o productivitate cât mai mare, au 
început să cânte, așa frumos cum numai învăţătoarele știu 
să cânte. 

Primul curs al CREE la malul mării a fost un imn adus 
educaţiei economice și promotorilor ei. Și n-a fost decât în-
ceputul unui deceniu de muncă și satisfacţii, care au făcut 
istoria CREE Constanţa.

Conf. univ. dr. Maria lăCătuș
Director de programe, Cree

Farmecul educaţiei economice
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Pentru că m-au incitat programele realizate de Centrul 
Român pentru Educaţie Economică, în colaborare cu Na-
tional Council on Economic Education din SUA.

Pentru că m-au nemulţumit uneori olimpiadele de Eco-
nomie judeţene și naţionale, prin obiectivitatea îndoielnică 
în aprecierea rezultatelor elevilor.

Pentru că elevii liceului meu meritau o asemenea 
organizaţie, care să le valorifice potenţialul profesional, 
creativitatea, dar și deschiderea spre voluntariat.

Pentru că am reușit să adun repede în jurul meu o echipă 
de colegi pasionaţi, precum Cecilia Băraru, Alexandru  
Bujeniţă, Ecaterina Rupesac, Daciana Călin, Cecilia Macri, 
Mihaela  Roșulescu, Lavinia Popescu, ca și mulţi altii, pre-
cum Mihai Alupoaie, Laura Burghișan...

Pentru că orașul şi judeţul Constanţa au resurse umane 
suficiente, dar și orgoliul de a progresa continuu, inclusiv 
în domeniul educaţiei economice și antreprenoriale.

Pentru că simţeam un început de blazare, ca profesor, 
după mulţi ani de muncă, iar “scorpionul” din mine nu-mi 
dădea pace.

Pentru că începusem să scriu lucrări de specialitate 
pentru elevi și profesori, care mă puteau ajuta să dezvolt 
proiecte educaţionale. 

Organizaţia-mamă a dat o mână de ajutor la alcătuirea 
acestei broșuri ani versare. Și pentru că ne reprezintă și pe 
noi, toţi cei care am trudit în toţi acești ani sub egida CREE. 
Dar și pentru că, mai mult decât orice, echipa de la CREE 
Constanţa merită să marcheze aniversarea unui deceniu cu 
toată strălucirea, la care suntem datori să contribuim.  

Centrul Român pentru Educaţie Economică (CREE) a luat 
fiinţă în 2001, la București. În 2005, aveam deja nuclee de 
profesori de Economie în multe zone ale ţării, trecuţi prin 
programele noastre și încărcaţi de dorinţa de a face pasul 

De ce CREE Constanţa trebuia să existe

Secretul succesului: 
ambiţie, eficienţă și abilitatea de motiva coechipierii 

Pentru că am găsit imediat deschidere și sprijin la con-
ducerea liceului.

Din toate aceste motive, dar nu numai, s-a născut CREE 
Constanţa.

Prof. ViCtOr MihalașCu
liceul teoretic ”Ovidius”

Director, Cree Constanţa

următor. Atunci le-am sugerat să înfiinţeze centre (filiale) 
locale, sub numele de Centrul de Resurse pentru Educaţia 
Economică. Altă denumire, același acronim, aceeași marcă. 
Ţinte puţin diferite, dar aceeași misiune. I-am încurajat să 
dezvolte programe proprii, cu resurse proprii, fără să negli-
jeze programele naţionale ale CREE. 

S-au constituit opt centre locale (regionale, dacă judecăm 
după raza de acţiune): Bacău, Cluj, Constanţa, Dolj, Gorj, 
Hunedoara, Suceva, Timiș, flancate de câteva echipe active 
din Arad, Bistriţa, Brașov, Onești, Satu Mare, Sibiu. Ordinea 
enumerărilor este strict alfabetică.

Dintre toate centrele locale, două s-au distins în toate 
privinţele: CREE Constanţa și CREE Suceava. Între ele a 
exis tat totdeauna o rivalitate, care ne-a inspirat pe toţi 
ceilalţi și ne-a îndemnat la mai mult și mai bine.

Trecând în revistă, acum, toată istoria CREE Constanţa, 
găsesc în ea prilejuri de satisfacţie neștiute încă. A trebuit să 
vină această aniversare, ca să citesc mărturiile emoţionante 
ale atâtor profesori și elevi, pentru a înţelege cât de puter-
nic a fost, în fond, dincolo de cifre, efectul CREE asupra 
educaţiei economice.

Un motiv în plus, dar suficient prin el însuși, să le 
mulţumesc colegilor de la CREE Constanţa pentru tot ceea ce 
au făcut pentru cauza (importantă!) a educaţiei economice.

Paul lăCătuș
Președinte, Cree
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Da, trebuie să recunosc că am avut 
o șansă imensă! Şi asta, pentru că in-
teresului meu pentru predarea disci-
plinelor economice – stârnit de pro-
gramul naţional Educaţia Economică 
în Gimnaziu al CREE, la care am par-
ticipat începând din 2003 – i-a venit 
în întâmpinare o mare oportunitate: 
formarea metodică şi de speciali-
tate de nivel superior prin programul 
internaţional Training of Trainers 
Program, realizat de National Council 
on Economic Education (NCEE) din 
SUA, partenerul CREE. 

Cele patru seminarii la care am par-
ticipat (A – noiembrie 2004, Minsk, 
Belarus; B – ianuarie 2005, Bucureşti; 
C – aprilie 2005, Vilnius, Lituania; D 
– iunie 2005, Liov, Ucraina) au fost de 
fapt cursuri intensive de Economie, 
structurate pe patru secţiuni: Modul 
economic de gândire şi concepte eco-
nomice fundamentale, Microecono-
mie, Macroeconomie şi Economie 
mondială. Pentru mine, ele au fost, de 
fapt, o pregătire postuniversitară în 

domeniul ştiinţelor economice, nive-
lul ridicat al formării fiind întemeiat 
atât de calitatea formatorilor, cât şi 
de aceea a colegilor formabili. Forma-
torii noştri au fost profesori la diferite 
universităţi americane (Steve Cobb, 
University of North Texas, Barbara Phi-
pps, University of Kansas, George Vre-
devel, University of Cincinnati, Bonnie 
Meszaros, University of Delaware ş.a.), 
iar cei 50 de colegi (din ţări de pe  patru 
continente – Paraguay, Republica 
 Africa de Sud, Indonezia, Azerbaid-
jan, Uzbekistan, Palestina, Polonia, 
Slovacia, Serbia, Republica Moldova, 

Bulgaria, ţările baltice ş.a.) erau, în ma-
joritate, asistenţi şi lectori universitari 
la facultăţi de profil economic. 

Şi totuşi, nu nivelul academic al 
formării a fost punctul forte al aces-
tui program, cu adevărat remarcabil, 
ci componenta metodico-didactică. 
Am exersat pe noi înşine cele mai mo-
derne metode de predare a Economiei, 
am trăit noi înşine un nou mod de a 
învăţa Economia, am conştientizat 
avantaje şi limite ale instruirii directe, 
simulării, învăţării prin investigaţie şi 
prin cooperare. 

Privind în urmă la cei 10 ani care au 
trecut de atunci, pot spune că acest 
program mi-a schimbat stilul didactic, 
mi-a influenţat decisiv atât activitatea 
la clasă, cât şi activităţile de formare 
cu adulţii, precum și numeroasele 
activităţi de formare pentru cadrele 
didactice, pe care le-am realizat de 
atunci.

Prof. CeCilia Băraru  
Formator pentru educaţia economică

Cele Mai Bune Lecţii de Economie, organizat de CREE. Am 
avut satisfacţia de a obţine o menţiune, într-un domeniu de 
pionierat în România.

În toamnă, am început să desfășor cursul opţional și mare 
mi-a fost uimirea când am văzut cât de mult le place elevilor 
această disciplină. Noţiuni ca resurse, producţie, raritate, 
decizie, cost de oportunitate, consumator, producător, troc, 
piaţă, cerere, ofertă, bani, valoare și multe altele au intrat în 
vocabularul elevilor și au fost utilizate corect de parcă le-ar fi 
știut de când lumea. 

Am pilotat programa de educaţie economică în anul școlar 
2005-2006, la clasa a IV-a, completând fișele de evaluare cu 
rezultate, sugestii de îmbunătăţire a activităţilor, de planifi-
care a lecţiilor.  Am desfășurat o activitate metodică la nive-
lul judeţului cu tema „Resurse de producţie”, vizând consoli-
darea și sistematizarea cunoștinţelor, la care au fost prezenţi 
reprezentanţi ai CREE - Constanţa, profesorii Cecilia Băraru, 
Victor Mihalașcu, Daciana Călin, directorul Școlii Gimnaziale 
Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanţa, prof. Alexandru Enache, 
precum și colegi învăţători. Toţi au constatat satisfacţia din 
ochii elevilor, volumul de informaţii economice, colaborarea 
la nivelul grupelor de lucru, interactivitatea, evaluarea și au-
toevaluarea obiectivă a activităţii desfășurate.

Prof. înv. primar eCaterina ruPesaC
școala gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”, Constanţa

Primii pași ai educaţiei economice 
și antreprenoriale în ciclul primar 

În anul 2005, am am aflat de desfășurarea unui curs de for-
mare pentru educaţie economică și antreprenorială în ciclul 
primar. M-am dus cu încrederea că voi învăţa ceva interesant, 
că voi putea aplica la clasă ceea ce voi învăţa. Și nu m-am 
înșelat!

Sub îndrumarea unor formatori de înaltă ţinută, profesorii 
Maria Lăcătuș, Cecilia Băraru, Mihai Năzdrăvan, Maria Tomoiu 
de la Centrul Român pentru Educaţie Economică (CREE), 
am descoperit cât de ușor pot înţelege elevii ciclului primar 
noţiunile economice, cât de ușor se pot forma competenţele 
de utilizare raţională a resurselor, de alegere a unor alternative 
pentru rezolvarea unor probleme și, nu în ultimul rând, că orice 
activitate presupune beneficiu, dar și cost.

Am avut posibilitatea să continui aceste cursuri la Sinaia 
când, prin alte modele de lecţii, toate cu caracter practic-
aplicativ, am aprofundat ceea ce „primisem” la Constanţa. 
Am plecat hotărâtă să desfășor un opţional de educaţie 
economică la clasa a IV-a, pe care urma să-l am în anul școlar 
următor, 2005-2006. Am conceput o lecţie cu tema „Resurse 
de producţie. Toamna”, pe care am prezentat-o la concursul  

Șansa de a fi în programul Training 
of Trainers al americanilor de la NCEE

2005
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În cei zece ani (2005-2015), mem-
brii staff-ului CREE Constanţa au par-
ticipat la cursurile de formare pentru 
educaţia economică şi proiectare de 
lecţii de Economie, organizate de 
către Centrul Român pentru Educaţie 
Economică în colaborare cu National 
Council on Economic Education din 
SUA şi cu Ministerul Educaţiei, ca 
și în programe internaţionale (prof. 
Cecilia Băraru), care le-au dat apoi 
posibilitatea să organizeze ei înșiși 
asemenea proiecte cu cadrele didac-
tice constănţene, inclusiv cursuri 
opţionale cu elevii din învăţământul 
primar, gimnazial şi liceal.

Au fost realizate şi publicate nume-
roase manuale și lucrări de econo-
mie şi educaţie antreprenorială pen-
tru  elevi, precum Economie Politică, 
Economie Politică şi Elemente de 
Educaţie Antreprenorială (Victor 
Mihalaşcu), Lecţiile Crizei Economice 
(Bogdan și Victor Mihalaşcu), lucrare 

prezentată şi de către Money Channel, 
Antreprenoriatul – o Soluţie pentru 
Criza Economică” (Victor, Bogdan şi 
Doina Mihalaşcu). 

Prof. Cecilia Băraru a coordonat, ca 
inspector al ISJ Constanţa, un volum 
colectiv pentru profesorii de istorie.

Cadre didactice reprezentând CREE 
Constanţa, precum Cecilia Băraru, 
Victor Mihalaşcu, Lavinia Popescu, 
Ecaterina Rupesac – pentru a aminti 
doar câteva nume dintr-o foarte lungă 
listă – au primit premii şi menţiuni 
la concursul naţional Cele Mai Bune 
Lecţii de Economie. Prof. Alexandru 
Bujeniţă, ca director al Liceului „Ioan 
Cotovu” din Hârşova, a participat 
la organizarea şi desfăşurarea unor 
proiecte internaţionale în parteneriat 
cu şcoli din Turcia.

Profesorii Doina Mihalaşcu, Victor 
Mihalaşcu, Cecilia Băraru au partici-
pat, în toţi aceşti ani, cu comunicări 
ştiinţifice interdisciplinare la sim-

pozioane internaţionale – Public Res-
ponsability in Education, organizat 
la Liceul ”Ovidius” din Constanţa, 
Challenges and Opportunities of the 
New Information and Communication 
Technologies for Education, organi-
zat de Liceul ”Tudor Vladimirescu” 
din Bucureşti ș.a. – ori la evaluarea 
comunicărilor susţinute de către ca-
drele didactice. 

An de an, elevii ovidişti îndrumaţi 
de prof. Victor Mihalaşcu au obţinut 
rezultate bune şi foarte bune la olimpi-
adele şcolare de profil, ca şi la alte con-
cursuri naţionale sau internaţionale 
(organizate de Junior Achievement 
România, Solib, Colegiul Economic 
Buzău – Concursul Interjudeţean 
de Economie ”Anghel  Rugină” etc.), 
rezultate reflectate pe larg în presa 
locală. 

Prof. ViCtOr MihalașCu
liceul teoretic ”Ovidius”

Director, Cree Constanţa

Cele bune să se adune!

2005

O sărbătoare a învăţământului constănţean
Aniversarea a 10 ani a CREE Constanţa, reprezentat cu 

onoare de distinşii profesori Victor Mihalaşcu şi Cecilia 
Băraru, este o sărbătoare a învăţământului constănţean.

Proiectele implementate în rândul elevilor şi profesorilor 
reprezintă un suflu al schimbării: dorinţa de a aduce me-
tode moderne în desfăşurarea orelor de Economie, de a-i 
motiva pe elevi, de a le forma deprinderi economice atât 
de utile în dinamica vieţii sociale, în dezvoltarea societăţii. 
Activităţile de voluntariat organizate i-au unit pe elevi, care 
au învăţat să colaboreze, să comunice mai bine. Lecţiile de 

Economie aplicată le vor fi utile pentru momentul când 
visele vor deveni realitate şi îşi vor dori să deschidă propria 
afacere. Cursurile pentru profesori i-au ajutat pe aceștia să 
experimenteze, să-şi îmbunătăţească modul de predare, să 
colaboreze cu alţi colegi, pentru a le oferi elevilor cele mai 
bune lecţii de Economie.

 Dăruirea, profesionalismul, buna organizare a dlui direc-
tor Mihalaşcu au făcut ca aceşti ani să reprezinte un  ”profit” 
pentru toţi cei implicaţi și sunt convinsă că vor rămâne 
drept etalon pentru noi toţi.

Prof. Mirela Dănilă,
liceul teoretic ”Ovidius”, Constanţa
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Pentru National Council for Eco-
nomic Education (NCEE) din SUA, 
promotorul unui nou mod de abordare 
a ştiinţelor economice în învăţământul 
preuniversitar (pe cinci continente) 
şi partener al Centrului Român pen-
tru Educaţie Economică (CREE) în 
activităţile de formare a profesorilor, 
pregătirea de specialitate şi didactică 
a formatorilor trebuie întregită prin 
formarea competenţelor pentru pro-
iec tarea unor activităţi didactice capa-
bile să atragă elevii în însuşirea modu-
lui economic de gândire. Ca urmare, 
aplicaţia depusă în Proiectul Alumni 
al NCEE, ca absolvent al programu-
lui internaţional Training of Trainers, 
mi-a deschis o nouă oportunitate în 
dezvoltarea profesională: participarea, 

în anul şcolar 2005-2006, la programul 
internaţional Training of Writers, or-
ganizat de NCEE şi găzduit de CREE, 
la Bucureşti. 

Programul mi-a adus şi bucuria 
reîntâlnirii cu formatori americani 
ce mă impresionaseră în ToT, pre-
cum şi cu colegi din alte ţări (Indon-
ezia, Palestina, Serbia, Africa de Sud, 
Paraguay ş.a) cu care mă mai văd şi 
astăzi... pe Facebook. Un motiv în 
plus de bucurie şi chiar de mândrie a 
fost faptul că din corpul de formatori 
au făcut parte şi doi profesori români, 
formatori ai CREE: Georgeta Georges-
cu şi Alin Cercea.

Pe lângă pregătirea teroretică 
(realizată, evident, în sesiuni interac-
tive), programul ne-a pus şi într-

o situaţie inedită, dar extrem de 
interesantă şi stimulativă: am realizat, 
în echipe mixte (profesori din SUA şi 
din afara SUA), câte un proiect didac-
tic pentru educaţia economică. 

Grupa din care am făcut parte (în 
care i-am avut colegi pe Erin şi Mar-
tha din SUA şi pe Vlade din Serbia) a 
realizat o lecţie („Burning a Hole in 
Your Pocket”) privind adoptarea unor 
decizii eficiente, luând în conside-
rare costurile şi beneficiile deciziilor, 
analizând cheltuielile de consum şi 
posibilităţile de economisire. Despre 
atmosfera în care s-a lucrat în toată 
această perioadă au depus mărturie 
colegii americani, care au reali-
zat şi un cântec de final de curs (!), 
ce avea câte o strofă pentru fiecare 
participant – cursant,  formator sau 
organizator, dar şi o linie melodică 
„adecvată”!

Pentru absolvire, fiecare dintre noi 
a scris o lecţie, pe o temă alocată de 
formatori. Am realizat un proiect di-
dactic pentru metodele de alocare a 
bunurilor şi serviciilor („Nu toate de-
ciziile sunt la fel de dulci”), pornind de 
la raritatea resurselor şi comparând, 
din acestă perspectivă, economia de 
piaţă şi economia de comandă.

Lecţiile realizate, precum şi com pe-
tenţele de proiectare didactică dobân-
dite le-am valorificat atât în activităţile 
de formare pe care le-am realizat apoi 
ca formator al CREE, cât şi în organiza-
rea concursului naţional Cele Mai 
Bune Lecţii de Economie al CREE.

Prof. CeCilia Băraru  
Formator pentru educaţia economică

Cursul de proiectare a lecţiilor de Economie

2006
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programe, Centrul Român pentru Educaţie Economică, Mi-
hai Năzdrăvan, Luiza Cristea – şi formatori „din teritoriu” 
– Victor Mihalaşcu, Cecilia Băraru, Alexandru Bujeniţă, 
Ecaterina Rupesac, Daciana Călin.

Participările la program se regăseau în activităţi la clase, 
iar acţiunile de formare curentă, organizate de ISJ în cen-
trele metodice, cuprindeau frecvent activităţi demonstra-
tive de educaţie economică.

Prof. CeCilia Băraru  
Formator pentru educaţia economică

Crearea Centrului de Resurse pentru Educaţia Economică 
din Constanţa a fost motivată de necesitatea formării cadre-
lor didactice pentru a introduce educaţia ecnomică la noi 
niveluri de învăţămînt, precum şi pentru abilitarea acestora 
în utilizarea unor metode noi, interactive în predarea disci-
plinelor economice. 

În acelaşi timp, crearea acestui centru a răspuns unei 
acute nevoi de dezvoltare profesională, deschiderii cadrelor 
didactice faţă de noi strategii şi metode didactice, pentru 
noi discipline şi domenii educative. Era perioada în care 
căpătau o importanţă şi o pondere tot mai mare disciplinele 
opţionale (programa pentru disiciplina opţională Educaţia 
Economică în Gimnaziu fiind aprobată prin OMEN), iar 
şcolile erau preocupate de un răspuns adecvat la solicitările 
beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

Aceasta explică reacţia pozitivă rapidă a cadrelor didac-
tice, profesori şi învăţători, la oferta de formare exprimată 
de CREE, în parteneriat cu CCD şi cu sprijinul ISJ Constanţa.

Au fost realizate mai multe grupe de formare pentru 
Educaţia Economică Eficientă (chiar dacă la acel moment 
programul oferit de CREE nu era acreditat şi, deci, nu acorda 
credite profesionale transferabile), atât pentru nivel liceal şi 
gimnazial, cât şi pentru învăţământul primar, în unele peri-
oade derulându-se simultan activităţi cu mai multe grupe.

Formatorii au lucrat, de mai multe ori, în echipe de form-
atori ”de la centru” – profesorii Maria Lăcătuş, director de 

Pentru a înţelege din interior acest proiect, am participat 
personal la unul dintre programele de formare realizate de 
CREE la CCD Constanţa, familiarizându-mă cu modul eco-
nomic de gândire ce impregnează acest program. Am apre-
ciat în mod deosebit organizarea unor secvenţe de lucru 
în echipă, momentele de cooperare reală, simularea unor 
activităţi economice, premise ale dezvoltării gândirii cri-
tice, ca urmare a solicitării argumentative. 

În urma asistenţelor efectuate la ore și la activităţile de-
monstrative organizate în cercurile pedagogice, am obser-
vat implicarea deosebită a elevilor în activităţile desfășurate 
la acest curs opţional și am înregistrat reacţiile lor pozi-
tive faţă de disciplină și faţă de modul de desfășurare a 
activităţilor din cadrul orelor.

Participantă la acest proiect, precum și la crearea Centru-
lui de Resurse pentru Educaţia Economică din Constanţa, 
am continuat să urmăresc evoluţia activităţilor de educaţie 
economică. Astfel, am putut constata că proiectul de intro-
ducere a noţiunilor de Economie la clasele din învăţământul 
preuniversitar, iniţiat în anul 2004,  s-a dezvoltat, concre-
tizându-se de-a lungul anilor printr-un sistem coe rent de 
programe, manuale pentru profesori, auxiliare didactice  
şi, nu în ultimul rând, prin formarea multor profesori din 
învăţământul preuniversitar. 

Prof. dr. CeCilia MaCri
școala specială nr. 10, București

Un proiect cu viziune: 
Curriculum pentru învăţământ primar

Într-o evoluţie firească de actualizare şi corelare a 
conţinuturilor învăţării la realitate şi la necesităţile 
educaţionale ale tânărului, educaţia economică şi-a găsit 
locul firesc între disciplinele tradiţionale existente în 
 Curriculumul Naţional. 

Poate părea ciudată predarea noţiunilor de Economie în 
învăţământul primar, însă utilizarea noţiunilor din sfera 
economică şi a mecanismelor specifice pieţei au impact 
asupra cetăţeanului indiferent de vârstă. Deprinderea de 
la o vârstă  fragedă a unui bagaj noţional care să permită  
o înţelegere corectă a unor mecanisme simple, de care 
oricine se loveşte în viaţa de zi cu zi, îşi va dovedi vala-
bilitatea şi valoarea în timp, în formarea tinerilor viitori 
cetăţeni.

Din perspectiva activităţii de inspector școlar pentru 
învăţământul primar la I.S.J. Constanţa, am constatat, în 
anii de iniţiere de către CREE a acestui program (2004, 
2005), că profesorii din învăţământul primar au optat cu 
mare entuziasm pentru adoptarea educaţiei economice 
ca disciplină opţională, atitudine datorată rezultatelor 
obţinute în faza de pilotare a acestui curs opţional, precum 
și reacţiei unanim pozitive a elevilor și părinţilor. 

CREE Constanţa a apărut 
atunci când era mai multă nevoie

2006
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Ideea iniţierii acestui concurs judeţean, în anul 2006, a 
fost stârnită în  olimpiadele şcolare de profil, unde uneori 
ba apar subiecte prea complexe faţă de nivelul fazei respec-
tive, ba nu sunt locuri suficiente pentru calificarea și par-
ticiparea la faza naţională (nici măcar pe spezele familiilor 
elevilor merituoşi, aşa cum am propus odată, în disperare 
de cauză, în bene ficiul unor elevi capabili de performanţă şi 
pasionaţi de Economie), ba se jurizează uneori incorect (fiul 
meu fiind nedreptăţit în anul 2000, chiar la faza naţională, 
şi doar intervenţia ministerului repa rând ulterior nedrep-
tatea făcută de comisia naţională) etc.

Primul care a marşat la acest proiect a fost prietenul meu 
Alexandru Bujeniţă, de la Hârşova, împreună cu elevii săi. 
El a și făcut parte din juriul primei ediţii a concursului pen-
tru  elevi Gândesc Economic, Deci Câștig!, alături de Mihai 
Alupoaie, Cecilia Băraru, Laura Burghişan şi alţii. 

Între timp, concursul a luat amploare, devenind practic 
interjudeţean, deşi n-am găsit niciodată timp și ener gie 
să-l promovez în calen darele birocratice ale ministerului 
de profil. Au răspuns prezent o parte din filialele locale 
ale CREE, precum cele din Bacău și Suceava, dar şi  elevi şi 
profesori pasionaţi de la colegiile economice din Buzău și 
Brăila ori alte licee, precum cele din  Piteşti, Medgidia ș.a. 

În organizarea programului m-am bazat pe par teneri 
de nădejde, ca OTIMMC, Centrul Europe Direct, DJST 

Constanţa, Liceul ”Ovidius”, ISJ Constanţa.
Pe scurt, un proiect din care toată lumea a avut numai 

de câștigat. Astfel, titulatura lui, care parafrazează celebra 
teză a lui Descartes din lucrarea „Discurs asupra metodei de 
a ne conduce bine gândurile şi de a ne îndruma raţiunea”, 
s-a dovedit a fi de bun augur.

Prof. ViCtOr MihalașCu
liceul teoretic ”Ovidius”

Director, Cree Constanţa

2006

(alături de trei colegi), am participat pe zona de Mobile. Eu 
mă ocup în acest proiect de partea de User Interface, User 
Experience, Product Management & Marketing. Programul 
are mai multe etape, se încheie pe la sfârșitul lunii mai. Am 
fost 60 de echipe la început, apoi am rămas 40, iar acum 
doar 24, care se luptă pentru premiile de Best Business, 
Best Product și Best Pitch. 

Alături de noi, la InnovationLabs sunt foarte mulţi men-
tori și investitori ai marilor companii de profil din lume. 
Echipa mea a fost selectată de Nicholas Bry, dezvoltatorul 
platformei crowdsourcing Imagine with Orange, în lista 
scurtă a celor mai potrivite idei pentru categoria SmartCity. 

Este o experienţă inedită cea prin care trec acum și, 
gândindu-mă la background-ul pe care l-am avut în do-
meniu, mi-am amintit de concursul acela din liceu, la 
care am participat datorită dumneavoastră. Am ţinut să vă 
împărtășesc experienţa mea și sper să vă bucur cu aceste 
rânduri. 

Mi-ar plăcea să am timp să mai trec pe la liceu, am cunos-
cut oameni foarte faini acolo și m-aș bucura să-i revăd pe 
cei mai mulţi dintre ei. 

În speranţa că voi ajunge curând în Constanţa, vă urez 
toate cele bune!

Maria-alexanDra Ţăran
Fostă elevă, liceul teoretic ”Ovidius”, Constanţa

Bună ziua, domnule profesor! 
Vă mai aduceţi aminte…?

Domnule profesor Victor Mihalașcu, v-am fost elevă 
acum câţiva ani. Vă scriu în speranţa că o să vă bucure pov-
estea mea. Când eram în clasa a X-a și am avut primul con-
tact cu ceea ce înseamnă antreprenoriat, v-am avut drept 
mentor și vă sunt recunoscătoare și în ziua de azi pentru 
acest lucru. Programul la care am participat, în echipă cu 
trei colege (Chaner Ali, Iana Neaga, Oana Popa) a fost, deși 
nu realizam în momentul acela, începutul meu în antre-
prenoriat. Toată pasiunea și implicarea cu care am lucrat 
la acel plan de afaceri (Blue Café, dacă vă amintiţi), s-au re-
flectat în câștigarea Premiului I la faza interjudeţeană. Nu 
știam prea bine ce înseamnă să pornești o afacere, dar, cu 
multă documentare și cu cât ne-am priceput noi atunci, am 
realizat ceva de care sunt tare mândră și azi.

Astăzi sunt studentă în anul III la Facultatea de 
Automatică și Calculatoare de la Universitatea Politehnică 
București. În aceasta primăvară, am intrat într-un program 
numit Innovation Labs (program de pre-accelerare pentru 
studenţii de la facultăţile cu profil tehnic, business sau co-
municare și pentru tinerii profesioniști care vor să pună 
bazele propriilor startup-uri.) Împreună cu echipa mea 

Gândesc economic, deci câștig!
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Am iniţiat acest concurs de planuri de afaceri în anul 
2007, după ce în curriculumul pentru învăţământul preu-
niversitar din România a fost inclusă şi disciplina Educaţia 
antreprenorială, odată cu intrarea României în Uniunea  
Europeană.

Concursul s-a vrut o continuare firească la modul cum am 
înţeles să predau această disciplină, adică practic-aplicativ, 
formând echipe de elevi care, pe parcursul predării aspec-
telor teoretice, să elaboreze planuri de afaceri fezabile în 
condiţiile economice actuale. În urma susţinerii proiec telor 
în faţa clasei, cele mai bune planuri sunt selectate pen-
tru fazele ulterioare ale concursului, inclus în calendarul 
judeţean al activităţilor educative al ISJ Constanţa. 

Au participat la acest concurs, de-a lungul timpului, elevi 
pregătiţi de filialelele CREE din Cluj și Suceava, dar şi din 
orașele Brăila, Buzău, Medgidia, Botoşani şi altele. Începând 
din 2014, concursul se bucură  de participare internaţională, 
prin elevii Colegiului Economic ”Rayko Tsonchev” din Do-
brich, Bulgaria, şi Liceul ”Petru Rareș” din Chişinău. 

Nu am fi putut realiza atâtea ediţii ale concursului şi de 
o asemenea amploare fără ajutorul substanţial primit din 
partea a numeroase organizaţii și persoane de suflet din 
Constanţa: Liceul ”Ovidius”, DJST (director Elena Frâncu, 
director Claudiu Teliceanu), OTIMMC, agenţi economici, 
sponsori (persoane fizice şi juridice), ISJ, mass-media, 
numeroşi elevi ovidişti voluntari. Tuturor le mulţumesc şi 
pe această cale.

Prof. ViCtOr MihalașCu
liceul teoretic ”Ovidius”

Director, Cree Constanţa

Universitari americani 
la Formarea de Formatori

Într-un parcurs firesc al dezvoltării profesionale, pro-
gramul naţional Formare de Formatori pentru Educaţia 
Economică Eficientă, realizat de CREE în parteneriat cu 
NCEE, a continuat cu Seminarul C, organizat la Sinaia, 
în iunie 2007. 

Din partea CREE Constanţa, în rândul cursanţilor s-au 
regăsit profesorii Victor Mihalaşcu, Alexandru Bujeniţă 
(participanţi încă din 2003 şi la programul naţional de 
Formare pentru Educaţia Economică în Gimnaziu) şi 
Lavinia Popescu. 

Tematica seminarului, Macroeconomie, viza activi-
tăţi de educaţie economică pentru elevii de liceu şi se 
consti tuia într-o alternativă didactică stimulativă atât 
pentru profesori, cât şi pentru elevi.

Susţinerea acordată de NCEE a fost completă: 
cofinanţare, materiale puse la dispoziţie și, nu în ul-
timul rând, traineri de excepţie, care au făcut echipă 
cu formatorii CREE. Am avut onoarea – şi o spun fără 
reţinere – să lucrez în această echipă împreună cu 
George Vredeveld (profesor la University of Cincinnati, 
director la Economics Center for Education and Re-
search), care ne fermecase cu stilul său didactic incon-
fundabil în sesiunile din programul ToT al NCEE, Jane 
Lopus (profesor la California State University, director 
la Center for Economic Education) şi Maria Lăcătuş (di-
rector de programe al CREE). De la ei am avut de învăţat 
nu doar în cadrul sesiunilor, ci şi în orele de pregătire 
sau de analiză a sesiunilor de formare.

Această colaborare onorantă a accentuat emoţiile 
pe care, oricum, mi le genera calitatea deosebită a 
cursanţilor, profesori de valoare recunoscută din toată 
ţara. Și tot de la acest seminar se trage încărcătura 
afectivă pe care o au pentru mine teme precum Pro-
dusul Intern Brut (pentru care, la Sinaia, am „copt” o 
plăcinţică de... plastilină, spre amuzamentul colegilor), 
Venitul Naţional sau Piaţa Muncii şi Șomajul.

Prof. CeCilia Băraru  
Formator pentru educaţia economică

Şi eu voi fi 
întreprinzător!
Un model de antreprenoriat educaţional 

2007



cree constanța 10

Integrarea educaţiei 
economice în lecţiile 
de Istorie

În perioada 26 ianuarie - 10 martie 
2007, am participat la programul de for-
mare continuă  Educaţia Economică și 
Antreprenorială Eficientă, sub îndru-
marea prof. Cecilia Băraru și prof. Victor 
Mihalașcu, desfășurat la Colegiul Tehnic 
„Tomis” din Constanţa.

Am frecventat acest curs din dorinţa de 
a-mi completa cunoștinţele economice și de a 
le aplica în contexte noi de învăţare, dat fiind 
faptul că la disciplina pe care o predau, Isto-
ria, sunt conţinuturi care abordează modele 
economice, doctrine economice, concepte 
precum „globalizare”, ”mondializare” ș.a. 
În cadrul sesiunilor de formare, am apre-
ciat nivelul știinţific, calitatea informaţiilor, 
precum și modalitatea de transmitere a aces-
tora. Formatorii au dat dovadă de profesio-
nalism, rigoare știinţifică și au încurajat atât 
lucrul individual, cât și lucrul în echipe.

Cursul are un grad ridicat de aplicativi-
tate, dovedindu-și utilitatea atât la lecţiile de 
Istorie, cât și la cele de Dirigenţie, în cadrul 
modulului „Planificarea carierei”. Acesta 
mi-a fost util în pregătirea lecţiilor și mi-a 
oferit o nouă viziune privind lucrul la clasă 
cu elevii, îndeosebi privind modalitatea de 
predare a anumitor lecţii, de exemplu la cla-
sa a XI-a, în cadrul capitolului „Economie și 
societate în lumea postbelică”, la care elevii 
au avut șansa să înţeleagă mai bine evoluţia 
economică într-o anumită perioadă istorică.

Mă bucur că am prilejul să-mi exprim încă 
o dată recunoștinţa pentru cei doi profesori 
formatori și că am participat la acest pro-
gram de formare, absolut necesar pentru 
completarea bagajului de cunoștinţe al unui 
profesor la începutul mileniului al III-lea. 

Prof. anișOara Paris  
liceul teoretic „Ovidius”, Constanţa

Încă un pas înainte: 
Educaţia Antreprenorială Eficientă

În perspectiva diversificării curricu-
lumului de formare a cadrelor didac-
tice, oferit de CREE, a fost identificat 
un domeniu a cărui viabilitate a fost 
demonstrată de chiar activitatea CREE 
Constanţa în perioada următoare: 
educaţia antreprenorială.  

În acest demers, CREE Constanţa a 
fost implicat efectiv încă din primele luni 
ale anului 2007. Am participat, alături 
de Maria Lăcătuş, Georgeta Georgescu 
şi Maria Tomoiu, la pregătirea şi realiza-
rea programului Educaţia Economică şi 
Antreprenorială Eficientă, cuprinzând 
teme şi activităţi specifice formării competenţelor antreprenoriale. Semi-
narul desfăşurat la Târgu-Jiu, în martie 2007, a avut ca grup ţintă profesorii 
de discipline economice din liceele de specialitate şi profesorii de educaţie 
antreprenorială.

Temele realizate cu această ocazie au constituit punctul de plecare 
pentru realizarea, în echipă, a unui manual alternativ pentru disciplina 
Economia Aplicată, pentru clasele a XII-a din liceele tehnologice.

Această diversificare a curriculumului de formare s-a regăsit şi în 
 inaugurarea unei noi secţiuni, Educaţie Antreprenorială, la concursul 
naţional Cele Mai Bune Lecţii de Economie.

Prof. CeCilia Băraru  
Formator pentru educaţia economică

Al doilea seminar din programul 
Formare de Formatori din Ciclul Primar

Seminarul B din Programul de Formare de Formatori pen-
tru Educaţia Economică în învăţământul primar, desfăşurat 
la Sângeorz, în august 2007, mi-a prilejuit, o dată mai mult, 
lucrul într-o echipă de formatori valoroasă: profesorii  Maria 
Lăcătuş (Şcoala Centrală, Bucureşti), Maria Tomoiu (Cole-
giul Naţional ”Tudor Vladimirescu”, Tg. Jiu), Alin  Cercea 
(Colegiul “Transilvania”, Deva), Mihai Năzdrăvan (Liceul 
”Tudor Vladimirescu”, Bucureşti), Georgeta Georgescu (Co-

legiul Naţional „Ion Creangă”, Bucureşti). Cu toţii am valor-
ificat experienţa câştigată în programele internaţionale de 
formare.

Şi acest seminar s-a constituit într-o dovadă a creativităţii 
deosebite a cadrelor didactice din învăţământul primar, 
ce dublează interesul lor pentru noi discipline şi dome-
nii de studiu. Ceea ce au demonstrat, în egală măsură, și 
participanţii care au reprezentat CREE Constanţa, Daciana 
Călin şi Ecaterina Rupesac.

Prof. CeCilia Băraru  
Formator pentru educaţia economică

2007
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Şi, iată că, în baza experienţei acumulate în organizarea şi realizarea 
programelor de formare, a propriei participări în programe naţionale şi 
internaţionale de formare, CREE Constanţa a putut găzdui finala con-
cursului naţional Cele Mai Bune Lecţii de Economie – 2007.

Ne-am mândrit şi ne mândrim cu faptul că aplicaţia noastră a fost 
acceptată şi am considerat aceasta ca o recunoaştere a calităţii şi 
diversităţii activităţilor susţinute de CREE Constanţa.

Concursul a fost lansat în 2002 de Centrul Român pentru Educaţie 
Economică, cu finanţare din partea National Council for Economic 
 Education (NCEE) din SUA, pe baza granturilor oferite de Departa-
mentul pentru Educaţie al Statelor Unite. Începând din 2007 și până 
în 2011, organizarea fazei finale a concursului și gala de decernare a 
premiilor au fost asigurate de CREE Constanţa, pe baza proiectelor an-
uale pe care le-am depus, în calitate de director adjunct al centrului şi 
de absolvent al programelor Training of Trainers şi Training of Writers, 
în cadrul programului internaţional Alumni al NCEE.

Acest concurs se adresează cu precădere cadrelor didactice care pre-
dau disciplina opţională Educaţie economică, începând cu ciclul pri-
mar şi până la nivel liceal, şi celor care au urmat programe de formare 
organizate de CREE.

Concursul naţional Cele Mai Bune Lecţii de Economie constă în ela-
borarea unor proiecte didactice la disciplinele Economie și Educaţie 
economică, proiecte bazate pe metode interactive, cu accent pe simu-
larea unor activităţi economice, pe învăţarea prin cooperare şi investi-
gare a unor procese economice. 

Selecţia lucrărilor s-a realizat la nivelul celor 8 filiale din ţară ale 
CREE, juriul fiind format din membri ai CREE, absolvenţi ai progra-
melor organizate de NCEE şi cadre universitare de la ASE Bucureşti.

Faza finală desfăşurată la Constanţa a cuprins un program de for-
mare a finaliştilor şi gala de premiere. La festivităţile de premiere, 
desfăşurate în aula Liceului Teoretic „Ovidius” (care găzduiește, încă 
de la înfiinţare, CREE Constanţa), au participat reprezentanţi ai Prefec-
turii, ai ISJ Constanţa, membri ai juriului, directorii Liceului Teoretic 
„Ovidius”, Colegiului Tehnic „Tomis”, care au susţinut în mod direct 
și constant activitatea CREE Constanţa, directori ai centrelor region-
ale de resurse pentru educaţia economică (Bucureşti, Cluj, Dolj, Gorj, 
Hunedoara, Suceava, Bacău), conducerea CREE, formatori ai CREE, 
 cadre didactice care au absolvit cursuri de formare în domeniu, pre-
cum şi elevi interesaţi de disciplinele economice.

Dintre cei 19 finalişti în concurs, cinci au fost din judeţul Constanţa, 
acestea obţinând rezultate demne de deplină consideraţie:

La secţiunea Gimnaziu:
- prof. Lavinia Popescu, Şcoala nr. 2, Basarabi – Premiul I
- prof. Carolina Gheriş, Şcoala nr. 1, Mangalia – Premiul III
La secţiunea Școala primară:
- inst. Ecaterina Rupesac, Şcoala „Dan Barbilian”, Constanţa – 

 Premiul II
- inst. Carmen-Loredana Gherghişan, Şcoala nr. 7, Constanţa – 

 Premiul III
- inst. Carmen Vărăşteanu, Şcoala „Constantin Brâncuşi”, Medgidia 

– Menţiune.
Prof. CeCilia Băraru  

Formator pentru educaţia economică

CMBLE 2007
Prima ediţie găzduită 
de CREE Constanţa 
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Anul 2007, cu adevărat, a fost unul foarte bogat pentru 
CREE Constanţa: a devenit locaţie şi organizator acreditat în 
programul Educaţia Economică şi Antreprenorială Eficientă, 
a organizat pentru prima dată faza finală a concursului 
naţional Cele Mai Bune Lecţii de Economie, şi-a diversificat 
programele dedicate elevilor printr-un nou concurs, Şi Eu Voi 
Fi Întreprinzător, a continuat completarea palmaresului cu 
noi premii şi cu noi repezentanţi în programele naţionale de 
formare ale CREE. 

Pentru mine, ca director adjunct al CREE Constanţa, fi-
nalul acestui an a însemnat participarea la un nou program, 
foarte solicitant, dar care mi-a adus numeroase satisfacţii: 
US Study Tour.  Acest program internaţional al NCEE a con-
stat într-o vizită de documentare în SUA, având ca obiectiv 
principal cunoaşterea activităţii centrelor locale de educaţie 
economică („local” înseamnă aici „stat”!) şi realizarea unui 
benefic schimb de experienţă. Am facut echipă in US Study 
Tour cu trei colege din CREE, de la filialele din Bacău (Irina 
Dromereschi), Gorj (Maria Tomoiu) şi Suceava (Laura Hac-
man).

Sunt multe de spus despre acest program şi am şi povestit 
multe colegilor din CREE Constanţa şi profesorilor de socio-
umane la întâlnirea din februarie 2008. 

US Study Tour ne-a permis să cunoaștem activităţile con-
siliilor și centrelor de educaţie economică din statele Indiana 
(director, Tim Scale) şi Illinois (preşedinte, Joanne Demp-
sey), dar şi să avem întâlniri de lucru cu conducerea NCEE şi 
cu managerii programelor lor internaţionale: Patricia Elder, 
vicepreşedinte NCEE, Mary Blanusa, coordonator de pro-
grame.

Am participat la activităţi de formare a profesorilor, la sesiu-
ni, lecţii și activităţi de educaţie economică la colegii şi şcoli, la 
întâlniri de lucru ale board-urilor, la întâlniri cu colaboratori 
de marcă ai centrelor (membri în conducerea Federal Reserve 
Bank of Chicago, ai Bursei de Mărfuri din Chicago, oameni de 
afaceri din Chicago, Illinois, din Richmond, Indiana, precum 
şi cu primarul oraşului). 

Am vizitat obiective economice variate, dar relevante pen-
tru un profesor de Economie, de la multinaţionala Caterpilar 

(fa brica din Aurora, Illinois), la mica firmă imobiliară din Rich-
mond, la fabricile de ciocolată (Ghylslain, Unio City, Indiana), 
de decoraţiuni (Warm Glow Candel Factory, Richmond) sau la 
șantierul Spitalului din Richmond, în construcţie atunci. Am 
putut astfel să aflăm diversitatea formelor în care agenţii eco-
nomici şi comunitatea susţin educaţia economică a elevilor, 
în condiţiile în care, în SUA, aceasta nu este disciplină de trun-
chi comun (de testare periodică obligatorie), introducerea ei 
ţinând de decizia şcolilor şi de formarea suplimentară a ca-
drelor didactice.

Am observat multe similitudini între metodele folosite de 
noi și de colegii americani în predarea Economiei, atât în 
învăţământul primar (la Randolph Southern Elementary, 
Richmond), cât şi în cel gimnazial (la Grant Middle School, 
Chicago) şi liceal (la Richmond High School, Catholic High 
School, Andrew High School, Chicago), în şcoli publice sau 
private. Am reţinut şi modalităţi cu un accentuat caracter apli-
cativ: firma de producţie şi desfacere a micuţilor entuziaşti de 
la Randolph, portofoliile de investiţii virtuale ale elevilor de 
la Ariel Community Aca demy sau fişele lucru şi evaluare a 
activităţilor de învăţare prin investigaţie de la Andrew High 
School.

Despre rezultatele colaborărilor dintre CREE şi NCEE, 
despre învăţămintele acestui study tour am avut ocazia să 
discutăm la Camera Reprezentanţilor şi Senat, în Washington, 
unde am fost primite la cabinetele parlamentarilor americani. 
Şi am discutat chiar cu consiliera pentru educaţie a unuia din 
reprezentantanţii statului Illinois la acel moment: Barack 
Obama.

Activitatea CREE şi pledoariile noastre au avut, după cum 
ne-a mărturisit vicepreşedinta NCEE, Patricia Elder, un rol 
important în determinarea Departamentului de Stat de a 
continua finanţarea programelor internaţionale ale NCEE, 
decizie comunicată chiar în ultima zi a vizitei noastre. Despre 
activitatea noastră şi apreciarea partenerilor americani am 
vorbit la Ambasada României din Washington, secvenţă care 
a încheiat periplul nostru american.

 Prof. CeCilia Băraru 
Director adjunct, Cree Constanţa

Călătorie în sistemul de educaţie 
din Statele Unite
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A doua organizare constănţeană 
a finalei concursului Cele Mai Bune 
Lecţii de Economie, în mai 2008, a 
antrenat 72 de cadre didactice din 
cele opt centre regionale ale CREE 
(11 judeţe), care au elaborat lecţii de 
educaţie economică pentru toate cele 
trei niveluri din sistemul preuniver-
sitar: primar, gimnazial și liceal. 22 
de colegi s-au calificat pentru faza 
finală, ce a cuprins sesiuni de formare 
pentru autorii de lecţii și de pregătire 
a lecţiilor realizate pentru publicarea 
lor în volum.

Semnificaţiile acestui concurs 
au fost revelate și în alocuţiunile la 
Gala de premiere, găzduită de Liceul 
”Ovidius”, ce s-a bucurat de prezenţa 
reprezentanţilor unor instituţii care 
au susţinut activitatea de formare a 
cadrelor didactice în acest domeniu: 
prefectul judeţului, dl Dănuţ Culeţu;  
ins pectorul şcolar general, dl Marian 
Sîrbu; inspecto rul şcolar general ad-
junct, dl Mircea Vrană; dna conf. univ. 
dr. Olga Ciobanu, director al DPPD al 
ASE Bucureşti, membru al juriului; 
dna Cornelia Vlaicu, asistent cultural 
al Ambasadei SUA la Bucureşti; in-
spectori şcolari şi reprezentanţi ai 
Casei Corpului Didactic Constanţa; 
directori ai centrelor regionale de 
resurse pentru educaţia economică 
din: Bacău, prof. Polixenia Simion; 
Gorj, prof. Maria Tomoiu; Sibiu, prof. 
Octavian Pop, Suceava, prof. Laura 
Hacman; cadre didactice care au 
absolvit programele organizate de 
CREE Constanţa; elevi constănţeni 
interesaţi de știinţele economice.

Toţi cei prezenţi au fost de acord că 
acest concurs este atât un prilej, cât 
și un stimulent pentru manifestarea 
creativităţii cadrelor didactice, as-
pect mai puţin valorificat în ofertele 
de dezvoltare profesională.

Premianţii concursului au primit 
diplome, plachete, cărţi publicate 
CREE şi premii în bani, ce au fost 
înmânate de conducerea Centrului 
Român pentru Educaţie Economică – 
directorul executiv Paul Lăcătuş şi di-
rectorul de programe Maria Lăcătuş.

Din cei 22 de finaliști, reprezentanţii 
CREE Constanţa au obţinut cinci 
premii:

 - Janina Tohăneanu-Iatan, Liceul 

Teoretic ”Callatis”, Mangalia – Premi-
ul I,  secţiunea Gimnaziu

 - Mihaela Vişinoiu, Liceul Teoretic 
”Ovidius”, Constanţa – Premiul III, 
secţiunea Gimnaziu 

 - Sorana Gheorghe-Stoicescu, Şcoa-
la „Dimitrie Ştiubei”, Constanţa – Pre-
miul II, secţiunea Primar

 - Chiraţa Caragop, Şcoala „Nico-
lae Tonitza”, Constanţa – Premiul III, 
secţiunea Primar

 - Doina Manoleasa, Liceul Teor-
etic ”Callatis”, Mangalia – Premiul III, 
secţiunea Liceu.

 
Prof. CeCilia Băraru 

Director adjunct, Cree Constanţa

În pas cu noutăţile profesiei
Anul 2008 a debutat cu un scurt program de perfecţionare 

a formatorilor CREE: seminarul de la Sibiu, din ianuarie, 
care a oferit trainerilor un set actualizat și îmbogăţit de 
conţinuturi și activităţi pentru cursurile de formare a pro-
fesorilor care predau discipline economice. 

Prin activităţile realizate, echipa de traineri și organi-
zatori (profesorii Maria Lăcătuș, Laura Hacman, Irina 

Dromereschi și Cecilia Băraru) a vizat perfecţionarea form-
atorilor CREE pentru realizarea curriculumului Educaţia 
Economică în Învăţământul Liceal. Acestea au stat și la 
baza realizării unui ghid metodic, editat de CREE, util în 
activităţile de formare a cadrelor didactice din licee.

CREE Constanţa a fost și în acest caz printre protagoniștii 
programului și, evident, între beneficiarii lui.

 Prof. CeCilia Băraru 
Formator naţional, Cree

Provocare la creativitate, 
în beneficiul educaţiei economice

2008
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În perioada februarie-martie 2008, am participat la 
 cursul Educaţia Economică și Antreprenorială Eficientă, 
organizat de CREE Constanţa.  Alegerea mea a avut la bază 
dorinţa de  perfecţionare, de lărgire a orizontului psiho-
pedagogic. Așteptările nu mi-au fost înșelate, cursul vizând 
atât conţinuturile propriu-zise, cât și modalităţile moderne 
de abordare a acestora.

Am descoperit, cu ajutorul profesorilor formatori, cum să 
transform un conţinut abstract în ceva aplicabil, pe înţelesul 
elevilor și, mai ales, cum să realizez corespondenţa dintre 
realităţile cotidiene și conţinuturile teoretice ale știinţei 
economice. 

Cursul a fost și este interesant prin faptul că stimulează 
atât creativitatea  profesorului, cât și pe aceea a elevului,  prin 
situaţiile de învăţare create. Fiecare tema abordată m-a ajutat 
să înţeleg cât de ușor se poate lucra cu noţiuni noi și aparent 

Economie şi Informatică 
– o conexiune firească 

Toată lumea ştie că, în contexul societăţii în care trăim, 
educaţia economică ar trebui să fie un element de bază 
al culturii generale, activitatea din orice componentă a 
vieţii sociale având, într-o mai mică sau mai mare măsură, 
legătură cu domeniul economic.      

Activitatea mea curentă este în mare măsură legată de 
Informatică. Din acest motiv, participarea în anul 2008 

la programul Educaţia Economică şi Antreprenorială 
Eficientă a fost o provocare şi, totodată, un început, 
reprezentând  momentul în care cele două domenii s-au in-
tersectat în cariera mea. 

O provocare, pentru că a fost nevoie să înţeleg şi să operez 
cu noţiuni complet noi pentru mine: politică monetară şi 
fiscală, determinanţii cererii şi ofertei, concurenţă şi multe 
altele. A urmat concursul Cele Mai Bune Lecţii de Economie 
şi, în completarea proiectului de lecţie cu care am partici-
pat, am încercat să îmbin într-o aplicaţie informatică ele-
mentele de Economie studiate, rea lizând un minisimulator 
pentru operaţii de economisire și de investire a banilor. 

Un început, pentru că am dorit apoi să descopăr cât mai 
mult din felul în care se conexează programarea calcu-
latoarelor şi Economia. Ştiind că tehnologia informaţiei 
este suportul pentru derularea activităţilor în mod eficient, 
am început să învăţ despre sisteme informatice executive, 
de decizie sau pentru management, şi apoi să aprofundez 
noţiunile legate de Internet şi modul de derulare a aface-
rilor în mediul online. 

Tot un început pot să spun că l-a marcat anul 2008 şi în 
colaborarea mea cu CREE Constanţa. Cea mai bună expresie 
a acestei colaborări este realizarea site-ului prin care bogata 
activitate a Centrului de Resurse pentru Educaţia Economică 
din Constanţa – programe locale organizate pentru elevi şi 
profesori, concursuri pentru elevi, performanţe obţinute – a 
devenit cunoscută tuturor celor interesaţi. 

Prof. Mihaela VişinOiu 
liceul teoretic ”Ovidius”, Constanţa

Economia poate fi simplă 
și amuzantă, ca un joc. 
Dacă-i știi regulile

greoaie pentru elevi. Am învăţat cum, spre exemplu, ne putem 
juca de-a piaţa. Pe acest fond al jocului, am introdus conceptele 
de bază ale capitolului “Piaţa”. Am înţeles cum pot elevii să des-
copere, în cursul unui joc, sensul unor noţiuni complexe. 

Materialele furnizate de formatori au constituit un sprijin 
real în activitatea mea ulterioară. Am aplicat la clasă ceea 
ce am învăţat la curs și am reușit să atrag elevii prin modul 
de abordare al lecţiilor.

Mulţumiri profesorilor formatori și Centrului Român 
pentru Educaţie Economică pentru această iniţiativă!

                   Prof.  siMOna stOiCa 
liceul “ion Podaru”, Ovidiu
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De la cursant la formator  
(și invers) nu-i decât un pas

Programul naţional al CREE Formare de Formatori 
pentru Educaţia Economică Eficientă s-a încheiat cu 
Seminarul D, desfăşurat la Sinaia, în iunie 2008. Au fi-
nalizat acest program de formare trei membri ai CREE 
Constanţa: profesorii Victor Mihalaşcu, Lavinia Popes-
cu şi Alexandru Bujeniţă. 

Atmosfera deosebită în care s-au desfăşurat sesiunile 
ne-a făcut să uităm de frigul de afară (un sfârşit de iu-
nie foarte rece, în acel an) şi de urşii ce se preumblau 
prin preajma Peleşului, zi şi noapte. Această atmosferă 
stimulativă şi în acelaşi timp destinsă s-a datorat în 
mare măsură, din nou, profesorilor americani Jane Lo-
pus şi George Vredeveld, care au condus echipa de for-
mare, cât şi principalilor organizatori ai programului, 
Maria şi Paul Lăcătuş. 

Am avut multe de învăţat de profesorii americani, atât 
în calitate de coleg în echipa de formatori, cât şi ca… 
participant, ceea ce deveneam de fapt la fiecare sesiune 
a lor.

Dacă mă gândesc bine, cred că, dat fiind numărul de 
participanţi la programele locale de formare susţinute 
ulterior de CREE Constanţa, cei mai mulţi beneficiari de 
ultimă instanţă ai acestui program din au fost profesori 
judeţul nostru. O spun cu mândrie!

Dar beneficiari am fost, de fapt, toţi cei implicaţi: 
cursanţi şi formatori, colegii noştri care au participat la 
programele oferite de centrul nostru, elevii noştri, din-
tre care mulţi au devenit voluntari ai CREE Constanţa.

Prof. CeCilia Băraru
Formator pentru educaţia economică

Ștafeta satisfacţiilor 
profesionale

2008

În urma cursurilor de formare absolvite, am participat la 
seminarii de formare a profesorilor de învăţământ primar 
şi gimnazial, de data aceasta în calitate de lector al CCD 
Constanţa, în cadrul filialei CREE Constanţa. Nu mici mi-
au fost emoţiile când, printre cursanţi, am regăsit pe unul 
dintre foştii mei profesori din liceu, care, în prag de pensie, 
mi-a strâns mâna la finalul activităţii şi m-a felicitat pentru 
prestaţia mea.

Am îndrumat apoi pe unii dintre profesorii cursanţi 
la proiectarea lecţiilor pe care le-au prezentat  în cadrul 
competiţiei de înalt nivel intitulată Cele Mai Bune Lecţii 
de Economie. Premiul III obţinut de una dintre profesoare 
a constituit şi o răsplată a efortului personal depus în 
pregătirea ei.

Îmi amintesc cu plăcere şi satisfacţie nedisimulată şi de 
ediţiile concursului Gândesc Economic, Deci Câştig, or-
ganizat de CREE Constanţa și găzduit de Liceul ”Ovidius”, 
o instituţie la care am fost întotdeauna bine primit. Două 
dintre elevele mele au reuşit să ocupe locul I, cu punctaj 
maxim.

Și cu riscul de a mă repeta, ţin să spun că, la peste 10 ani 
de activitate în cadrul CREE, nu am a regreta decât poate 
că am îmbătrînit cu un deceniu, dar am satisfacţia că 
munca noastră a dat roade, care se văd în prezent şi care 
se vor vedea şi în viitor. Datoria noastră, a celor care cre-
dem în însemnătatea educaţiei economice pentru şcoală şi 
 societate, este de a continua!

                                                                        Prof. alexanDru BujeniŢă
                                                   liceul teoretic “ioan Cotovu”, hârşova

Elevii, adevăraţii beneficiari
Participarea la cursul de Educaţie Economică Eficientă 

mi-a dat ocazia sa structurez adecvat conţinuturile legate 
de componenta economică a conceptului de dezvoltare 
durabilă, pe care îl folosesc în predare, atât atunci când mă 
adresez profesorilor, cât și elevilor. Un element important 
al cursului a fost folosirea unor metode interesante, pe care 
le-am putut replica în activitatea mea curentă.

Prof. CarMen BuCOVală
Director adjunct, liceul teoretic “Ovidius”, Constanţa
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Primul context în care am folosit achiziţiile obţinute în 
programele de formare ale CREE Constanţa a fost consti-
tuit de susţinerea disciplinei opţionale Educaţie economică 
pentru învăţământul primar, atât în faza de pilotare, cât 
şi în cea de curriculum la decizia şcolii, în 2008-2009, ca 
profesor de română. La Liceul cu Program Sportiv, am 
predat cursul opţional la o clasă a IV-a. Conţinuturile 
informaţionale mi-au devenit utile în experienţa cotidiană; 
uneori, am simţit nevoia să le explic elevilor mei unele din-
tre concepte: raritatea resurselor; compromisul, ca soluţie; 
prototipul şi “banda rulantă”; comunitatea. Sugestiile me-
todice, modul de a gândi proiectarea didactică au devenit 
operaţionale imediat, întrucât mi se potrivesc, ca stil. Le-
am extrapolat asupra activităţii didactice din cadrul disci-
plinei pe care o predau, Limba şi literatura română.

Am putut identifica efecte imediate ale aplicării la clasă a 
conţinuturilor informaţionale si metodicii asociate cursului 
opţional. Elevii au operat cu o parte din noţiunile predate şi au 
adoptat o conduită mai responsabilă decât cea de la începutul 
cursului opţional. Pe termen lung, nu am putut urmări efect-
ele, deoarece nu am mai avut contact cu elevii implicaţi. În 
cadrul orelor obişnuite, este vizibil comportamentul de adap-
tare al elevilor la un anumit gen de expectanţe: “Timpul este o 
resursă limitată, deci este cazul să fim eficienţi.” Sau: “Utiliza-
rea unui prototip corect aduce după sine reuşita.” Sau: “Orice 
produs presupune o sumă de costuri.”

Conţinuturile informaţionale obţinute în programul 
de formare s-au dovedit utile, mai mult sau mai puţin 

conştient, și în viaţa personală. Temele cu aplicabilitate 
mare în viaţa mea au fost cele legate de luarea unei decizii, 
costul de oportunitate, compromisul, dezvoltarea durabilă 
a unei comunităţi.

Schimbarea rutei profesionale îmi limitează contextele 
de aplicare. Rămâne, însă, partea cea mai importantă: 
modul meu de a gândi şi de a acţiona s-a schimbat în mod 
fundamental, în sensul eficientizării, al adaptării la contex-
tul educaţional concret, prin valorizarea experienţelor di-
dactice care au reprezentat un succes . 

Regret că nu am în CV un premiu obţinut la concursul 
naţional Cele Mai Bune Lecţii de Economie. Ce să-i faci, 
astea-s costurile de… oportunitate! Am participat, însă, 
la stagiile de finalizare a proiectelor participante pentru 
învăţământul primar şi consider această experienţă drept 
un mare câştig. Am avut ocazia să cunosc oameni minunaţi 
– încă mai ţinem legătura! Am învăţat din experienţele pro-
fesionale ale altora, am înţeles că “docendo discimus”, am 
simţit bucuria de a întâlni un anume fel de valoare, cea care 
contează cel mai mult pentru mine: valoarea intrinsecă, 
umană. Consider că modul în care a fost organizat concur-
sul, ani la rând, a creat oportunităţi pentru schimburi de 
opinie, de bune practici, a fost un mod de a-i recompensa 
pe cei mai buni dintre noi şi de a-i transforma în purtătorii 
de cuvânt ai unei filosofii, ai unui mod de gândire şi ai unui 
mod de viaţă.

Prof. DaCiana Călin
liceul tehnologic “Dimitrie leonida“, Constanţa

Docendo discimus: 
Îi înveţi pe alţii învăţând de la ceilalţi
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Eram în toamna lui 2007. Termi-
nasem orele dintr-o zi… deosebită de 
şcoală (toate zilele  sunt unice prin 
vibraţia, emulaţia şi spiritul jucăuş al 
elevilor, mereu alţii). Am căutat pe ta-
belele afişate în cancelarie un curs de 
perfecţionare la care să particip în acel 
an şcolar. Am ales cursul de Educaţie 
Economică şi Antreprenorială, coor-
donat de profesorii Victor Mihalaşcu 
şi Cecilia Băraru. L-am sunat pe dl 
Mihalaşcu. M-a întrebat ce predau, 
i-am spus: Fizica. A urmat întrebarea: 
ce m-a făcut să aleg acest curs care nu 

prea avea legătură cu domeniul meu? 
I-am răspuns că sunt şi dirigintă, deci 
este necesar să comunic cu elevii mei, 
cu părinţii, pe varii subiecte, iar unele 
ar putea să interfereze cu domeniul 
economic. L-am convins să mă înscrie. 

Odată început cursul, am fost 
prezentă la toate temele abordate, la 
toate aplicaţiile, care au fost dinamice, 
captivante şi chiar amuzante. Evalu-
area la acest curs am susţinut-o cu o 
lucrare, care a fost aleasă, împreună 
cu altele, pentru a participa la con-
cursul naţional Cele Mai Bune Lecţii 

de Economie, organizat de Centrul 
Român pentru Educaţie Economică. 

În preliminariile concursului, am par-
ticipat la un seminar în care lucrările au 
primit forma finală pentru publicare. 
Proiectul meu de lecţie a fost apreciat de 
juriul concursului şi a obţinut Premiul I 
la secţiunea Gimnaziu. M-am bucurat 
foarte mult pentru această reuşită. Ea a 
fost posibilă graţie îndrumării dnei prof. 
Cecilia Băraru. Dânsei îi mulţumesc 
pentru priceperea cu care m-a ghidat pe 
drumul către acest succes. 

M-am bucurat de o experienţă 
inedită şi de prilejul de a lucra cu 
oameni deosebiţi, care şi-au concen-
trat energiile, competenţele, disponi-
bilitatea sufletească asupra profeso-
rilor care au urmat acest curs şi ne-au 
inspirat în demersul nostru. 

Prof. janina tOhăneanu-iatan 
liceul teoretic ”Callatis”, Mangalia

Inedit, experiment și inventivitate  
în formarea formatorilor 

Formarea formatorilor de educaţie economică pen-
tru ciclul primar a continuat la Suceava în anul 2008. Din 
judeţul Constanţa am rămas aceleași două cadre didactice: 
Daciana Călin și subsemnata, Ecaterina Rupesac. 

Organizatorii au fost Maria Lăcătuș, director de programe, 
CREE, și Laura și Gabriel Hacman, de la CREE Suceava. Am 
avut formatori de valoare, unii dintre ei prezenţi la fiecare 
seminar: Maria Lăcătuș, Cecilia Băraru, Alin Cercea, Geor-
geta Georgescu,  Laura Hacman, Maria Tomoiu.

Fiecare seminar din program a constituit un nou în-

ceput, formatorii fiind pregătiţi cu noi conţinuturi, tehnici 
și activităţi, pe care să le folosim, la rându-ne, în formarea 
profesorilor pentru predarea la clasă. Activităţile practice 
au consolidat cunoștinţele teoretice. Fiecare activitate 
practică era o nouă provocare pentru noi, care lucram în 
echipe. Uneori, activităţile au luat forme dintre cele mai 
inedite și mai incitante: am confecţionat zmeie pe care 
le-am prezentat într-o expoziţie ad hoc, am participat la 
dramatizări și am creat povești și poezii cu noţiuni eco-
nomice. Timpul liber l-am valorificat pentru socializare și 
pentru vizitarea unor obiective turistice din zonă.

Prof. înv. primar eCaterina ruPesaC
școala gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”, Constanţa

De ce ar alege un profesor 
de fizică să exploreze 
continentul Economiei



cree constanța 18

Faza finală a concursului naţional Cele Mai Bune Lecţii 
de Economie, desfășurată în mai 2009, a avut o încărcătură 
emoţională aparte datorită rezultatelor deosebit de bune 
obţinute de reprezentanţii Constanţei.

Devenise evident, în ultimii ani, că ”bătălia” (în sensul 
bun și pe mai multe planuri!) se dă între CREE Constanţa 
și CREE Suceava.

În 2009, din cei 14 participanţi la faza finală, 6 au fost din 
judeţul nostru, reprezentanţii CREE Constanţa dominând 
două din cele trei secţiuni ale concursului.

Premianţii noștri în acel an au fost:
- Gina Dima, Școala ”Ciprian Porumbescu”, Constanţa – 

Premiul I, secţiunea Primar
- Mihaela Păvălucă, Școala gimnazială nr. 1, Hârșova – 

Premiul II, secţiunea Primar 
- Costel Papacostea, Liceul ”I. N. Roman”, Constanţa – 

Premiul I, secţiunea Gimnaziu
- Ionela Stanciu, Școala gimnazială Biruinţa, Topraisar – 

Premiul III, Gimnaziu 
- Mariana Hristache, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, 

Constanţa – Premiul II, secţiunea Liceu
- Daniela Adochiei, Liceul Teoretic ”G. Călinescu”, 

Constanţa – Menţiune, secţiunea Liceu.
La gala de premiere, la care au fost participat 

reprezentanţi ai ISJ Constanţa, ai CCD Constanţa, ai licee-
lor ce au susţinut activitatea, ai CREE și centrelor regionale 
ale CREE, inspectori școlari, cadre didactice și elevi, mi-au 
mers la suflet aprecierile făcute de doamna prof. univ. dr. 
Christina-Marta Suciu, președinta juriului, refe ritoare la 
calitatea lecţiilor prezentate în concurs și a relaţiilor ce s-au 
stabilit între organizatori și concurenţi.

În organizarea fazei finale şi a festivităţii de premiere, 
Centrului de Resurse pentru Educaţie Economică (CREE) 
Constanţa a beneficiat de grantul oferit de Council on 
Economic Education (CEE, SUA) în cadrul programului 

internaţional Alumni Project (pe baza aplicaţiei Project 
”Teachers’ Contest: Best Econo mics Lessons – 2009”), de 
sprijinul autorităţilor locale şi al unor licee din judeţul nos-
tru (Colegiul Tehnic „Tomis”, Liceul Teoretic „Ovidius”, li-
ceele din Ostrov şi Băneasa), precum şi al unor agenţi eco-
nomici.

Prof. CeCilia Băraru 
Director adjunct, Cree Constanţa 

Formator naţional, Cree

Un program la cheie, 
livrat la domiciliu

Când am aflat că se împlinesc 10 ani 
de activitate a CREE Constanţa, amin-
tirile m-au purtat înapoi in timp, în anul 
2009. Atunci, când am aflat de la prof. 
 Alexandru Bujeniţă, pe atunci direc-
tor al Liceului teoretic „Ioan Cotovu”, 
ca la școala dumnealui se ţine un curs 
de formare pe teme economice, am 
hotărât, împreună cu câteva colege, să 
participăm. Am avut ocazia să cunosc 
oameni calzi, implicaţi și determinaţi, 
hotărâţi să ne împărtășească din 
cunoștinţele lor economice și antre-

prenoriale, pentru ca noi, la rândul 
nostru, să le putem aplica la clasă, în 
cadrul disciplinelor opţionale. Mi-au 
plăcut în mod deosebit felul în care 
orele de curs erau organizate, tematica 
atractivă, actuală, ca și disponibilitatea 
de care dădeau dovadă organizatorii, 
gata să se deplaseze în orașul nostru 
pentru susţinerea cursului, punându-se 
la dispoziţia cadrelor didactice. 

Colaborarea, în cazul meu, a fost de 
mai lungă durată, pentru că aventura 
mea alături de CREE nu s-a sfârșit aici. 
După finalizarea  cursului, am accep-
tat provocarea lansată de organizatori 
pentru a participa la concursul naţional 

Cele Mai Bune Lecţii de Economie, 
unde am și câstigat premiul al III-lea. 
Ate lierele de lucru organizate atunci 
sub grija atentă a unor profesioniști, 
schimbul de idei care a avut loc între 
colegi veniţi din toată ţara, împărtășirea 
experienţei pozitive de lucru la catedră 
au însemnat pentru mine un model de 
treabă bine făcută, așa cum le stă bine 
celor din breasla dascălilor.

Sunt mândră că am devenit o particică 
din moștenirea CREE prin contribuţia 
pe care am avut-o. La mulţi ani, CREE! 

Prof. Mihaela CrăCiun (PăVăluCă), 
școala gimnazială nr. 1, hârșova

Bătălia anuală pentru 
cele mai bune proiecte de lecţie

2009
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În anii în care CREE Constanţa a fost 
organizator al concursului naţional Cele 
Mai Bune Lecţii de Economie (2007 
- 2011), centrul nostru a fost și gazda 
conferinţelor naţionale ale Centrului 
Român pentru Educaţie Economică.

Conferinţa din 2009 s-a distins printr-
o participare neobișnuită, printr-un 
invitat special: dna Joanne Demp-
sey, președintele Consiliului pentru 
Educaţie Economică din Illinois, SUA, 
profesor la Northern Illinois University. 

Prezenţa sa a prilejuit includerea 
în conferinţă a seminarului cu tema: 
 ”Parteneriatul între clase, mijloc de 
stimulare a educaţiei economice”, 
având ca formatori pe Joanne Dempsey 
şi Maria Lăcătuş, director de programe 
al CREE.

Prezenţa doamnei Dempsy a avut și 

menirea de a marca multiplicarea și 
diversificarea formelor de colaborare 
dintre centre locale ale CREE și consili-
ile și centrele de educaţie economică ale 
National Council on Economic Educa-
tion din SUA. În speţă, a fost vorba de 
intrarea CREE Constanţa în rândul par-
tenerilor CEE Illinois, prin programul 
Classroom Partnership.

Concret, în anul școlar 2008-2009, 
 elevii clasei a XI-a A de la Colegiul Teh-
nic „Tomis” au intrat în acest program, 
în parteneriat cu elevi din Bloomington 
High School, Illinois, SUA. Parteneriatul 
a luat forma unor schimburi de me-
saje electronice cu elevi ai liceului din 
Bloomington, Illinois, tema principală 
fiind ”Manifestări ale crizei economice 
în România și în SUA”. 

Dna Joanne Dempsey s-a întâlnit cu 

elevii români participanţi la program și 
a avut ocazia să cunoască mai multe as-
pecte ale activităţii de formare realizate 
de CREE Constanţa, prin discuţiile pur-
tate la ISJ Constanţa, CCD Constanţa 
sau la Centrul regional al CNFP.

Ca profesor de Economie și diriginte 
al clasei, pot spune că acest parteneriat 
a sporit interesul elevilor mei pentru 
disciplina de studiu, pentru realitatea 
economică, socială și a presupus un 
efort suplimentar (făcut cu plăcere!) 
pentru documentarea în domeniu, dar 
și pentru dezvoltarea competenţelor de 
comunicare în limba engleză. Acest pro-
gram i-a ajutat totodată pe cei din clasa a 
XI-a A să câștige o poziţie ”privilegiată” 
la nivelul școlii, în ochii colegilor din 
alte clase și chiar în ochii profesorilor. 

Este un motiv de bucurie pentru 
mine faptul că, și astăzi, profesorii cla-
sei de atunci își aduc aminte de elevi și 
își evaluează propria activitate curentă 
prin raportare la ei!

Prof. CeCilia Băraru 
Director adjunct, Cree Constanţa 

Formator naţional, Cree

Un proiect bun este ca o poveste frumoasă
Educaţia Economică Eficientă a fost pentru mine mai 

mult decât un program de formare. A fost titlul unei poveşti 
frumoase, din care am reali zat că împreună putem pro-
mova principii corecte privind dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale de la vârste cât mai mici, punând pasiune 
în orice lucru, oricât de mărunt, pe care îl realizăm cu elevii 
noştri. Acest curs mi-a deschis ochii spre noi posibilităţi 
şi alternative. Am înţeles că viaţa se vede în funcţie de 

ochelarii pe care ţi-i pui şi este, pur şi simplu, chestiune o 
alegere personală. Pe parcursul cursului am schimbat mai 
multe perechi de ochelari. Imaginari.

Merită să continuăm povestea, să ne implicăm în con-
tinuare în formarea competenţelor de antreprenor în rân-
dul elevilor, pentru că aşa simţim că ceea ce facem poate 
genera schimbări în bine atât în fiecare dintre noi, cât şi în 
comunităţile de unde venim.

Prof. anaMaria BuraDa
şcoala gimnazială „adrian V. rădulescu”, Murfatlar

În parteneriat 
cu elevii liceului 
din Bloomington, Illinois, SUA
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După absolvirea cursului Educaţia Economică și 
Antreprenorială Eficientă, am  înţeles ce înseamnă spi-
ritul antreprenorial și care sunt abilităţile și aptitudinile 
importante ale unui antreprenor de succes. Eu, bugetar 
cu loc de muncă stabil și salariu fix, aveam să-i învăţ pe 
elevi ce înseamnă deschiderea unei afaceri de succes. Am 
acceptat provocarea, considerând că am curajul de a-mi 
asuma un risc, gândire critică, creativitate și o judecată 
orientată spre rezolvarea problemelor, fundamentală 
în orice tip de educaţie. Am proiectat anumite secvenţe 
în lecţiile de la clasă în scopul dezvoltării capacităţii 
de a proiecta produse, de a conduce procesul către un 
rezultat-ţintă, de a găsi soluţii și abilităţi pentru a pro-
mova produsele prin campanii publicitare și de a obţine 
profit.

Cu sprijinul mentorului meu, prof. Cecilia Băraru, am 
proiectat lecţia ”Întreprinzătorul. Dau un leu pentru un 
mărţișor”, cu care am participat la concursul Cele Mai 
Bune Lecţii de Economie, organizat de CREE. Într-o 
economie de piaţă, pentru a avea o afacere profitabilă, 
trebuie să produci și să vinzi acele bunuri pe care le do-
resc consumatorii.

Afacerea  poate fi un succes sau poate fi un eşec, în 
funcţie de reacţia consumatorului. Proiectul meu a fost 
apreciat și răsplătit cu premiul I. A fost, evident, un 
succes! Dar cred că succesul cel mai mare l-am obţinut 
atât eu, cât și colegii de program din învăţământul pri-
mar, regândind problemele cotidiene dintr-o nouă 
perspectivă și introducînd o nouă disciplină de studiu, 
care să formeze elevilor un nou mod de a gândi realitatea.

Prof. DiMa gina 
școala gimnazială nr.3 ”Ciprian Porumbescu”, Constanţa

De ce au profesorii nevoie  
de programele CREE Constanţa

În anul 2009 am participat la cursul de formare Educaţia 
Economică şi Antreprenorială Eficientă. M-am înscris la 
acest curs din dorinţa de a acumula cunoștinţe de Econo-
mie pe care să le transmit mai departe elevilor mei în cadrul 
orelor de Istorie, pe care o predau la clasă, dar şi al orelor de 
Dirigenţie. Am descoperit la acest curs, cu ajutorul echipei 
de formatori, că a învăţa Economie nu însemnă o simplă 
memorare a unor termeni, noţiuni, formule. Cursul s-a 
deosebit fundamental de restul formărilor la care am par-
ticipat, prin trei elemente: metodele moderne de predare, 
modul de a scrie un proiect de lecţie, dar şi concursul care a 
avut loc după perioada de formare.

În ceea ce priveşte metodele de predare utilizate în 
cadrul cursului, vreau să menţionez că toate conceptele 
economice de bază le-am descoperit prin intermediul unor 

Un curs care te obligă 
să regândeşti problemele cotidiene

povestioare. Pentru mine, a fost fascinant să descopăr că 
pot învăţa o disciplină nouă prin intermediul poveştilor. 
Pentru ca apoi formatorii noștri să ne încurajeze să scriem 
noi înșine proiecte de lecţie, pentru elevii noștri, construite 
după aceeași fermecătoare reţetă. 

Pâna la acest curs, acumulasem o vechime de 9 ani în 
învăţământ. A fost pentru prima dată când mi s-a oferit 
şansa de a participa la un concurs între cadrele didactice, 
şi nu la un concurs între elevi, aşa cum fusesem obişnuită. 
La Concursul Cele Mai Bune Lecţii de Economie - 2009, 
m-am prezentat cu lecţia intitulată „Şomajul”, pe care am 
pregătit-o cu sprijinul formatorilor de la CREE Constanţa.

Profesorii au nevoie de astfel de programe, pentru că cele 
învăţate le dau posibilitatea de a  desfăşura activităţi cen-
trate pe elevi, pe stimularea creativităţii acestora şi, mai 
ales, pe realizarea unor ore de curs atractive.

Prof. iOnela stanCiu
liceul tehnologic, topraisar

2009
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Iniţiativa CREE de introducere a educaţiei economice 
în învăţământul primar, ca și în cel gimnazial, a reprezen-
tat o contribuţie meritorie la regândirea curriculumului 
naţional.

Și, cum la CREE lucrurile se fac după reţeta lucrului bine 
făcut, și pentru materializarea acestui proiect au fost elabo-
rate materialele necesare (curriculum pentru învăţători, 
caiete ale elevului), au fost desfășurate activităţile de for-
mare a formatorilor și au fost derulate activităţi de pilotare 
a noului curriculum.

Sinteza acestui amplu program naţional o găsim în Pro-
grama de Educaţie Economică pentru Învăţământul Pri-
mar, propusă ministerului de resort în 2009. Amplu, pen-
tru că pregătirea cadrelor didactice pentru introducerea 
acestei noi discipline opţionale (dorită și apreciată unanim 
de elevi și părinţi, așa cum s-a văzut și cu ocazia pilotării 
curriculumului) a cuprins atât desfășurarea unor ateliere 
speciale pentru învăţământul primar, în cadrul programu-
lui Educaţia Economică Eficientă (program acreditat de 
CNFP), în toate cele opt centre regionale ale CREE, cât și 
un program naţional de formare de formatori pentru acest 
nivel de școlaritate.

Programul naţional de formare de formatori a cuprins 
patru seminarii, desfășurate începând cu anul 2005. Semi-
narul D, desfășurat la Satu-Mare în 2009, cu sprijinul total 

Formarea formatorilor pentru ciclul primar, 
după reţeta lucrului bine făcut

al colegelor din acest centru, coordonat de Eva Sabou, a în-
cununat o muncă de ani atât a cursanţilor, profesori pentru 
învăţământul primar de largă recunoaștere profesională la 
nivelul judeţelor de provenienţă (și nu numai), cât și a echi-
pei de formatori naţionali ai CREE, echipă coordonată de 
neobosita Maria Lăcătuș și formată din Maria Tomoiu, Alin 
Cercea, Georgeta Georgescu, Mihai Năzdrăvan și  Cecilia 
Băraru.

Ca formabili la acest program, din judeţul nostru, au 
participat Ecaterina Rupesac și Daciana Călin. Experienţa 
acestor stimate colege este exemplară pentru complexi-
tatea și continuitatea programelor de formare concepute 
și susţinute de CREE, ele fiind și formatori în programul 
acreditat și membre ale comisiilor de organizare și de 
desfășurare a concursului naţional Cele Mai Bune Lecţii de 
Economie.

Pentru mine, participarea ca formator în acest program, 
pe durata a trei din cele patru seminarii, a fost o experienţă 
foarte utilă. Avem întotdeauna de învăţat de la Învăţătorii 
noștri! Și, în același timp, o experienţă foarte plăcută, crea-
tivitatea, generozitatea, entuziasmul colegelor creând o 
atmosferă deosebită în toate activităţile. 

Prof. CeCilia Băraru 
Formator naţional, Cree
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În 2009 m-am înscris la cursul de Educaţie Economică  
şi Antreprenorială, organizat de CREE Constanţa. Deși 
sunt profesoară de Fizică, eram încântată că o să mă dez-
volt personal în domeniul educaţiei economice, unde 
aveam serioase lacune; în liceu învăţasem despre econo-
mia socialistă.

Mi-a plăcut mult cursul. A fost dinamic, am lucrat în 
echipă  şi s-au folosit metode didactice moderne. Am re-
marcat profesionalismul formatorilor - profesorii Cecilia 
Băraru, Lavinia Popescu, Victor Mihalaşcu, Alexandru 
Bujeniţă. 

Cursul s-a finalizat prin prezentarea  unei  lecţii din pro-
grama propusă la curs. Atunci a apărut provocarea. Cum 
să prezint o lecţie de Economie, când eu sunt profesor de 
Fizică? Cum să elaborez un proiect didactic utilizând alte 
proceduri decât cele utilizate de profesorii români?

Însă, susţinută de dl profesor Victor Mihalaşcu şi fo-
losind cursul predat, am reuşit să scriu și să prezint lecţia 
”Banii, sângele economiei”.

Dar nu numai atât: proiectul meu de lecţie s-a calificat 
la faza naţională a concursului Cele Mai Bune Lecţii de 
Economie - 2010! Gala de premiere a avut loc la Constanţa, 
în 2010. Am fost  fericită că am câştigat Premiul I, la 
secţiunea Gimnaziu. Regulamentul concursului permite 
a doua participare. Astfel, a venit a doua provocare. Voi 
putea face o lecţie la fel de bună ca prima? Și iată că în 
2012, la Deva, am câştigat Premiul II, tot la secţiunea Gim-
naziu, cu lecţia ”Sindicatele, forţa democraţiei”.

Ce am învăţat din aceste provocări? Două lucruri impor-
tante. Să anticipez mai bine reacţia elevilor şi să trec aceste 
posibile reacţii în proiectul didactic. Și să fac proiecte di-
dactice după alte reguli decât cele împământenite la noi. 
În concluzie, m-au ajutat să devin un profesor mai bun.

Prof. elena ŢiPău
școala gimnazială nr. 8, Constanţa 

Inginerii se delectează 
cu tainele educaţiei economice

Cursul de formare în educaţia economică a reprezen-
tat pentru noi o experienţă inedită, fiind o activitate de 
formare minunată, deosebită, la care de abia aşteptam să 
ajungem, împinse de curiozitatea: „oare astăzi, ce se va mai 
întâmpla?” A fost o continuă ”joacă”, din care am învăţat 
multe şi care ne-a făcut să vedem viaţa altfel.

Lecţiile propuse obligau la folosirea strategiilor de 
învăţare activă, angajându-ne într-o manieră participativă. 
Ele au urmărit însuşirea conceptelor economice funda-
mentale şi formarea deprinderilor de gândire economică. 

Activităţile de învăţare au fost concepute după 
următoarele principii:

- Valorificarea experienţei, constituind astfel un model 

Programe care te provoacă 
să reușești în profesie

de analiză economică „la scara mică”, transferat apoi la 
niveluri superioare, prin dezbateri dirijate prin întrebări.

- Accesibilitatea informaţiei economice. Limbajul folosit 
a fost simplu şi accesibil, iar conceptele, definite în termeni 
cunoscuţi.

Până la finele cursului, am fost capabile să ne explicăm 
fenomene economice, pornind de la cauze şi factori 
determinanţi și ajungând la concluzia că Economia este un 
mod de a gândi şi de a înţelege realitatea, ceea ce face ca 
ea să poată fi utilizată şi în predarea-învăţarea disciplinelor 
tehnice. Lecţiile propuse au fost atractive, amuzante şi cap-
tivante. Toate ideile şi materialele oferite cu generozitate de 
formatori ne-au cucerit şi ne-au determinat să ne implicăm 
cu pasiune în educarea economică a elevilor noştri.

Prof. ing. DOina DuMitrOF
Prof. ing. iulia sanDu

Colegiul tehnic ”tomis”, Constanţa

2010
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Cum se conving 
învăţătoarele că elevii 
lor pot învăţa Economie

Importanţa educaţiei economice în pregătirea 
școlarilor mici pentru viaţă a avut un impact mare în 
rândul părinţilor și al cadrelor didactice, motiv pentru 
care, la propunerea CREE, au fost formate mai multe 
serii de cadre didactice din învăţământul primar.

Din judeţul Constanţa au participat Crivoi Georgeta, 
de la Școala Gimnazială din Siliștea, și Petre Floriana, 
de la Liceul Teoretic din Mihail Kogălniceanu. Organi-
zatorii Maria Lăcătuș, Paul Lăcătuș și Cecilia Băraru au 
facilitat desfășurarea cursului. Ca formatori au fost Alin 
Cercea, Laura Hacman, Charlotte Irimie, Cecilia Băraru, 
Ecaterina Rupesac. 

Personal, am considerat că este nevoie de multă 
dăruire, de muncă în echipă pe parcursul cursului, de 
creativitate și de flexibilitate, deoarece lucram cu cadre 
didactice care au experienţă la clasă, dar și stiluri de lu-
cru diferite. 

Participanţii 
au lucrat în 
echipe de câte 
doi, care se 
schimbau la 
fiecare nouă 
temă de lucru. 
Am desfășurat 
o serie de 
activităţi cu 
caracter prac-
tic-aplicativ, 
din care apoi 

erau extrase noţiunile cu conţinut econo mic. S-au or-
ganizat dramatizări și alte activităţi creative, din care 
cadrele didactice au decelat fenomene ca: circulaţia ba-
nilor, trocul, schimbul mijlocit banii, echilibrul cererii 
și ofertei ș.a.

Din aplicarea chestionarelor de satisfacţie, la finalul 
cursului, dar și pe parcursul desfășurării acestuia, am 
constatat dorinţa cadrelor didactice de a derula acest 
curs opţional la clasă. Iată câteva dintre aprecierile 
menţionate de către formabili:

 - Suportul de curs foarte bine conceput.
 - Introducerea conceptelor economice pe fondul 

activităţilor practice este utilă.
 - Materialele au fost distribuite la momentul opor-

tun.
 - La fiecare nouă sesiune s-au consolidat concepte 

economice învăţate în sesiunile anterioare.
 - Temele de curs au fost interesante.
 - Participanţii au fost implicaţi în activităţi practice.
 - Activităţile practic-aplicative au fost foarte bine 

gândite, scot în evidenţă problemele de discutat.
 - Conţinuturile au avut valenţe interdisciplinare.

Prof. înv. primar eCaterina ruPesaC
școala gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”, Constanţa

2011

Un program 
de succes înseamnă
noi parteneri  
și mulţi prieteni

Ca profesor, am făcut cunoștinţă cu CREE Constanţa 
în anul 2010, în calitate de participant la concursul 
Cele Mai Bune Lecţii de Economie. Am fost plăcut 
impresionată de managementul concursului, de at-
mosfera de lucru și de relaţiile de colegialitate, precum 
și de comunicarea dintre participanţi și organizatori. 
Această experienţă reușită m-a determinat să invit 
CREE Constanţa la realizarea unui parteneriat în or-
ganizarea și desfășurarea Concursului de Economie și 
Economie Aplicată „Anghel Rugină”, ajuns în prezent la 
cea de-a V-a ediţie.

În desfășurarea acestui concurs, CREE Constanţa a 
pus la dispoziţia elevilor surse de informare (culegeri, 
teste) și a realizat diseminarea informaţiilor prin inter-
mediul site-ului, unde în final a prezentat și câștigătorii.

De asemenea, împreună cu elevii mei, am participat 
la concursul Gândesc Economic, Deci Câștig!, organizat 
de CREE Constanţa la Liceul Teoretic „Ovidius”, unde, 
cu multă satisfacţie, am constatat aceeași exigenţă 
privind stabilirea obiectivelor, asigurarea mijloacelor, 
menţinerea standardelor de performanţă. Acestea, îm-
binate cu atmosfera caldă și primitoare, au făcut din 
acest concurs o competiţie foarte reușită.

Apreciez în mod deosebit activitatea directorului 
CREE Constanţa, prof. Victor Mihalașcu, care s-a preo-
cupat permanent de menţinerea unui standard înalt 
de calitate pentru toate activităţile organizate și, ast-
fel, a menţinut interesul elevilor și profesorilor pentru 
programele organizaţiei sale, făcându-i beneficiari ai 
preocupărilor acesteia.

Felicitări și mulţi ani înainte!
Prof. gina DrăgOiu-CarPen

Colegiul economic, Buzău
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Deși au trecut mai bine de trei ani de atunci, îmi amintesc 
clar și cu plăcere de participarea la concursul Gândesc Eco-
nomic, Deci Câștig!, organizat de Centrul de Resurse pentru 
Educaţia Economică din Constanţa. Acesta s-a desfășurat 
la Liceul Teoretic ”Ovidius”, unde gazdele, atât elevii, cât și 
profesorii, au fost foarte primitori și au făcut tot posibilul 
pentru ca noi să ne simţim cât mai bine. 

Concursul este, în opinia mea, o oportunitate pentru 
elevi, deoarece educaţia economică este cât se poate de 
importantă, iar iniţiativa unei asemenea competiţii este cu 
atât mai motivantă. Pentru mine, acest concurs a venit după 
o participare la faza judeţeană a Olimpiadei de Economie, 
în urma căreia nu am reușit să mă calific la faza naţională. 
Însa participarea la Gândesc Economic, Deci Câștig! mi-a 
dat curaj să merg mai departe și să-mi doresc să evoluez. În 
următorul an, am reușit să obţin locul I la faza naţională a 
 Olimpiadei de Economie și cred că participarea în competiţia 
de la Constanţa a avut o contribuţie. Îmi amintesc de par-
ticiparea la concursul Gândesc Economic, Deci Câștig! ca 
de o experienţă benefică în formarea mea, atât prin prisma 
cunoștinţelor dobândite, cât și datorită persoanelor și locuri-
lor pe care le-am văzut cu această ocazie.

 Pot spune că participarea la aceste competiţii 
mi-au definit și alegerile de mai târziu, astfel că am de-
cis să urmez cursurile Facultăţii de Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică, unde consider că pot îmbina 
cunoștinţele din știinţele economice cu domeniul IT.

 MagDa raluCa luCaCiu,
Fostă elevă, Colegiul naţional “grigore Moisil”, Onești

Pentru foștii elevi, azi studenţi, 
întâlnirea cu CREE Constanţa a contat

Am participat la concursul Gândesc Economic, Deci 
Câștig!, de la Constanţa, unde am obţinut premiul II. 
M-am bucurat foarte mult pentru faptul că aici am întâl-
nit colegi foarte bine pregătiţi și, astfel, am putut să-mi 
evaluez performanţele în studiul Economiei. Felicit CREE 
Constanţa cu ocazia aniversării și transmit tuturor organi-
zatorilor și participanţilor mult succes. (larisa OniCa)

Concursul Gândesc Economic, Deci Câștig! a fost 
foarte interesant și a fost plin de satisfacţii: am câștigat 
Premiul I. În același timp, am putut să constat faptul că 
elevii coordonaţi de dl prof. Mihalașcu Victor erau foarte 
bine pregătiţi, ca de altfel și ceilalţi participanţi. Consid-
er că acest concurs răspunde foarte bine dorinţelor el-
evilor de a-și proba competenţele în rezolvarea de teste-
grilă și probleme de Economie. De asemenea, competiţia 
menţine interesul elevilor pentru studiul acestei disci-
pline. Succes în continuare! (alexanDra iOan)

2011

Gândesc economic, deci câștiG!
Mărturii ale elevilor Colegiului Economic din Buzău
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Notă maximă 
pentru formatori

Mă bucur foarte mult că am reușit 
să particip la curs și am rămas cu 
o impresie deosebită, în primul 
rând faţă de formatori, dar  și de 
conţinutul   cursului. Calificativul 
meu este maxim atât pentru curs, 
cât și pentru formatori. Un curs con-
cis, util și bazat pe exemple reale de 
practică. Îl recomand  tuturor. Un 
mare câștig personal, pentru că acest 
curs mi-a dat noi idei pentru proiec-
tele mele. Vă mulţumesc din suflet!

Prof. CarMen gheOrghe 
Colegiul tehnic ”tomis”, Constanţa

CREE și CCD 
Constanţa. 
Un parteneriat 
deja tradiţional

E luna mai, în 2005. Pe terasa hotelului Flora, în Mamaia, 
găsesc un grup animat, prins într-un schimb de idei despre 
educaţia economică, făcută altfel şi, de ce nu, de la vârste 
mici.

Sunt colegii mei care predau socio-umane şi care sunt 
implicaţi de CREE într-un program care se află chiar în 
momentul „suntem aici şi proiectăm să…”. Urmăresc 
prezentările ca un novice, care predă Fizică… Și, totuşi, 
înţeleg! Şi, mai ales, experienţa de profesor metodist la CCD 
mă ajută să văd un grup de oameni cu expertiză, cu entu-
ziasmul de a crede  într-o idee şi hotărârea de a o pune în 
practică. 

A fost începutul unei colaborări fără întreruperi şi cu re-
zultate pe măsura acestor calităţi. O rapidă trecere în revistă 
arată cam aşa:

Iniţiativă, pasiune, seriozitate, competenţă 
CREE Constanţa este, încă de la înfiinţarea sa, din anul 2005, un 

ONG plin de iniţiativă, pasiune, seriozitate și competenţă. De aceea, 
am răspuns favorabil tuturor solicitărilor acestei organizaţii privind un 
parteneriat fructuos ambelor părţi, fie că a fost vorba de tradiţionalele 
concursuri interjudeţene de Economie ori de multașteptatele școli de 
afaceri pentru elevi. Alături de Europe Direct ori de Liceul ”Ovidius” din 
Constanţa, am ajutat la buna organizare și desfășurare a acestor programe 
de educaţie economică și antreprenorială pentru elevi, unele cu partici-
pare internaţională. Acesta este şi unul dintre obiectivele principale ale 
DJST Constanţa: să formăm tinerii pentru viaţă, pentru muncă şi pentru 
autorealizare profesională.

La mulţi ani, CREE Constanţa, şi la tot mai multe acţiuni educative cu şi 
pentru tineri! Vom fi alături de voi în continuare! 

 Daniel ClauDiu teliCeanu
Director, Djts Constanţa

•	 2005-2007: Un pachet de cursuri de educaţie 
economică pentru învăţământul primar, gimnazial 
şi liceal, având un curriculum adaptat fiecărui nivel, 
atrage peste 100 de cadre didactice. Chestionarele de la 
final de activitate ne arată un ridicat nivel de satisfacţie, 
la fiecare grupă. Că nu au fost doar vorbe spuse la cald 
s-a văzut din participarea numeroasă şi rezultatele 
obţinute la concursul Cele Mai Bune Lecţii de Econo-
mie. 
•	 2007-2010: Între timp, CREE acreditează cursul 

Educaţie Economică Eficientă şi urmează o perioadă de 
formare pentru alţi peste 120 dintre colegii noştri interesaţi 
de tematica propusă. 
•	 2011-2014: Folosim experienţa acumulată şi CCD devine 

furnizorul unui program acreditat cu tema Antreprenoria-
tul – Iniţiativă şi Acţiune Economică Eficientă. Şi avem 
iarăşi aproape 150 de beneficiari, de diferite specialităţi, 
care spun că se întorc acasă cu informaţii şi competenţe 
noi. 

Pentru că, economic vorbind, numerele contează: a fost 
mult? a fost puţin?... 

Ceea ce știm, cu siguranţă, este că a fost multă dăruire şi 
deschidere spre interesele „clienţilor” şi că mereu a existat 
un răspuns de bun venit din partea lor.

Prof. Mihaela rOșulesCu
Metodist, CCD Constanţa
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În cadrul CREE Constanţa, am avut onoarea de a ac-
tiva ca voluntar, atât ca elevă, cât și ca studentă. Am par-
ticipat la organizarea cursurilor de educaţie economică 
desfășurate la Liceul Teoretic ”Ovidius”, sub îndrumarea 
dlui profesor Victor Mihalașcu.

Dorinţa mea de a activa ca voluntar a luat naștere după 
participarea la cursurile Școlii de Afaceri, în toamna 
anului 2012, unde ni s-au destăinuit mici secrete pen-
tru un viitor business de succes. Începând cu marketin-
gul și până la finanţe, toate ariile planificării unui busi-
ness durabil au fost acoperite în cadrul cursurilor. CREE 
Constanţa a reușit să obţină sprijinul unor antreprenori 
de success, care au fost invitaţi pentru a ne împartăși 
experienţa acumulată de-a lungul vieţii profesionale.

Am avut, de asemenea, onoarea să beneficiez de spri-
jinul CREE Constanţa atunci când am participat la semi-
narul si concursul de planuri de afaceri desfășurate la 
Dobrich, în Bulgaria, în programul Global Entrepre-
neurship Week. Acolo, am pus în aplicare cunoștinţele 
dobândite la Școala de Afaceri și, astfel, am reușit să 
obţin locul I. Tema concursului a fost folosirea resurse-
lor naturale specifice Bulgariei pentru realizarea unor 
produse care să ajute la dezvolta rea economică a ţării 
vecine. Proiectul cu care am câștigat a constat în pro-
ducerea unor croissante cu dulceaţă de trandafiri, 
reprezentativă pentru ţara gazdă. Performanţa mea 

În anul 2011, pe 18 noiembrie, 74 elevi voluntari, împreună 
cu mine, am primit – o premieră în judeţ – diplome din 
partea Consiliului Judetean Constanţa, acordate cu prile-
jul Anului European al Voluntariatului, pentru activitatea 
desfășurată în cadrul CREE Constanţa.

Elevii voluntari au fost implicaţi în organizarea și 

Muncă, pasiune și împliniri
care marchează viaţa și cariera tinerilor

desfășurarea școlilor de afaceri, a concursurilor pen-
tru elevi și cadre didactice, cu tematică economică și 
antreprenorială, inclusiv cu participare internaţională, ca 
și în alte realizări ale CREE Constanţa.

În fiecare an, am avut peste 150 de elevi voluntari care 
ne-au ajutat în organizarea, desfășurarea şi finalizarea 
nume roaselor activităţi desfășurate la nivelul liceului, al 
judeţului sau la nivel interjudeţean. 

Voluntarii au primit și însoţit delegaţii de elevi și profesori 
din diverse judeţe ori din alte ţări, au socializat cu colegii lor 
și au legat chiar prietenii, cu totul dezinteresat, singura lor 
recompensă, oricum neașteptată, fiind diplomele primite în 
noiembrie 2011. Însă cel mai mare câștig al lor este, așa cum 
mi-au mărturisit-o de multe ori, experienţa trăită alături de 
profesorii implicaţi în asemenea activităţi de anvergură.

Le mulţumesc, alături de colegii mei, convins fiind că mâine 
ne vor urma în organizarea și conducerea unor astfel de pro-
grame, amintindu-și cu mândrie că au fost ”voluntari ai CREE 
Constanţa”, așa cum astăzi stă scris pe ecusoanele lor.

Prof. ViCtOr MihalașCu
liceul teoretic ”Ovidius”

Director, Cree Constanţa

2012

Onoarea și privilegiul de a fi voluntar al CREE Constanţa

a fost posibilă si datorită coechipierilor mei bulgari.  
Însă n-aș fi avut toate aceste oportunităţi fără încre-
derea și sprijinul de care m-am bucurat din partea CREE 
Constanţa.

raluCa BianCa trănCuŢă
elevă, liceul teoretic “Ovidius“, Constanţa



jurnalul unui deceniu27 2012

Când valoarea 
programelor CREE Constanţa 
devine tezaur de familie

Când am început liceul, apăruse o nouă disciplină, 
Educaţie Antreprenorială. Mama mi-a zis să fiu foarte 
atentă la aceste ore, fiindcă este posibil să descopăr că am 
o vocaţie în domeniul economic.

La prima lecţie, ”Nevoi  şi resurse“, l-am cunoscut pe dl 
profesor Victor Mihalaşcu. Am fost surprinsă să descopăr 
un nou punct de vedere prin care pot să înţeleg lumea din 
jur. De atunci, când intru într-un magazin şi sunt atrasă 
de tot felul de lucruri, încep să mă întreb dacă un obiect 
îmi este necesar sau este doar un capriciu. 

În aceeaşi perioadă, mama mea, profesoară și ea, s-a 
înscris la un curs de perfecţionare organizat de CREE 
Constanţa. Mi-a explicat că îi este necesar în activitatea 
profesională. Era amuzată că se ţine la mine în liceu şi 
că îl va cunoaşte pe profesorul meu. După primele ore, 
mi-a descris metodele didactice folosite şi cum o ajută să 
înţeleagă cursul.

Am fost bucuroasă să aflu apoi că mama s-a calificat 
la faza naţională a concursului Cele Mai Bune Lecţii de 
Economie. Fiindcă în acel an, 2010, Constanţa era gazda 
concursului, dl profesor Mihalaşcu ne-a spus la clasă 
că ne-a invitat la gala de premiere. Am fost extrem de 
fericită când am descoperit că mama a câştigat Premiul 
I. Orice copil îşi iubeşte mama şi o consideră grozavă. 
Totuşi, mama primea premiul, iar eu eram felicitată de 
colegii mei!

Acest lucru m-a marcat puternic şi am învăţat la Econo-
mie cu mai mult aplomb. În ianuarie 2011, am participat 
la concursul judeţean Istorie şi Societate în Societatea  
Virtuală. Am primit premiul II pentru un soft educaţional. 
Nu întâmplător, softul era cu lecţia ”Nevoi şi resurse”.

anDreea ŢiPău
Fostă elevă, liceul teoretic ”Ovidius”, Constanţa

Plurivalenţa modului 
economic de gândire

Primul meu contact cu Centrul Român pentru 
Educaţie Economică și cu cei care realizau la nivel local 
programe de formare continuă pentru cadrele didactice 
din învăţământul preuniversitar constănţean s-a realizat 
în 2009. Atunci m-am decis să urmez cursul de formare 
Educaţia Economică și Antreprenorială Eficientă. Și nu 
am fost dezamăgită. Am avut onoarea să lucrez cu forma-
tori care s-au dovedit a fi foarte buni profesioniști și au 
ales metode didactice interactive și creative. 

Astfel, cursul a devenit o încântare și o provocare, mai 
ales atunci când, la final, ni s-a propus să proiectăm și 
noi lecţii de Economie, în condiţiile în care majoritatea 
participanţilor predam alte discipline. 

Dar cum educaţia economică nu înseamnă doar 
însușirea unor cunoștinţe de specialitate, ci mai ales un 
mod economic de gândire, ca o componentă a gândirii 
critice, a capacităţii de reflecţie, cursul a avut ca efect și 
îmbunătăţirea competenţelor de proiectare didactică și, 
în general, de dezvoltare profesională personală.

Ca profesor de Istorie, am căutat să utilizez și să in-
tegrez noile cunoștinţe în disciplina pe care o predau. 
Am avut bucuria ca lecţiile proiectate de mine, sub în-
drumarea colegilor Cecilia Băraru și Victor Mihalașcu, 
să fie selectate pentru două ediţii ale concursului 
naţional Cele Mai Bune Lecţii de Economie. În 2010, la 
Constanţa, am obţinut Premiul III, la secţiunea Gimna-
ziu, pentru lecţia ”Dreptul de proprietate”, iar în 2012, la 
Deva, am obţinut Premiul I, la secţiunea Liceu, pentru 
lecţia ”Criza economică. Cine pierde și cine câștigă pe 
timp de criză”.

Chiar dacă nu am predat o disciplină opţională de 
Economie, experienţa programelor oferite de CREE 
Constanţa m-a ajutat în realizarea unor lecţii de 
Dirigenţie, în cadrul cărora am discutat despre motivaţia 
învăţării, costul unor alegeri, valoarea bunurilor, dreptul 
de proprietate etc.

Prof. elena nistOr
liceul teoretic ”Ovidius”, Constanţa
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examenului de bacalaureat la Eco-
nomie, am căpătat încredere în 
forţele mele, iar acum urmez studii 
superioare în domeniul economic. 
Gândesc economic și… am convin-
gerea că o să câștig. Felicitări organi-
zatorilor și la cât mai multe ediţii! 
(Cătălin gingăraș)

Una dintre cele mai frumoase 
experienţe din perioada liceului a 
fost participarea la concursul Gân-
desc Economic, Deci Câștig! A fost 
ceva deosebit, care o să-mi rămână 
în minte pentru totdeauna. Oamenii 

Începând cu anul școlar 2011-2012, am participat la con-
cursul interjudeţean Gândesc Economic, Deci Câștig!, 
iar singurul regret pe care-l am este acela că nu am fost 
prezentă de la prima ediţie a acestuia.

Am avut ocazia sa cunosc oameni minunati, dedicaţi în 
totalitate profesiei, cu care oricine și-ar dori să colaboreze. 
Totul, în acest program, se desfășoară sub semnul corecti-
tudinii, al transparenţei, al diversităţii. 

Pe lângă concursul propriu-zis, în care elevii au posibili-
tatea să demonstreze cât de bine stăpânesc noţiunile eco-
nomice, fiind recompensaţi și financiar pentru acest lucru, 
există și oportunitatea petrecerii timpului liber în mod 
plăcut și socializării cu participanţii din alte judeţe, alături 
de gazdele noastre, mai mult decât primitoare.

Tot ce se întâmplă în acest program este la superlativ, iar 
principalul merit revine dlui profesor Victor Mihalașcu, di-
rectorul CREE Constanţa, căruia îi doresc să continue acest 
proiect mulţi, mulţi ani.

Felicitări și succes în tot ceea ce întreprindeţi!
    Prof. COrnelia DrăghiCi

Colegiul economic “ion ghica“, Brăila

Concursul Gândesc Economic, 
Deci Câștig! a fost pentru mine atât 
o experienţă de neuitat, cât și o cale 
spre cunoașterea de sine. Astfel, prin 
orele suplimentare de pregătire,  ca 
și prin emoţiile simţite în momentul 
începerii concursului, dar și la final, 
aflând câștigătorii premiilor, am des-
coperit în mine o chemare energică 
spre această disciplină, Economia. 
(FlOrentina naDOleanu)

Am participat la multe concur-
suri, pe diferite teme, dar recunosc 
că la Constanţa m-am simţit cel mai 
bine. Totul a fost minunat: primirea 
pe care ne-au făcut-o constănţenii, 
desfășurarea propriu-zisă a con-
cursului, festivitatea de premiere, 
activităţile desfășurate după concurs. 
Mulţumesc organizatorilor și încura-
jez elevii să participe. Au ce învăţa și 
de ce se bucura. (anDreea ChiriaC )

Participarea la concursul Gândesc 
Econo mic, Deci Câștig! s-a dovedit 
benefică pentru mine. M-a ajutat 
să iau decizia corectă în susţinerea 

Un program la superlativ

deschiși, primitori, condiţiile foarte 
bune de care am beneficiat, vorba 
bună și gândurile curate au fost re-
marcabile. Sunt hotărât să particip 
din nou la concurs, deoarece sunt 
convinsă că mereu voi avea ceva de 
învăţat. (laura ghiOnea) 

Printre cele mai frumoase expe rienţe 
pe care le-am trăit la diferite programe 
se numără cele trăite la concursul Gân-
desc Economic, Deci Câștig! Ospitali-
tatea gazdelor m-a impresionat. Liceul 
Teoretic ,,Ovidius” a mai câștigat un 
admirator. (anDreea MusCă)

2012

Gândesc economic, deci câștiG!
Mărturii ale elevilor Colegiului Economic,,Ion Ghica” din Brăila
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Un deceniu de amintiri frumoase
2013

În istoricul perfecţionării mele 
profesionale de peste trei decenii, 
activităţile desfăşurate în cadrul 
CREE ocupă un loc aparte, determi-
nat nu numai de înalta calitate a aces-
tora, ci şi de amintirile frumoase şi 
de neuitat legate de timpul petrecut 
împreună cu profesorii mei români şi 
americani.

Am început, cu emoţie firescă, 
primul meu seminar de formare în 
anul 2003, la Sinaia, la îndemnul 
bunului meu coleg şi prieten Vic-
tor Mihalaşcu. Seminarul pentru 
introducerea Educaţiei Economice 
în Gimnaziu m-a atras atât prin nou-
tatea obiectivelor (ce veneau, de fapt, 
în întâmpinarea propriilor opinii 
 despre diversificarea curriculumului 
naţional, formate în baza experienţei 
de profesor și director de liceu ”cu 
toate nivelurile”), cât și prin metodele 
folosite, prin modul de argumentare 
a rolului acestora, realizat atât de 
formatorii americani, Jane Lopus și 
George Vredeveld, cât și de forma-
torii români, Maria Lăcătuș, Mihai 
Năzdrăvan, Georgeta Georgescu și 
Alin Cercea. Seminarul s-a continuat 
cu o activitate laborioasă de pilotare 
a curriculumului pentru gimnaziu (în 
care am participat la utile şi excelent 
organizate schimburi de experienţă), 
ce a fost dezbătută în consfătuirea 
de la Mamaia din vara anului 2004 
și a stat la baza elaborării programei 
pentru aceasta disciplină opţională la 
gimnaziu, aprobată de MEN.

Rezultatele acestor prime partici-
pări în proiectele CREE m-au făcut să 
nu am nicio ezitare în decizia de par-
ticipare la un nou program naţional 
de formare, iniţiat de CREE, progra-
mul de Formare de Formatori pen-

ABC-un micilor afaceri
Recunosc, m-am înscris la curs pentru credite. Nu  ştiam 

dacă o să-mi placă, dar  cunoscându-o pe  dna  Cecilia 
Băraru, unul dintre formatori, eram sigură că nu urma să 
mă plictisesc.

Așa a și fost!  Cursul m-a prins. Termeni ca: plan de mar-
keting, mix de piaţă, plan de afaceri, care erau de neînţeles 
pentru mine, au devenit uzuali  în foarte scurt timp.

De ajutor au fost și aplicaţiile practice, care ne-au solicitat 

imaginaţia, creativitatea, spiritul practic, dar şi pe cel com-
petitiv. 

Pe lângă noţiuni teoretice necesare mi cului antre-
prenor, am învăţat efectiv cum se poate înfiinţa o societate 
comercială, cum se realizează un plan de marketing, politi-
ca preţurilor, care este cadrul legislativ etc.

La finalul cursului, înfiinţarea unei  afaceri proprii nu mai 
părea ceva de nerealizat.

Prof. liliana iurCO
școala gimnazială “gala galaction“, Mangalia

tru Educaţia Economică Eficientă în 
liceu. Au fost organizate patru semi-
narii, în anii 2005, 2006, 2007 şi 2008, 
cu echipe mixte de formatori, români 
și americani. Conţinutul știinţific al 
programelor de formare a fost de nivel 
universitar (și acum ne amintim cu 
emoţii de sesiunile Seminarului B – 
Microeconomie, 2006), ceea ce a pre-
supus o abordare cu maximă seriozi-
tate din partea noastră, dar a fost și de 
un real folos în pregătirea pe care am 
făcut-o cu elevii noștri pentru olimpi-
ade și admitere la facultăţile de profil.

Dacă ar fi să trag o linie și să adun 
rezultatele acestor participări la mo-
dulele de formare, aș spune că, deşi 
nu mi-a fost uşor, am avut numai de 
câştigat: eu, prin cunoştinţele căpătate 
şi mai ales prin însuşirea unor metode 
moderne, atractive, de organizare a 
predării şi evaluării, iar elevii mei, 

prin descoperirea plăcerii de a învăţa 
prin joc şi în echipă. Au înţeles că 
ceea ce învaţă le este necesar nu doar 
pentru a obţine note mai bune la una 
dintre discipline, ci, în primul rând, 
serveşte formării unei atitudini active 
în viaţa personală şi managementului 
eficient al acesteia. 

Cred că cea mai bună dovadă a 
utilităţii educaţiei economice pe care 
am realizat-o la clasele la care am 
predat o reprezintă numărul din ce 
în ce mai mare de absolvenţi ai Liceu-
lui ”Ioan Cotovu” din Hârșova care 
au susţinut şi reuşit cu medii foarte 
mari la examenele de admitere ale 
facultăţilor cu profil economic din 
Constanţa sau Bucureşti, pe care între 
timp le-au şi absolvit.

Prof alexanDru BujeniŢă, 
Formator, Cree Constanţa
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idealurilor mele. M-a învăţat cum 
să înţeleg mai bine lucrurile, cum să 
îmi urmăresc propriile interese când 
vreau să obţin ceva și cum să-mi foca-
lizez atenţia asupra tuturor factorilor 
care pot influenţa activitatea de antre-
prenor. (MOniCa niŢu)

În timpul liceului, am interacţionat 
deseori cu CREE, implicându-mă atât 
în acţiuni de voluntariat, cât și parti-
cipând la numeroase concursuri. Sub 
îndrumarea dlui profesor Mihalașcu, 
am obţinut premii la concursurile Și 
Eu Voi Fi Întreprinzător!, Gândesc 
Economic, Deci Câștig! și la concur-
sul interjudeţean de Economie și 
Economie Aplicată “Anghel Rugină” 
de la Buzău. Dintre toate, cel mai im-
portant rezultat al colaborării mele 
cu CREE este experienţa obţinută 
în domeniul antreprenoriatului și al 
economiei, ce și-au pus amprenta în 
mod benefic asupra dezvoltării mele 
personale. (iulia Mantalău) 

Participarea la concursul Și Eu Voi Fi 
Între prinzător! m-a ajutat să-mi dezvolt 
abilităţile de comunicare. O comunicare 
eficientă te scapă de multă pierdere 

Debutul meu în domeniul economic 
a fost în clasa a X-a, odată cu ora de 
Educaţie antreprenorială. Atunci am 
auzit pentru prima oară de Centrul de 
Resurse pentru Educaţia Economică 
din Constanţa, organizatoarea con-
cursului de planuri de afaceri, la care 
m-am înscris. Planul de afaceri reali-
zat de echipa de care am aparţinut nu 
s-a calificat pentru etapele superioare 
ale concursului, dar acest lucru nu 
m-a demoralizat.

Un an mai târziu, am intrat în 
contact cu Economia, o materie 
indispensabilă tânărului care vrea să 
atingă independenţa economică cât 
mai rapid. Și așa a început inevitabila 
mea experienţă cu CREE.

Împreună cu dl profesor Mihalașcu, 

am participat la Global Entrepreneur-
ship Week, la Dobrich, Bulgaria. Acolo, 
am fost puși faţă-n faţă cu antreprenori 
de succes, care și-au spus fiecare pove-
stea și am putut învăţa din experienţa 
lor, urmând ca apoi să putem pune în 
aplicare ce am învăţat, într-un concurs 

de planuri de afaceri bazate pe resurse 
autohtone. În acest concurs, am reușit 
să-mi dezvolt capacitatea de a lucra 
într-o echipă, precum și abilitatea de a 
susţine o prezentare în limba engleză, 
componenţa echipei mele și a juriului 
fiind multinaţională. Echipa mea a 
obţinut locul al III-lea. După aventura 
internaţională, am participat la con-
cursul de Economie de la Buzău. 

Am fost și voluntar CREE, ajutând la 
organizarea târgului de primăvară or-
ganizat la Liceul “Ovidius”. Pot spune 
că toată activitatea în cadrul CREE 
m-a ajutat la formarea mea ca individ 
și mi-a oferit multe lucruri de povestit 
prietenilor.

VlaD PăVălaChe
elev, liceul teoretic “Ovidius“, Constanța

În clasa a X-a fiind, am participat, 
împreună cu încă patru colege, la 
concursul interjudeţean de planuri 
de afaceri Și Eu Voi fi Întreprinzător!, 
ediţia a VII-a. Sub îndrumarea dlui 
profesor Victor Mihalașcu am reușit 
să obţinem locul III. Acest concurs, or-
ganizat de CREE  Constanţa, pot spune 
că a reprezentat un pas înainte pentru 
formarea mea educaţională în ceea 
ce privește lumea afacerilor. A fost o 
experienţă, care, pe mine personal, 
mă va ajuta cu siguranţă în viitor. 
(iulia irina ZaBOlODni) 

Concursul Și Eu Voi fi Întreprin-
zător!, la care am participat, a avut 
un puternic impact pozitiv asupra 

Experienţa mea la CREE Constanţa

de timp și energie. De asemenea, mo-
mentele când am fost încurajaţi de dl 
profesor Mihalașcu și felicitaţi m-au 
ajutat să-mi întăresc echilibrul interior. 
Încrederea, determinarea și pasiunea 
ne-au fost transmise de dl profesor prin 
intermediul activităţilor realizate, care 
au fost întotdeauna experienţe plăcute 
și instructive. (laura Petraș) 

Pentru mine, CREE a reprezentat un 
sprijin în formarea mea educaţională. 
Am reușit să particip la numeroase 
concursuri, cum ar fi Și Eu Voi Fi 
Întreprinzător! (Constanţa), concur-
sul “Anghel Rugină” (Buzău), Global 
Entrepreneurship Week (Dobrich, 
Bulgaria). Sub atenta îndrumare a 
dlui profesor Mihalașcu, directorul 
CREE Constanţa, am reușit de fiecare 
dată să obţin performanţe și să acu-
mulez experienţă, care m-a ajutat în 
mod semnificativ la formarea mea 
personală. (FlaVinia Cristiana tiPa)

Participarea la concursurile din 
cadrul CREE m-a făcut să-mi dau seama 
ce drum vreau să urmez în viaţă și mi-a 
oferit ocazia să acumulez cunoștintele 
necesare. (teODOra PanChiCi) 

2013

și eu Voi fi Întreprinzător!
Mărturii ale elevilor Liceului ”Ovidius”
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Un deceniu de prietenie şi performanţe umane
2014

Sunt un partener de suflet (cu implicare profesională 
în proiecte ai căror beneficiari au fost tinerii acestui judeţ 
minunat) al CREE Constanţa, căruia astăzi cu respect îi 
urez La Mulţi Ani!,  la împlinirea unui deceniu de viaţă.

În acești zece ani (2005-2015), am fost împreună în 
proiecte ca Şcoala de Afaceri, Antreprenoriat pentru 
 Tinerii Liceeni; Gândesc Economic, Deci Câştig!; Şi Eu Voi 
fi Întreprinzător!; Târg de ONG-uri Constănţene; recrutare 
de voluntari ș.a.

Aceste activităţi, organizate împreună, umăr la umăr, 
de CREE Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Constanţa, ne-au ajutat să ne cunoaştem mai bine, 
să ne respectăm, să construim cu tinerii noştri beneficiari 
strategii de marketing, planuri de afaceri, ghiduri pentru 
voluntari, să promovăm valorile tinerilor şi speranţa că vor 
contribui la schimbarea de care România are nevoie pentru 
a fi competitivă în Uniunea Europeană.

Astăzi, în numele meu (ca voluntar de vârsta a treia), 
dar şi al colegului meu Marian Ţuţuianu, consilier DJST, 
vreau să mulţumim profesorilor Victor Mihalaşcu şi Ce-
cilia Băraru, care – cu pasiune, profesionalism, tenaci-
tate, perseverenţă, dragoste şi respect pentru tineri, în toţi 
acești ani – s-au implicat în realizarea proiectelor noastre 
şi, împreună cu echipele lor, au arătat că ong-urile au forţa, 

Există un spirit didactic și economic  
numit CREE Constanţa!

Am descoperit un om, un profesor, în  vara anului 2008, la Poi-
ana Brașov, și grup de oameni, profesori inimoși, în iunie 2009, 
la Sibiu, care simţeau și respirau educaţie economică. Este vorba 
de dl prof. Victor Mihalașcu şi de dna prof. Maria Lăcătuș, direc-
tor de programe la Centrul Român pentru Educaţie Economică.

Ceva mai târziu am aflat ce înseamnă CREE, mai în profun-
zime, când am participat la concursul naţional Cele Mai Bune 
Lecţii de Economie (unde am câștigat premiul III), găzduit 
atunci de filiala CREE din Constanţa. Organizare excelentă, 
muncă de echipă, ţinută și eleganţă didactică. Spirit practic cu 
influenţe americane, care a migrat până pe litoralul Mării Negre.

 Am păstrat legătura cu CREE Constanţa și am răspuns afir-
mativ, cu mare drag, la invitaţia lor de a participa cu un grup de 
elevi la concursul Gândesc Economic, Deci Câștig!, ediţia a IX-a. 

Ce bine ar fi dacă ar exista mai multe iniţiative de acest fel 
la nivel naţional! CREE Constanţa păstrează vie motivaţia 
ele vilor pentru competiţie, pentru cunoaștere economică 
într-un mod antrenant, responsabil (ceea ce se vedea și în 
conduita voluntarilor care ne-au însoţit de-a lungul con-
cursului). O adevărată lecţie de viaţă pentru elevii mei, dar 
și pentru mine. Am simţit că suntem în centrul atenţiei tot 
timpul, că muncim, dar și că ne simţim bine unii în compania 
celorlalţi. La Liceul ”Ovidius” există un spirit didactic și eco-
nomic numit CREE Constanţa!            

Prof. Mihai MihăesCu
Colegiul naţional ”alexandru Odobescu”, Pitești

sufletul şi ştiinţa de a fi parteneri loiali ai administraţiei 
publice locale şi ai şcolii constănţene.

Numai împreună vom reuşi să dăm speranţă tinerilor 
noştri, care aşteaptă de la noi, profesorii lor, confirmarea că 
sunt pe drumul cel bun al marilor performanţe. 

Vă felicit şi vă urez mulţi ani fericiţi!
Prof. univ. dr. elena FrînCu

Maestru emerit al sportului
Cetăţean de onoare al judeţului Constanţa 

Frumosul drum al modelării 
personalităţii unui tânăr

Din toate concursurile și activităţile de volunta-
riat la care am participat alături de CREE Constanţa 
am avut de câştigat numai lucruri benefice pentru 
formarea mea școlară, dar și ca posibil viitor antre-
prenor. 

Am fost participantă doi ani la rând la concur-
sul de planuri de afaceri condus de dl profesor 
Mihalașcu și am putut vedea cum în fiecare an 
scoate la iveală noi talente și cum ne face pe noi, 
elevii, să dăm tot ceea ce avem mai bun. Acolo am 
aflat că pot și îmi place să fac proiecte, să le prezint, 
să argumentez și să contraargumentez. La concur-
sul de probleme la Economie am descoperit oameni 
noi, de la care am avut ce învăţa și am văzut cât de 
puternică este competiţia cu concurenţii din ţară. 
Voluntariatul pentru CREE Constanţa m-a ajutat să 
aflu că pot reacţiona rapid pentru rezolvarea unei 
probleme, că mă pot descurca în situaţii noi şi pot 
comunica uşor cu cei din jur. La târgurile organi-
zate în liceu mi-am descoperit înclinaţiile creative. 

Într-un cuvânt, toate aceste experienţe m-au 
învăţat lucruri pe care nu știu dacă aș putut să le învăţ 
pe cont propriu. Și aș urma același drum și aceeași 
muncă, dacă m-aș întoarce în timp, fără să ezit. 

Cristina Moraru
elevă, liceul teoretic ”Ovidius”, Constanţa
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2014

Antrenaţi 
pentru performanţă

Eram în clasa a VII-a, la Liceul ”Ovidius”, când am intrat 
întâia oară în contact cu organizaţia CREE Constanţa, însă 
știam de existenţa centrului încă din clasa a V-a, de când 
am descoperit peretele cu poze şi lista voluntarilor. Curio-
zitatea şi dorinţa de a aduna experienţă în domeniu şi de a 
contribui la faimoasele activităţi coordonate de dl profesor 
Mihalaşcu m-au determinat să mă înrolez și eu. M-am impli-
cat tot mai mult, cu fiecare an. Am participat la programe, 
iar în clasa a XI-a am reușit să obţin Premiul I la concursul 
„Gândesc Economic, Deci Câștig! Resimt și acum emoţia de 
la festivitatea de premiere și am vie în memorie pregătirea 
de multe săptămâni făcută sub atenta supraveghere a dlui 
profesor, cu multe ore de studiu sau dedicate rezolvării 
problemelor. Am simţit că munca îmi este răsplătită atunci 
când am primit diploma, împreună cu o carte de Economie 
și un premiu generos în bani. Câteva ziare locale mi-au luat 
un interviu și m-au fotografiat! 

Totodată, am făcut parte din delegaţia Constanţei la 
concursul ”Anghel Rugină” de la Buzău, înscrisă fiind la 
secţiunea de rezolvare a problemelor. Am rămas cu o su-

Datorită participării la concursul de planuri de afaceri, 
am reuşit să lucrăm în echipă şi să susţinem proiecte în faţa 
concurenţilor. De asemenea, deliberarea în juriu este o pro-
vocare, deoarece nu este uşor să alegi un câștigător atunci 
când participanţii au planuri de afaceri bine făcute și origi-
nale. (Cristiana CuCOne) 

Concursul internaţional Și Eu Voi Fi Întreprinzător! ne-a 
oferit vo luntarilor șansa de a comunica cu studenţii și cu 
profesorii veniţi din Bulgaria și, astfel, de a învăţa noi con-
cepte despre economia și mediul de afaceri din ţara lor, dar 

medenie de amintiri plăcute de acolo, dar cel mai mult m-a 
impresionat faptul că dl profesor Mihalașcu a lucrat cu noi 
chiar și în microbuz, câteva ore bune, în drum spre Buzău. 
Noi ţineam foile pe genunchi, strânși laolaltă, să nu pier-
dem nimic din explicaţiile dlui profesor. Drept urmare, am 
reușit să câștig Premiul II.

În 2015, am obţinut Premiul I la concursul de la Buzău și 
menţiune la Olimpiada de Economie.

De CREE Constanţa mă leagă numai amintiri plăcute, nu-
mai succese, la care sper adaug și alte performanţe în viitor.

Mara Bălașa,
elevă, liceul teoretic ”Ovidius”, Constanţa

și despre diferenţele în metodele de studiu. Voluntariatul și 
participarea la concursurile organizate de CREE Constanţa 
ne-au ajutat să ne dezvoltăm capacitatea de organizare și de 
comunicare și de a ne înfrânge teama de a vorbi în faţa unui 
juriu. (anCa Cuneșteanu)

Activităţile desfășurate în cadrul concursului de pla-
nuri de afaceri au reprezentat o importantă experienţă 
pentru viitor. Am învăţat cât de important este lucrul în 
echipă, ca și modul în care prezinţi proiectul în faţa ju-
riului. (CarMen anDreea leOnte)

În concursul Și Eu Voi Fi Întreprinzător! contează seriozi-
tatea, perseverenţa și originalitatea, dar și o muncă asiduă 
de pregătire, cum am făcut noi, sub îndrumarea dlui prof. 
Mihalașcu. Am învăţat, astfel că informaţia șiprezentarea 
adecvată, reprezintă punctele forte în realizarea unei ase-
menea lucrări. (Paula uDrea) 

  În anul şcolar 2013-2014 m-am oferit ca voluntar la CREE. 
A fost o experienţă foarte frumoasă deoarece am avut oca-
zia să fac parte dintr-o echipa, să îi ajut pe colegii mei şi 
am putut lua parte la prezentarea unor planuri de afeceri. 
Eu consider că acest proiect a avut numai efecte benefice 
asupra mea, deoarece mi-am dezvoltat spiritul de echipă şi 
sunt mai organizată. (raMOna strOe) 

Ce câștigă elevii la concursuri: spirit de echipă, experienţă, curaj



jurnalul unui deceniu33 2014

Antreprenoriatul – 
iniţiativă şi acţiune 
economică

M-am înscris la acest curs, la început, pentru cele 15 
credite, dar şi gândindu-mă că-mi poate folosi la mica mea 
afacere de familie, precum şi la orele de Consiliere şi Orien-
tare. Curând, aveam că constat că avem în faţa noastră trei 
mari specialişti – profesorii Doina Mihalașcu (psihologia 
afacerii), Cecilia Băraru (logica afacerii), Victor Mihalaşcu 
(Economie și Contabilitatea afacerii).

Cursul a fost complet şi complex: personalitatea antre-
prenorului, motivaţiile agenţilor economici, cadrul legislativ, 
codurile CAEN, accesarea fondurilor europene, realizarea 
unui plan de afaceri, cu toate elementele şi etapele sale etc.

Toate materialele au fost foarte atractive şi clare: fişele de 
lucru – concise, logice, edificatoare; graficele, foarte suges-
tive; schemele, clare şi simple; materialele PPT, foarte bine 
structurate; lucrul pe grupe, competitiv și antrenant; stu-
diile de caz, motivante (personal, mi-au dat de gândit!); co-
laborarea pe e-mail, fructuoasă atât între noi, cursanţii, cât 
şi cu formatorii.

Informaţiile de la acest curs mi-au dat mai mult curaj în 
susţinerea propriilor proiecte (extinderea afacerii de fami-
lie, o pensiune, cu un restaurant), având proaspăt în minte 
îndemnul repetat al dlui profesor Mihalaşcu (“Vedeţi stra-
da ca pe o oportunitate!”), adresat antreprenorilor din noi, 
de a identifica nevoile reale din piaţă și a găsi căi de a le veni 
în întâmpinare.

Prof. niCOleta CujBa
şcoală nr. 40 “aurel Vlaicu”, Constanţa

Un concurs cu rază lungă 
de acţiune

Participarea mea la concursul interjudeţean Gân-
desc Economic, Deci Câştig! a reprezentat prima mea 
experienţă avansată în domeniul Economiei. Concur-
sul, organizat foarte profesional, s-a desfășurat în patru 
etape: pe şcoală, locală, judeţeană şi interjudeţeană. 
Subiectele fiecărei etape (20 de întrebări cu caracter atât 
teoretic, cât şi aplicativ) au fost stabilite de un colectiv 
profesoral interjudeţean, iar pentru rezolvarea lor am 
avut nevoie de cunoştinţe extensive despre pieţele de 
bunuri și servicii, monetară, financiară şi a muncii. 

În etapa interjudeţeană, găzduită de Liceul ”Ovidius”, 
am întâlnit ti-
neri la fel de 
pasionaţi de 
Economie ca şi 
mine, din alte 
cinci judeţe. 
C o m  p e t i ţ i a 
a fost foarte 
strânsă, având 
în vedere ca-
racterul foarte 
selectiv al cali-
ficării în etapele superioare. La final, m-am numărat 
printre cele trei câștigătoare, toate cu punctaj maxim. 
Succesul obţinut m-a ambiţionat să îmi consolidez şi 
extind cunoştinţele de Economie, realizând importanţa 
şi aplicativitatea acestei ştiinţe în probleme practice.

eliF MeMet
elevă, liceul internaţional de informatică, Constanţa

Important este să gândești economic, 
câștigul vine de la sine

Am ales pentru concursul Gândesc Economic, Deci 
Câștig! proiectul unei ferme de vipere (exploatarea și 
comercializarea veninului). Realizând planul de  afaceri, 
am aflat foarte multe lucruri interesante și utile despre 
lumea afacerilor. Concursul ne-a ţinut cu sufletul la 
gură și a fost o experienţă educaţională unică.

Echipa noastră obţinuse premiul I în primele trei 
etape. În finală, însă, am intrat în competiţie atât 
cu echipele din ţară, cât și din afara ţării. Juriul a 
pus întrebări dificile participanţilor, ceea ce a făcut 
diferenţa între echipe. Am obţinut menţiune, dar am 
fost mulţumiţi de rezultat, având în vedere standardele 
foarte ridicate ale competiţiei. Pe drept cuvânt, proiec-
tul plantaţiei de lavandă a fost cel mai bun și a meritat 
să câștige concursul. Noi am analizat punctele noastre 
slabe, am tras învăţăminte și deja ne pregătim pentru 
ediţia următoare! 

echipa liceului internaţional de informatică, Constanţa 
(Dragoş-Mihai şerban, alexandra-Claudia Carapcea, 

Dragoş-ştefan gorea, lucian stancu)
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Am participat la concursul Și Eu Voi 
Fi Întreprinzător!, organizat de CREE 
Constanţa, și m-am simţit minunat. 
Organizarea a fost extraordinară, iar 
voluntarii foarte entuziaști și săritori. 
(niCOleta BaDiu) 

Concursul a fost foarte intere-
sant, cu participare internaţională. 
Organizarea a fost excelentă, ne-
am simţit extraordinar. Mulţumesc 
gazdelor pentru ospitalitate! Sper ca 
experienţa primei participări să se 
vadă în rezultatele de la ediţiile vi-
itoare. (liViu nuŢu) 

A fost prima experienţă de acest tip 
și am obţinut o menţiune specială. 
Am învăţat cum pot fi  construite și 
prezentate diferite idei de afacere. 
O experienţă plăcută, în totalitatea 
ei, pe care aș dori oricând s-o repet. 
(anDrei ChiriŢă )

Neavând experienţă în acest 
gen de concursuri, mi s-a părut 
destul de greu. Organizatorii s-au 
străduit și totul a ieșit foarte bine. 
Voluntarii, colegi excepţionali. 
Oricum, ne vedem și la anul.  
(Cristian ChiriŢă) 

și eu Voi fi Întreprinzător!
Mărturii ale elevilor Colegiului Economic “Ion Ghica” din Brăila

2014

Am participat, alături de echipa mea, la concursul Și Eu 
Voi Fi Întreprnzător! cu un plan de afaceri intitulat “Milky 
Farm”. Era proiectul unei ferme de creștere a caprinelor. 
Am avut încredere în ideea noastră, deoarece zootehnia 
are un viitor promiţător în economia ţării. Ajunse în etapa 
finală a concursului, am obţinut locul I, ceea ce m-a făcut 
mândră de munca depusă alături colegi. 

La ediţia următoare, dl profesor Victor Mihalașcu ne-a 
propus mie și unei colege din echipă să facem parte din ju-
riu. Am acceptat cu drag, fiind dornică să cunosc cât mai 
detaliat proiectele, care în viitor s-ar putea concretiza în 
afaceri importante. Au participat echipe din Constanţa, 
Brăila, Buzău, Suceava, Chișinău și Dobrich (Bulgaria). 
Toate aveau planuri de afaceri bine alcătuite, cu idei care 
ar putea fi dezvoltate practic. Cel mai greu moment a fost 
acela în care a trebuit să departajăm echipele și să acordăm 
premiile. Premiul I a revenit unei echipe de la Liceul Teo-
retic “Ovidius” din Constanţa, ca și premiul al II-lea, iar pre-
miul al III-lea a fost acordat echipei din Dobrich și echipei 
din Suceava. Au mai fost acordate trei menţiuni, obţinute 
de echipe de la Liceul “Ovidius”, Liceul Internaţional de 
Informatică din Constanţa și Liceul Teoretic “Petru Rareș” 

Recunoaștere și 
recunoștinţă colegială

Mulţumim colegilor de la CREE 
Constanţa pentru implicarea noastră în 
concursul Și Eu Voi Fi Întreprinzător! A 
fost o experienţă plăcută și pentru mine, 
și pentru elevii mei. Apreciem seriozi-
tatea și profesionalismul organizato-
rilor. Concursul este interesant și poate 
fi considerat un instrument, între multe 
altele, care ne ajută să avem acces la 
ideile și sufletele elevilor, să le stârnim 
interesul pentru competiţie și, implicit, 
bucuria răsplatei. Elevii au primit cu de-
schidere provocarea concursului, con-
siderând că fac ceea ce trebuie, făcând 
de fapt ceea ce le place. Felicitări pentru 
tot! Și succes în continuare!

Prof. elena ZeMeili 
Colegiul economic “ion ghica”, Brăila

din Chișinău. Ocupanţii primelor locuri au câștigat premii 
în bani şi cărţi de specialitate economică.

A fost o experienţă din care am avut multe de învăţat și 
m-am simţit onorată să fac parte din juriu. Am și învăţat 
multe lucruri, fiecare proiect fiind unic în felul lui și des-
chizând în mintea mea ușa unei noi idei de afaceri.

raluCa ŢOŢOiu
elevă, liceul teoretic ”Ovidius”, Constanţa

Participantă, premiantă 
și apoi membră în juriul concursului
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Dincolo de munca în echipă, fără colaboratori, parteneri 
sau sponsori, nu am fi putut realiza atâtea programe, în mod 
sistematic, din anul 2005 și până azi.

Mă gândesc la numeroșii sponsori, începând cu staff-ul nos-
tru, cu membrii familiilor noastre, colegi, foști elevi, părinţi ai 
elevilor noștri, prin redirecţionarea a 2% din impozitul anual, 
dar și la numeroşi agenţi economici ori instituţii partenere.

În primul rând , amintesc Direcţia Judeţeană pentru Sport 
și Tineret care, sub conducerea dnei Elena Frâncu și apoi a 
dlui Dan Claudiu Teliceanu, cu sprijinul neobositului meto-
dist Marian Ţuţuianu, s-au implicat activ, financiar și logistic, 
în organizarea școlilor de afaceri, din 2010 și până în prezent, 
ca și a concursurilor tradiţionale de economie și antrepreno-
riat pentru elevi. O menţiune specială, pentru Centrul Eu-
rope Direct (copartener, dna Andreea Ionescu). Alpha Bank, 
prin centrala sa, cu sprijinul personal al dnei Elena Niţă, dar 
și sucursala Constanţa au sprijinit CREE Constanţa în ultimii 
ani pentru organizarea fazelor finale ale concursurilor pentru 
elevi.

Consiliul Judeţean Constanţa, prin dl Petre Stancă, ex-
vicepreședinte, a fost un alt sponsor al nostru în două pro-
grame importante ale CREE, seminarul final al formării cad-
relor didactice din învăţământul primar și faza naţională a 
concursului Cele Mai Bune Lecţii de Economie, organizate de 
CREE Constanţa. CRG Nexia (director, Ristea Luminiţa) a fost 
sponsorul nostru în anul 2014.

Casa Corpului Didactic a fost un partener de nădejde al 
programelor noastre de educaţie economică pentru cadrele 
didactice din învăţământul primar, gimnazial și liceal, iar 
apoi, din anul 2012, pentru cele de educaţie antreprenorială, 
la toate acestea participând peste 300 profesori. O menţiune 
specială pentru dna profesor Mihaela Roșulescu, metodist pa-
sionat, tenace şi colaborator permanent. 

I-am avut drept parteneri, desigur, pe colegii din centrele și 
echipele locale ale CREE din Bacău (prof. Polixenia Simion), 
Suceava (prof. Laura Hacman), Gorj (prof. Maria Tomoiu), 

Timișoara (prof. Carmen Burcea-Iancu), Cluj (prof. Viorica 
Felezeu), Hunedoara (prof. Alin Cercea), Dolj (prof. Georgeta 
Ivanovici), Sibiu (prof. Octavian Pop). De asemenea, Colegiul 
Naţional ‘‘Mircea cel Bătrân” din Constanţa (prof. Jeniţa Cu-
tova), ca și alte licee sau colegii din Constanţa, Buzău, Brăila, 
Pitești, Botoșani, Cluj-Napoca, Suceava, Medgidia, Colegiul 
Economic din Dobrich (Bulgaria) și licee din Chișinău, pre-
cum și Patronatul IMM Constanţa. 

Un ajutor substanţial am primit din partea prof. Mihaela 
Vișinoiu în crearea, administrarea și actualizarea site-ului 
ori definitivarea subiectelor concursului de Economie, prof. 
Rodica Crăciun, prof. Aurora Bărbulescu, informaticienii Lu-
cian Lazea și Elena Jianu, Adrian Ivanciu, administratorul 
Liceului ”Ovidius”, Lucia Pădureanu, laborantă, Carmen Pre-
descu, bibliotecara Dermengiu Carmen, secretarele Anișoara 
Ocheșel și Carmen Nistor.

Radio Constanţa ne-a fost aproape, ca și o parte a mass-me-
diei locale, precum ziarele Cuget Liber, Telegraf, Observator, 
Ziua de Constanţa.

Inspectoratul Școlar Judeţean Constanţa ne-a fost de un 
real ajutor, în mod firesc, în popularizarea acţiunilor noastre, 
precum și în organizarea și desfășurarea lor, ca și Colegiul 
Tehnic ‘‘Tomis” (director Ana Costencu, director Lucica Zam-
firescu, director adjunct Manuela Arendt),  conducerea Liceu-
lui “Ovidius” (director Cristina Anghel și directorii adjuncţi 
Carmen Bucovală, Mirela Dănilă), membrii catedrei de știinţe 
socio-umane.

În cei 10 ani de activitate, ne-am bucurat de îndrumarea Cen-
trului Român pentru Educaţie Economică, prin președintele 
Paul Lăcătuș și directorul de programe Maria Lăcătuș, profe-
sorii Mihail Năzdrăvan, Georgeta Georgescu și alţii.  

Tuturor – inclusiv celor pe care i-am omis neintenţionat! – 
le adresăm sincere mulţumiri, cu convingerea că vor rămâne 
alături de noi în continuare!

Prof. ViCtOr MihalașCu 
Director, Cree Constanţa

Partenerii noștri, colaboratorii noștri, 
sponsorii noștri
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