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Comunicat de presă

Colegiul  Economic  „Virgil  Madgearu”  din  Bucureşti,  în  calitate  de  solicitant,  împreună cu 

partenerii săi Centrul Municipal Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Asociaţia „Civicus 

România”  şi  Asociaţia  Coolturală  „Nouă  ne  pasă!”,  anunţă  lansarea   în  1  decembrie  2010  a 

proiectului „Cetăţean activ al statului român, cătăţean european”,  POSDRU/17/1.1/G/22960. Proiectul 

este  cofinantat  din  Fondul  Social  European-  Programul  Operaţional  Sectorial  pentru  Dezvolatrea 

Resurselor umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „ Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii 

economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.1  „ Acces la educaţie 

şi formare profesională iniţială de calitate”. 

Cu o valoare totală de 1.280.798 lei, proiectului are o durată de implementare de 8 luni i unș  

grup intă format din 729 elevi i profesori ai Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”.ț ș

Obiectivul principal al proiectului îl constituie dezvoltarea în rândul tinerilor a cetăţeniei active 

şi spiritului antreprenorial, prin organizarea colectivului de eleivi ai şcolii într-o structură simplificată, 

dar funcţională, asemănătoare statului român, cu exercitarea dreptului de a alege şi de a fi ales.

Proiectul este necesar pentru exersarea, inca de la varsta scolara, a calitatii de cetatean al  

statului  si  al  Uniunii  Europene.  Principalele  modalită i  de  realizare  a  obiectivelor  sunt  exercitiileț  

practice de democratie in randul elevilor i derularea unor mini-proiecte in domenii de interes pentruș  

statul  roman:  protejarea  mediului,  protectie  sociala,  promovarea  valorilor  culturale,  promovarea 

antreprenoriatului.

Dupa  implementarea  proiectului,  elevii  vor  cunoaste  structura  statului  in  care  traiesc,  

drepturile si libertatile de cetatean, obligatiile ce le revin, astfel incat, la momentul parasirii scolii, vor  

avea informatia si pregatirea necesara pentru a se integra si a actiona in interiorul acestor structuri.  

Pe  de  alta  parte,  proiectul  ofera  elevilor  imaginea  unei  societati  in  care  competitivitatea  duce  la 

progres, implicarea este rasplatita, iar succesul comunitatii depinde de fiecare membru al ei.
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