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Ma numesc Udrea Andreea, sunt eleva in clasa a XII-a C a Colegiului Dobrogean „Spiru 

Haret” Tulcea. Fac parte din proiectul POSDRU/175/2.1/149602 numit „Invata cu noi sa devii 

antreprenor” , proiect in care ocup functia de administrator al firmei de exercitiu „ArhiTech”, 

coordonata de prof. Anastasiu Liliana. Din punctul meu de vedere, aceasta experienta pregatitoare 

pentru domeniul profesional constituie o reprezentare veridica a ceea ce vom intampina mai 

departe.   

Astfel , pot afirma ca implicarea in activitatile propuse reprezinta nu numai o simulare a 

realitatii, ci si un mod de optimizare a metodelor de lucru si de dezvoltare a capacitatilor de 

interactiune, de planificare  necesare pentru atingerea unui ideal bine definit. 

Consider ca am reusit sa acumulez o varietate de informatii referitoare la domeniul 

antreprenorial, sa imi clarific anumite lucruri neintelese anterior si sa capat o noua perceptie 

asupra propriilor mele abilitati. De asemenea, trebuie sa mentionez importanta lucrului in echipa, 

care te obliga inevitabil sa creezi legaturi cu alte tipuri de personalitati umane. 

Am ales sa particip in acest proiect pentru ca imi confera posibilitatea de a alege constient 

tipul de cariera pe care doresc sa o urmez mai departe si pentru ca ma ajuta imi sa stabilesc 

anumite scopuri in plan profesional. 
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   Buna ziua, dragi colegi! 
 

   Sunt Lupu Alexandra, din clasa a XI-a E, la Colegiul Dobrogean Spiru C. Haret Tulcea. 
Am avut sansa sa fiu selectata in cadrul proiectului POSDRU/175/2.1/149602 Titlul 
proiectului: “Invata cu noi sa devii antreprenor!” si am constatat ca acest lucru constituie 
si va constitui un avantaj pentru mine in dezvoltarea mea personala si profesionala. 
 

     De ce reprezinta un avantaj?  
   Pentru ca invat sa ma descurc in activitatea antreprenoriala si incep sa cunosc ce 
inseamna o activitate economica.  
   Pentru mine, activitatea din proiect a devenit o provocare – sunt deja administratorul 
unei firme de exercitiu si anume – FE FreshLook SRL – si ma implic in tot ceea ce 
inseamna atributii in functia mea, colaborand foarte bine si cu colegii mei din firma. 
   Invat foarte multe lucruri din domeniul antreprenorial, descopar ce profesii mi se 
potivesc prin prisma sesiunilor de consiliere de cariera din cadrul proiectului si acumule 
experienta pentru viitorul meu profesional. Nu in ultimul rand, realizez ce exigenţe 
impune practicarea unei meserii.  
  

(Tutorial de publicitate realizat de eleva Lupu Alexandra cu sprijinul prof. CFE, Butoi 
Carmina ) 
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   Buna ziua, dragi colegi! 
 

    Sunt Marian Flutur, din clasa a XI-a C, la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”, Tulcea. 
Am avut sansa sa fiu selectat in cadrul proiectului POSDRU/175/2.1/149602  “Invata cu 
noi sa devii antreprenor!” si am constatat ca acest lucru aduce multe beneficii in 
dezvoltarea mea personala si profesionala. 
   Încă de la început am dorit să aplic pentru acest proiect, deoarece am considerat că 
este o adevărată provocare să fac faţă unui rol atât de complex, în care îmi sunt testate 
abilităţile mele, un rol din care înveţi câte ceva în fiecare zi: responsabilitatea, munca în 
echipă, comunicarea, importanta organizarii intr-o firma. Rolul de administrator al unei 
firme de exercitiu si anume – FE BEAUTY THERAPY SRL m-a provocat din mai multe 
puncte de vedere, de aceea ma implic in tot ceea ce inseamna atributii in functia mea, 
colaborand foarte bine si cu colegii mei din firma. Contributia mea in desfasurarea si 
coordonarea activitatilor firmei de exercitiu m-a ajutat să fiu cât mai încrezător în propriile 
forte. 
   În această luna, de exemplu,  am învăţat cum să creez imaginea firmei mele prin 
realizarea materialelor publicitare, activitate foarte incitanta si creativa. Astept cu interes 
urmatoarele activitati din proiect.  
 

(Tutorial de publicitate realizat de elevul Marian Fluture in colaborare cu CFE Butoi 
Carmina-Lidia) 

 




