
 

 

 

 Ieri, 14 martie 2017, la sediul unităţii noastre de învăţământ, a fost lansat Proiectului CIVITAS – ”O 

viață mai bună = consumator informat”, câştigat de Colegiul Tehnic ”Mircea cel Bătrân” la Apelul I de 

proiecte al Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, în cadrul 

Parteneriatului Civic pentru Educație – CIVITAS. 

 Evenimentul a fost marcat prin conferinţa de deschidere, care s-a bucurat de sprijinul şi prezenţa 

unor instituţii şi personalităţi marcate ale învăţământului şi societăţii civile din Municipiul Bucureşti. 

Am fost onoraţi de a avea alături personalităţi ale Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti:  

domnul inspector şcolar general adjunct – profesor Stelian Fedorca, doamna inspector şcolar pentru 

management instituţional – prof.Tania Andrei, doamna inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi 

tehnic Florina Pişleagă, care au apreciat ideea proiectului şi au urat succes participanţilor în activităţile 

următoare. 

De asemenea, am avut plăcerea de a afla, de la domnul Sorin Mierlea, Președintele Asociației 

InfoCons, aspecte importante despre necesitatea cunoașterii drepturilor consumatorilor și a modalităților de 

protejare a cetățenilor în calitate de consumatori, precum şi despre faptul că, în fiecare an, pe data de 15 

martie, se sărbătoreşte, în întreaga lume, ”Ziua Internațională a Consumatorului”. 

 Proiectul se derulează în perioada 13 martie – 7 aprilie 2017 şi este realizat în parteneriat cu: 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”; Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”; Colegiul Naţional 

„Sfântul Sava”;Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”; Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”; Şcoala 

Superioară Comercială „N. Kretzulescu”;Şcoala Gimnazială Nr. 99; Colegiul Economic „Viilor”; 

Colegiul UCECOM „Spiru Haret”; S.C. Carrefour România; Asociația InfoCons și Asociația 

”TIBERIUS”, având un grup țintă format din: 625 de elevi, 11 părinţi, 34 profesori, 5 voluntari, 5 cetăţeni 

(clienţi ai unui magazin Carrefour). 

Scopul proiectului ”O viață mai bună = Consumator informat” este de a informa grupul ţintă  

asupra   drepturilor pe care le au în calitate de consumatori şi de a le forma elevilor deprinderi şi abilităţi de 

cetăţeni responsabili, capabili să îşi protejeze drepturile în relaţie cu agenţii economici cu care desfăşoară 

relaţii comerciale. 

 Proiectul va continua cu realizarea unei campanii de informare referitoare la drepturile 

consumatorilor, de către un colectiv format din 25 de elevi şi 5 cadre didactice ale Colegiul Tehnic ”Mircea 

cel Bătrân”, campanie care va fi apoi prezentată în toate unităţile partenere din proiect. 

   


