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Proiectul privind Învățământul Secundar 

ROSE 
Activitate extracurriculară 

Excursie la Constanţa 
 

”Constanţa este un mic orăşel, dar îndestul de frumos. Viaţa e cam 

scumpă aici. Casele au oarecare eleganţă, căci clădirile sunt din piatră 

pătrată. O terasă pe ţărmul înalt dă o frumoasă privelişte pe întinderea 

mării... Şed într-o mansardă şi privirea mi-e deschisă din două părţi asupra 

mării, pe care aş vrea să plutesc cu tine.” 

Mihai Eminescu în scrisoare către Veronica Micle (16 iunie 1882) 

 

                Deși Constanța este orașul cel mai vizitat de tulceni, echipa 

proiectului R.O.S.E. s-a încumetat să propună elevilor Liceului Tehnologic 

Ion Mincu o excursie de o zi într-unul dintre cele mai vechi orașe din 

România, atestat din anul 657 î.Hr. Am pornit în descoperirea Tomisului - 

ridicat de greci, cucerit de romani, ocupat mai târziu de otomani - de la 

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, 

amplasat în clădirea fostei primării și a 

cărei piatră de temelie a fost pusă de 

prințul Ferdinand în 1912. Muzeul conține o 

bogată colecție arheologică, piese de 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Mihai+Eminescu
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Mihai+Eminescu&d=scrisoare+c%E3tre+Veronica+Micle
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valoare din perioada antică și medievală a Dobrogei, dar și din perioada 

modernă, precum și expoziții tematice. Piața unde este amplasat muzeul are 

în centru statuia impunătoare poetului roman Ovidiu, realizată în 1887 de 

sculptorul italian Ferrari. De aici am pornit într-un tur pietonal al Centrului 

Vechi. Casa cu lei, clădire construită la sfârșitul secolului al XIX-lea în stil 

genovez, mai păstrează eleganța timpurilor apuse. Coborând spre Cazinou, 

am remarcat Biserica Romano-Catolică, Catedrala Ortodoxă, Moscheea 

Carol I 

Clădirea în stil Art-Nouveau a Cazinoului se 

află într-o amplă renovare, dar am făcut o 

scurtă oprire pe faleză pentru a admira bustul 

poetului Mihai Eminescu, cel care a văzut marea 

pentru prima dată la 32 de ani. 

 

 

 

 

 

 Nu am ratat cea mai îngustă stradă din oraș, Stradela 

Vântului, granița simbolică dintre cartierele grecesc și 

armenesc, nu la fel de cunoscută ca Strada Sforii din 

Brașov.  

Trecând pe lângă biserica grecească Metamorphosis, prin 
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Parcul Arheologic, am ajuns la Muzeul Național al Marinei Române aflat în 

clădirea fostei Școli Navale Superioare. 

 

 Pe lângă colecțiile sale unice, inedite și 

spectaculoase, muzeul prezintă și 

personalitățile care au făcut istorie în 

marina română, una dintre ele fiind marinarul 

scriitor Jean Bart. 

                

 La orele amiezii ne-am adăpostit de arșiță în mall-ul Vivo, beneficiind de 

spațiile răcoroase primitoare. 

                O vizită în  Constanța nu este 

desăvârșită fără o plimbare pe malul 

mării, ceea ce am făcut și noi, la 

finalul unei zile deosebite. 

 A consemnat 

Mihaela Sandu 
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Din impresiile lor….. 
O alta experiență frumoasă! Mi-a plăcut foarte mult excursia, ne-am 

simțit foarte bine cu toții în grup. Ca și anul trecut când am fost la Iași, mi-

a plăcut și de aceasta dată ideea de a vizita monumente și locuri istorice, 

muzeele și ideea în sine de a merge în grup. Când merg singur în concediu 

niciodată nu găsesc starea necesară de a vizita astfel de locuri, însă în grup, 

experiența este cu mult mai interesantă. Îmi pare bine că am acceptat să 

merg și că nu am refuzat invitația organizatorilor și pentru asta le 

mulțumesc. Mi-ar face plăcere să repet aceste experiențe, cu drag, de 

fiecare dată. 

Dumitrache Daniel 
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Proiectul privind Învățământul Secundar 

ROSE 
Activitate extracurriculară 

Concursul foto ,, Diversitate cromatică” 

 

O activitate primită cu mult entuziasm de elevii noştri. Ca şi în anii 

trecuţi, colectivul de organizare a concursului a fost pus în dificultate  de a 

selecta fotografiile cele mai frumoase, datorită  multitudinii şi frumuseţii 

imaginilor surprinse din natură de participanţi. 
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Din colecție……. 
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Activitatea de la Liceul Tehnologic ,,Henry 

Coanda” privind prezentarea activitatilor 

proiectului Rose 

Liceul nostru a participat prezentând 

activităţile desfăşurate de elevii şi profesorii 

noştri în cadrul proiectului ROSE. 

                  

Prezentarea activităţilor şi realizarea panoului de către doamna profesor 

Coculescu Gabriela – coordonator de grant şi domnul administrator Sandu 

Horia- responsabil cu achizițiile în cadrul proiectului, au fost premiate de 

organizatori.  
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Anul şcolar 2021-2022 s-a încheiat cu absolvirea 

liceului pentru elevii clasei a XIII-a A. În urma susţinerii şi promovării 

examenului de certificare nivel 4, ei au obţinut calificarea de Tehnician în 

industria textilă. În luna iulie, o nouă provocare pentru ei, a fost examenul 

de bacalaureat, unde elevii Ungureanu Laurențiu și Feodulov Claudia                   

au obţinut rezultate foarte bune, fapt pentru care îi felicităm. 

Elevii au sărbătorit alături de profesori şi s-au bucurat de ultimele 

momente de grup, amintindu-şi cu drag de anii petrecuţi împreună.  
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În urma vizitei comisiei ARACIP din data 

26-27 mai 2022, şcoala noastră a primit 

acreditarea pentru calificarea profesională nivel 5- 

Învăţământ postliceal –Tehnician devize şi măsurători în 

construcţii,domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 

În cadrul vizitei, comisia de evaluatori a purtat discuţii cu 

elevii, profesorii, agenţii economici, comisia CEAC din şcoală, 

Consiliul de administraţie. De asemenea, au vizitat toate clasele, 

atelierele, cabinetele şi laboratoarele din şcoală, dar şi spaţiile 

Şcolii Gimnaziale ,,Grigore Antipa”. Au asistat la desfăşurarea 

orelor la clasa de postliceală, unde atât profesorii cât şi elevii au 

făcut o impresie foarte bună. 

Obţinerea acreditării va da posibilitatea absolvenţilor de 

învăţământ postliceal să-şi desfăşoare examenul de certificare în 

cadrul liceului nostru, fără a mai fi nevoiţi să se deplaseze în alt 

judeţ  ca centru acreditat. 
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Activități extracurriculare 

REZULTATELE CONCURSULUI REGIONAL,,ARTĂ ȘI TEXTILE”- ediția a VII-a –  

martie 2022 
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Nr.crt. Nume și 

prenume elev 

Clasa  Locul 

ocupat  

Secțiune concurs Profesor 

coordonator 

1.  Stoicescu Adina a XI-a I II Colaje, felicitări, 

obiecte decorative 

Coculescu Gabriela 

2.  Stoica Ionela a XI-a II II Colaje, felicitări, 

obiecte decorative 

Coculescu Gabriela 

3.  Iamandi Virginica a X-a II II Colaje, felicitări, 

obiecte decorative 

Coculescu Gabriela 

4.  Niculai Nicoleta a X-a I II Colaje, felicitări, 

obiecte decorative 

Coculescu Gabriela 

5.  Iamandi Virginica a X-a II II Colaje, felicitări, 

obiecte decorative 

Coculescu Gabriela 

6.  Rîșnoveanu 

Felicia 

a X-a III II Colaje, felicitări, 

obiecte decorative 

Coculescu Gabriela 

7.  Fortu Lilia a IX-a II II Colaje, felicitări, 

obiecte decorative 

Ciocîrlea Tamara 
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