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CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 

EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

Consultare publică organizată în 
cadrul proiectului „IMAGINE – 

Metode Îmbunătăţite pentru 
asigurarea Creşterii şi Inovării 
în Euroregiunea Dunărea de 

Jos” 
 

Organizarea unei consultări 
publice asupra conţinutului 
Strategiei de comunicare în 
cadrul Euroregiunii Dunărea 

de Jos 

Ianuarie 2012 

Reprezentanţii instituţiilor 
publice, ai mass-media, ai 

ONG-urilor, mediului de afaceri 
şi ai societăţii civile 

Sediul Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 

Politica Uniunii Europene de 
protecţie a mediului 

 
Elaborarea şi distribuirea unei 
broşuri ce conţine informaţii 
cu privire la politica Uniunii 

Europene de protecţie a 
mediului (broşură cu tiraj de 

1000 exemplare) 
 

 
Ianuarie – februarie 

2012 
Publicul larg din judeţul Galaţi 

Sediul Consiliului 
Judeţului Galaţi 

Activităţile de protecţie a 
mediului în zona Dunării de Jos 

şi a Prutului Inferior 

 
Elaborarea şi distribuirea unei 
broşuri ce conţine informaţii 

cu privire la activităţile ce vor 
fi organizate în anul 2012 în 
domeniul protecţiei mediului 

(broşură cu tiraj de 500 
exemplare) 

 

 
Ianuarie – februarie 

2012 
Publicul larg din judeţul Galaţi 

Sediul Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    



     

Catalogul organizaţiilor de 
mediu din zona Euroregiunii 

Dunărea de Jos 

 
Elaborarea şi distribuirea unei 
broşuri ce conţine informaţii 
cu privire la organizaţiile de 
mediu ce activează în zona 

Euroregiunii Dunărea de Jos 
(broşură cu tiraj de 1000 

exemplare) 
 

 
Ianuarie – februarie 

2012 
Publicul larg din judeţul Galaţi 

Sediul Consiliului 
Judeţului Galaţi 

Concurs de mini proiecte de 
mediu 

 
Campanie de realizare a unor 

mini proiecte de mediu în 
judeţul Galaţi. 

Ianuarie - martie 
2012 

15 elevi/profesori din instituţiile 
de învăţământ liceal din 

municipiul Galaţi 

Sediul Consiliului 
Judeţului Galaţi 

Proiectul “Reabilitare şi 
modernizare DJ 251 între 

municipiile Tecuci şi Galaţi, 
sector km 24 + 000 – 53 + 350” 

 
 
 

Închiderea oficială a 
proiectului 

 
 

 
 

 
 

Februarie 2012 
 
 
 
 

- Reprezentanţii mass-media; 
- Autoritǎţile locale implicate în 

proiect; 
-Firmele implicate în realizarea 

documentaţiilor tehnice, 
execuţia investiţiei, întreţinerea 
drumului după implementarea 

proiectului. 

 
 
 

Sala de şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 
 
 
 

Reforma Politicii Agricole 
Comune în judeţul Galaţi 

 
Campanie de comunicare cu 

privire la reforma Politicii 
Agricole Comune 

 

Februarie - martie 
2012 

Fermieri, instituţii publice, 
societate civilă din judeţul 

Galaţi 

Sediul Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 
Închiderea oficială a  proiectului 

„IMAGINE – Metode 
Îmbunătăţite pentru asigurarea 

Creşterii şi Inovării în 
Euroregiunea Dunărea de Jos” 

 

 
Organizarea unei conferinţe 

de presă în cadrul căreia va fi 
prezentat proiectul, 

obiectivele şi activităţile sale 
precum şi rezultatele obţinute 

pe perioada implementării 
 

Martie 2012 
 

 
Mass-media, reprezentanţii 

instituţiilor de cultură, partenerii 
în cadrul proiectului, 

reprezentanţii finanţatorului, 
publicul larg 

 
Sediul Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 



Închiderea oficială a  proiectului 
„Promovare culturală comună – 

mijloc de dezvoltare a 
cooperării transfrontaliere la 

Dunărea de Jos” 

 
Organizarea unei conferinţe 

de presă în cadrul căreia va fi 
prezentat proiectul, 

obiectivele şi activităţile sale 
precum şi rezultatele obţinute 

pe perioada implementării 
 
 

Martie 2012 
 

 
Mass-media, reprezentanţii 

instituţiilor de cultură, partenerii 
în cadrul proiectului, 

reprezentanţii finanţatorului, 
publicul larg 

Sediul Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 

Proiectul “Centrul Multicultural 
“Dunărea de Jos”, str. 

Domnească, nr. 91, municipiul 
Galaţi, judeţul Galaţi” 

 
 
 
 

Lansarea oficială a proiectului 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Martie 2012 
 
 
 
 
 
 

 
- Reprezentanţi ai mass-

media; 
- Factori de decizie ai judeţului 

Galaţi direct implicaţi în 
derularea proiectului; 

- Reprezentanţi ai 
finanţatorului şi ai autorităţilor 

publice locale; 
- Actori de interes public sau 

privat. 
 

 
 
 
 

Sala de şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 
 
 
 
 

Şedinţa Consiliului Euroregiunii 
“Dunărea de Jos” 

Organizarea unei întâlniri a 
reprezentanţilor regiunilor 
membre ale Euroregiunii 
pentru discutarea unor 

probleme ce ţin de 
cooperarea transfrontalieră la 

“Dunărea de Jos” 
 

Martie – aprilie 2012 

Mass-media, toate instituţiile 
sau persoanele interesate în 

dezvoltarea de relaţii de 
colaborare cu structuri similare 
din Ucraina şi/ sau R. Moldova 

Sala de Şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 

Proiectul “SALVAŢI aria 
protejată Pădurea Gârboavele” 

 
Campanie de conştientizare 

privind conservarea 
biodiversităţii ariei protejate 

pădurea Gârboavele 
 

Închiderea oficială a 
proiectului 

 

 
Martie 2012 

 
 
 

Mai 2012 
 

- Reprezentanţi ai mass-
media; 

- Elevii  şi profesorii din şcolile 
municipiului Galaţi. 

 
- Reprezentanţi ai mass-

media; 
- Reprezentanţi ai 

finanţatorului şi ai autorităţilor 

 
Şcolile din 

municipiul Galaţi 
Sala Auditorium 

din cadrul 
Complexului 
Muzeal de 

Ştiinţele Naturii 
Galaţi 



publice locale. Sala de şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 
 

Seminar de promovare a 
proiectelor de mediu 

Eveniment public de 
promovare a proiectelor de 

mediu din judeţul Galaţi 
Aprilie 2012 

Elevi/profesori din instituţiile de 
învăţământ liceal, instituţii 
publice, societate civilă din 

judeţul Galaţi 
 

Sediul Consiliului 
Judeţului Galaţi 

Ziua Euroregiunii  
„Dunărea de Jos” 

Manifestări publice dedicate 
sărbătoririi Zilei Euroregiunii – 
inclusiv în cadrul Festivalului 

Internaţional de Folclor 
„Doina Covurluiului” 

August 2012 

 
Populaţia judeţului Galaţi, 

mass-media, reprezentanţii 
organizaţiilor europene de 

profil, oficiali şi artişti populari 
din toate regiunile membre ale 

euroregiunii 

 
Esplanada din 
faţa Casei de 

Cultură a 
Sindicatelor/ 

Consiliul 
Judeţului Galaţi/ 

Complexul 
Muzeal de 

Ştiinţele Naturii 
Galaţi 

 
Conferinţa de închidere a 

proiectului “Acţionăm împreună 
pentru un mediu mai curat – 

atitudine şi implicare” 
 

Eveniment public August 2012 Publicul larg 
Sediul Consiliului 
Judeţului Galaţi 

Proiectul “Modernizare, 
extindere şi dotare Şcoala 
Specială Emil Gârleanu, 

municipiul Galaţi, judeţul Galaţi” 

 
 
 
 

Închiderea oficială a 
proiectului 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Septembrie 2012 
 
 
 
 
 
 

- Reprezentanţi ai mass-
media; 

-  Personalul didactic şi 
didactic auxiliar al  şcolii; 

- Reprezentanţi ai firmelor 
implicate în realizarea 

investiţiei; 
- Autorităţi locale care îşi 
desfăşoară activitatea în 

domeniile protecţiei sociale şi 
învăţământului. 

 
 
 
 

Sediul Şcolii 
Speciale Emil 

Gârleanu 
 
 
 
 



 

Proiectul “Promovarea 
consumului de peşte în 

Regiunea Sud-Est “ 

 
 
 

Lansarea oficială a proiectului 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Septembrie 2012 
 
 
 
 
 
 

- Reprezentanţi ai mass-
media; 

- Reprezentanţi ai şcolilor 
implicate în proiect; 
- Reprezentanţi ai 

finanţatorului şi ai autorităţilor 
publice locale. 

 
 
 
 

Sala de şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 
CENTRU EUROPE DIRECT 

EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

 

Ghidul oportunităților de 
studiu în Uniunea 

Europeană 

 

 
Prezentarea într-o formă accesibilă 

a informaţiilor cu privire la admiterea 
şi studiul în universităţile din statele 

membre ale Uniunii Europene 
 

 
Februarie  2012 

 
Elevi de liceu, cadre didactice, 

societate civilă 

 
La solicitare, 

sediul Centrului 
Europe Direct 

 
Europa în mâinile tale – 

caiet de abilități practice 

 

Prezentarea modalităților de 

realizare a unor lucrări de abilități 
practice ce reprezintă simboluri din 
toate statele membre ale Uniunii 

Europene 
 

 
Februarie 2012 

 
Elevi, cadre didactice, 

societate civilă, publicul larg 
din judeţul Galaţi 

 
La solicitare, 

sediul Centrului 
Europe Direct 

 
Biblioteca vie a carierei 

europene 

 
Campanie de comunicare având ca 
temă evoluţia carierei profesionale 
în Europa, oportunităţi de informare 

cu privire la locurile de muncă. 

 
Februarie - mai 

2012 

 
300 elevi/profesori din 

instituţiile de învăţământ liceal 
din municipiul Galaţi. 

 
Sediul celor 

instituţiilor de 
învăţământ 
interesate 

 

 
Spring Day Europe 

 
Campanie generală de comunicare 

pe teme europene 

 
Martie - mai 2012 

 
600 elevi/profesori din 

instituţiile de învăţământ primar 

din județul Galaţi. 

 

Sediul celor 
instituţiilor de 
învăţământ 
interesate 

 
9 Mai – Ziua Europei 

 
Eveniment public de celebrare a 

Zilei de 9 mai, Ziua Europei 
 

 
9 mai 2012 

 
Publicul larg 

 
Loc public din 

municipiul Galaţi 



 

 

 
1 IUNIE – Ziua Copilului din 

tine! 

 
Eveniment de celebrare a Zilei 

Internaționale a copilului – desene 

pe asfalt, spectacol artistic, activităţi 
de divertisment 

 

 
1 iunie 2012 

 
Publicul larg 

 
Loc public din 

municipiul Galaţi 

 

Să învățăm despre Uniunea 
Europeană – caiet practice 

pentru gimnaziu 

 
Prezentarea într-o formă accesibilă 

a informaţiilor cu privire la 
funcţionarea şi activitatea instituţiilor 

Uniunii Europene 
 

 
Septembrie 2012 

 
Elevi, cadre didactice, 

societate civilă, publicul larg 
din judeţul Galaţi 

 
La solicitare, 

sediul Centrului 
Europe Direct 

 
Luna bunicilor 

 
Campanie generală de comunicare 

pe teme europene 

 
Octombrie - 

noiembrie 2012 

 
300 elevi/profesori/bunici din 

instituţiile de învăţământ 
gimnazial din judeţul Galaţi. 

 
sediul celor 

instituţiilor de 
învăţământ 
interesate 

 

 

Planul județean de 
comunicare pe teme 

europene - 2013 

 
Elaborarea şi promovarea în cadrul 

unui eveniment special dedicat a 
Planului Judeţean de comunicare pe 

teme europene pentru anul 2013 
 

 
Octombrie -

decembrie 2012 

 
Reţeaua de Multiplicatori de 

informaţie europeană 

 
Sediul 

Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 
INFOEuropa – buletin 

electronic de informare 

 
Ştiri şi informaţii despre activitatea 

instituţiilor UE, evenimentele 
organizate în judeţul Galaţi având 

tematică europeană 
 

 
Publicaţie lunară 

 
Cadre didactice, administraţia 

publică, societate civilă, 
voluntari 

 
E-mailing 



 

ENTERPRISE EUROPEAN NETWORK 

EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP 
ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

LOCAŢIE 

Internaţionalizarea 
afacerii 

- Căutare parteneri de afaceri; 
- Poveşti de succes; 
-Servicii de sprijin; 

- Participarea la evenimente de 
matchmaking în cadrul târgurilor 

internaţionale. 

Februarie 2012 
Firme, start-up, ONG, 

universităţi 

Galaţi 
Vaslui 

Iaşi 
Vrancea 

Responsabilitate 
socială 

Standardul 26000 care să: 
- ajute organizaţiile care doresc 

să îşi asume responsabilităţi 
sociale în aşa fel încât să 

respecte condiţiile culturale, de 
mediu, sociale, legale, precum 

şi pe cele ale dezvoltării 
economice; 

- ofere îndrumare practică 
organizaţiilor pentru a-şi 

identifica partenerii sociali şi 
pentru a creşte credibilitatea 

rapoartelor de SR; 
- crească încrederea în 

organizaţii; 
- fie consecvent cu legile şi 
standardele ISO în vigoare; 
- nu intenţioneze să reducă 

autoritatea statelor în privinţa 
responsabilităţii sociale a 

companiilor; 
- promoveze o terminologie 

comună în domeniu; 
- promoveze responsabilitatea 

socială. 

Martie 2012 
Firme, start-up, ONG, 

universităţi 
Galaţi 

 



Afaceri şi locuri de 
muncă în UE 

- Informaţii despre beneficiile 
Pieţei Unice pentru cetăţeni şi 
potenţiali interesaţi de a face 
afaceri sau lucra în Statele 

Membre 

Mai 2012 
Firme, start-up, ONG, 

universităţi 
Galaţi 

Save energy 
Programul Energie Inteligentă - 

prezentare 
Octombrie 2012 

Firme, start-up, ONG, 
universităţi 

Galaţi 

 



UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAŢI 
CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ EUROINFOGHID 

EVENIMENTE 
                    

                                                        ACTIVITATEA  DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

 
 

Conferinţă internaţională: 
Annual Postgraduate 

Students' International 
Scientific Conference 

http://www.conferences.univ-
danubius.ro/index.php/APSIS/

APSIS2012 
 

a) Financial Management of 
Business on the European 

Background 
b) Community Law 

c) European Law and Public 
Administration 

13 - 14 ianuarie 
2012 

Profesori, reprezentanţi ai 
mediului de afaceri, 
cercetători, studenţi-

masteranzi. 

Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 

Seminar 

 
Climatul economic european şi 

efectele propagate asupra mediului 
de afaceri din România 

 

Februarie 2012 Studenţi 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 

Seminar 
„Procesul de extindere al Uniunii 

Europene şi consecinţele sale 
economice” 

Martie 2012 

 

Studenţi ai Universității 
Arcadia, U.S.A.: 

http://www.arcadia.edu/ 
 

Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 

Seminar 
„Strategia Europa 2020 şi mediul de 

afaceri” 
Martie 2012 

 

Studenţi ai Universității 
Arcadia, U.S.A.: 

http://www.arcadia.edu/ 
 

Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 

http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/APSIS/APSIS2012
http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/APSIS/APSIS2012
http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/APSIS/APSIS2012
http://www.arcadia.edu/
http://www.arcadia.edu/


 

Seminar 

Viitorul U.E. şi a valorilor ei 
fundamentale – impact asupra 

mediului de afaceri. 
 

Aprilie 2012 Studenţi 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 

Conferinţă internaţională 
„Integrarea europeană – realităţi şi 

perspective” 
Mai 2012 

 
Reprezentanţi ai mediului 
academic, reprezentanţi ai 

mediului de afaceri, 
cercetători. 

 

Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
 

Conferinţă studenţească 
„Integrarea europeană – realităţi şi 

perspective” 
Mai 2012 Masteranzi, studenţi 

Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 



 

AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GALAŢI 
EURES 

EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

Biblioteca vie a 
carierei europene 

Campanie de comunicare având ca temă 
evoluţia carierei profesionale în Europa, 

oportunităţi de informare cu privire la 
locurile de muncă. 

Februarie - mai 
2012 

300 elevi/profesori din instituțiile 

de învăţământ liceal din 
municipiul Galaţi. 

 
Sediul celor 

instituţiilor de 
învăţământ 
interesate 

 



MUNICIPIUL GALAŢI 

EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

 
Conferinţa de lansare 

a proiectului 
Centrul Multicultural 

„Dunărea de Jos”, str. 
Domnească, nr. 91, 
Municipiul Galaţi, 

Judeţul Galaţi 

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL 

REGIONAL 2007-2013 
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de 
creştere” 

Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri 
integrate de dezvoltare urbană” 

Sub-domeniul: Poli de dezvoltare 
urbană 

Obiectivul specific al proiectului 
constă în restaurarea, consolidarea, 
protejarea şi conservarea unei clădiri 
de patrimoniu - monument istoric din 

municipiul Galaţi, imobilul din str. 
Domnească, nr. 91, pentru 

funcţionarea Centrului Multicultural 
„Dunărea de Jos”. 

Proiectul se va implementa în 
parteneriat cu UAT Judeţul Galaţi. 

 

 
Februarie 2012 

 
- mass-media 

- reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale şi centrale 
- reprezentanţi ONG-uri, 

minorităţi, organizaţii/asociaţii 
culturale, cetăţeneşti 

 
Parcul de 

Tehnologie 
a Informaţiei 

Galaţi 
str. Portului, 

nr. 23 
 

Conferinţa de lansare 
a proiectului 

Parcare Drum Centură 
în Municipiul Galaţi 

 

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL 

REGIONAL 2007-2013 
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de 
creştere” 

Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri 

 
Februarie 2012 

- mass-media 
- reprezentanţi ai autorităţilor 

locale şi centrale 
- alţi factori interesaţi (mediul 
de afaceri, uniuni şi asociaţii 

profesionale, organizaţii 
cetăţeneşti) 

Parcul de 
Tehnologie 

a Informaţiei 
Galaţi 

str. Portului, 
nr. 23 

 



integrate de dezvoltare urbană” 
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare 

urbană 
Obiectivul specific al proiectului 

constă în construirea unei platforme 
carosabile în suprafaţă de 

13.780,00mp, cu rol de oprire si 
staţionare a mijloacelor de transport 
de marfă care tranzitează teritoriul 

municipiului Galaţi. 
 

Conferinţa de 
închidere a proiectului  

Extinderea şi 
modernizarea 

Centrului Medico 
Social Pechea 

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL 

REGIONAL 2007 - 2013 
Axa Prioritară 3 "Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale", 
Domeniul de intervenţie 3.2. 

"Reabilitarea/modernizarea/dezvoltar
ea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale" 
Obiectivul general constă în 

extinderea actualului imobil al 
Centrului Medico-Social Pechea prin 
reabilitarea unui corp de clădire unde 
vor fi amenajate: cabinete medicale, 

cabinet de consiliere socială şi 
consilere psihologică, sală 

kinetoterapie (utilată şi dotată la 
standarde) şi construirea unui corp 

unde vor fi amenajate  20 camere de 
locuit pentru 40 de persoane şi un 

atelier de terapie ocupaţională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprilie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- mass-media 
- beneficiarii Centrului Medico 

Social Pechea 
- reprezentanţi ai autorităţilor 

locale şi centrale 
- ONG-uri 

 
 
 

Centrul 
Medico 
Social 

Pechea 
Adresa: Str. 
Suhurlui, nr. 
81, comuna 

Pechea 
 
 



Conferinţa de 
închidere a proiectului 
Revitalizarea zonelor 

industriale traditionale 
din Sud- Estul Europei 

- ReTInA 
(Ungaria, România, 

Bulgaria, Italia, Grecia, 
Slovenia, Slovacia) 

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE 
COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ 

SUD – ESTUL EUROPEI 
Axa prioritară 4 "Dezvoltarea 

sinergiilor transnaţionale pentru 
zonele de creştere durabilă", 
Domeniul de intervenţie 4.1 

"Abordarea problemelor cruciale care 
afectează zonele metropolitane" 

Obiectivul general al acestui proiect 
constă dezvoltarea în comun a unei 
noi abordări în domeniul revitalizării 
zonelor industriale dezafectate din 

centrele urbane prin: 
 -  realizarea unui schimb de bune 

practici şi expertiză ce va conduce la 
elaborarea unei metodologii; 
 -  pregătirea unor planuri de 
revitalizare şi investiţii pentru 

creşterea calităţii mediului urban. 
Obiectivul specific constă în 

dezvoltarea, testarea şi 
implementarea unei metode inovative 

pentru Revitalizarea Zonelor 
Industriale Dezafectate constând în: 
elaborarea unui Masterplan pentru 

planificarea integrată şi a unui set de 
instrumente pentru implicarea părţilor 

interesate. 
 
 
 

 
Mai 2012 

- mass-media 
- partenerii de proiect 

- mass-media 
- reprezentanţi ai unor instituţii 

europene 
- reprezentanţi ai AM şi STC 

PO SEE 
-  reprezentanţi ai autorităţilor 

locale şi centrale 
- alţi factori interesaţi (ONG-uri, 
organizaţii cetăţeneşti, mediul 

de afaceri) 

 



 
Forum de suport 

local/national în cadrul 
proiectului 

Dezvoltarea porturilor 
fluviale dunărene – 

Danube Inland 
Harbour Development 

– DaHar 
(Ungaria, Austria, 

Slovacia, România, 
Bulgaria) 

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE 
COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ 

SUD – ESTUL EUROPEI 
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea 
accesului pe căile de transport 
Domeniul de intervenţie 3.3 – 

Îmbunătăţirea condiţiilor existente 
pentru crearea de platforme 

multimodale 
Obiectivul specific al proiectului 

constă în crearea unei platforme de 
lucru transnaţională eficientă pentru 
cooperare, în scopul utilizării optime 

a potenţialelor multi-modale şi 
logistice a porturilor şi zonelor 

portuare. Ca rezultat al poziţionării 
porturilor şi oraşelor portuare într-o 

reţea europeană, va fi posibilă 
realizarea unui consens 

transnaţional, care să deschidă calea 
spre o dezvoltare durabilă a oraşelor 

şi porturilor Dunării. 
 

 
Septembrie 2012 

- mass-media 
- parteneri de proiect 

- reprezentanţi ai unor instituţii 
europene 

- reprezentanţi ai AM şi STC 
PO SEE 

-  reprezentanţi ai autorităţilor 
centrale şi  locale 

- alţi factori interesaţi (ONG-uri, 
universităţi, mediul de afaceri) 

 
Parcul de 

Tehnologie 
a Informaţiei 

Galaţi 
str. Portului, 

nr. 23 
 

 
Conferinţa de lansare 

a proiectului 
Perspective pentru 

Zonele Verzi Europene 
- GREENSCAPES 

(Cipru, Austria, Cehia, 
Danemarca, Estonia, 
Grecia, Irlanda, Italia, 

 
PROGRAMUL INTERREG IV C 

Prioritatea 2: Mediu şi Prevenirea 
riscurilor 

Domeniul de intervenţie: Riscuri 
naturale şi tehnologice (inclusiv 

schimbările climatice) 
Obiectivul general constă în  

dezvoltarea unor noi abordări asupra 

 
Proiect în evaluare 

 
- Mass-media 

- Reprezentanţi ai autorităţilor 
locale şi centrale 

- alţi factori interesaţi (mediul 
de afaceri, uniuni şi asociaţii 

profesionale, organizaţii 
cetăţeneşti, mediul academic) 

 
Parcul de 

Tehnologie 
a Informaţiei 

Galaţi 
str. Portului, 

nr. 23 
 



Malta, România, Marea 
Britanie) 

politicilor UE de planificare spaţială şi 
de îmbunătăţire a calităţii mediului şi 
de creştere a atractivităţii regiunilor 

din Europa, prin intermediul 
schimbului de cunoştinţe şi de 

experienţă între regiuni. 
 

 
Conferinţa de lansare 

a proiectului 
Plan de eficienţă 

energetică a clădirilor 
în Bazinul Mării Negre 

(Grecia, România, 
Republica Moldova, 
Ucraina, Armenia, 

Turcia) 

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL 

COMUN “BAZINUL MĂRII NEGRE 
2007-2013” 

Prioritatea 1 - Sprijinirea 
parteneriatelor transfrontaliere în 
vederea  dezvoltării economice şi 

sociale bazate pe utilizarea în    
comun   a resurselor 

Măsura 1.3 - Crearea capacităţii 
administrative pentru elaborarea şi 

implementarea politicilor de 
dezvoltare locală 

Obiectivele specifice ale proiectului 
au în vedere creşterea eficienţei 
energetice în clădirile publice ( 

proiectare, întreţinere, renovare, 
optimizarea consumului de energie), 

cât şi integrarea directivelor de 
gestionare a energiei în cadrul 
procedurilor autorităţilor locale 

(planificare, economisire). 
 

 
Proiect în evaluare 

 
- Mass-media 

- Reprezentanţi ai autorităţilor 
locale şi centrale 

- alţi factori interesaţi (mediul 
de afaceri, uniuni şi asociaţii 

profesionale, organizaţii 
cetăţeneşti, mediul academic) 

 
Parcul de 

Tehnologie 
a Informaţiei 

Galaţi 
str. Portului, 

nr. 23 
 

Conferinţa de lansare 
a proiectului 

SILVER CITY – 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE 
COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ 

SUD – ESTUL EUROPEI 
Proiect în evaluare 

- Mass-media 
- Reprezentanţi ai autorităţilor 

locale şi centrale 

Parcul de 
Tehnologie 

a Informaţiei 



„Oraşe din Sud Estul 
Europei orientate spre 

integrarea socio – 
economică a seniorilor 
în comunităţi urbane 

sustenabile 
(Ungaria, Slovenia, 

Austria, Italia, 
România, Bulgaria, 

Croaţia) 

Axa prioritară 4 "Dezvoltarea 
sinergiilor transnaţionale pentru 

zonele de creştere durabilă", 
Domeniul de intervenţie 4.1 

"Abordarea problemelor cruciale care 
afectează zonele metropolitane" 
Obiectivul general al proiectului 

constă în îmbunătăţirea dezvoltării 
socio-economice a oraşelor 

partenere prin crearea unor condiţii 
mai bune pentru seniori (50+) să 

rămână activi în societate 
concentrându-se pe aspectele 

financiare şi instituţionale, servicii 
sociale şi pe calitatea vieţii urbane şi 

a mediului de lucru. 
 

- alţi factori interesaţi (mediul 
de afaceri, uniuni şi asociaţii 

profesionale, organizaţii 
cetăţeneşti, mediul academic) 

Galaţi 
str. Portului, 

nr. 23 
 

 



OFICIUL JUDEŢEAN DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT GALAŢI 

EVENIMENTE 
 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

Acordarea de 

consultanţă de 

specialitate 

informarea de către experţii 

APDRP despre posibilitatea 

accesării de fonduri 

nerambursabile, condiţiile şi 

modul de accesare a acestora 

permanent 

 

potenţialii beneficiari de fonduri 

nerambursabile disponibile prin 

programul PNDR, care 

desfăşoară activităţi agricole şi 

nonagricole 

sediul OJPDRP Galaţi 

Întâlniri 

tematice 

informarea beneficiarilor  care 

au în derulare investiţii prin 

PNDR, despre modificarile, 

legislative şi procedurale 

distribuirea de materiale 

informative şi de promovare 

conform programării pe 

anul 2012, pe care o va 

comunica APDRP - 

Direcţia Promovare 

beneficiarii care au semnat 

Contracte de Finanţare şi au 

investiţii în derulare 

 

 

un număr de 12 UAT 

stabilite în funcţie de 

numărul de proiecte în 

derulare din UAT şi 

zona adiacentă 

 



Colocvii 

tematice 

 

informarea beneficiarilor şi 

potenţialilor beneficiari cu 

privire la calendarul măsurilor 

de finanţare nerambursabilă, 

modalităţi şi condiţii de 

accesare. 

distribuirea de materiale 

informative şi de promovare 

conform programării pe 

anul 2012 pe care o va 

comunica APDRP - 

Direcţia Promovare 

 

fermieri, mici întreprinzători, alte 

persone fizice şi juridice care 

desfăşoară activităţi agricole şi 

nonagricole 

 

Un număr de 8 UAT, şi 

zone adiacente, altele 

decât cele de la punctul 

2 

 

 

 

Seminarii 

tematice 

 

 

 

Conferinţă 

judeţeană 

dezbateri pe marginea 

programului PNDR, propuneri, 

sugestii, venite din partea 

beneficiarilor cu privire la 

modalităţile şi condiţiile de 

accesare a fondurilor 

nerambursabile 

 

 

 

conform programării pe 

anul 2012 pe care o va 

comunica  APDRP - 

Direcţia Promovare 

 

 

 

fermeri, mici întreprinzători, 

persoane fizice şi juridice care 

desfăşoară activităţi agricole şi 

non agricole, consultanţi în 

domeniul proiectelor PNDR, 

instituţii cu care APDRP are 

relaţii de colaborare cu sau fără 

protocoale 

 

 

Galaţi 

Tecuci 

Târgu Bujor 

 

 

 

Galaţi 

 



 

CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI GALAŢI 

EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

Colaborare cu regiunea 

Aquitaine 

Consiliere pentru realizarea de 

investiţii în domeniul viti-vinicol, 

vizite şi schimburi de 

experienţă 

Septembrie - noiembrie 
Producători agricoli din 

domeniul viti-vinicol 
Nicoreşti, Tecuci 

 

Colaborare cu regiunea 

Aquitaine 

Organizarea unei vizite a 3 
elevi din învăţământul liceal cu 

profil agricol din Tecuci 

Septembrie 

Elevi şi profesori de la Colegiul 

Naţional de Agricultură şi 

Economie Tecuci 

Tecuci - Aquitaine 

Colaborare cu regiunea 

Aquitaine 

 

Organizarea unei întâlniri de 
lucru între reprezentanţii 

Camerei Agricole Aquitaine şi 
personalul Camerei Agricole a 

judeţului Galaţi 

Octombrie - noiembrie Consultanţii agricoli Aquitaine 

Cursuri în domeniul 

panificaţiei 

 

Realizarea de cursuri în 
domeniul panificaţiei ca 

parteneri în cadrul proiectului 
Q-BAKE derulat de AINIA 

Centro Tecnologico SPAIN 

Decembrie 2011-2012 Angajaţii brutăriilor din judeţ Judeţul Galaţi 



 

 

 

Colaborare pe domeniul 

energiei solare cu Italia 

 

Realizarea de seminarii şi 

efectuarea de cercetări în 

domeniul energiei verde 

(energia solară) 

anul 2012 Producătorii agricoli Galaţi 

 

Colaborare cu Agenţia 

de Consultanţă şi 

Şcolarizare în 

Agricultură ACSA 

Moldova 

Realizarea unei 

platforme IT, traininguri 

şi schimb de experienţă 

cu consultanţii din 

Moldova 

Schimb de bune practici 

agricole şi întocmirea unei 

baze de date din cele două 

zone Republica Moldova şi 

judeţul Galaţi 

anul 2012 Producătorii agricoli 
Republica Moldova 

şi judeţul Galaţi 

Cursuri de formare 

profesională în domeniul 

agricol prin POSDRU 

Organizarea de cursuri de 

formare profesională în 

domeniul agricol 

anul 2012 
Salariaţi din cadrul 

exploataţiilor agricole 
Judeţul Galaţi 

Informare şi consultanţă 

prin Programul 

Operaţional de Pecuit 

Dezvoltarea zonei pescăreşti anul 2012 

Pescari şi mediul de afaceri din 

zona pescărească a judeţului 

Galaţi 

zona pescărească 

a judeţului Galaţi 



 

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI 

EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZÃRII GRUP ŢINTÃ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

 
 

Sărbătorirea Zilei 
Mondiale a Zonelor 

Umede 
 
 

Dezbatere cu titlul 
„Zonele umede şi 

turismul” 
02 februarie 2012 

Publicul larg/reprezentanţi ONG-
uri/elevii şcolilor din judeţul Galaţi 

Sala Verde – sediul 
ARPM Galaţi 

Sărbătorirea Lunii 
Pădurii 

Plantări de puieţi 
 

15 martie – 15 aprilie 
2012 

 
Elevii instituţiilor de învăţământ 

cu care ARPM Galaţi are 
încheiate parteneriate 

educaţionale 

 
Acţiunile de plantare 

puieţi vor fi organizate 
împreună cu Direcţia 

Silvică Galaţi 
 

Sărbătorirea Zilei 
Mondiale a Apei 

Lecţii pe teme ecologice 
legate de managementul 

apei 
22 martie 2012 

 
Elevii instituţiilor de învăţământ 

cu care ARPM Galaţi are 
încheiate Protocoale de 

colaborare 
 

Unităţi de învăţământ 
din municipiul Galaţi 

 
Sărbătorirea Zilei 

Europene a Păsărilor 
 

 
Lecţii pe teme legate de 

măsurile de conservare şi 
de protejare a păsărilor 

 

24 mai 2012 
Publicul larg/elevii şcolilor din 

judeţul Galaţi 
Parcul din faţa sediului 

ARPM Galaţi 

Sărbătorirea Zilei 
Mondiale a Mediului 

 

Concursuri de desene pe 
teme ecologice 

Parada costumelor ECO 
05 iunie 2012 

 
 

Elevii instituţiilor de învăţământ 
cu care ARPM Galaţi are 
încheiate Protocoale de 

colaborare 
 

Sediul ARPM Galaţi 



             

Sărbătorirea Zilei 
Internaţionale a Dunării 

Acţiuni de ecologizare 29 iunie 2012 

 
Publicul larg/reprezentanţi ONG-
uri/elevii şcolilor din municipiul 

Galaţi 
 

Malurile Dunării şi 
Faleza Dunării 

Sărbătorirea Zilei 
Internaţionale a 

Stratului de Ozon 

 
Lecţii pe teme ecologice 

legate de protecţia 
stratului de ozon şi 

schimbările climatice 
 

 
16 septembrie 2012 

 
Elevii instituţiilor de învăţământ 

cu care ARPM Galaţi are 
încheiate Protocoale de 

colaborare 
 

Unităţi de învăţământ 
din municipiul Galaţi 

Sărbătorirea  
Săptămânii Mobilităţii 

Europene 

 
Campanie pentru 

promovarea folosirii 
bicicletelor şi a mersului 

pe jos 
 

 
16 – 22 septembrie 

2012 

 
elevii instituţiilor de învăţământ cu 
care ARPM Galaţi are încheiate 

Protocoale de colaborare, 
publicul larg 

 

Unităţi de învăţământ 
din municipiul Galaţi 

Campania de 
conştientizare şi 

educare pe teme de 
protecţie a mediului 
„Toţi pentru Mediu, 

Mediul pentru Viitor!” 
 

Comunicate de presă; 
afişe; pliante; ore de 
educaţie ecologică, 
sesiuni de lucrări, 
concursuri, etc. 

Permanent 

Elevii instituţiilor de învăţământ 
cu care ARPM Galaţi are 

încheiate parteneriate 
educaţionale 

Sala Verde – sediul 
ARPM Galaţi sau în 

unităţile de învăţământ 
din judeţul Galaţi 

Campanie de 
conştientizare şi 

informare pe tema 
managementului 

deşeurilor „Acţionăm 
pentru un viitor curat!” 

 
Comunicate de presă; 
afişe; pliante; ore de 
educaţie ecologică; 
întâlniri de lucru cu 
autorităţile locale, 

operatorii de deşeuri, 
reprezentanţii asociaţilor 

de locatari 
 
 

Începând cu luna 
februarie 2012 

Autorităţi publice, administraţia 
publică locală, operatori deşeuri, 

publicul larg, elevii şcolilor din 
judeţul Galaţi 

Sala Verde – sediul 
ARPM Galaţi sau în 

unităţile de învăţământ 
din judeţul Galaţi 



             

Campanie de 
conştientizare şi 

informare “Nu lăsa 
Natura să dispară!” - 

despre ariile protejate  
şi protecţia acestora 

 
Comunicate de presă; 
afişe; pliante; ore de 
educaţie ecologică; 
întâlniri de lucru cu 

autorităţile locale, custozii 
ariilor protejate 

 

 
Începând cu luna 

februarie 2012 

 
Autorităţi publice, administraţia 
publică locală, custozi, publicul 
larg, elevii şcolilor din judeţul 

Galaţi 

 
Sala Verde – sediul 
ARPM Galaţi sau în 

unităţile de învăţământ 
din judeţul Galaţi 

 



 

 
COLEGIUL NAŢIONAL “VASILE ALECSANDRI” GALAŢI 

 

EVENIMENTE 
ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

“EMINESCU AL 
NOSTRU” 

 
Concurs de traduceri 

Festival - concurs 

 
În scopul apropierii elevilor de gimnaziu 

şi de liceu de creaţia lui Eminescu, 
catedra de limba română propune, în 

fiecare an, un concurs de traduceri din 
opera poetului, pe secţiuni: 

gimnaziu/liceu. Se aleg ca suport texte 
lirice sau epice pentru a fi traduse în 
engleză, franceză, italiană, germană. 

 
Lucrările premiate se vor prezenta într-un 

festival de muzică, dans şi interpretare 
teatrală multilingvistică, alături de alte 

montaje artistice din opera lui Eminescu. 
Fondurile festivalului vor fi folosite în 

scop caritabil, pe baza parteneriatelor cu 
scop umanitar încheiate de CNVA. 

Invitaţi: copii din centrele de plasament 
din Galaţi şi din şcoli din mediul rural. 

Organizatori: catedra de română 
 

Responsabili: prof. Daniela Nistor,  
prof. Carmen Dragomir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ianuarie 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevi de gimnaziu/liceu înscrişi 
în concurs 

 
Copii din centre de plasament 

din Galaţi şi din şcoli rurale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amfiteatrul 
colegiului 

 
Muzeul colegiului 



 
 
 
 
 
 

SĂPTĂMÂNA 
FRANCOFONIEI 2012 
în cadrul Colegiului 

Naţional “Vasile 
Alecsandri” din Galaţi 

 
În fiecare an, pe 20 martie, se 

celebrează Ziua Francofoniei în toate 
ţările care au franceza ca limbă oficială, 
de cultură, de lucru sau de comunicare 

internaţională. 
Şi în 2012, Colegiul Naţional “Vasile 

Alecsandri” din Galaţi va găzdui o serie 
de manifestări dedicate acestui 

eveniment: sesiune de comunicări, 
concurs de scurt-metraje, piese de 

teatru, momente muzicale şi coregrafice 
– toate acestea fiind coordonate de către 

cadrele didactice din cadrul 
Departamentului de Limbă şi Literatură 
franceză al C.N.V.A.: prof. Oana-Nica 
Botezatu, prof. Mihaela Dumitriu, prof. 
Georgeta Prada, prof. Adriana Ghiţă, 

prof. Carmen Marcu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 – 23 martie 2012 

 
 
 
 
 
 
 

Elevi de nivel gimnazial şi 
liceal 

elevii Colegiului Naţional 
“Vasile Alecsandri” din Galaţi 

(clasele IX-XII) 

 
 
 
 
 
 
 

Colegiul Naţional 
“Vasile 

Alecsandri” din 
Galaţi 

(sala Amfiteatru) 
 

 

 
 
 
 

“STOP discriminării! 
Spune DA toleranţei!” 

- flash mob 

    
Ziua de 21 martie marchează ratificarea 

Convenţiei ONU pentru eliminarea 
tuturor formelor de discriminare rasială. 
Cu acest prilej, elevii claselor a XI-a şi a 

XII-a din cadrul Colegiului Naţional 
“Vasile Alecsandri” Galaţi vor organiza 

un flash mob în preajma zilei de 21 
martie 2012 pentru a creşte gradul de 

conştientizare în rândul opiniei publice cu 
privire la pericolele pe care le reprezintă 

rasismul, xenofobia şi  
intoleranţa, precum şi cu privire la  

 
 
 
 
 
 

21 martie 2012 

 
 
 
 

Cetăţenii oraşului Galaţi 
 

Elevii Colegiului Naţional 
“Vasile Alecsandri” din Galaţi 

(clasele XI-XII) 

 
 
 

 
 
 

Oraşul Galaţi 
 



 
importanţa protejării şi promovării 

drepturilor omului. 
 

Profesor - coordonator : 
Oana - Nica Botezatu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

“SUB SEMNUL 
RECUNOAŞTERII” 

 
Festival concurs 
Lecturi publice 
Biblioteca vie 

 
 

Pentru marcarea zilelor internaţionale 
stabilite de UNESCO: 

- Ziua Mondială a Poeziei - 21 martie 
- Ziua Internaţională a Teatrului - 27 

martie 
- Ziua Internaţională a cărţii pentru 

Copii - 2 aprilie 
Catedra de limba română organizează: 

- Recitări din poezia română şi 
universală; 

- Festival concurs de interpretare 
teatrală; 

- Campania de teatru itinerant; 
- Biblioteca vie – schimb de experienţă 

între elevii colegiului şi elevi din 
şcolile şi colegiile gălăţene; 

- Lecturi publice din scriitori români şi 
străini; 

Organizatori: catedra de limba română 
Responsabili: prof. Daniela Nistor,  

prof. Cătălina Popa, prof. Mariana Anton 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

19 - 23  martie 
27 martie 

26 - 30 martie 
2 aprilie 

2 - 7 aprilie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elevi de gimnaziu/liceu 
 

Elevi din şcolile gălăţene, 
cetăţenii oraşului 

 
 
 

 
 

Amfiteatrul 
colegiului 

 
CNVA-

CNC.Negri-
Grup.Şc.Tudor 
Vladimirescu 

 
Sala Eminescu, 

V.A.Urechia 
Grădina Publică 
Galaţi, Faleza 

inferioară 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deceniul ONU pentru 
alfabetizare:  

Educaţie pentru toţi  
(2003-2012) 

  sesiune de eseuri 

 
La 19 decembrie 2001, Adunarea 

Generală proclamă perioada 2003-2012 
drept Deceniul ONU pentru alfabetizare: 
Educaţie pentru toţi (rezoluţia 56/116). 

Adunarea reafirmă că alfabetizarea 
tuturor persoanelor este miezul noţiunii 

de educaţie de bază pentru toţi, iar 
crearea unui mediul creativ de 

alfabetizare este esenţial pentru 
eradicarea sărăciei, stabilirea egalităţii 
şanselor şi asigurarea unei dezvoltări 

durabile. 
            Adunarea Generală a cerut 

tuturor guvernelor să dezvolte baze de 
date reale privind alfabetizarea şi să 

conceapă noi strategii pentru îndeplinirea 
obiectivelor Deceniului. De asemenea, a 

cerut tuturor guvernelor, instituţiilor şi 
organizaţiilor economice şi financiare, 
naţionale şi internaţionale, să ofere un 

sprijin mai mare pentru eforturile de 
creştere a gradului de alfabetizare. 
Adunarea Generală a invitat statele 

membre, agenţiile ONU şi organizaţiile 
inter-guvernamentale şi 

neguvernamentale să-şi intensifice 
eforturile pentru implementarea Planului 

Internaţional de Acţiune al Deceniului 
(rezoluţia 59/149). 

La nivelul CNVA, acest eveniment va fi 

coordonat de către prof. Oana Botezatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - 6 aprilie 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elevi de nivel liceal 

 
Elevii Colegiului Naţional 

“Vasile Alecsandri” din Galaţi 
(clasele IX-XII) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colegiul Naţional 

“Vasile 
Alecsandri” din 

Galaţi 
(sala Amfiteatru) 
 
 



 
 
 
 

“FII OM BUN CU 
MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR !” 

 
Un proiect de voluntariat demarat în 

2011 – Anul European al Voluntariatului 
– de către un grup de elevi ai clasei a    
XI-a F din cadrul Colegiului Naţional 

“Vasile Alecsandri” Galaţi, sub 
coordonarea profesorului Oana Botezatu. 

Mai precis, este vorba despre o 
continuare a campaniei de promovare a 
colectării selective a diferitelor materiale,  

activitatea vizând instituţiile de 
învăţământ preşcolar din oraşul Galaţi. 

 

 
 
 
    
 
 
       Aprilie 2012 
 
 
 

 
 

Organizatori: 
elevi ai clasei a XII-a F din 
cadrul Colegiului Naţional 
“Vasile Alecsandri” Galaţi 

 
Participanţi: 

preşcolari din oraşul Galaţi 
 

 
 
 

Instituţii de 
învăţământ 

preşcolar din 
oraşul Galaţi 

 
 

 
 
 
 

CONCURSUL 
INTERJUDEŢEAN 

  “VASILE 
ALECSANDRI”, 

EDIŢIA XII 

 
Sub semnul lui Alecsandri, concursul îşi 
propune să promoveze tinerii creatori şi 

traducători la nivel interjudeţean, să 
fundamenteze legăturile dintre literatura 

şi celelalte arte prin cele 5 secţiuni: 
traduceri, creaţii, eseu, dramatizări, 
desene/colaje/grafică pe calculator 

Organizatori: catedra de limba română 

Responsabili: prof. Elena Tudorache, 

prof. Mariana Anton 

 
 
 
 
 
 

Mai 2012 

 
 
 
 

Elevi de gimnaziu şi de liceu 
din Galaţi, Bacău, Iaşi, 

Republica Moldova 
 
 

 
 
 

Muzeul CNVA 
Amfiteatrul 
colegiului 

Sala Eminescu, 
V.A.Urechia 

 
 

“CNVA’S 
SPRING DAY 

2012” 

 
“Spring Day” este un proiect 

internaţional, adoptat în multe şcoli 
europene şi constă în descoperirea şi 

ilustrarea obiceiurilor specifice unei ţări 
prin momente artistice şi activităţi 

informative. 

 
 
 

7 - 11 mai 2012 
 
 
 

 
 

Elevi de nivel gimnazial şi 
liceal 

 
elevi ai Colegiului Naţional 
“Vasile Alecsandri” Galaţi 

 
 
Colegiul Naţional 

“Vasile 
Alecsandri” din 

Galaţi 
 



Printre cele mai importante beneficii ale 
acestui proiect se numără: dezvoltarea 

capacităţilor de comunicare şi exprimare, 
îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură 
generală, socializarea şi munca în 

echipă. 
La nivelul Colegiului Naţional «Vasile 

Alecsandri» Galaţi, acest eveniment va fi 
coordonat de către prof. Oana Botezatu. 

 
 
 
 
 
 

Săptămâna Colegiului 
Naţional «Vasile 

Alecsandri» Galaţi 
Octombrie – 

Noiembrie 2012 
 

«À vous la parole!»  
 

 
Acţiunea se prezintă sub forma unei 

dezbateri care îşi propune : 
- Creşterea nivelului de cunoştinţe 

asupra tematicilor europene, încurajarea 
manifestării active a cetăţeniei europene 
şi motivarea elevilor din cadrul Colegiului 
Naţional “Vasile Alecsandri” din Galaţi de 

a se implica în politicile europene; 
- Promovarea înţelegerii internaţionale, a 

dialogului intercultural şi diversitatea 
ideilor şi a practicilor; 

- Contribuirea la dezvoltarea 
competenţelor şi aptitudinilor personale 

ale tineretului european. 
Profesori – coordonatori: 

Georgeta Prada 
Oana - Nica Botezatu 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Octombrie - 
noiembrie 2012 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Elevi de nivel liceal 
elevii Colegiului Naţional 

“Vasile Alecsandri” din Galaţi 
(clasele IX-XII) 

 

 
 
 

 
 
 

Colegiul Naţional 
“Vasile 

Alecsandri” din 
Galaţi 

(sala Amfiteatru) 
 



 

 

 

 

Săptămâna Colegiului 
Naţional « Vasile 

Alecsandri » Galaţi 
Octombrie –Noiembrie 

2012 
«Soft Educaţia» 

 

Concurs de softuri educationale ce-şi 
propune să promoveze mijloacele 

moderne de educaţie: 

- biblioteca virtuală; 

- lectura digitală. 

Organizatori: catedra de limba română 

Responsabil: prof. Corneliu Goldu 
 

Octombrie - 
noiembrie 2012 

Elevi de nivel liceal 
elevii Colegiului Naţional 

“Vasile Alecsandri” din Galaţi 
(clasele IX-XII) 

Colegiul Naţional 
“Vasile 

Alecsandri” din 
Galaţi 

 



COLEGIUL NAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU 

EVENIMENTE 

 
ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

Primul deceniu al 
secolului XXI 

A doua mobilitate 11 -16 februarie 2012 
Profesori din 7 ţări: Spania, 

Turcia, Italia, Bulgaria, Polonia, 
Slovenia si Romania 

Spania 

Turcia 

A treia mobilitate 
 

13 - 19 mai 2012 Italia 

Festivalul de teatru 
Francofon licean 

international 

 
Participare cu piesa de teatru “Paşi 

pierduţi” de Denise Bonal coordonată de 
Bira Rodica Liliana, interpretată de elevi 

ai claselor a IX, a X-a şi a XI-a 
 

19 - 25 martie 2012 
Elevi din 10 ţări UE şi 2 ţări din 

afară UE 
Orasul Saint 
Malo (Franţa) 

 
Art pour 

francophonie ediţia 
a III-a 

 

Interpretarea unor piese de teatru în 
franceză, a unor melodii din repertoriul 

muzicii franceze 
17 martie 2012 

Elevi gimnaziu, elevi liceu 
(Liceul de artă, CNMK) 

Liceul de artă 

 
Sărbătoreşte 

Europa în şcoala 
noastră 

 

Fiecare colectiv de elevi din liceu va 
promova cultura, tradiţiile uneia din ţările 

membre ale Uniunii Europene 
9 - 20 aprilie 2012 Elevi de liceu CNMK 

 
Festival National de 

teatru Francofon 
pentru licee “Artele 

in Joc pe scena” 
 
 

Îmbinarea într-o piesa de teatru a limbii 
franceze cu cel puţin o alta artă. 

Parteneriat cu o trupă de teatru din 
Pessae Franţa 

25 - 29 aprilie 2012 
Elevi de liceu de la 6 licee din 
Romania şi de la 4 licee din 

Galaţi 

Casa de 
Cultură a 
studenţilor 



“Diferiţi dar 
împreună” 

 
Identificarea elementelor specific 

popoarelor din Uniunea Europeană şi 
prezentarea lor sub forma unor creaţii 

artistice 
 

9 mai 2012 Elevi de liceu CNMK 

Eno Tree Day 

 
Activitati ecologice de plantare puieţi de 

salcâmi, stejari la Padurea Garboavele in 
parteneriat cu Domeniul Administratiei 
Publice, activitate desfăşurată în cadrul 
programului Eno Environment Online 

Joenssu Finlanda 
 

21 mai 2012 Elevii liceului 
Padurea 

Gârboavele 

 



 

COLEGIUL NAŢIONAL “AL. I. CUZA” GALAŢI 

EVENIMENTE 
ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

 
 

Discriminarea de gen pe 
piaţa forţei de muncă 

 
 

Workshop - realizarea unui decalog 
pentru prevenirea discriminării de 

gen 
 
 

 
 
 

8 martie 2012 
 
 
 

 
Elevi din clasele  lX - Xll (atât 

băieţi cât şi fete) 
psiholog Diana Bulai, 
prof. Soaica Sorina 

 

 
 

CDI 
 
 

 
 

Spring Day 

 
Concurs între clasele de liceu, 

fiecare reprezentând o ţară a Uniunii 
Europene –  fiecare echipă prezintă 

tradiţii şi trăsături specifice ţării 
respective 

 

 
 
 

9 mai 2012 
 
 
 

 
Elevi din clasele  lX- Xll 

profesorii diriginţi, dir. Pamfilia 
Dumitraşcu, psiholog Diana 

Bulai 

 
 

CNAIC 
 
 

 
 

”O viaţă fără fumuri” 

 
 

Workshop – prevenirea adoptării 
comportamentelor de risc în 
perioada pre-adolescenţei. 

 
 
 

31 mai 2012 
 

 
 

 
Elevi din clasele lX - Xll 

psiholog Diana Bulai, Centrul 
pentru Asistenţă 
Psihopedagogică 

 
 

 
 

CNAIC 
 
 

 
 

A gândi global şi a 
acţiona local 

 
 

Excursie tematice în  Rezervaţia 
Naturală Lunca Prutului Inferior – 

educaţie pentru dezvoltare durabilă 
 
 

 

 
 
 

5 iunie 2012 
 
 
 
 

 
 

Elevi de gimnaziu, 
prof. Veronica Badiu, profesori 

diriginţi 
 
 

 
 

Rezervaţia 
Naturală 

Lunca Prutului 
Inferior 

 
 



 

COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRI” GALAŢI 

EVENIMENTE 
ACTIVITATEA DESCRIERE DATA 

ORGANIZĂRII 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
 

 3 zile în 3D(spre) 
Om şi toleranţa lui 

 
Discutii  

Joc de rol 
(elevii vor fi confruntaţi cu situaţii 

dificile pe care vor trebui să le 
abordeze dovedind pe parcursul 

soluţionării tact şi abilităţi 
diplomatice) 

Interviu  
 

 
 
 

Februarie 2012 

 
 
 

Elevi/profesori/invitaţi 
 
 
 

 
 
 

Colegiul Naţional 
“Costache Negri”, Galaţi 

 
 

Magie în diversitate 

 
 

Discutii pe baza discriminarii 
Prezentari power-point 

 
 

Martie 2012 

 
 

Elevi/profesori/invitaţi 
 
 
 

 
Colegiul Naţional 

“Costache Negri”, Galaţi 

 
 

Şi totuşi ... Verde  

 
 

Expoziţie de desene si colaje 
(cu mesaj ecologic) 

 

 
 

Aprilie 2012 
 
 

 
 

Elevi/profesori/invitaţi 
 

 
Colegiul National 

“Costache Negri”, Galaţi 

 
Parteneriatele 

europene – 
voluntariat sau nu 

 
Discuţii pe baza parteneriatelor 

europene desfăşurate in anul scolar 
2011-2012  

Prezentare power-point 
Masa rotundă 

 

 
 

Mai 2012 

 
 

Elevi/profesori/invitaţi 
 

 
Colegiul National 

“Costache Negri”, Galaţi 



COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI 

EVENIMENTE 
ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

Informează – te! Europa 

prin 20 de întrebări 

    Aplicarea unui chestionar 

interpretarea rezultatelor  şi 

prezentarea lor  în PowerPoint 

Ianuarie – mai 2012 Elevii cls. a IX-a şi a X-a 
Maxim Odorica - bibliotecar 

Bibliotecă/ CDI 

Copii singuri -  

„abandonaţi” în UE? 
Masă rotundă Februarie 2012 

Grupuri de elevi din clasele IX – 
XII 

Tiron Viorica 
Vâlcu Mariana 
Vechiu Luiza 

 

Centrul de 

Documentare şi 

Informare 

 

Emanciparea femeii în 

literatura universală a 

sec.XVIII în Europa 

Realizare de soft 8 martie 2012 Elevii clasei a XII-a E 
Olaru Corina 

Centrul de 

Documentare şi 

Informare 

Voluntar pentru o viaţă 

mai bună! 

 

Masă rotundă 

Campanie umanitară – 

Voluntar de profesie! 

Martie 2012 

Elevii voluntari cls. X D, E, XI A, 
XI E, XI F, XII F 

Vechiu Luiza 
Branişte Dorina 

Rădulescu Venera 

Bibliotecă 

Colegiu 

Conştiinţa creştină a 

Europei 
Masă rotundă Martie 2012 Elevii claselor  IX - XII 

Nistor Ştefan 
 

Pot să mă afirm în 

Europa? 

Workshop -  invitat de la CIE  

Galaţi 
Aprilie 2012 

Elevii claselor IX – XII 
Pătrăşcanu Beatrice 

Marin Oana 
 

Centrul de 

Documentare şi 

Informare 

    
 

 



 

Jurnalist  pentru mediul 

înconjurător 

Interviuri 

Masă rotundă 
Aprilie 2012 

Elevii claselor  IX - XII 
Radu Vladimir 

Colegiu 

Comunitatea 

locală 

Verdele planetei 

depinde de noi toţi 

Campanie de promovare a 

atitudinilor ECO: 

“Fii cool, fii eco!” 

Aprilie 2012 

Elevii claselor V – VIII 
Vâlcu Mariana 
Jalbă Ionelia 

Ciocănel Adriana 
Chetronie Jujău Valentina 

Nicodim Constanţa 

Parcul central 

Colegiu 

Documentare şi 

comunicare – ghidul 

UE 

expoziţie şi emisiune la staţia 

şcolii cu tema „O Europă 

deschisă, în slujba cetăţenilor 

europeni” 

9 mai 2012 

Elevii claselor V – XII 
Profesorii colegiului 

Maxim Odorica – bibliotecar 
Rădulescu Venera - laborant 

Bibliotecă/ CDI 

„U.E. pentru elevii 

mileniului III” 
Concurs de pictură şi colaje 9 mai 2012 Elevii claselor V – XI 

Lambrinoc Poliana 
Colegiu 

SPRING DAY Proiect Mai 2012 
Elevii claselor IX – XII 

Panait Elena 
Marin Oana 

Centrul de 

Documentare şi 

Informare 

Personalitati ale culturii 

si stiintei in statele 

Uniunii Europene 

 

Realizarea unor prezentari 

Power Point, postere sau 

minialbume, la alegere, pe 

echipaje de câte 3 elevi, în care 

să fie cuprinse imagini şi 

informaţii biografice referitoare la 

oameni de cultură sau de ştiinţă 

din spaţiul corespunzător celor 

27 de state membre ale Uniunii 

Europene 

Mai 2012 
Elevii cls.  IX C, D, E, F, H 

Popa Monica 
 

Centrul de 

Documentare şi 

Informare 



BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “V.A. URECHIA” 
 

EVENIMENTE 
 
 
 

ACTIVITATEA 
EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

 
Ziua Primăverii în 

Europa 

 
Expoziţie de documente 
din colecţiile Bibliotecii 

 
 

21 martie 2012 

 
Cadre didactice, studenţi, 

elevi, 
profesori, elevi, personalităţi 
gălăţene, scriitori, locuitori ai 

judeţului Galaţi 
 

 
Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - Sala 

“Mihai Eminescu”, 
etaj I 

 
9 Mai – Ziua 

Europei 

 
Expoziţie de documente şi 
hărţi din colecţiile Bibliotecii 

 

 
 

9 - 15 mai 2012 

 
Cadre didactice, studenţi, 

elevi, 
profesori, personalităţi 

gălăţene, scriitori, locuitori ai 
judeţului Galaţi 

 

 
Biblioteca Judeţeană 

“V.A. Urechia” - 
foaierul Sălii “Mihai 
Eminescu”, etaj I, 

stânga 
 

 
9 Mai – Ziua 
Europeană a 

Operei 

 
Expoziţie de documente 

multimedia şi partituri 
muzicale din colecţiile 

Bibliotecii 

 
 

9 - 15 mai 2012 

 
Cadre didactice, studenţi, 

elevi, profesori, personalităţi 
gălăţene, scriitori, locuitori ai 

judeţului Galaţi 
 

 
Biblioteca Judeţeană 

“V.A. Urechia” - 
foaierul Sălii “Mihai 
Eminescu”, etaj I, 

dreapta 
 

 
16 septembrie - 
Ziua Europeană 
de prim-ajutor 

 
Workshop – organizat în 
parteneriat cu SMURD şi 

instituţiile şcolare gălăţene 

 
 

21 septembrie 2012 

 
Reprezentanţi ai autorităţilor 

locale şi naţionale, cadre 
didactice, studenţi, elevi, 
reprezentanţi ai SMURD 

 

 
Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - Sala 

“Mihai Eminescu”, 
etaj I 



 
 
 

Zilele Europene 
ale Patrimoniului 

 
 
 

Colocviu – organizat în 
parteneriat cu minorităţile 
naţionale din judeţul Galaţi 

 
 
 
 

19 septembrie 2012 
 

 
Reprezentanţi ai autorităţilor 
locale şi naţionale, membri ai 
minorităţilor naţionale, cadre 

didactice, studenţi, elevi, 
profesori, personalităţi 

gălăţene, scriitori, locuitori ai 
judeţului Galaţi, jurnalişti, 

scriitori 
 

 
Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - Sala 

“Mihai Eminescu”, 
etaj I 

 

26 septembrie - 

Ziua Europeană a 

Limbilor 

 
 

Expoziţie de documente 
din colecţiile Bibliotecii 

 
 

26 septembrie 2012 

 
Cadre didactice, studenţi, 

elevi, 
profesori, personalităţi 

gălăţene, scriitori, locuitori ai 
judeţului Galaţi 

 
Biblioteca Judeţeană 

“V.A. Urechia” - 
foaierul Sălii “Mihai 
Eminescu”, etaj I 

 



FUNDAŢIA ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE-FILIALA GALAŢI 

EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

 
 
 
 
 
 

Curs: Expert 
achiziţii publice 

 
Scopul acestui curs este 
identificarea, controlul şi 

monitorizarea riscului, elementul 
esenţial al achiziţiilor publice asociat 
cu utilizarea sau rambursarea banilor 

publici. 
Cursul se adresează tuturor 
organizaţiilor, instituţiilor sau 

companiilor private care derulează o 
finanţare sau doresc accesarea unei 
finanţări din bani publici (bugetul UE, 
sau bugetul de stat al României) şi 

pentru care achiziţia publică 
reprezintă un element obligatoriu de 

maximă importanţă. 
 

 
Trimestrial  2012 

 
 

Persoane fizice şi juridice 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi 

 
 
 
 

 
 

Curs: Lucrător 
comercial 

 
Cursul urmăreşte dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare, 
organizarea eficientă a activităţii de 
vânzare, îmbunătăţirea tehnicilor de 

negociere, folosirea eficientă a 
tehnicilor de finalizare a vânzării, 

capacitatea de a soluţiona în timp util 
şi real nemulţumirile şi reclamaţiile 
clienţilor, menţinerea continuă şi 
prosperă a relaţiilor cu aceştia, 

modalităţi de fidelizare în scopul 
obţinerii şi menţinerii unei relaţii 

avantajoase. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Trimestrial  2012 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Persoane fizice 

 

 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi 



 
 
 
 

Curs 
postuniversitar:  

Mediator 

 
Cursul Formarea de Mediatori 

urmăreşte dezvoltarea personală, 
precum şi dezvoltarea carierei în 
domeniul rezolvării alternative a 

disputelor. Obiectivul acestui curs 
este de a dobândi şi de a folosi 
competenţele de mediator în 

activităţile curente sau pentru a 
soluţiona disputele pe calea medierii. 

 

 
 
 
 
 

Trimestrial  2012 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Persoane fizice 
 
 

 
 
 
 
 

Sediul Uniunii 
Mediatorilor Galaţi 

 
 
 

 
 
 

Curs: Inspector de 
specialitate 

protecţia muncii 

 
Inspectorul de protecţia muncii este 
specialistul care lucrează în cadrul 
unei unităţi urmărind organizarea, 

coordonarea şi monitorizarea 
activităţii de asigurare a securităţii şi 

sănătăţii în muncă, în conformitate cu 
legislaţia specifică în vigoare. 

 

 
 
 
 

Trimestrial  2012 
 

 
 
 
 

Persoane fizice 
 

 
 
 

Parcul de 
Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi 

 
 
 
 
 
 

Curs: Formator 

 
Furnizorii de formare profesională 

sunt obligaţi începând cu anul 
01.01.2010 să angajeze doar lectori 

care sunt formatori autorizaţi. 
Cursantul devine formator de 
competenţe profesionale în 

specialitatea studiilor absolvite şi are 
ca principale obiective pregătirea şi 

efectuarea formării, revizuirea 
modului de predare, evaluarea 

cursanţilor etc. 
 

 
 
 
 
 
 

Trimestrial  2012 
 

 
 
 
 
 
 

Persoane fizice 
 

 

 
Întâlnirile 

trimestriale din 
cadrul CLDPS 

Galaţi 

 

În cadrul întâlnirilor trimestriale ale 

CLDPS Galaţi este abordată 

problema coerenţei între nivelurile 

 

Trimestrial 2012 

 

Membrii CLDPS Galaţi 

 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Galaţi 



 

 

 

judeţean şi local de planificare 

strategic, prin monitorizarea de către 

Comitetele Locale de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social (CLDPS) a 

Planurilor de Acţiune ale Şcolilor. 

Creşterea compatibilităţii între 

Planurile Locale de Acţiune în 

Învăţământul profesional şi tehnic 

(PLAI) prin adoptarea unor abordări 

comune facilitate de schimburile de 

experienţă transnaţionale (vizite de 

studii în ţări ale UE) şi schimburile de 

experienţă interjudeţene (activităţile 

de Peer learning între CLDPS). 



CENTRUL DE ZI „ÎMPREUNĂ” 

EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

 

 

 

Săptămână dedicată 

„ZILEI 

PĂMÂNTULUI”   

„Sănătatea 

Pământului – 

preocuparea 

noastră” 

 

Educaţie ecologică – discuţii 

interactive cu copii de ce este 

important să păstrăm pământul 

cât mai curat; 

Concurs cu premii – desene, 

colaje cu temă eco; 

„Parcul nostru – oglinda noastră” 

– curăţenie în parcul din jurul 

centrului de zi „Împreună”: plantat 

copaci, răsădit flori; 

„Parada costumelor ecologice” – 

copii îşi vor confecţiona costume 

din materiale ecologice, concurs 

cu premii (materiale promoţionale 

Europe Direct, alte premii) 

 

 

 

 

18 - 22 aprilie 2012 

 

 

 

Copiii care frecventează centrul 

de zi „Împreună”, părinţi, seniori 

- Clubul Seniorilor, alţi invitaţi 

 

 

 

Centrul de zi 

„Împreună” 

 

9 MAI –  ZIUA 

EUROPEI 

„Şi noi suntem în 

Europa” 

 

Informare europeană: simboluri, 

instituţii, imnul Europei – discuţii 

libere; 

Atelier de creaţie: brăţările 

prieteniei, desene, felicitări, 

steguleţe – concurs cu premii 

(materiale promoţionale Europe 

Direct, alte premii) 

 

 

9 mai 2012 

 

 

Copiii care frecventează centrul 

de zi „Împreună”, părinţi, seniori 

– Clubul Seniorilor, alţi invitaţi 

 

 

Centrul de zi 

„Împreună” 



 

 

 

LUNA COPIILOR 

 
 
 

Activităţi recreative şi de 
socializare pentru copii 

 

 

Iunie 2012 

Copiii care frecventează centrul 

de zi „Împreună”, părinţi, seniori 

– Clubul Seniorilor, alţi invitaţi în 

parteneriat cu şcolile şi liceele 

din Galaţi 

 

 

Centrul de zi 

„Împreună” 

 

 

Carnavalul statelor 

membre U.E. 

Concurs de cunoştinţe generale 
despre U.E. 

„Parada ţărilor membre UE”: 
concurs costume – copii vor 

confecţiona şi se vor costuma în 
ţările membre UE pe care le vor 

descrie în câteva fraze. 
Premii – materiale promoţionale 

Europe Direct, alte premii) 

 

 

Iulie 

August 2012 

 

 

Copiii care frecventează centrul 

de zi „Împreună”, părinţi, seniori 

– Clubul Seniorilor, alţi invitaţi 

 

 

Centrul de zi 

„Împreună” 

 

 

ATELIERE 

LUCRATIVE 

 
Confecţionat brăţările prieteniei, 

pictură pe obiecte din sticlă, 
confecţionat articole de 

îmbrăcăminte şi podoabe 
împletite şi croşetate 

 

August 

Septembrie 2012 

Copiii care frecventează centrul 

de zi „Împreună”, seniori – 

Clubul Seniorilor în parteneriat 

cu Casa de Cultură a 

Sindicatelor Galaţi, părinţi, alţi 

invitaţi 

Centrul de zi 
„Împreună” 

Şi 

Casa de Cultură a 
Sindicatelor Galaţi 

 

LUNA SENIORILOR 

 
Activităţi dedicate vârstnicilor şi 

spectacol intergeneraţional 
dedicat persoanelor în vârstă 

 

octombrie 2012 

Copiii care frecventează centrul 

de zi „Împreună”, seniori – 

Clubul Seniorilor, părinţi, alţi 

invitaţi 

 

Centrul de zi 

„Împreună” 

ATELIERELE LUI 
MOŞ CRĂCIUN 

SERBARE – „Uite 
vine  Moş Crăciun!” 

 
Confecţionat felicitări, podoabe 
pentru brad şi alte ornamente 

Pregătit şi susţinut serbarea „Uite 
vine Moş Crăciun!” 

 

decembrie 2012 

Copiii care frecventează centrul 

de zi „Împreună”, seniori – 

Clubul Seniorilor, părinţi, alţi 

invitaţi 

 

Centrul de zi 

„Împreună” 


