
 

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI  

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA 

ORGANIZĂRII 

 
LOCAŢIE 

 

Consultarea autorităţilor 
şi instituţiilor publice 
privind dezvoltarea 
durabilă a judeţului 

Galaţi 

 
Întâlniri de lucru pe diferite 

domenii în vederea 
identificării principalelor 

proiecte ce vor fi promovate 
de judeţul Galaţi în perioada 

2014 - 2020 
 

Autorităţi şi instituţii publice 
Ianuarie -

decembrie 2013 
Sala de şedinţe a Consiliului 

Judeţului Galaţi 

Închiderea oficială a 
proiectului  

„Modernizare, extindere 
şi dotare Şcoala 

Specială Emil Gârleanu, 
municipiul Galaţi, 

judeţul Galaţi” 

 
Organizarea unei conferinţe 

de presă în cadrul căreia va fi 
prezentat proiectul, 

obiectivele şi activităţile sale 
precum şi rezultatele obţinute 

pe perioada implementării 
 
 

 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 

Ianuarie 2013 
Şcoala Gimnazială Specială „Emil 

Gârleanu” 

Lansarea oficială a 
proiectului  

„Conservarea 
biodiversităţii în 

Pădurea Gârboavele, 
judeţul Galaţi” 

 
Organizarea unei conferinţe 

de presă în cadrul căreia va fi 
prezentat proiectul, 

obiectivele şi activităţile sale 
precum şi rezultatele estimate 
 

Reprezentanţi ai mass-media; 
Reprezentanţi ai finanţatorului şi ai 

autorităţilor publice locale 
 

Februarie 2013 

 
Sala de şedinţe a Consiliului 

Judeţului Galaţi 
 

Întâlniri bilaterale în 
cadrul cooperării dintre 

judeţul Galaţi şi 
regiunea Aquitaine, 

Franţa 

 
Întâlniri oficiale între 

reprezentanţii autorităţilor 
publice locale din cele două 

zone; 
Seminar în domeniul medical; 

Întâlniri de lucru între 
instituţiile de cultură 

 Reprezentanţii autorităţilor publice; 
 Reprezentanţii spitalelor şi Facultăţii 

de Medicină şi Farmacie; 
 Reprezentanţii instituţiilor de cultură 

Aprilie 2013 

Sala de şedinţe a Consiliului 
Judeţului Galaţi 

Facultatea de Medicină şi 
Farmacie Galaţi 



Închiderea oficială a 
proiectului „SALVAŢI 
aria protejată Pădurea 

Gârboavele” 

 
Organizarea unei conferinţe 

de presă în cadrul căreia va fi 
prezentat proiectul, 

obiectivele şi activităţile sale 
precum şi rezultatele obţinute 

pe perioada implementării 
 

 Reprezentanţi ai mass-media; 
 Reprezentanţi ai finanţatorului şi ai 

autorităţilor publice locale 
Mai 2013 

Sala de şedinţe a Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 
Prezentarea draftului 

privind cadrul financiar 
multianual 
2014 - 2020 

 

Prezentarea oportunităţilor de 
finanţare pentru perioada 

2014-2020 

 Reprezentanţi ai autorităţilor publice 
locale 

 

Mai - septembrie 
2013 

Consiliul Judeţului Galaţi 

 
Consultare publică în 

cadrul proiectului  
„Conservarea 

biodiversităţii în 
Pădurea Gârboavele, 

judeţul Galaţi” 
 

Consultare publică privind 
evaluarea gradului de 

conştientizare a publicului în 
domeniul protecţiei mediului 

Locuitorii municipiului Galaţi şi 
comuna Tuluceşti 

Mai 2013 
Municipiul Galaţi şi comuna 

Tuluceşti 

 
Şedinţa Comisiei pentru 
dezvoltare regională şi 

cooperarea 
transfrontalieră din 
cadrul Euroregiunii  
„Dunărea de Jos” 

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

probleme ce ţin de 
potenţialele proiecte ce se 
doresc a fi promovate în 

perioada 2014 - 2020 

 
Reprezentanţii comisiei din regiunile 

membre: judeţele Brăila, Galaţi, 
Tulcea, raioanele Cahul şi Cantemir 
din Rep. Moldova şi regiunea Odesa 

din Ucraina 

Iunie 2013 
Sala de şedinţe a Consiliului 

Judeţului Galaţi 

Închiderea oficială a 
proiectului  „Centrul 

Multicultural  „Dunărea 
de Jos”, str. 

Domnească, nr. 91, 
municipiul Galaţi, 

judeţul Galaţi” 

 
Organizarea unei conferinţe 

de presă în cadrul căreia va fi 
prezentat proiectul, 

obiectivele şi activităţile sale 
precum şi rezultatele obţinute 

pe perioada implementării 
 

  
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 

Iulie 2013 
Centrul Multicultural „Dunărea de 

Jos” 



Campanie de informare 
în cadrul proiectului  

„Circuit turistic muzeal 
în judeţul Galaţi” 

Organizarea evenimentului 
„Luna muzeelor gălăţene” 

constând în: 
Organizarea de standuri 
expoziţionale outdoor în 

municipiul Galaţi 
Organizarea de vizite cu 

turiştii la muzeele gălăţene 
 

Reprezentanţi ai mass-media; 
Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale; 
 140 de turişti vizitatori; 

 Reprezentanţi ai instituţiilor de cultură 
implicate în proiect 

 
Iunie - 

octombrie 2013 

Sediile celor 4 instituţii de cultură 
din Galaţi:  Muzeul de Artă Vizuală 
Galaţi, Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii Galaţi, Muzeul 
Satului Galaţi şi Muzeul de Istorie 
Galaţi cu următoarele ansambluri 
memoriale: 
1.Casa Memorială „Costachi 
Negri” din comuna Costachi Negri, 
judeţul Galaţi; 
2.Casa „Hortensia Papadat-
Bengescu” din comuna Iveşti, 
judeţul Galaţi; 
3.Casa Rurală „Ion Avram-
Dunăreanu” din comuna Suhurlui, 
judeţul Galaţi; 
4. Muzeul „Casa Colecţiilor”; 
5. Muzeul „Casa Cuza Vodă”. 

Lansarea oficială a 
proiectului  

„Promovarea 
consumului de peşte în 

Regiunea Sud - Est“ 

 
Organizarea unei conferinţe 

de presă în cadrul căreia va fi 
prezentat proiectul, 

obiectivele şi activităţile sale 
precum şi rezultatele estimate 

 

 Reprezentanţi ai mass-media; 
 Reprezentanţi ai şcolilor implicate în 

proiect; 
 Reprezentanţi ai finanţatorului şi ai 

autorităţilor publice locale 

Septembrie 2013 
Sala de şedinţe a Consiliului 

Judeţului Galaţi 

Organizarea unei tabere 
de creaţie în cadrul 
proiectului  „Circuit 

turistic muzeal în 
judeţul Galaţi” 

Organizarea Taberei de 
creaţie ecologică „ALTFEL” 

Reprezentanţi ai mass-media; 
 Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale; 
 Artişti plastici din judeţul Galaţi; 

 Reprezentanţi ai instituţiilor de cultură 
implicate în proiect 

Octombrie - 
decembrie 2013 

 
Consiliul Judeţului Galaţi, Muzeul 
de Artă Vizuală, Muzeul de Istorie, 

Muzeul Satului din Tuluceşti, 
Complexul Muzeal de Ştiinţe ale 

Naturii din municipiul Galaţi, sediul 
firmei organizatoare a 

evenimentului 
 

Lansarea oficială a 
proiectului „Mediul de 
afaceri - promovare şi 
dezvoltare durabilă“ 

 
Organizarea unei conferinţe 

de presă în cadrul căreia va fi 
prezentat proiectul, 

obiectivele şi activităţile sale 
precum şi rezultatele estimate 

 

 Reprezentanţi ai mass-media; 
 Reprezentanţi ai şcolilor implicate în 

proiect; 
 Reprezentanţi ai finanţatorului şi ai 

partenerilor din România, Moldova şi 
Ucraina 

Noiembrie 2013 
Sala de şedinţe a Consiliului 

Judeţului Galaţi 



 

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 
CENTRUL EUROPE DIRECT 

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI DATA ORGANIZĂRII 
 

LOCAŢIE 
 

Infoeuropa 
Buletin electronic de informare al Centrului  

Europe Direct Galaţi 

Publicul larg, multiplicatori de 
informaţie europeană din 

Regiunea de dezvoltare Sud-Est 

Ianuarie – decembrie 
2013 

Galaţi, sediul 
Centrul Europe 

Direct 

Călătorind prin Europa 

Elaborarea şi distribuirea unei cărţi de colorat 
ce conţine informaţii cu privire la statele 

membre ale Uniunii Europene (publicaţie cu 
tiraj de 2000 exemplare) 

Preşcolari din judeţul Galaţi Februarie – martie 2013 
Galaţi, sediul 

Centrul Europe 
Direct 

Spring Day Europe 
Campanie de comunicare ce va cuprinde 16 
evenimente cu privire la cetăţenia europeană 

activă 

Cel puţin 400 preşcolari şi elevi 
din judeţul Galaţi, cadre didactice 

Martie – mai 2013 
Sediul 

beneficiarilor 

Culorile Europei 
 

Concurs de desene 
 

 
Preşcolari din judeţul Galaţi 

 

Aprilie – mai 2013 
 

Galaţi, sediul 
Centrul Europe 

Direct 

Europa prin ochii tăi 

 
                     Concurs de afişe 

 
 

Elevii din ciclul primar din judeţul 
Galaţi 

Aprilie – mai 2013 
 

Galaţi, sediul 
Centrul Europe 

Direct 

Obiectiv Europa 
Concurs de fotografie 

 
Elevii din ciclul gimnazial din 

judeţul Galaţi 
Aprilie – mai 2013 

 

Galaţi, sediul 
Centrul Europe 

Direct 



Eurojunior 
Concurs de reportaje 

 

Elevii de liceu din judeţul  Galaţi 
 
 

Aprilie – mai 2013 
 

Galaţi, sediul 
Centrul Europe 

Direct 

9 Mai – Ziua Europei Spectacol festiv dedicat Zilei Europei 
Instituţii publice şi private din 
judeţul Galaţi, colaboratori ai 

Centrului Europe Direct 
Mai 2013 

Teatrul Muzical 
Nae Leonard 

Galaţi 

1 Iunie – Ziua Copilului 
din tine! 

Eveniment public în cadrul căruia ce vor 
derula activităţi distractiv-educative, distribuire 
de materiale de comunicare dedicate copiilor 

Copiii din judeţul Galaţi, publicul 
larg 

Iunie 2013 

Grădina Botanică 
din cadrul 

Complexului 
Muzeal de Ştiinţe 
ale Naturii Galaţi 

Curiozităţi despre 
Europa 

Elaborarea şi distribuirea unei publicaţii ce 
conţine curiozităţi, descoperiri ştiinţifice, etc cu 
privire la statele membre ale Uniunii Europene 

(publicaţie cu tiraj de 2000 exemplare) 

Elevii claselor I – VIII din judeţul 
Galaţi 

August – septembrie 
2013 

Galaţi, sediul 
Centrul Europe 

Direct 

Alege Europa 

Campanie de comunicare ce va cuprinde 2 
evenimente cu privire la drepturile 

cetăţeanului european şi activitatea 
Parlamentului European 

Cel puţin 400 elevi de liceu din 
judeţul Galaţi, cadre didactice 

Octombrie – noiembrie 
2013 

Sediul 
beneficiarilor 

Dezvoltare durabilă în 
mediul rural 

Campanie de comunicare ce va cuprinde 2 
evenimente cu privire la noile priorităţi ale 

Politicii Agricole Comune, aplicabile începând 
cu perioada de programare 2014-2020 

Cel puţin 400 fermieri, agricultori, 
instituţii publice şi private 

interesate din judeţul Galaţi, 

Noiembrie – decembrie 
2013 

Sediul 
Complexului 

Muzeal de Ştiinţe 
ale Naturii 



 

Plan Judeţean de 
Comunicare pe teme 

europene 
Eveniment public de promovare 

Membrii Reţelei Judeţene de 
multiplicatori de informaţie 

europeană 
Decembrie 2013 

Galaţi, sediul 
Centrul Europe 

Direct 

Schimb european de 
decoraţiuni de Crăciun 

Realizarea şi schimbul de decoraţiuni de 
Crăciun în Europa 

Copii din cadrul a 4 instituţii de 
învăţământ din judeţul Galaţi, 
220 de şcoli şi Centre Europe 
Direct din 17 state membre din 

Uniunea Europeană 

Decembrie 2013 
Galaţi, sediul 

Centrul Europe 
Direct 



 

 

UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAŢI 

CENTRU DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ EUROINFOGHID  

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA 

ORGANIZĂRII 

 
LOCAŢIE 

 

Procesul de extindere al Uniunii 
Europene şi consecinţele sale 

economice 
Seminar 

Studenţi ai Universității Arcadia, 

U.S.A.: http://www.arcadia.edu/ 
 

 
 

Martie 2013 
 
 
 

 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
 

 
Strategia Europa 2020 şi mediul 

de afaceri 
 

Seminar 
Studenţi ai Universității Arcadia, 

U.S.A.: http://www.arcadia.edu/ 
 

 
Martie 2013 

 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
 

 
A IX-a ediţie a conferinţei 
internaţionale: Regional 

Development between Recent 
Experiences and Future 

Challenges, organizată de 
Asociaţia Română de Ştiinţe 

Regionale 
 

Conferinţă internaţională 
 

 
Profesori, cercetători, 
studenţi-masteranzi 

Membri ai ARSR 
 
 

 
26 - 27 aprilie 2013 

 

 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
 

Integrarea europeană – realităţi şi 
perspective 

Conferinţă internaţională 

 
Reprezentanţi ai mediului academic, 
reprezentanţi ai mediului de afaceri, 

cercetători 
 

Mai 2013 

Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
 

Integrarea europeană – realităţi şi 
perspective 

Conferinţă internaţională Masteranzi, studenţi Mai 2013 

Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
 

http://www.arcadia.edu/
http://www.arcadia.edu/


 

 

 
EEN – CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ GALAŢI 

 

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA 

ORGANIZĂRII 

 
LOCAŢIE 

 

 
Topul firmelor din judeţul 

Galaţi 
 

 
Clasamentul firmelor gălăţene care va conţine 
şi topul agenţilor economici ce au accesat cu 

succes fonduri europene 
 

IMM Noiembrie 2013 CCIA Galaţi 

 
 

Promovarea 
evenimentelor europene 
din cadrul târgurilor şi 
expoziţiilor naţionale şi 

internaţionale organizate 
de reţeaua EEN 

 

 
Buletin informativ lunar EEN 

 
Instituţii publice 

ONG 
IMM 

 
 

Lunar 
 

 
Poşta electonică 

 
 

Promovarea standardelor 
europene actualizate, la 

nivelul anului 2013 
 
 

Seminarii interactive 
Instituţii publice 

ONG 
IMM 

Conform 
necesităţilor 

CCIA Galaţi 



 

 

 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ - EURES 

 

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI DATA ORGANIZĂRII 
 

LOCAŢIE 
 

 
 
 

Europa pentru tine 

 
 

Seminar de informare asupra oportunităţilor 
oferite de reţeaua EURES, pentru cei 

interesaţi să ocupe un loc de muncă în statele 
UE 

 
Studenţi şi elevi de liceu din anii 

terminali. Vor fi invitaţi şi 
reprezentanţi ai altor reţele:  

EUROPE DIRECT, Enterprise 
Europe  Network, EUROPASS. 

Estimăm 150 participanţi. 
 

 
 
 

Martie 2013 

 
Complexul 
Muzeal de 

Ştiinţele Naturii 
Galaţi - Sala de 

conferinţe 



 

 
UAT MUNICIPIUL GALAŢI 

 

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA 

ORGANIZĂRII 

 
LOCAŢIE 

 
 

 

Conferinţa de lansare a 

proiectului 

SILVER CITY – 

„Strategii inovatoare 

urbane şi planuri de 

acţiune pentru creşterea 

rolului economic şi  

social al seniorilor” 

(Ungaria, Slovenia, 

Austria, Italia, România, 

Bulgaria, Croaţia) 

 

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 şi sistemele regionale de 

aşezări " 

Obiectivul general al proiectului constă în 

îmbunătăţirea dezvoltării socio-economice a 

oraşelor partenere prin crearea unor condiţii 

mai bune pentru seniori (50+) astfel încât 

aceştia să rămână activi în societate 

concentrându-se pe aspectele financiare şi 

instituţionale, servicii sociale şi pe calitatea 

vieţii urbane şi a mediului de lucru. 

 

 

 

Mass-media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

Alţi factori interesaţi (mediul de 

afaceri, uniuni şi asociaţii 

profesionale, organizaţii cetăţeneşti, 

mediul academic) 

 

 

 

 

 

Ianuarie 2013 

 

 

 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 

 



 

 

 

Conferinţa de lansare a 

proiectului 

BSBEEP - 

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). 

 

 

 

 

               Mass-media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

Alţi factori interesaţi (mediul de 

afaceri, uniuni şi asociaţii 

profesionale, organizaţii cetăţeneşti, 

mediul academic) 

   

 

 

 

 

   Februarie 2013 

 

 

 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 

 

 
 
 

Conferinţa de  inchidere a 
proiectului 

 
Modernizarea şi 

extinderea Centrului 
multifuncţional de 
recuperare KIDS 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 

2007-2013 

Axa Prioritară 3 - Imbunătăţirea infrastructurii 
sociale 

 
Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / 

modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale 

 
Obiectivul general al proiectului îl constituie 

îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale 
destinate  copiilor cu deficienşe neuro–psiho-

motorii din municipiul Galaţi. Proiectul îşi 

 

Mass-media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

ONG-uri locale cu profil social 

Alte instituţii/servicii locale cu 
activitate în domeniul asistenţei 

sociale 

 
 
 
 

 
 
 

Februarie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Str. 
Constructorilor, 
nr. 29, Galaţi 

 
 
 
 
 
 
 



propune amenajarea unei săli de 
kinetoterapie, un bazin pentru 

hidrokinetoterapie, sală de ergoterapie, sală 
consiliere socială şi psihologică ce va deservi 
un număr de 30 de copii cu dizabilităţi neuro-

psiho-motorii. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Conferinţa de lansare  a 
proiectului 

 
Centrul de zi pentru 
copii cu autism din 
municipiul Galaţi 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 

2007-2013 

Axa Prioritară 3 - Imbunătăţirea infrastructurii 
sociale 

 

Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / 
modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale 
 

Obiectivul general al proiectului constă în 
înfiinţarea centrului de zi pentru 40 de copii 

diagnosticaţi cu deficienţe din spectrul 
autismului. 

 

 

               Mass-media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

ONG-uri locale cu profil social 

Alte instituţii/servicii locale cu 

activitate în domeniul asistenţei 

sociale 

 
 
 
 
 
 

Februarie 2013 
 

 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 

 
 

 

 

Conferinţa de închidere a 

proiectului 

Modernizare Grădina 

Publică 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 

 

Mass - media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

Alte instituţii publice 

Publicul  interesat 

 

 

 

Aprilie  2013 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 

 



 

Conferinţa de închidere a 

proiectului 

Modernizarea Parcului 

Rizer din 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 integrate 

de dezvoltare urbană” 

Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană 

 

 

Mass - media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

Alte instituţii publice 

Publicul  interesat 

 

 

 

 

Aprilie  2013 

 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 

 

 

 

Conferinţa de închidere a 

proiectului 

Modernizare Centru 

Multifuncţional de 

Servicii Sociomedicale 

pentru Persoane 

Vârstnice 

 

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 

Mass-media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

ONG-uri locale cu profil social 

Alte instituţii/servicii locale cu 

activitate în domeniul asistenţei 

sociale sau îngrijirii persoanelor 

vârstnice 

 

 

 

Mai 2013 

 

Centru 

Multifuncţional de 

Servicii 

Sociomedicale 

pentru Persoane 

Vârstnice, 

Str. Traian nr. 

 
 

Conferinţa de lansare a 
proiectului 

 
Centrul multifuncţional 

Help Modernizare 
Cantina de Ajutor Social 

Galaţi 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 

2007-2013 

Axa Prioritară 3 - Imbunătăţirea infrastructurii 
sociale 

 

Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / 
modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale 

 

Mass - media 

Reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale şi centrale 

ONG-uri locale cu profil social 

Publicul  interesat 

 

 
 
 
 
 

Mai 2013 
 

 
 
 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 

 
 



 
Proiectul îşi propune reabilitarea şi 

modernizarea cantinei de ajutor social din 
municipiul Galaţi. Astfel se vor amenaja şi 

dota spaţiile de gătit şi cabinetul de consiliere 
socială. 

 

 

A treia întâlnire a 

Forumului de sprijin 

pentru proiectul 

Dezvoltarea porturilor 

fluviale dunărene – 

Danube Inland Harbour 

Development – DaHar 

(Austria, Slovacia, 

Ungaria, Croaţia, Serbia, 

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. 

 

 

 

Membri ai comitetului de organizare 

Reprezentanţi ai autorităţii portuare, 

operatorilor portuari şi 

transportatorilor 

Reprezentanţi ai partenerilor din 

proiect 

Reprezentanţi ai administraţiei 

centrale şi locale 

 

 

 

 

 

 

Mai 2013 

 

 

 

 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 



 

Conferinţa de închidere a 

proiectului 

Modernizare Bd. 

Oţelarilor, străzilor 

Stadionului, Frunzei şi 

Gh. Asachi din 

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 integrate 

de dezvoltare urbană” 

Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană 

 

 

Mass - media 

Reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale şi centrale 

Alte instituţii publice 

Publicul  interesat 

 

 

 

 

Iulie 2013 

 

 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 

 

 

Conferinţa de închidere a 

proiectului 

Modernizare Strada 

Unirii din 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 

 

Mass - media 

Reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale şi centrale 

Alte instituţii publice 

Publicul  interesat 

 

 

 

 

August 2013 

 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 

 

Conferinţa de închidere 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 

 

Mass-media 

Reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale şi centrale 

Reprezentanţi ONG-uri, minorităţi, 

organizaţii/asociaţii culturale 

Publicul  interesat 

 

 

 

August 2013 

 

 

Centrul 

Multicultural 

„Dunărea de 

Jos”, str. 

Domnească, nr. 

91 



 

Conferinţa de lansare a 

proiectului 

Creşterea  performanţei 

energetice a blocului de 

locuinţe L, aferent 

asociaţiei de proprietari 

nr.306 din municipiul 

Galaţi 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL  

2007 – 2013 

Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 

Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea 

investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor 

de locuinţe” 

 

Mass - media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

Asociaţia de proprietari nr. 306 – 

bloc L 

 

 

 

 

August 2013 

 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi 

Str. Portului, nr. 

23 

 

Conferinţa de lansare a 

proiectului 

Creşterea  performanţei 

energetice a blocurilor 

de locuinţe A7 aferent 

asociaţiei de proprietari 

nr. 396 şi A21 aferent 

asociaţiei de proprietari 

nr. 881 din municipiul 

Galaţi 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL  

2007 – 2013 

Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 

Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea 

investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor 

de locuinţe” 

 

 

Mass - media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

Asociaţia de proprietari nr. 396 – 

bloc A7 şi Asociaţia de proprietari nr. 

881 – bloc A21 

 

 

 

 

 

August 2013 

 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 



 

Conferinţa de lansare a 

proiectului 

Creşterea  performanţei 

energetice a blocurilor 

de locuinţe C11, C12, 

D8, aferente asociaţiei 

de proprietari nr.257 din 

municipiul Galaţi 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL  

2007 – 2013 

Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 

Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea 

investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor 

de locuinţe” 

 

 

Mass - media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

Asociaţia de proprietari nr. 257 – 

blocurile C11, C12, D8 

 

 

 

 

 

August 2013 

 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 

 

Conferinţa de lansare a 

proiectului 

„Sisteme inteligente 

pentru managementul 

traficului în vederea 

creşterii fluenţei şi 

siguranţei circulaţiei” 

 

 

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 

 

Mass - media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

Alte instituţii publice 

Publicul  interesat 

 

 

 

Septembrie 2013 

 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 

Conferinţa de lansare a 

proiectului 

„Reabilitare locuinţe 

sociale şi extindere, 

pentru persoanele 

defavorizate din 

Str.Laminoriştilor nr.4, 

bloc G4, Micro 19” 

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 

Mass - media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

Alte instituţii publice 

ONG-uri 

Publicul  interesat 

 

 

Septembrie 2013 

 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi, 

Str. Portului, nr. 

23 



 

 
 
 
 
 
 

Conferinţa de inchidere a  
proiectului 

 
Dezvoltarea si 

Extinderea Centrului 
Medico Social Pechea 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 

2007-2013 

Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale 

 

Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / 
modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale 
 

Proiectul îşi propune 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 şi construirea unui corp 

unde vor fi amenajate  20 camere de locuit 

pentru 40 de persoane şi un atelier de terapie 

ocupaţională. 

 

 

 

Mass-media 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale 

ONG-uri locale cu profil social 

Alte instituţii/servicii locale cu 
activitate în domeniul asistenţei 

sociale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembrie 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Str. Suhurlui, nr. 
81, Comuna 
Pechea, Jud. 

Galaţi. 



 

 

 
CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI GALAŢI  

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA 

ORGANIZĂRII 

 
LOCAŢIE 

 

Colaborare cu regiunea 

Aquitaine 

 

Consiliere pentru realizarea de invesţii în 

domeniul viti-vinicol, vizite şi schimburi de 

experienţă 

Producători agricoli din domeniul viti-

vinicol 
Martie - aprilie 

Nicoreşti, 

Tecuci 

Colaborare cu regiunea 

Aquitaine 

 

Organizarea unei întâlniri de lucru între 

reprezentanţii Camerei Agricole Aquitaine şi 

personalul Camerei Agricole a judeţului Galaţi 

Consultanţii agricoli 
Octombrie-

Noiembrie 
Aquitaine 

Cursuri în domeniul 

panificaţiei 

 

Realizarea de cursuri în domeniul panificaţiei ca 

parteneri în cadrul proiectului Q-BAKE derulat de 

AINIA centro tecnologico SPAIN 

Angajaţii brutăriilor din judeţ 
Martie - August 

2013 
Judeţul Galaţi 

Colaborare pe domeniul 

energiei solare cu Italia 

Realizarea de seminarii şi efectuarea de cercetări 

în domeniul energiei verde (energia solară) 
Producătorii agricoli Anul 2013 Galaţi 

Informare şi consultanţă 

prin Programul 

Operaţional de Pescuit 

Dezvoltarea zonei pescăreşti 
Pescari şi mediul de afceri din zona 

pescărească a judeţului Galaţi 
Anul 2013 

Zona 

pescărească a 

judeţului Galaţi 



 

 

 
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU POS MEDIU REGIUNEA SUD - EST  

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA 

ORGANIZĂRII 

 
LOCAŢIE 

 
 

Informarea potenţialilor 
beneficiari asupra 

oportunităţilor de finanţare 
pentru proiectele de 

infrastructură de mediu, 
precum şi asupra 

responsabilităţilor care le 
revin privind informarea şi 

publicitatea 
 

Organizarea de seminarii de 
informare/instruire  în fiecare judeţ sau cu 

participarea reprezentanţilor din fiecare judeţ 
al Regiunii Sud Est (Galaţi, Brăila, Buzău, 

Constanţa, Tulcea şi Vrancea) 
Menţinerea reţelei de dialog şi a legăturii 
permanente deja stabilite cu potenţialii 

beneficiari/ beneficiarii din Regiunea Sud - 
Est 

Operatori de apă, deşeuri, 
termoficare 

Autorităţi publice locale, regionale, 
custozi şi administratori de arii 
naturale protejate, ONG-uri, 

universităţi, reţeaua de comunicatori 
pentru fonduri europene de la nivelul 

Regiunii Sud - Est 

2013 

Galaţi şi/sau 
Brăila, Buzău, 

Constanţa, 
Tulcea, Focşani 

 
Se va stabili 

ulterior în funcţie 
de numărul şi de 
disponibilitatea 
participanţilor. 

 

Informarea grupurilor ţintă 

asupra efectelor/rezultatelor 

proiectelor finanţate prin POS 

Mediu, asigurând 

transparenţa implementării 

programului 

Organizarea de reuniuni privind progresul 
înregistrat în implementarea POS Mediu la 

nivelul regiunii Sud - Est. 
Organizarea  unor evenimente dedicate 
beneficiarilor, mass-media şi publicului 

Beneficiari 
Mass-media 

2013 Galaţi 

Asigurarea transparenţei în 
ce priveşte finanţările 

obţinute din instrumentele 
structurale prin intermediul 

POS Mediu 

 
Această activitate se va derula continuu prin: 

- intermediul paginii de internet  
www.posmediu.ro/galati 

- intermediul apariţiilor în presa naţională 
şi/sau locală în funcţie de disponibilitatea 
presei de prelua în mod gratuit informările 

noastre 
 

Beneficiari 
Mass-media 

2013 Galaţi 

http://www.posmediu.ro/galati


 

 

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI 

ACTIVITATEA DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTÃ/PARTICIPANŢI 
DATA ORGANIZÃRII LOCAŢIE 

Sărbătorirea Zilei 
Mondiale a Zonelor 

Umede 
Lecţii pe teme ecologice 

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

Galaţi 
02 februarie 2013 

Sala Verde – sediul APM 
Galaţi 

Sărbătorirea Lunii Pădurii Plantări de puieţi 

Elevii instituţiilor de învăţământ 
cu care APM Galaţi are 
încheiate parteneriate 

educaţionale 

15 martie – 15 aprilie 2013 
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 

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

colaborare 

22 martie 2013 
Unităţi de învăţământ din 

municipiul Galaţi 

Sărbătorirea Zilei 
Europene a Păsărilor 

Lecţii pe teme legate de 
măsurile de conservare şi 

de protejarea păsărilor 

Publicul larg/elevii şcolilor din 
judeţul Galaţi 

24 mai 2013 
Parcul din faţa sediului 

APM Galaţi 

Sărbătorirea Zilei 
Mondiale a Mediului 

Concursuri de desene pe 
teme ecologice 

Parada costumelor ECO 

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

colaborare 

05 iunie 2013 Sediul APM Galaţi 

Sărbătorirea Zilei 
Internaţionale a Dunării 

Acţiuni de ecologizare 
Publicul larg/reprezentanţi ONG-
uri/elevii şcolilor din municipiul 

Galaţi 
29 iunie 2013 

Malurile Dunării şi Faleza 
Dunării 
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Sărbătorirea Zilei 
Internaţionale a Stratului 

de Ozon 

Lecţii pe teme ecologice 
legate de protecţia stratului 

de ozon şi schimbările 
climatice 

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

colaborare 

16 septembrie 2013 
Unităţi de învăţământ din 

municipiul Galaţi 

Sărbătorirea Săptămânii 
Mobilităţii Europene 

Campanie pentru 
promovarea folosirii 

bicicletelor şi a mersului pe 
jos 

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

colaborare 
Publicul larg 

16 – 22 septembrie 2013 
Unităţi de învăţământ din 

municipiul Galaţi 

 



 

 

ASOCIAŢIA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ “EUROREGIUNEA DUNĂREA DE JOS” 
 

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA 

ORGANIZĂRII 

 
LOCAŢIE 

 
 

Seminar 
Dezvoltarea  

euroregională la nivelul 
sectorului organizaţiilor 
neguvernamentale din 

Euroregiunea “Dunărea 
de Jos” 

 

Dezvoltarea  durabilă a Euroregiunii Dunărea 
de Jos, prin crearea cadrului de  intensificare 

a cooperării transfrontaliere în cadrul 
sectorului organizaţiilor neguvernamentale 

Reprezentanţii ONG-urilor de mediu 
din Euroregiunea “Dunărea de Jos”, 
respectiv: Galaţi, Tulcea (România), 

Cahul şi Cantemir (R. Moldova), 
Odesa (Ucraina) 

Trim II- 2013 

Asociaţia de 
Cooperare 

Transfrontalieră 
“Euroregiunea 

Dunărea de Jos” 
 

 
Conferinţa 

Creşterea gradului de 
conştientizare publică cu 

privire la sursele de 
poluare a solului şi a apei 
în Euroregiunea „Dunărea 

de Jos” 
 

 
Dezvoltarea şi intensificarea cooperării 

transfrontaliere în Euroregiunea “Dunărea de 
Jos” privind 

respectarea directivelor UE, relevante pentru 
implementarea corespunzătoare a politicilor 

de mediu 

 
Reprezentantii ONG-urilor de mediu 
din Euroregiunea “Dunărea de Jos”, 
respectiv: Galaţi, Tulcea (România), 

Cahul şi Cantemir (R. Moldova), 
Odesa (Ucraina) 

 
 
 

Trim III- 2013 

 
 

Asociatia de 
Cooperare 

Transfrontaliera 
“Euroregiunea 

Dunarea de Jos” 
 

 



 

 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA 

ORGANIZĂRII 

 
LOCAŢIE 

 

Fiecare copil, o 
steluţă a Europei! 

 
Cunoaşterea tradiţiilor legate de sărbătorile 

de iarnă şi jocuri specifice sezonului în 
diverse ţări europene 

 

 
Copii cu vârste cuprinse între 4-6/7 ani 
din grădiniţele din mediul urban şi din 

mediul rural din judeţul Galaţi 
 

 
01 decembrie 2012 –  

10 ianuarie 2013 
 

 
Judeţul Galaţi 

 

Clasa EUROPAtru 

 
Înscrierea şcolilor în programul iniţiat de 

Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti 
 

Copii cu vârste cuprinse între 6/7-12 
ani din învăţământul primar din mediul 

urban şi rural din judeţul Galaţi 
Februarie 2013 

 
Judeţul Galaţi 

 

1 Martie – unic în 
Europa 

 
Promovarea tradiţiilor româneşti în rândul 

elevilor din diverse şcoli europene prin 
trimiterea de mărţişoare confecţionate de 
copiii din şcolile primare din judeţul Galaţi 

 

Copii cu vârste cuprinse între 6/7-12 
ani din învăţământul primar din mediul 

urban şi rural din judeţul Galaţi 

 
25 februarie 2012 – 

      01 martie 2013 
 

 
Judeţul Galaţi 

 

Ziua primăverii în 
Europa 

Concursuri, jocuri, desene pentru celebrarea 
primăverii 

 

 
Copii cu vârste cuprinse între 4-6/7 ani 
din grădiniţele din mediul urban şi din 

mediul rural din judeţul Galaţi 
 

17 martie 2013 
 

Judeţul Galaţi 
 

Ziua primăverii în 
Europa 

 
Înscrierea unităţilor şcolare din judeţul Galaţi 
la activităţile organizate de Reprezentanţa 

Comisiei Europene la Bucureşti şi 
organizarea de activităţi specifice 

 

Copii cu vârste cuprinse între 6/7-12 
ani din învăţământul primar din mediul 

urban şi rural din judeţul Galaţi 

01 martie 2013 –  
      17 martie 2013 

Judeţul Galaţi 
 



 

9 Mai – Ziua Europei 

 
Concursuri şcolare de desene, postere pe 

teme europene realizate de copii, 
organizarea de manifestări artistice în 

colaborare cu părinţii, ONG-uri, reprezentanţi 
ai comunităţilor locale, parteneri mass-media 
 

Copii cu vârste cuprinse între 6/7-12 
ani din învăţământul primar din mediul 

urban şi rural din judeţul Galaţi 

15 aprilie 2013 – 
09 mai 2013 

 
 

 
Judeţul Galaţi 

 
 
 
 

9 Mai – Ziua noastră, 
a copiilor europeni! 

Concurs de desene, postere realizate de 
copii 

Copii cu vârste cuprinse între 4-6/7 ani 
din grădiniţele din mediul urban şi din 

mediul rural din judeţul Galaţi 
9 mai 2013 

Judeţul Galaţi 
 

9 Mai – Ziua Europei 
Chat-uri între şcoli pe teme europene, 

organizare de dezbateri şi concursuri pe 
teme europene între şcoli 

Copii cu vârste cuprinse între 12-15 ani 
din învăţământul gimnazial din şcolile 
din mediul urban şi rural din judeţul 

Galaţi 

9 mai 2013 
Judeţul Galaţi 

 

Să-mi cunosc colegii 
din şcolile din 

Europa 

Corespondenţă cu şcoli din diverse ţări 
europene 

 

Copii cu vârste cuprinse între 6/7-12 
ani din învăţământul primar din mediul 

urban şi rural din judeţul Galaţi 

  Permanent 
 

Judeţul Galaţi 
 



 

 
COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAIL KOGĂLNICEANU” GALAŢI 

 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA 

ORGANIZĂRII 

 
LOCAŢIE 

 
 

Primul deceniu al secolului XXI 

a cincea mobilitate – Slovenia 

 

a şasea mobilitate – România 

 

a şaptea mobilitate - Polonia 

 

Proiect Comenius, parteneriat multilateral 

Crearea unor albume personale ale elevilor 

Dezbateri despre migraţie ca fenomen socio-

economic  al primului deceniu al sec. al al XXI-lea 

Celebrarea Zilei Europei 

Hărţi  geo - economice 

CD ROM pentru produsele celor 2 ani de proiect 

Posibilitatea de a intra în contact cu civilizaţia 

europeană 

 
 
 
 

Profesori din 7 ţări: 

Spania, Turcia, Italia, 

Bulgaria, Polonia, 

Slovenia şi România 

 
 

 
 

  01.12.2013 - 

06.12.2013 

 

  02.03.2013 -

07.03.2013 

 
 29.05.2013-
03.06.2013 

 
 
 

Slovenia 

România 

Polonia 

 

Programul ENO Environment 

Online 

Eno Climate Change Week 

Eno Litter Day 

ENO Footprint Week 

Eno Tree Planting Day 

 
Şcoală globală şi virtuală de dezvoltare 

sustenabilă 

Plantarea a 1000 de puieţi de salcâmi în Pădurea 

Gărboavele 

Crearea sloganelor cu propuneri de reciclarea 

deşeurilor 

Mascota FranK 

Completarea colţului verde cu lucrări realizate de 

elevi 

Ecologizarea sectorului de faleză a Dunării 

 
 
 
 

Profesori, elevi, 
comunitate 

 
 
 
 

 
  11.02.2013 -

15.02.2013 

 

22.03.2013 

  15.04.2013 -

19.04.2013 

  06.05.2013 -
10.05.2013 

 

 
Colegiul Naţional 

„Mihail Kogălniceanu” 

Galaţi 

Pădurea Gârboavele 

Faleza Dunării 

Complexul Muzeal de 

Ştiinţele Naturii 

 

 
Învingător prin artă - ediţia a III-a 

Expoziţie internaţională – concurs 

Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design 

de la Universitatea de Arte “George Enescu” din 

Iaşi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, 

 
Profesorii şi elevii liceului 

 
 
 

 
  25.10.2012 - 

28.10.2012 
 
 

 
Asociaţia Cultural – 

Ştiinţifică „Vasile Pogor” 

Iaşi 



Ateneul Tătăraşi din Iaşi, Palatul Copiilor din 

Piatra Neamţ, jud. Neamţ şi Asociaţia Cultural-

Ştiinţifică “Vasile Pogor” Iaşi 

 
 

Colegiul Naţional 
„Mihail Kogălniceanu” 

Galaţi 
 
 

Grow 

Activităţi de tip training cu studenţi internaţionali 

de la Organizaţia studenţilor AIESEC. 

Organizarea timpului, dezvoltarea capacităţii de 

relaţionare la nivel de grup, comunicare şi 

stabilirea obiectivelor pe timp lung 

Elevii claselor a IX-a, a 

X-a şi a XI-a 

Noiembrie 2012 

Aprilie 2013 

 

Colegiul Naţional 

„Mihail Kogălniceanu” 

Galaţi 

 

O şansă pădurii 

Simpozion internaţional 

Tematica simpozionului este conştientizarea 

necesităţii ocrotirii naturii devenind participanţi 

activi în acţiunea de reconciliere a omului cu 

natura. 

Elevii claselor V-XII din 

judeţul Timiş, alte judeţe 

din România şi ţări cu 

tradiţie în ecologie 

15 martie 2013 

Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului, 
Timişoara, judeţul Timiş 

Colegiul Naţional 

„Mihail Kogălniceanu” 

Galaţi 

Spring Day for Europe 

 

Proiect de comunicare a Comisiei Europene şi 

Centrul Europe Direct Galaţi, campanie anuală de 

informare europeană 

Profesorii şi elevii 

colegiului 

   06.05.2013 -

18.05.2013  

Colegiul Naţional 

„Mihail Kogălniceanu” 

Galaţi 

Stategia Europa 2020 Proiect de informare europeană în colaborare cu 

Centrul Europe Direct Galaţi 
Elevii colegiului 

Noiembrie 2012 

Martie 2013 

Colegiul Naţional 

„Mihail Kogălniceanu” 

Galaţi 



 

Eurojunior - ediţia 2013 
Concurs de reportaje organizat de Consiliul 

Judeţului Galaţi 

Centrul Europe Direct 

Elevii colegiului 

Comunitatea locală 
Mai 2013 

Colegiul Naţional 

„Mihail Kogălniceanu” 

Galaţi 

1 iunie: Copilul - ambasadorul 

prieteniei între popoare - ediţia IV 

Expoziţie internaţională – concurs 

Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design 

de la Universitatea de Arte “George Enescu” din 

Iaşi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, 

Ateneul Tătăraşi din Iaşi, Palatul Copiilor din 

Piatra Neamţ, judeţul Neamţ şi Asociaţia Cultural-

Ştiinţifică “Vasile Pogor” Iaşi 

Profesorii şi elevii  

colegiului 
Iunie 2013 

Asociaţia Cultural – 

Ştiinţifică „Vasile Pogor” 

Iaşi 

Colegiul Naţional 

„Mihail Kogălniceanu” 

Galaţi 

Tinerii şi provocările lumii 

contemporane 
Simpozioane, conferinţe internaţionale, concursuri 

internaţionale 

Profesorii şi elevii 

colegiului, 

Bibliotecari 

Părinţi 

Comunitatea locală 

Noiembrie 2012 

– Iunie 2013 

Colegiul Naţional de 

Informatică „Carmen 

Sylva” Petroşani 

Colegiul Naţional 

„Mihail Kogălniceanu” 

Galaţi 



 

 
COLEGIUL NAŢIONAL “VASILE ALECSANDRI” GALAŢI 

 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA 

ORGANIZĂRII 

 
LOCAŢIE 

 

SĂPTĂMÂNA 
FRANCOFONIEI 2013 

în cadrul Colegiului 
Naţional “Vasile 

Alecsandri” din Galaţi 

In 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 2013, 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. 

 
- elevi de nivel gimnazial şi liceal 

 
- elevii COLEGIULUI 
NAŢIONAL “VASILE 

ALECSANDRI” din GALAŢI 
(clasele V-XII) 

 
 
 

Martie 2013 

 
Colegiul Naţional 

“Vasile Alecsandri” din 
Galaţi 

(sala Amfiteatru) 
 
 

 
 
 
 

Aici, acum: NOI 
FACEM DIFERENŢA! 

„A citi înseamnă a învăta. E o formă de experientă 

sau, mai bine zis, un multiplicator pentru 

experientele noastre: căci dacă ne-am mărgini la 

ceea ce putem trăi sau vedea în jurul nostru într-o 

viaţă de om, am fi foarte săraci.”  (Nicolae 

Manolescu) 

Intr-o perioada in care suntem invadati de vizual, de 

internet si televiziune, lectura devine o varianta mai 

putin accesibila de petrecere a timpului liber  si 

tinerii sunt prinsi intr-un cerc vicios.  O carte 

lecturată înseamnă o experienţă dobândită. 

 
 

- elevi de nivel gimnazial şi liceal 
 

- elevii COLEGIULUI 
NAŢIONAL “VASILE 

ALECSANDRI” din GALAŢI 
(clasele a VII-a A si a X-a B) 

 

 
 
 

Martie-mai 2013 

 
Biblioteca 

« V.A.Urechia » 
Galati, 

Biblioteca Franceza 
« Eugène Ionesco » 

Galati, 
Centrul de Plasament 

nr.2 Galati 
 
 



In egala masura, « om esti pentru oameni. Si nu 

pentru a le cruta sarcina de a se ingriji de tine, ci 

pentru a primi sarcina de a te ingriji de ei. » 

(Nicolae Iorga) 

Acest proiect a aparut din nevoia de a: 

 promova public voluntariatul ca modalitate 
de responsabilitate sociala individuala si ca 

mod de manifestare a cetateniei active; 
 facilita colaborarea intre diferiti actori locali 

(Biblioteca « V.A.Urechia », Biblioteca 
Franceza « Eugène Ionesco », Centrul de 
Plasament nr.2 Galati) care pot solutiona 

probleme locale prin actiune comuna si cu 
implicarea elevilor Colegiului Naţional 

« Vasile Alecsandri » Galaţi. 

Profesor– coordonator : 
OANA - NICA BOTEZATU 

 

“SUB SEMNUL 
RECUNOASTERII” 

 Festival concurs 

 Lecturi publice 

 Biblioteca vie 

Pentru marcarea zilelor internationale stabilite de 
UNESCO: 

 Ziua Mondiala a Poeziei -21 martie 

 Ziua Internationala a Teatrului -27 martie 

 Ziua Internationala a cartii pentru Copii -2 
aprilie 

Catedra de limba romana organizeaza: 

 Recitari din poezia romana si universala 

 Festival concurs de interpretare teatrala 

 Campania de teatru itinerant. 

 Biblioteca vie –schimb de experienta intre 
elevii colegiului si elevi din scolile si colegiile 

galatene 

 Lecturi publice din scriitori romani si straini 
Organizatori: catedra de limba romana 

Responsabili: prof. Daniela Nistor, prof. Catalina 
Popa, prof. Mariana Anton 

 
 
 
 

- elevi de gimnaziu/liceu 
 

- elevi din scolile galatene, 
cetatenii orasului 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

19-23  martie 
 

27 martie 
26-30 martie 

2 aprilie 
 
 

1-5 aprilie 2013 
 
 

Amfiteatrul Colegiului 
 

CNVA-CNC.Negri-
Gr.Sc.T.Vladimirescu 

 
Sala Eminescu, 

V.A.Urechea 
Gradina Publica 
Galati, Faleza 

inferioara 



 
“FII OM BUN CU 

MEDIUL 
INCONJURĂTOR ! ” 

Un proiect de voluntariat demarat în 2011 – Anul 
European Al Voluntariatului – de către un grup de 

elevi 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. 

 
 

ORGANIZATORI : 
elevi ai clasei a X-a B din cadrul 

Colegiului Naţional “Vasile 
Alecsandri” Galaţi 

 
PARTICIPANŢI : 

preşcolari din oraşul Galaţi. 
 

 
 

aprilie 2013 
 

 
instituţii de învăţământ 

preşcolar din oraşul 
Galaţi 

 
 

CONCURSUL 
INTERJUDETEAN 

“VASILE ALECSANDRI”, 
EDITIA XIII 

 

Sub semnul lui Alecsandri, concursul isi 

propune sa promoveze tinerii creatori si traducatori 

la nivel interjudetean, sa fundamenteze legaturile 

dintre literatura si celelalte arte prin cele 5 sectiuni: 

 traduceri 

 creatii 

 eseu 

 dramatizari 

 desene/colaje/grafica pe calculator 

Organizatori: catedra de limba romana 

Responsabili: prof. Elena Tudorache, prof. Mariana 

Anton 

- elevi de gimnaziu si de liceu 
din Galati, Bacau, Iasi, 

R.Moldova 
 

 
Mai 2013 

Muzeul CNVA 
Amfiteatrul colegiului 

Sala Eminescu, 
V.A.Urechea 

“CNVA’S 
SPRING DAY 

2013” 

“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. 

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 – NICA BOTEZATU. 

 
 
 

- elevi de nivel gimnazial şi liceal 
 

PARTICIPANŢI : 
elevi ai COLEGIULUI 
NAŢIONAL “VASILE 

ALECSANDRI” GALAŢI 

Luni, 6 mai 2013 
- 

Vineri, 10 mai 
2013 

 

 
 

Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri” din 

Galaţi 
 



 

Săptămâna Colegiului 
Naţional « Vasile 

Alecsandri »  Galaţi 
Octombrie – Noiembrie 

2013 
 

« 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 : 
OANA - NICA BOTEZATU 

GEORGETA PRADA 

 
 
 
 
 

- elevi de nivel liceal 
 

- elevii COLEGIULUI 
NAŢIONAL “VASILE 

ALECSANDRI” din GALAŢI 
(clasele IX-XII) 

 

 
 
 
 
 
 

octombrie -
noiembrie 2013 

 
 
 

Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri” din 

Galaţi 
(sala Amfiteatru) 

 



 

COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ” TECUCI 
 

ACTIVITATEA DESCRIERE 
 

GRUP ŢINTĂ/ 
PARTICIPANŢI 

DATA  
ORGANIZĂRII 

LOC DE DESFĂŞURARE 

 
Proiecte europene  
în sprijinul elevilor 

 

Masă rotundă 
 

Elevii claselor a X-a B, C, 
D/prof. Vechiu Luiza şi Marin 

Oana 
 

 
Februarie 2013 

 
Centrul de Documentare şi 

Informare 

 
Construcţii celebre din 

Europa 
 
 

 
Prezentare de materiale 

power-point 

 
Elevii claselor a X-a, C, D, E, 

F, H/ 
Prof. Popa Monica 

 
Februarie 2013 

 
Centrul de Documentare şi 

Informare 

 
Oportunităţi de studiu şi 

muncă pentru tineri în spaţiul 
european 

 

 
Interviuri 

Dezbatere 

 
Elevii claselor a XI-a E şi a 
XII-a C/ prof. Radu Vladimir 

 
Martie 2013 

 
Centrul de Documentare şi 

Informare 

 
Ici on parle francais-
multiculturalitate în 

diversitate 
 

 
Minispectacol-Recital de 

poezii,cântece 
 

 
Elevii claselor a VI-a, a VII-a, 

a X-a D/prof. Monica 

 
Martie 2013 

 
Cancelaria C.N.”C.H” 

 
 

Verdele Europei depinde de 
noi toţi 

 
Campanie de 

promovare a atitudinilor 
ECO 

 
Elevii claselor V-VIII/ 

Prof. Tiron Viorica, Vrabie 
Felicia, Jalbă Ionelia, 
Pătrăşcanu Beatrice 

 

 
 

Aprilie 2013 

 
 

Incinta C.N.”C.H” 
Parcul Central Tecuci 

 
Sărbătorile pascale în Europa 

 
 
 

 
Expoziţie de postere 

 
Elevii clasei a V-a/ 
prof. Tiron Viorica 

 
Aprilie 2013 

 
Spaţiu expozitiv din cadrul  

C.N.”C.H” 
 



 
Pot să mă afirm în Europa ca 

voluntar? 
 

 
Workshop-invitat de la 

CED Galaţi 
 

 
Elevii claselor IX-XII/ 

Prof. Vechiu Luiza, Marin 
Oana 

 

 
Mai 2013 

 
Centrul de Documentare şi 

Informare 

 
9 Mai-Ziua Europei 

 
Prezentare de materiale 

power-point 
 

 
Elevii clasei a XII-a E/ 

Prof. Panait Elena 

 
9 mai 2013 

 
Centrul de Documentare şi 

Informare 

 
 

Ghici ce ţară sunt eu?” 

 
Concurs de ghicitori 

realizate de elevi despre 
ţările membre ale 
Uniunii Europene 

 

 
 

Elevii claselor a VII-a - a VIII-a 
/prof. Popa Monica 

 
 

Mai 2012 

 
Spaţiu expozitiv din cadrul  

C.N.”C.H” 
 

 
 

Spring Day 

 
 

Proiect 

 
Elevii claselor IX-XII/ 

Prof. Panait Elena si Marin 
Oana 

 

 
Mai 2010 

 
Centrul de Documentare şi 

Informare 

 
Ar trebui ca statele membre 

ale UE să acorde ajutor 
financiar ţărilor aflate în 
dificultate economică? 

 

 
 

Dezbatere 

 
Elevii claselor XI A, D, E 

Prof. Duvac Marga 

 
Martie 2013 

 
Centrul de Documentare şi 

Informare 

 



 

 

 

 
COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAŢI 

 
ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/ 

PARTICIPANŢI  
DATA 

ORGANIZĂRII 
LOCAŢIE 

Pro atitudine! Stop 
indiferenţei! 

 
Discuţii 

Masă rotundă 
 

Elevi/profesori/invitaţi Februarie 2013 
Colegiul National 

„Costache Negri”, Galaţi 

 
Succesul clasic (şcoala) 

vs. succesul contemporan 
(“şcoala vieţii”) 

 

Dezbatere (doua echipe: prima, pro 
educaţiei şcolare şi cea de-a doua - 

susţinând contrariul) 
Elevi/profesori/invitaţi Martie 2013 

Colegiul National 
„Costache Negri”, Galaţi 

Efortul tău contează! 
Energie mai ieftină, mai 

curată, mai sigură 

 
Dezbatere pe tema energiei verzi 

(implicaţii economice, politice, sociale) 
Prezentare power-point 

 

Elevi/profesori/invitaţi Aprilie 2013 
Colegiul National 

„Costache Negri”, Galaţi 

Ziua Europei - Unitate în 
Diversitate 

 
Dezbatere asupra valorilor europene, 

valorilor naţionale, armonizarea 
intereselor 

Prezentare power-point 
 

Elevi/profesor/invitaţi Mai 2013 
Colegiul National 

„Costache Negri”, Galaţi 



 

COLEGIUL NAŢIONAL „AL. I. CUZA” GALAŢI 
 

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA 

ORGANIZĂRII 
LOCAŢIE 

Proiecte Etwinning 

 
“LET’S MAIL IN ENGLISH” 

“GO AROUND EUROPE IN AN INTERACTIVE 
WAY” 

 
 

Elevii clasei a VIIa A 
Prof Vlad A 

Elevii clasei a Xa D 
Prof Soaica Sorina 

Octombrie 2012- 
Mai 2013 

CNAIC 

Punţi Culturale 

 

 
Activitate interdisciplinara 

Concursuri de cultura si civilizatie engleza/franceza/ 
germana/ italiana 

Ateliere de teatru in limba germana in cadrul 
proiectului ADOR 

Prezentari video/PowerPoint 
 

Elevi 
Catedra de limbi moderne 

Director prof Pamfilia Dumitrascu 

26 ianuarie 2013 
Saptamana Colegiului 

CNAIC 

 
Intre prezent si uitare; 

Intre traditii si 
modernism 

 

Concurs de povestiri de dragoste in imagini, 
carnaval, muzica, dans, scrisori de 

dragoste,teatru,film 

Elevi (clasele a IX-a), 
Catedra de limba romana/engleza 

14-24  Februarie2013 CNAIC 

 
Dreptul la muncă în 

Europa 
 
 

 
Prezentări Power Point si filmulete despre 

imbunatatirea conditiilor de munca in Europa 
Expozitie de materiale informative 

 
Elevii claselor a XIIa , 

psihologul scolar 
prof Pavalascu V. 

 
 

21 februarie 2013 
 
 

 
 

CDI 
 
 

 
Zilele Francofoniei 

 
 

 

Expoziţii tematice, minispectacole, concursuri, 
dezbateri 

 
Elevii claselor bilingv franceza 

Profesori de limba franceza 

 
20 martie 2013 

 
CNAIC 

 
Proiect ADOR 

Angewandtes Deutch 
im Osten Rumaniens 

 

 
 

Crearea si intretinerea unui site al proiectului 
Publicarea unei reviste bianuale realizata de elevi 

 

 
 

Elevii claselor X B şi XII D 
Profesori de limba  germana 

 
 

1-5 aprilie 2013 

 
 

CNAIC 

     



 

 
 

Spring Day 
 
 
 

 
Carnavalul tarilor Europene 

Prezentari Power-Point 
Expoziţie de postere, fotografii, referate realizate de 

elevi, diploma 
 

 
Elevi din clasele  lX- Xll 

profesorii diriginţi, 
 

 
 

1-5 aprilie 2013 

 
 

CNAIC 
 

 
Ziua Europei 

-Sa facem din 
diversitatea culturala 

o realitate 

 
Itinerar muzical si poetic prin Europa 
Ateliere de teatru -Catedra de limba 

engleza/franceza 
“LUCE DELLA MENTE”-  editarea si prezentarea 

revistei  in limba italiana 

 
Elevi 

Profesorii scolii 
Coordonator programe 

 
 

9 mai 2013 

 
 

CNAIC 
 
 
 

 
Ziua Mondiala a 

Mediului 
„Mediul inconjurator-

Casa noastra! 
Sa-l pastram curat! 

 
Activitate interdisciplinara 

Concursuri 
Prezentari PowerPoint 

 

 
Elevi de gimnaziu, 
profesori diriginţi 

 

 
5 iunie 2013 

 

 
CNAIC 

 
 



 

 
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “V.A. URECHIA” 

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI DATA ORGANIZĂRII 
 

LOCAŢIE 
 

Ziua Primăverii în 
Europa 

Expoziţie de documente din colecţiile 
Bibliotecii 

 
Cadre didactice, studenţi, elevi, 

profesori, elevi, personalităţi 
gălăţene, scriitori, locuitori ai 

judeţului Galaţi 
 

21 martie 2013 

Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - Sala 

“Mihai Eminescu”, 
etaj I 

9 Mai – Ziua Europei 
Expoziţie de documente şi hărţi din colecţiile 

Bibliotecii 
 

 
Cadre didactice, studenţi, elevi, 

profesori, elevi, personalităţi 
gălăţene, scriitori, locuitori ai 

judeţului Galaţi 
 

9 – 15 mai 2013 

Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - 

foaierul Sălii “Mihai 
Eminescu”, etaj I 

9 Mai – Ziua Europeană 
a Operei 

Expoziţie de documente multimedia şi partituri 
muzicale din colecţiile Bibliotecii 

 
Cadre didactice, studenţi, elevi, 

profesori, elevi, personalităţi 
gălăţene, scriitori, locuitori ai 

judeţului Galaţi 
 

9 – 15 mai 2013 

Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - 

foaierul Sălii “Mihai 
Eminescu”, etaj I 

21 iunie – Ziua Muzicii 
Europene 

Expoziţie de documente multimedia şi partituri 
muzicale din colecţiile Bibliotecii 

Cadre didactice, studenţi, elevi, 
profesori, elevi, personalităţi 
gălăţene, scriitori, locuitori ai 

judeţului Galaţi 

21 – 28 iunie 2013 

Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - 

foaierul Sălii “Mihai 
Eminescu”, etaj I 

29 iunie – Ziua Dunării 
Expoziţie de documente şi hărţi din colecţiile 

Bibliotecii 
 

Cadre didactice, studenţi, elevi, 
profesori, elevi, personalităţi 
gălăţene, scriitori, locuitori ai 

judeţului Galaţi 

28 iunie – 5 iulie 2013 

Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - 

foaierul Sălii “Mihai 
Eminescu”, etaj I 



 

16 septembrie - Ziua 
Europeană de prim-

ajutor 

Workshop – organizat în parteneriat cu 
SMURD şi instituţiile şcolare gălăţene 

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

16 septembrie 2013 

Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - Sala 

“Mihai Eminescu”, 
etaj I 

Zilele Europene ale 
Patrimoniului 

Colocviu – organizat în parteneriat cu 
minorităţile naţionale din judeţul Galaţi 

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

didactice, studenţi, elevi, 
profesori, personalităţi gălăţene, 

scriitori, locuitori ai judeţului 
Galaţi, jurnalişti, scriitori. 

19 septembrie 2013 
 

Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - Sala 

“Mihai Eminescu”, 
etaj I 

26 septembrie - Ziua 
Europeană a Limbilor 

Expoziţie de documente din colecţiile 
Bibliotecii 

 Cadre didactice, studenţi, elevi, 
profesori, elevi, personalităţi 
gălăţene, scriitori, locuitori ai 

judeţului Galaţi 

26 septembrie 2013 

Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - 

foaierul Sălii “Mihai 
Eminescu”, etaj I 



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

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA ORGANIZĂRII 

 
LOCAŢIE 

 

 
Curs: Operator 

introducere, validare şi 
prelucrare date 

Cursul asigură toate cunoştinţele necesare care 

privesc folosirea calculatorului, sistemele de 

operare, diversele softuri, navigarea pe internet şi 

poşta electronică. 

 
Trimestrial  2013 

 

Persoane fizice şi juridice 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi 

Curs: Agent de navă 

Agenturarea navelor ar trebui asigurată de agenţi 

calificaţi cu experienţă în domeniu şi care să 

efectueze o gamă variată de servicii navelor 

sosite în porturile româneşti. Agenturarea vine în 

întâmpinarea cerinţelor oricărui tip de navă aflată 

în porturile româneşti 

 
Persoane fizice şi juridice 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi 

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  2013 

 
 

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  2013 
 
 
 
 
 
 

Persoane fizice 

Parcul de 

Tehnologie a 

Informaţiei 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  2013 
 

Persoane fizice 
 

Parcul de 
Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi 

Curs: Formator 

Furnizorii de formare profesională sunt obligaţi 

începând cu data de  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  2013 
 

Persoane fizice 
 

Parcul de 
Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi 

Întâlnirile trimestriale 
din cadrul CLDPS Galaţi 

În cadrul întâlnirilor trimestriale ale CLDPS Galaţi 

este abordată problema coerenţei între nivelurile 

judeţean şi local de planificare strategică, prin 

monitorizarea de către Comitetele Locale de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) a 

Trimestrial 2013 Membrii CLDPS Galaţi 

Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 

Galaţi 



 

 

Planurilor de Acţiune ale Şcolilor. 

Este vizată 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). 



 

 
CENTRUL DE ZI „ÎMPREUNĂ” 

ACTIVITATE DESCRIERE GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
DATA 

ORGANIZĂRII 

 
LOCAŢIE 

 

Săptămână dedicată 

ZILEI PĂMÂNTULUI   

„Calendarul verde” 

Educaţie ecologică – discuţii interactive cu copiii 

cu privire la importanţă păstrării pământului 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 

 „Sănătatea noastră depinde de noi” – discuţii 

interactive despre importanţa menţinerii unei 

planete sănătoase, redactarea şi distribuirea de 

afişe cu mesaje ecologice. (materiale 

promoţionale Europe Direct, alte premii) 

Copiii care frecventează centrul de zi 

„Împreună”, părinţi, seniori – Clubul 

Seniorilor, voluntari, alţi invitaţi 

22 – 26 aprilie 

2013 

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) 

Copiii care frecventează centrul de zi 

„Împreună”, părinţi, seniori – Clubul 

Seniorilor, alţi invitaţi 

 

9 mai 2013 
Centrul de zi 

„Împreună” 

LUNA COPIILOR Activităţi recreative şi de socializare pentru copii 

Copiii care frecventează centrul de zi 

„Împreună”, părinţi, seniori – Clubul 

Seniorilor, alţi invitaţi în parteneriat cu 

şcolile şi liceele din Galaţi 

Iunie 2013 
Centrul de zi 

„Împreună” 



 

 

Sunt european, 

călătoresc unde vreau! 

Concurs de cunoştinţe generale despre ţările 

U.E. 

 

Premii - materiale promoţionale Europe Direct, 

alte premii) 

 

Copiii care frecventează centrul de zi 

„Împreună”, părinţi, seniori – Clubul 

Seniorilor, alţi invitaţi 

 

Iulie 

August 2013 

Centrul de zi 

„Împreună” 

ATELIERE LUCRATIVE 

Confecţionat brăţările prieteniei, pictură pe 

obiecte din sticlă, confecţionat articole de 

îmbrăcăminte şi podoabe împletite şi croşetate 

 

Copiii care frecventează centrul de zi 

„Împreună”, seniori – Clubul Seniorilor 

în parteneriat cu Casa de Cultură a 

Sindicatelor Galaţi, părinţi, alţi invitaţi 

 

August 

Septembrie 2013 

Centrul de zi 

„Împreună” 

şi 

Casa de Cultură 

a Sindicatelor 

Galaţi 

LUNA SENIORILOR 
 Activităţi dedicate vârstnicilor şi spectacol 

intergeneraţional dedicat persoanelor în vârstă 

 

Copiii care frecventează centrul de zi 

„Împreună”, seniori – Clubul 

Seniorilor, părinţi, alţi invitaţi 

 

Octombrie 2013 
Centrul de zi 

„Împreună” 

ATELIERELE LUI MOŞ 

CRĂCIUN 

SERBARE – Uite vine  

Moş Crăciun! 

Confecţionat felicitări, podoabe pentru brad, alte 

ornamente 

Pregătit şi susţinut serbarea „Uite vine Moş 

Crăciun!” 

Copiii care frecventează centrul de zi 

„Împreună”, seniori – Clubul 

Seniorilor, părinţi, alţi invitaţi 

Decembrie 2013 
Centrul de zi 

„Împreună” 


