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CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI  

CENTRUL EUROPE DIRECT GALAȚI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

 

DATA ORGANIZĂRII 

InfoEuropeDirect 
Buletin electronic de informare al Centrului  

Europe Direct Galaţi 

 

Publicul larg, multiplicatori de 

informaţie europeană din 

Regiunea de dezvoltare Sud-Est 

 

Galaţi, sediul 

Centrul Europe 

Direct 

 

Ianuarie – decembrie 

2016 

Dezbaterea „À vous la 

parole” 

Dezbaterea problematicii protectiei datelor 

personale pe retelele de socializare. 

Cel puţin 200 elevi ai Colegiului 

Național „Vasile Alecsandri” 

Galaţi și profesori coordonatori 

Colegiul Național 

„Vasile Alecsandri” 

Galaţi 

30 martie 2016 

Spring Day Europe 

 

Campanie de comunicare ce va cuprinde 8 

evenimente cu privire la utilizarea internetului și 

a tehnologiilor de ultimă generație. 

 

Cel puţin 200 preşcolari şi elevi 

din judeţul Galaţi, cadre 

didactice 

Sediul 

beneficiarilor 
    Martie – iunie 2016 

Turneul judeţean de 

dezbateri academice 

„De 9 Mai Europa 

Dezbate!” – ediția a II-a 

Ziua de 9 Mai va fi marcată prin organizarea 

celei de a doua ediții a Turneului Județean de 

Dezbateri Academice și va avea ca temă 

aleasă pentru cele 4 activități/dezbateri – Este 

Uniunea Europeană o voce în plan global? 

 

100 participanţi, elevi din clasele 

IX - XII din instituţiile de 

învăţământ liceal din judeţul 

Galaţi (echipe de dezbateri, 

asistenţă) și profesori 

coordonatori 

Municipiul Galați Aprilie – mai 2016 



Culorile Europei 

 
 

Concurs de desene 
 

 
Preşcolari din judeţul Galaţi 

 

 
Galaţi, sediul 

Centrul Europe 
Direct 

 

 

Aprilie – mai 2016 

Europa prin ochii tăi Concurs de afișe 
Elevii din ciclul primar din judeţul 

Galaţi 

 
Galaţi, sediul 

Centrul Europe 
Direct 

 

Aprilie – mai 2016 

 

Campania „Voluntar în 

Europa” 

  

Împreună cu voluntarii centrului vor fi 

organizate activități de sprijin pentru efectuarea 

temelor pentru copiii refugiaților din cadrul 

Centrului de Refugiați Galați, prezentări ale 

specificului cultural local pentru o cunoaștere 

mai bună a acestuia și pentru o mai bună 

asimilare a valorilor locale de factură 

europeană. 

 

100 de refugiați și 20 de 

voluntari 

 

Centrul de 

Refugiați Galați 

 

Iulie – august 2016 

Noaptea cercetătorilor 

 
Noaptea Cercetătorilor este un eveniment 
desfășurat anual în peste 300 de orașe din 

Europa.  Evenimentul va cuprinde o serie de 
concursuri, prezentarea de inovații tehnice 

recente, precum și a ultimelor noutăți în 
domeniul științific. 

 
 

tineri din judeţul Galaţi, din 
mediul urban cât şi rural precum 

și publicul larg 
 
 

Municipiul Galaţi Septembrie 2016 

Zilele Europene ale 
Patrimoniului 

Eveniment public ce presupune organizarea 
unei expoziții de ilustrate vechi (cărți poștale și 
fotografii) care prezintă Dunarea de-a lungul 

parcursului său, expozitie tematiă cu 
bătălii/războaie purtate pe Dunărea Inferioară 

de-a lungul istoriei, masă rotundă privind 
Comisia Europeană a Dunării – activitate și 

relația ei cu orașul care a găzduit-o, acțiune -
manifest sub denumirea Clădiri care plâng, 

lansarea a 3 plăcuțe informative cu privire la 3 
obiective de patrimoniu ce expun povestea 

europeană a acestora. 

Instituţii publice şi private din 
judeţul Galaţi, colaboratori ai 

Centrului Europe Direct, publicul 
larg 

Centrul 
Multicultural 

“Dunărea de Jos” 
Galați 

Septembrie 2016 



 

Ziua Centrelor Europe 

Direct 

 

Promovarea brandului Europe Direct în 

comunitatea locală și dezbaterea impactului 

avut asupra activităților educaționale realizat 

de schimburile/vizitele organizate în cadrul 

programului Erasmus +. 

 

Publicul larg cu accent pe 

persoane implicate activ în 

procesul educațional formal sau 

non-formal 

 

Galaţi, sediul 

Centrul Europe 

Direct 

5 octombrie 2016 

Campania „Agenda 

digitală şi serviciile 

publice pentru cetăţeni” 

 

Campanie de comunicare ce va cuprinde 8 

activități cu privire la serviciile publice pentru 

cetățeni disponibile la nivelul județului și 

beneficiile acestor servicii, precum și impactul 

acestora asupra calității vieții cetățeanului. 

 

200 cetățeni (cu precădere din 

mediul rural) din județul Galați 

potențiali utilizatori ai serviciilor 

publice electronice pentru 

cetățeni 

Municipiul Galați 
Octombrie – decembrie 

2016 

Plan Judeţean de 
Comunicare pe teme 

europene 

 
Un document elaborat și redactat de către 

Centrul de Informare Europe Direct Galați care 
va conţine activităţile cu tematică europeană ce 
vor fi organizate în anul 2017 de către membrii 

reţelei locale de multiplicatori de informaţie 
europeană din judeţul Galaţi, precum şi de 

către instituţii de interes public sau privat active 
în această sferă de acţiune. 

 

 
Membrii Reţelei Judeţene de 
multiplicatori de informaţie 

europeană 
 

Galaţi, sediul 
Centrul Europe 

Direct 
Decembrie 2016 

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, 
280 de şcoli şi Centre Europe 
Direct din 17 state membre din 

Uniunea Europeană 
 

Galaţi, sediul 
Centrul Europe 

Direct 
Decembrie 2016 



 

 

 

 

 
REȚEAUA EURES GALAȚI 

 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

 

DATA ORGANIZĂRII 

 
Zilele informării EURES  
„Primul loc de muncă în 

UE - Oportunități de 
ocupare în SEE” 

 

Prezentare oportunități UE pentru studenți 
realizată de rețelele europene de informare: 
EURES, EUROPASS. EUROPE DIRECT, 

Centre de Documentare Europeană, precum și 
reprezentanți ai universităților 

100 studenți  și absolvenți - 
ingineri / absolvenți de studii 

universitare din domeniul IT și 
tehnic precum și alte domenii 

1 eveniment 
Universitatea 

Dunărea de Jos și 
1 eveniment 
Universitatea 

Danubius 

Martie 2016 și 
octombrie 2016 

 
Săptămâna informării 

EURES  „Ucenicia, 
cariera și mobilitatea în 

spațiul economic 
european” 

4 evenimente de prezentare oportunități UE 
pentru elevii școlilor tehnice și profesionale 
realizată de rețelele europene de informare:  
EURES, EUROPASS. EUROPE DIRECT 

precum și reprezentanți ISJ 

100 tineri, elevi de la școli 
profesionale, liceeni din anii 

terminali sau școli postliceale 

4 evenimente în 
instituții de 

învățământ din 
municipiul Galați 

Aprilie 2016 

 
„Caravana EURES în 

mediul rural” 
 

promovarea EURES în localitățile aferente 
municipiului Tecuci și orașului Tg. Bujor din 

județul Galați 

120 persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă din mediul 

rural 

4 evenimente în 4 
locații diferite din 

județul Galați 
Octombrie 2016 

 
Eveniment EURES  

„Asistența medicală în 
UE” 

 
 

Prezentare oportunități UE pentru persoanele 
cu calificări din domeniul asistenței medicale 
realizată de rețelele europene de informare: 
EURES, EUROPASS. EUROPE DIRECT 

30 tineri, elevi ai școlilor 
postliceale sanitare 

1 eveniment în 
municipiul Galați 

Mai 2016 



 
 

CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ EUROINFOGHID 
UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAȚI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE DATA ORGANIZĂRII 

Seminar 
Erasmus pentru toți 

Studenţi 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Ianuarie 2016 

Seminar 
COSME 

Studenţi 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Februarie 2016 

Seminar 
Orizont 2020 

Studenţi 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Martie 2016 

Seminar 
Entrepreneurship, networks and innovation 

Studenţi 
Universitatea 
Danubius din 

Galați 
Aprilie 2016 

Conferinţa 
internaţională 

 

„European Integration – Realities And 

Perspectives” 

Reprezentanţi ai mediului 
academic, reprezentanţi ai 

mediului de afaceri, cercetători 

Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Mai 2016 

Conferinţa 
studenţească 

„Integrarea europeană – realităţi şi perspective” 
Studenţi 

Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Mai 2016 

Seminar 

Procesul de extindere al Uniunii Europene şi 

consecinţele sale economice Studenţi 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Octombrie 2016 

Seminar 

Dezvoltarea economică inter-regională la 

nivelul Uniunii Europene Studenţi 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Noiembrie 2016 

Seminar 

Coordonate ale utilizării fondurilor europene în 

România Studenţi 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Decembrie 2016 



 

 
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI  

 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

 

DATA ORGANIZĂRII 

 
Dezbatere publică 

privind Strategia de 
Dezvoltare a judeţului 
Galaţi pentru perioada 

2015 - 2020 
 

Prezentarea contextului local, regional, naţional 
şi internaţional, precum şi noile obiective şi 
priorităţi ale judeţului pentru 2015 - 2020 

Reprezentanţii autorităţilor şi 
instituţiilor publice, mediul de 

afaceri, ONG, societatea civilă 

Sala Auditorium a 
CMSN „Răsvan 

Angheluţă”, Galaţi 
Ianuarie 2016 

 
Promovarea noilor 

programe de finanţare 
pentru 2014 - 2020 

 

Prezentarea noilor programe de finanţare 
accesibile autorităţilor şi instituţiilor publice 

pentru perioada 2014 - 2020 

Reprezentanţii autorităţilor şi 
instituţiilor publice 

Sala Auditorium a 
CMSN „Răsvan 

Angheluţă”, Galaţi 
Februarie - iunie 2016 

Întâlniri bilaterale în 
cadrul cooperării dintre 

judeţul Galaţi şi 
regiunea Aquitaine, 

Franţa 

 
Întâlniri oficiale între reprezentanţii autorităţilor 

publice locale din cele două zone; 
Stagii de pregătire pentru elevii din liceele 

gălăţene; 
Stagii de pregătire pentru studenţii şi cadrele 
didactice din cadrul Facultăţii de Medicină şi 

Farmacie Galaţi 

 

 Reprezentanţii autorităţilor 
publice; ai spitalelor şi Facultăţii 

de Medicină şi Farmacie; ai 
liceelor gălăţene, ai Camerei 
Agricole a Judeţului Galaţi, ai 

Universităţii „Dunărea de Jos” şi 
ai instituţiilor culturale 

Sala de şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi, 
Facultatea de 
Medicină şi 

Farmacie Galaţi  

Februarie - decembrie 
2016 

 
Dezbatere publică 

privind Strategia de 
Dezvoltare a judeţului 
Galaţi pentru perioada 

2015 – 2020 
 
 

Prezentarea contextului local, regional, naţional 
şi internaţional, precum şi noile obiective şi 
priorităţi ale judeţului pentru 2015 - 2020 

Reprezentanţii autorităţilor şi 
instituţiilor publice, mediul de 

afaceri, ONG, societatea civilă 

Sala Auditorium a 
CMSN „Răsvan 

Angheluţă”, Galaţi 
Februarie - martie 2016 



Ziua Euroregiunii 
„Dunărea de Jos” 

Organizarea unei întâlniri a reprezentanţilor 
autorităților publice și ONG-urilor din regiunile 

membre ale Euroregiunii, organizarea unui 
spectacol pentru a sărbători împlinirea a 18 ani 
de la înființarea Euroregiunii ”Dunărea de Jos” 

Reprezentanţii regiunilor 
membre: judeţele Brăila, Galaţi, 

Tulcea, raioanele Cahul şi 
Cantemir din Rep. Moldova şi 
regiunea Odesa din Ucraina 

 

Centrul 
Multicultural  

„Dunărea de Jos” 
August 2016 

Festival Interetnic 
Organizarea unui festival interetnic 

 
Locuitorii municipiului Galaţi 

Centrul 
Multicultural  

„Dunărea de Jos” 
August 2016 

Seminar privind 
oportunitățile de 

dezvoltare regională 
organizat în cadrul 
Adunării Regiunilor 

Europei 

Organizarea unui seminarii pe teme de interes 
la nivelul regiunilor europene 

Reprezentanţi ai regiunilor 
membre ale ARE, autorități 

ONG-uri și societatea civilă din 
județul Galați 

Sala Auditorium a 
CMSN „Răsvan 

Angheluţă” 
Centrul 

Multicultural  
„Dunărea de Jos” 

Septembrie 2016 

Şedinţa Comisiei pentru 
dezvoltare regională şi 

cooperare 
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 2015 - 2020 

 
Reprezentanţii comisiei din 
regiunile membre: judeţele 

Brăila, Galaţi, Tulcea, raioanele 
Cahul şi Cantemir din Rep. 

Moldova şi regiunea Odesa din 
Ucraina 

 

Centrul 
Multicultural  

„Dunărea de Jos” 
Noiembrie 2016 

Întâlnirea Consiliului 
Euroregiunii „Dunărea 

de Jos” 

Întrunirea reprezentanţilor autorităţilor publice 
din regiunile membre ale Euroregiunii în 

vederea stabilirii priorităţilor de dezvoltare 
pentru perioada următoare 

Reprezentanţi din regiunile 
membre: judeţele Brăila, Galaţi, 

Tulcea, raioanele Cahul şi 
Cantemir din Rep. Moldova şi 
regiunea Odesa din Ucraina 

 

Centrul 
Multicultural  

„Dunărea de Jos” 
Noiembrie 2016 

 
Promovarea noilor 

programe de finanţare 
pentru 2014 - 2020 

 

Prezentarea noilor programe de finanţare 
accesibile autorităţilor şi instituţiilor publice 

pentru perioada 2014 - 2020 

Reprezentanţii autorităţilor şi 
instituţiilor publice 

Sala de şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 
Iulie - decembrie 2016 



 

 

Lansarea noilor proiecte 
ale Consiliului Judeţului 

Galaţi, după caz 

 
 

Organizarea unei conferinţe de presă în cadrul 
căreia va fi prezentat fiecare proiect, 

obiectivele şi activităţile sale precum şi 
rezultatele estimate a fi obţinute în urma 

implementării 
 

 
Reprezentanţi ai mass-media; 

reprezentanţii autorităţilor 
implicate în proiect; 

reprezentanţi ai finanţatorului, 
alţi actori de interes public sau 

privat 
 

Sala de şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 

August - noiembrie 
2016 



 

 
UAT MUNICIPIUL GALAŢI 

 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

 

DATA 
ORGANIZĂRII 

 
Conferinţa de 

închidere a 
proiectului  
„Creşterea 

performanţei 
energetice a 

blocurilor de locuinţe 
Y5, Y6, Y7 aferente 

asociaţiei de 
proprietari nr. 518 din 

municipiul Galaţi” 
 

 
Finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-

2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.2. „Sprijinirea investiţiilor 

în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”. 
 

Obiectivul specific al proiectului constă în creşterea 
performanţei energetice a celor 81 de apartamente ale 

blocurilor Y5, Y6 şi Y7 din cartierul Micro 20 al municipiului 
Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental 

şi a sănătăţii locuitorilor prin reducerea cu minim 40 % a 
consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 Kw/m2an  a 

energiei consumate. 
 

 
Reprezentanţi ai 

administraţiei publice 
locale şi centrale 

Alte instituţii publice 
Asociaţii de proprietari 

interesate 
Mass - media 

 

 
Parcul de Soft 

Galaţi 
Str. Portului nr.23 

 

 
Iunie 2016 

Conferinţa de 
închidere a 
proiectului   
„Creşterea 

performanţei 
energetice a 

blocurilor de locuinţe 
G10 aferent asociaţiei 
de proprietari 380 şi 
X4 aferent asociaţiei 
de proprietari 574 din 

municipiul Galaţi” 
 

 
Finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-

2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.2. „Sprijinirea investiţiilor 

în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”. 
 

Obiectivul specific al proiectului constă în creşterea 
performanţei energetice a celor 84 de apartamente ale 

blocurilor G10, X4 din cartierele Micro 18, 20 ale municipiului 
Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental 

şi a sănătăţii locuitorilor.prin reducerea cu minim 40 % a 
consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 Kw/m2an  a 

energiei consumate. 

 
Reprezentanţi ai 

administraţiei publice 
locale şi centrale 

Alte instituţii publice 
Asociaţii de proprietari 

interesate 
Mass - media 

 

 
Parcul de Soft 

Galaţi 
Str. Portului nr.23 

 

 
Iunie 2016 



 

 

Conferinţa de 
închidere 

a proiectului  
“Sisteme inteligente 

pentru managementul 
traficului în vederea 
creşterii fluenţei şi 

siguranţei circulaţiei 
şi a prevenirii 
criminalităţii” 

Finanţare în cadrul Programului 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 proiectului constă în fluidizarea traficului pe 
arterele cele mai intens circulate şi creşterea siguranţei 

circulaţiei auto şi pietonale în Municipiul Galaţi. 

 
 
 
 

Reprezentanţi ai 
administraţiei publice 

locale şi centrale 
Alte instituţii publice 

Mass - media 
 

 
 

 
 
 
 

Parcul de Soft 
Galaţi 

Str. Portului nr.23 
 
 
 
 

 
 
 

Iunie 2016 
 
 
 

Conferinţa de 
închidere 

a proiectului „Centru 
Comunitar de Servicii 

Sociale Str. Ştiinţei 
nr. 26 din Municipiul 

Galaţi” 

 
Finanţare în cadrul Programului  Operaţional  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 

 
Obiectivele specifice proiectului sunt: a) Consolidarea 

clădirii existente (atelier şcoală care are regim de înălţime P) 
şi supraetajarea construcţiei existente cu 3 nivele (P+2E+M), 

în scopul infiinţării unui centru social pentru categoriile 
defavorizate; b) Organizarea şi furnizarea de cursuri de 

pregătire profesională pentru un număr de 14 specialişti din 
cadrul centrelor subordonate Consiliul Local Galaţi care oferă 

asistenţă şi susţin interesele grupurilor vulnerabile; c) 
Dezvoltarea şi furnizarea serviciiilor de orientare, consiliere şi 
îndrumare în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţă activă a 

grupurilor defavorizate, inclusiv a populaţiei aparţinând etniei 
rome. 

d) Organizarea şi furnizarea de cursuri de 
calificare/recalificare profesională în vederea dezvoltării 

competenţelor pentru sprijinirea inserţiei/reinserţiei 
profesionale pentru 84 de persoane defavorizate. 

 

 
Reprezentanţi ai 

administraţiei publice 
locale şi centrale 

ONG-uri locale cu profil 
social 

Alte instituţii/servicii 
locale cu activitate în 
domeniul educaţiei şi 

asistenţei sociale. 
 

 
Parcul de Soft 

Galaţi 
Str. Portului nr.23 

 

 
Iunie 2016 



 

  

 
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „V.A. URECHIA” GALAȚI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

 

DATA ORGANIZĂRII 

Ziua Primăverii în 
Europa 

Expoziţie de documente din colecţiile Bibliotecii 

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

judeţului Galaţi 

 
Biblioteca 

Judeţeană „V.A. 
Urechia” – Sala 

„Mihai Eminescu”, 
etaj I 

 

21 martie 2016 

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 

Biblioteca 
Judeţeană „V.A. 

Urechia” – foaierul 
Sălii „Mihai 

Eminescu”, etaj I 

9 – 15 mai 2016 

9 Mai – Ziua Europeană 
a Operei 

Expoziţie de documente multimedia şi partituri 
muzicale 

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

judeţului Galaţi 

Biblioteca 
Judeţeană „V.A. 

Urechia” – foaierul 
Sălii „Mihai 

Eminescu”, etaj I 

9 – 15 mai 2016 

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 

Biblioteca 
Judeţeană „V.A. 

Urechia” – foaierul 
Sălii „Mihai 

Eminescu”, etaj I 

21 – 28 iunie 2016 



 

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 

 
Biblioteca 

Judeţeană „V.A. 
Urechia” – foaierul 

Sălii „Mihai 
Eminescu”, etaj I 

 

25 – 29 iunie 2016 

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 

 
Biblioteca 

Judeţeană „V.A. 
Urechia” –  Sala 

„Mihai Eminescu”, 
etaj I 

 

16 septembrie 2016 

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  

 

Biblioteca 
Judeţeană „V.A. 
Urechia” – Sala 

„Mihai Eminescu”, 
etaj I 

19 septembrie 2016 



 

 
CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

 

DATA ORGANIZĂRII 

Colaborare cu regiunea 

Aquitaine 

Sprijin pentru dezvoltarea formării continue a 
sectorului viti-vinicol. 

Sprijin pentru schimburi ştiinţifice şi de bune 
practici în sectorul acvacultură. 

Modernizarea sistemului de irigaţii. 
 

 

CAJ Galaţi 

Staţiunea de Cercetare-

Dezvoltare pentru Viticultură şi 

Vinificaţie Bujoru  

Institutul de Cercetare-

Dezvoltare pentru Ecologie 

Acvatică, Pescuit şi Acvacultură 

Asociaţia pentru Dezvoltare 

Durabilă Prut Dunăre Galaţi 

Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri funciare Galaţi 

 

Judeţul Galaţi 2016 

 
Proiect TOPPS 

(Train Operators to 

prevent water pollution 

from Point Sorces) 

program de colaborare 

Consultanţa agricolă –

ECPA (Asociaţia 

Europeană de Protecţie 

a Culturilor) – AIPROM 

(Asociaţia Industriei de 

Protecţia plantelor din 

România) 

Informare pentru experţi şi producători 

agricoli în scopul prevenirii poluării punctuale 

prin intermediul produselor de protecţie a 

plantelor. 

 

Fermieri şi experţi agricoli din    

judeţul Galaţi 
Judeţul Galaţi 2016 



 

Colaborare cu 

specialişti în agricultură 

ecologică din cadrul 

Diakoniei Württemberg 

Înfiinţarea unei ferme ecologice care să fie un 

exemplu pentru toti fermierii care vor să 

producă ecologic în judeţul Galaţi. 

Cursuri de agricultură ecologică susţinute de 

specialiştii de la Camera Agricolă. 

Fermieri din judeţul Galaţi Judeţul Galaţi 2016 

Informare şi consultanţă 

prin Programul 

Operaţional de Pecuit 
Dezvoltarea zonei pescăreşti din judeţul Galaţi 

Pescari şi mediul de afceri din 

zona pecărească a judeţului 

Galaţi 

Zona pecărească a 

judeţului Galaţi 
2016 

PNDR – Programul 

Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020 

Informare cu privire la noul PNDR 

Sprijinirea fermierilor în vederea accesării 

măsurilor din cadrul noului PNDR 

Fermieri şi persoane interesate 

să investească în agricultură 
Judeţul Galaţi 2016 

Iniţiativa înfiinţării unui 

cluster agrofood în 

Galați 

Asocierea diversilor actori din agricultură și 

industria alimentară pentru sprijinirea 

dezvoltării sectorului agro-industrial, cu scopul 

declarat de a susţine creşterea competitivităţii 

asociaţiei, precum şi a fiecărui membru în 

parte, atât  pe piaţa naţională, dar şi 

internaţională. 

Reprezentanţi ai instituţiilor de 

învăţământ şi cercetare legate 

de sectorul agro-industrial, ai 

agenţilor economici din 

domeniu, ai asociaţiilor de 

producători agricoli şi crescători 

de animale precum şi 

reprezentanţi ai instituţiilor şi 

autorităţilor publice cu atribuţii în 

domeniu 

Judeţul Galaţi 2016 

BTSF – “Better Training 

for Safer Food” (O 

pregătire mai bună 

pentru o hrană mai 

sigură) 

Aplicare Directivei 2009/128/CE de stabilire a 

unui cadru de acţiune comunitară în vederea 

utilizarii durabile a pesticidelor 

Fermierii care utilizează 

pesticide şi distribuitori de 

pesticide 

Judeţul Galaţi 2016 

Parteneri în cadrul 

proiectului Sustain 

Food 

Proiectul vizează investigarea impactului 

politicii de calitate a UE și a politicilor ecologice 

de achiziții publice cu privire la sustenabilitatea 

zonelor rurale, pe agricultură și pe nutriție 

echilibrată.            

Școli, grădinițe, spitale, azile de 

bătrâni care participă la achiziţii 

publice în domeniul alimentaţiei 

Judeţul Galaţi 2016 
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NUME INSTITUŢIE: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / PERIOADA 
ORGANIZĂRII 

Turneul de dezbateri 
academice „Europa 

dezbate” 

Turneu de dezbateri academice pentru elevi pe 
moţiuni cu tematică europeană 

Elevi din liceele din 
judeţul Galaţi 

Colegiul Naţional 
„M. Kogălniceanu” 

Galaţi 

Conform calendarului 
MENCS (martie 2016) 

Etapa judeţeană a 
concursului „Made for 

Europe” 

Concurs de produse realizate în proiectele cu 
finanţare europeană 

Elevi participanţi la 
proiecte europene 

CCD Galaţi 
Conform calendarului 
MENCS (martie 2016) 

Consiliere pentru 
elaborarea de 

candidaturi pentru 
programul Erasmus+ 

Asigurarea de consultanţă şi consiliere pentru echipele 
de proiect din unităţile de învăţămînt din jud. Galaţi 
pentru elaborarea de candidaturi pentru programul 

Erasmus+ 

Membrii echipelor 
de proiect din şcoli 

ISJ 
Unităţile de 
învăţămînt 

Ianuarie – martie 2016 

Monitorizarea 
proiectelor cu finanţare 
europeană (Erasmus+) 

Activităţi de monitorizare a realizării activităţilor în 
cadrul proiectelor aflate în derulare în unităţile de 

învăţămînt din jud. Galaţi 

Cadre didactice şi 
elevi 

În şcolile care 
derulează proiecte 

Ianuarie - decembrie 
2016 

Cercuri metodice şi 
consfătuiri 

Diseminări de proiecte derulate de şcoli în cadrul 
programelor europene LLP şi Erasmus+ 

Responsabilii cu 
proiecte europene 

din şcoli 

Centrele metodice 
Şcolile 

organizatoare 

Martie 2016 

Octombrie 2016 

Noiembrie – decembrie 
2016 
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Cercuri metodice şi 
consfătuiri 

Activităţi de informare şi formare pentru responsabilii 
cu proiecte europene din unităţile de învăţămînt 

privind programul Erasmus+ 

Responsabilii cu 
proiecte europene 

din şcoli 
Membri în echipele 
de proiect din şcoli 

Centrele metodice 
Şcolile 

organizatoare 

Martie 2016 

Octombrie 2016 

Noiembrie – decembrie 
2016 

Cursuri de formare 
Cursuri de formare pentru elaborarea de candidaturi 

Erasmus+ 

Responsabilii cu 
proiecte europene 

din şcoli 
Directori unităţilor 
de învăţămînt din 

judeţul Galaţi 
Membri în echipele 
de proiect din şcoli 

Centrele metodice 
Şcolile 

organizatoare 

Ianuarie – martie 2016 

Informări despre 
proiectele cu finanţare 

europeană 

Activităţi de informare pentru directorii unităţilor de 
învăţămînt din judeţ privind programul Erasmus+ 

Directorii unităţilor 
de învăţămînt din 

judeţul Galaţi 
ISJ, CCD, CNVA 

Ianuarie - decembrie 
2016 

Ziua Europei 
Coordonarea / monitorizarea activităţilor realizate în 

şcoli pentru celebrarea Zilei Europei 
Elevi şi cadre 

didactice 
Şcolile 

organizatoare 
Mai 2016 

Ziua Europeană a 
Limbilor 

Coordonarea / monitorizarea activităţilor realizate în 
şcoli pentru celebrarea Zilei Europene a Limbilor 

Elevi şi cadre 
didactice 

Şcolile 
organizatoare 

Septembrie 2016 
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NUME INSTITUŢIE: GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 36 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Eminescu – poet european 

- vizita Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechea” 
(B.J.V.A.U.) 

- Disciplina: Cultural-artistic 
- Domeniul: literar 

- Microscenete „Dor de Eminescu’’(„Luceafărul’’, 
„Scrisoarea a III-a’’, „Lacul’’) 

Preşcolarii grupelor 
Mare A şi B 

Mijlocie A şi B 
Părinţi, Educatoare 
B.J.V.A.U. Galaţi 

B.J.V.A.U. Galaţi 15 ian 2016 

 
Poveşti europene 

 
 

- vizita Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechea’’ 
- Disciplina: Cultural-artistic 

- Domeniul : literar 
- Microscenete „Creangă, împăratul poveştilor’’ 

Preşcolarii grupelor 
Mijlocie A şi B 

Părinţi, Educatoare 
B.J.V.A.U. Galaţi 

B.J.V.A.U. Galaţi 2 martie 2016 

 
Ziua Femeii 

 

- serbări şcolare 
- Disciplina: Cultural-artistic 

- Domeniul : literar 
- Montaj literar muzical 

Preşcolarii grupelor 
Mijlocie A şi B 

Părinţi, Educatoare 

Sala de 
spectacole 
a Grădiniţei 

8 martie 2016 

 
Primăvara europeană 

Spring Day 

- concurs 
- Disciplina: Cultural-artistic 
- Domeniul :artistico-plastic 

- Creaţii ale copiilor 

Preşcolarii grupelor 
Mijlocie A şi B 

Părinţi, Educatoare 

Sala de grupa 
Grădiniţa 

17 martie 2016 

 
Ziua Francofoniei 

 
 
 

- activitate de parteneriat şcolar - preşcolar 
- Disciplina: limbi moderne 

- Domeniul : Literar –artistic 
- Activitate interactivă 

Preşcolarii grupelor 
Mijlocie A şi B 

Părinţi, Educatoare 
Şcolari C.N.V.A. Galaţi 

Sala de 
spectacole 
a Grădiniţei 

20 martie 2016 
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Ziua Greciei 
 

- vizionare dansuri greceşti 
- Disciplina: Cultural-artistic 

- Domeniul Arta 
- Dansuri tradiţionale greceşti 

Preşcolarii grupelor 
Mijlocie A şi B 

Părinţi, Educatoare 
Comunitatea Elena Galaţi 

Comunitatea elena 
Galaţi 

25 martie 2016 

Concurs „Cu Europa… la 
joacă - Europreşcolarul’’ 

- Concurs fără taxă;  
- Disciplina: Cultură şi civilizaţie; 

- Activitate educativă naţională - domeniul cultural-
artistic, culturi şi civilizaţii – fise de lucru individual 
corectate după un barem prestabilit de organizator 

Preşcolarii grupelor 
Mare A şi B 

Mijlocie A şi B 
Părinţi, Educatoare 

Editura Diana Piteşti 

Sala de grupa 
Grădiniţa 

Mai 2016 

La Mulţi Ani, Europa! 

- program artistic 
- Disciplina: Cultural-artistic 

- domeniul Arta 
- Interpretare de poezii, cântece şi microscenete 

Preşcolarii grupelor 
Mare A şi B 

Mijlocie A şi B 
Mica A,B,C 

Părinţi, Educatoare 
Şcoala Speciala „P.P. 

Neveanu” 

Sala de 
spectacole 
a Grădiniţei 

Mai 2016 

Europa prin ochi de copil 

- expoziţie cu vânzare – lucrări ale copiilor 
- Disciplina: Cultură şi civilizaţie; 

- Domeniul : artistico-plastic 
- Activitate caritabilă 

Preşcolarii grupelor 
Mare A şi B 

Mijlocie A şi B 
Părinţi, Educatoare 

Centrul Europe Direct Galaţi 

Grădiniţa 
Centrul Europe 

Direct Galaţi 
9 mai 2016 

Suntem copiii Europei 

- Concurs desene pe asfalt 
- Disciplina: Cultură şi civilizaţie 

- Domeniul : Cultural-artistic 
- Desene pe asfalt cu creta colorata 

Preşcolarii grupelor 
Mare A şi B 

Mijlocie A şi B 
Părinţi, Educatoare 

Centrul Europe Direct Galaţi 
C.M.S.N. Galaţi 

C.M.S.N. Galaţi 
Centrul Europe 

Direct Galaţi 
9 mai 2016 
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Parada costumelor 
europene 

- Defilare 
- Disciplina: Cultură şi civilizaţie 

- Domeniul : Cultural-artistic 
- Prezentarea costumelor specifice tarilor europene 

Preşcolarii grupelor 
Mare A şi B 
Mijlocie A 

Centrul Europe Direct Galaţi 
C.M.S.N. Galaţi 

C.M.S.N. Galaţi 
Centrul Europe 

Direct Galaţi 
mai 2016 

1 Iunie, 
Ziua copilului din tine! 

- concursuri sportive 
- Disciplina: Educaţie fizica 

- Domeniul : Educaţie fizica şi sport 
- Întreceri sportive, dansuri moderne 

Preşcolarii grupelor 
Mare A şi B 

Mijlocie A şi B 
Mica A,B,C 

Părinţi, Educatoare 
C.M.S.N. Galaţi 

C.M.S.N. Galaţi 
 

1 iunie 2016 

Săptămâna mobilităţii 
europene 

- activitate cu psihologul şcolar 
- Disciplina: Consiliere psihopedagogică 

- Domeniul : Psiho-social 
- Activităţi de consiliere şcolara 

Preşcolarii grupelor 
Mare A şi B 

Mijlocie A şi B 
Mica A,B,C 

Părinţi, Educatoare 
C.J.R.A.E. 

Sala de grupa 
Grădiniţa 

18-25 
septembrie 

2016 

Ziua Internaţionala a 
Drepturilor Copilului 

- lecţie deschisa 
- Disciplina: Consiliere psihopedagogică 

- Domeniul: Consiliere şi orientare şcolara 
- Activitate caritabila 

Preşcolarii grupelor 
Mare A şi B 

Mijlocie A şi B 
Părinţi, Educatoare 
Crucea Roşie Galaţi 

Sala de grupa 
Grădiniţa 

20 noiembrie 
2016 

Ziua Naţionala a României 

- program artistic 
- Disciplina: Cultural-artistic 
- Domeniul : Literar-artistic 

- Interpretare de poezii, cântece şi microscenete 

Preşcolarii grupelor 
Mare A şi B 

Mijlocie A şi B 
Mica A,B,C 

Părinţi, Educatoare 

Sala de 
spectacole 
Grădiniţa 

1 decembrie 
2016 
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NUME INSTITUŢIE: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „CODRUŢA” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Hora Prieteniei 

Fiecare grupa şi clasa de elevi participantă va 
alege o ţară europeană pe care să o reprezinte 

prin: steag, imn, port naţional, alte elemente 
specifice. 

Activitatea va presupune: întâlnirea participanţilor 
in curtea grădiniţei, prezentarea fiecărei ţări, 

realizarea horei prieteniei, realizarea de desene pe 
asfalt 

Preşcolarii grădiniţei 
„Codruţa” 

Elevi ai Şcolii nr.17 
„Nichita Stănescu” 

Grădiniţa cu P.P. 
„Codruţa” 

9.05.2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Micul cetăţean european Proiect despre diversitatea culturii europene Clasa CPA Şcoala Gimnazială nr. 5 Aprilie-mai 2016 

Împreună în Europa Concurs de desene, prezentări Clasa CPB Şcoala Gimnazială nr. 5 9 mai 2016 

Micii europeni Concurs de desene, prezentări Clasa IA Şcoala Gimnazială nr. 5 Aprilie-mai 2016 

Europa la noi acasă Prezentare de obiceiuri şi tradiţii Clasa IIA Şcoala Gimnazială nr. 5 8 Mai 2016 

Suntem în Europa! Concurs Clasa IIB Şcoala Gimnazială nr. 5 9 Mai 2016 

Europa, continentul meu! 
Prezentarea continentului, a ţărilor din UE cu 

obiceiuri şi tradiţii 
Clasa IIIA Şcoala Gimnazială nr. 5 8 Mai 2016 

Proiect eTwinning „To be 
Understood” 

Derularea activităţilor programate în cadrul 
proiectului 

Clasa IIIB Şcoala Gimnazială nr. 5 
Ianuarie – Mai 

2016 

Proiect „Şi nu-i era, zău, 
nimănui / în piept inima 

rece.” 
Proiect interşcolar Clasa VIA 

Şcoala Gimnazială nr. 5 
Şcoala Gimnazială nr. 3 
Şcoala Gimnazială nr. 7 
Şcoala Gimnazială nr. 9 
Şcoala Gimnazială nr. 

18 

Ianuarie – Mai 
2016 

Să cunoaştem Uniunea 
Europeană! 

Concurs interşcolar Clasele a V-a 
Şcoala Gimnazială nr. 5 
Şcoala Gimnazială nr. 9 

9 Mai 2016 

Proiectul „Călătorind în 
Europa” 

Concursuri, prezentări, recitări de poezie, 
interpretare de cântece 

Clasele CPA, IB, IIIA, 
IVA, VIA, 

Şcoala Gimnazială nr. 9 Aprilie-mai 2016 
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INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Proiect eTwinning 
Happy 2016 

Activităţile sunt menite sa celebreze bucuria fiecărui 
moment al noului an. 

Proiectul focalizează atenţia copiilor asupra aspectelor 
pozitive ale vieţii, încercând sa evidenţieze maniera in care 

toleranta şi comunicarea eficienta sunt aptitudini ale 
societăţii moderne şi care trebuie dezvoltate in mod 

raţional. 

Elevii clase a VII-a B 
Şcoala Gimnaziala 

nr. 7 
Parcursul anului 

2016 

Proiect eTwinning 
Once upon a time 

Adresat elevilor de clasa a IV-a, acest proiect aduce in 
prim plan lumea poveştilor din întreaga Europa. 

Jocul de rol, anecdota, macheta, pictura şi ficţiunea sunt 
doar unele dintre metodele care vor activa interesul celor 

mici. 

Elevii clasei a IV-a B 
Şcoala Gimnaziala 

nr. 7 
Parcursul anului 

2016 

Proiect educaţional –
CAERI 

Târg de mărţişoare 

Având ca slogan Prin mărţisor iţi dăruiesc o parte din 
sufletul meu, proiectul consta in vânzarea exponatelor 
dedicate sărbătorilor primăverii. Menţionam ca aceste 

exponate sunt efectuate de elevii din toate judeţele tarii. 

Proiectul încurajează creativitatea, abilităţile practice şi 
aptitudinea antreprenorială. 

Elevi gimnaziu şi 
preşcolari 

Şcoala Gimnaziala 
nr. 7 

Martie-2016 
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Între Dragobete şi 
Sfântul Valentin 
Intre tradiţie şi 

sincronism 

Încercând sa răspundă opoziţiei mai vechi dintre tradiţie şi 
mondenitate, activitatea este in măsură a da o faţeta 

actuala teoriei iniţiate de Eugen Lovinescu şi de a concilia 
intre nevoia justificata a păstrării patrimoniului cultural 
autohton şi necesitatea adaptării la spiritul european. 

Elevii claselor V-VIII 
Şcoala Gimnaziala 

nr. 7 
24 februarie 

2016 

Unitate în diversitate 
Drepturile copilului 

Această activitate este destinată în întregime viziunii 
globale asupra formării şi evoluţiei copiilor. 

Drepturile, dar şi îndatoririle acestora vor fi sintetizate 
printr-o sesiune de comunicări şi prin activităţi de tip 

dezbatere. 

Elevii claselor V-VIII 
Şcoala Gimnaziala 

nr. 7 
1 iunie 2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Spring day 
Activitate de informare despre U.E. in colaborare 

cu Centrul Europe Direct 
31 elevi 

Şcoala Gimnaziala 
„Mihail Sadoveanu” 

9-13 mai 2016 

Ziua Europei Activitate de informare despre U.E. 30 elevi 
Şcoala Gimnaziala 
„Mihail Sadoveanu” 

9-13 mai 2016 

Ziua limbii engleze Concurs cultura generală 25 elevi 
Şcoala Gimnaziala 
„Mihail Sadoveanu” 

23 aprilie 2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON COSTIN” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Conferinţă internaţională 
”Educaţie plus calitate – 

drumul spre Europa 2020” 

Promovarea valorilor pedagogice şi didactice noi la 
nivel european 

Strategii didactice inovatoare pentru formarea / 
dezvoltarea competenţelor de bază ale elevilor 

Cadre didactice, 
reprezentanţi ai 

comunităţii locale şi 
profesionale 

Şcoala Gimnazială 
”Miron Costin” 

18 iunie 2016 

”European Fair” 
Târg cu standuri ale ţărilor europene partenere în 

cadrul proiectului Erasmus + KA2- ”Eat Wise” 
Elevi, cadre didactice, 
părinţi, reprezentanţi 

Şcoala Gimnazială 
”Miron Costin” 

18-22 aprilie 
2016 

”Explorarea Europei prin 
basme populare” 

Copiii investighează şi dezbat originea celor mai 
cunoscute basme populare europene. Discuţie 

despre basme celebre scrise de: 
- Hans Christian Andersen (Crăiasa Zăpezii, Mica 

Sirenă), 
- Fraţii Grimm (Hansel şi Gretel, Cenuşăreasa), 

- Charles Perrault (Frumoasa din pădurea 
adormită), 

- Carlo Collodi (Pinnochio), 
- Edmondo de Amicis (Cuore), 

- Tolstoi (Rusia), 
- Creangă (România). 

Elevi din învăţământul 
primar, gimnaziu clasele 

V-VI, cadre didactice, 
bibliotecarul şcolii 

Biblioteca 
Şcoala Gimnazială 

”Miron Costin” 
9-13 mai 2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Agenţia de turism „ Şcoala 
Gimnazială Nr. 16” - Galaţi 

Proiectul se derulează pentru a doua oară in anul 
2016  şi consta in promovarea in cadrul şcolii a şase 

ţări membre ale U.E., prezentând: 
- tradiţiile, 

- obiceiurile, 
- bucătăria, 

- personalităţile, 
- alte elemente reprezentative 

pentru fiecare dintre ţările alese. Prezentarea se va 
realiza în cadrul unor standuri mobile amenajate de 
către elevi şi profesori în curtea şcolii pe parcursul 

întregii zile de 9 mai. 

Elevii claselor de 
gimnaziu 
Profesori 

Consilier educativ 

Curtea şcolii 9 mai 2016 

Suntem cetăţeni europeni 
Însemnătatea zilei de 9 mai – prezentare PowerPoint 

realizată pentru elevii claselor a II-a 

Elevii claselor a II-a A şi 
a II-a B 

Înv. Dinescu Loredana 
Înv. Andone Georgiana 

Sala de informatică 9 mai 2016 

Europa – Casa Noastră 
Realizarea unei expoziţii de desene cu tematică 

privind cunoaşterea poziţiei României în Europa , 
definirea conceptului de cetăţeni europeni 

Elevii clasei a IV-a A 
Înv. Pupu Violeta 

Holul şcolii 9 mai 2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Sufletul zidurilor 
Expoziţie de imagini şi materiale informative realizate 

de elevi in cadrul proiectului „Global Houses” in 
cooperare cu organizaţia „Kids Go Global” 

Elevii claselor a VI-a şi a 
VII-a 

Părinţi 
Muzeul Colecţiilor Ianuarie 2016 

Ziua bunăvoinţei şi a iubirii Dezbatere pe tema „Dragobete vs. Valentine’s Day” 
Reprezentanţi ai elevilor 

nivelului gimnazial 
Laboratorul 

multimedia al şcolii 
Februarie 2016 

 

Un aliment, un maestru, un 
copil şi o farfurie pot 

schimba lumea 
Concurs de gastronomie europeana 

Echipaje de elevi de la 
nivelul primar şi 

gimnazial 
Părinţi 

Sala de festivităţi a 
şcolii 

Martie 2016 

Calator prin Europa 
Concurs de postere, materiale informative şi 

videoclipuri 

Echipaje de elevi de la 
nivelul primar şi 

gimnazial 

Sala de festivităţi a 
şcolii 

Mai 2016 

Europa are forma 
creierului meu 

Lansarea volumului de poezie „Aceleaşi cuvinte” 
aparţinând elevei Ioana Scutaru, in ediţie bilingva 

Elevi 
Părinţi 

Librăria Humanitas Iunie 2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE  MUNTEANU” GALAŢI, 
STRUCTURĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 18 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Ziua Francofoniei Desene, postere 
Clase: VA, VI A, 

VII A, VII B, VIII A/20 
elevi 

Şcoala Gimnazială „Gh. 
Munteanu” Galaţi 

23.03.2016 

9 Mai – Ziua Europei 28 postere, numărul ţărilor membre U.E 
Clase: VI A, VII A, VII 

B/28 elevi 
Şcoala Gimnazială „Gh. 

Munteanu” Galaţi 
9 Mai 2016 

Ziua Europei 
Activitate informativa despre formarea U.E., 

mesaje de solidaritate, confecţionat steguleţe, 
postere 

Clase:  I A, II B, III A, III 
B, IV A, V A, 

VIII A/ 100 elevi 

Şcoala Gimnazială „Gh. 
Munteanu” Galaţi 

9 mai 2016 

Guvernarea Casei 
Europene 

Concurs – tema: „Instituţiile Uniunii Europene” 
Clasele a VII-a A şi VII-a 

B/12 elevi 
Şcoala Gimnazială „Gh. 

Munteanu” Galaţi 
15.02-9.05.2016 

Ziua  Europeana a 
Limbilor 

Poster Clasa a VIII-a A/27 elevi 
Şcoala Gimnazială „Gh. 

Munteanu” Galaţi 
26.09.2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 20 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Sunt european Concurs: Drepturile micului cetăţean european CLS. CP-IV 
Sala de festivităţi a 

şcolii 
9 mai 2016 

Nous sommes francophones 
Concurs de recitare poezii în limba franceză 

Realizare de postere 
CLS. V-VIII 

Sala de festivităţi a 
şcolii 

Biblioteca franceză 
24 martie 2016 

Unitate în diversitate Standuri de prezentare a statelor membre UE CLS. V-VIII Holul şcolii 9 mai 2016 

Secondary school learning 
STEM 

Proiect eTwinning despre utilizarea matematicii 
şi tehnologiilor în viaţa cotidiană 

CLS. VI-VII 
Online pe platforma 
live.etwinning.net 

An şcolar 2015-
2016 

The Enigma machine - How did 
Polish codebreakers help to 

win WW2 

Proiect eTwinning despre maşina de codat 
mesaje Enigma 

CLS. VIII 
Online pe platforma 
live.etwinning.net 

An şcolar 2015-
2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Europa in sărbătoare! 

Activităţi dedicate Zilei Europei: 

- desene pe asfalt, 

- realizare de postere, expoziţii, machete, 

- realizarea de mini-cărticele, 

- prezentări PowerPoint 

Elevii claselor primare 

Sala de festivităţi a 
şcolii 

Curtea şcolii 
Săli de clasa 

Mai 2016 

Ziua Francofoniei 

Realizarea unui panou uriaş 

Concursuri de ghicitori şi poezii in limba franceza 

Concurs mini-piese de teatru in limba franceza 

Elevii ciclului gimnazial 

Sala de festivităţi a 
şcolii 

Holul şcolii 
Săli de clasa 

Martie 2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

DATA 
ORGANIZĂRII 

Eminescu in limbile Europei 
- prezentare de traduceri ale poeziilor lui 

Eminescu in engleza, franceza şi germana 
Clasele IV -VIII Şcoala, sala de festivităţi 11 -15.01.2016 

Sf. Valentin şi Dragobetele 
- prezentare PowerPoint 

- realizare postere tematice 
Clasele V -VIII Şcoala, sala de festivităţi 15 -19.02.2016 

Traditia Mărţişorului la 
Români 

- prezentare / activitate interactiva 
- expoziţie de mărţişoare şi felicitări 

Clasele III -VII Şcoala, sala de festivităţi 1 -4.03.2016 

Săptămâna Francofoniei 

- Romanele lui Jules Verne - prezentare - 
Calator prin Franţa : Prezentarea unui tur 

imaginar al principalelor obiective turistice din 
Franţa - Ce este francofonia? Prezentare 

PowerPoint şi dezbatere 

Clasele IV -VIII Şcoala, sala de festivităţi 

Martie 2016 
(se continua in 

Săptămâna 
Şcoala Altfel) 

Sfantul Patrick, om şi 
legenda 

- prezentări PowerPoint 
- realizarea de postere şi discutarea unor 

simboluri culturale irlandeze 
Clasele V -VIII Şcoala, sala de festivităţi 15 -17.03.2016 

Sarbatori care înlătura 
barierele culturale: Tradiţii şi 
obiceiuri de Paste in Europa 

şi la noi 

- concurs religie 
- expoziţie de felicitări, desene şi obiecte 
confecţionate de elevi - dansuri populare 

Elevi, părinţi, cadre 
didactice 

Şcoala, sala de festivităţi 
Biserica 

Aprilie 2016 
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Săptămâna Europei 

- “9 mai Ziua Europei” - Prezentare PowerPoint 
şi expoziţie postere 

- dezbatere: ”Europa mea” in cadrul Consiliului 
Elevilor 

- expoziţie de desene cu simboluri culturale 
europene (costume, steaguri, etc.) 

- Prezentarea unui tur imaginar al obiectivelor 
turistice importante ale oraşelor Londra (în 

limba engleză), Paris (în limba franceză) ,Berlin 
(în limba germană), Roma etc. cu ajutorul 

fotografiilor / imaginilor / prezentărilor 
PowerPoint 

Elevi, părinţi, cadre 
didactice 

Şcoala, sala de festivităţi 5 -9 mai 2016 

Simboluri culturale şi tradiţii 
europene 

- Alcătuirea unui panou de prezentare a celor 
trei tari şi limbi moderne studiate in şcoala 

Elevi, părinţi, cadre 
didactice 

Şcoala 
Septembrie 

2016 

Uniunea Europeana la zi 
- Reactualizarea vechiului panou Comenius ca 
panou Erasmus+ cu informaţii adunate de elevi 

Elevi, părinţi, cadre 
didactice 

Şcoala 
Septembrie 

2016 

Ziua europeana a limbilor 
moderne 

- expoziţii fotografie / simboluri culturale / 
obiecte din diferite tari europene 

Clasele III -VIII Şcoala 
26 Septembrie 

2016 

Ziua Recunoştinţei, o 
sărbătoare a tolerantei 

- prezentare PowerPoint / dezbatere 
- realizare de postere / proiecte 

Clasele V -VIII Şcoala, sala de festivităţi 
24 Noiembrie 

2016 

Sărbători care înlătura 
barierele culturale: Tradiţii şi 

obiceiuri de Crăciun in 
Europa şi la noi 

- spectacol de colinde, dansuri populare 
- expoziţie de felicitări / desene şi obiecte 

confecţionate de elevi 
- piese de teatru 

Clasele I -VIII Şcoala, sala de festivităţi 
Decembrie 

2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

DATA 
ORGANIZĂRII 

Parteners in peace 
O activitate în parteneriat cu 5 ţări europene cu 

crearea unor povesti in colaborare 
Elevi 7-14 ani 

Şcoala Gimnazială Nr. 
29 Galaţi 

8 martie 2016 

How do you say it in.... ? 

Limbile definesc identităţi personale, dar fac parte 
în egală măsură dintr-un patrimoniu comun. Ele pot 
servi drept punte de legătură cu alţi oameni şi pot 
deschide calea către alte ţări şi culturi, promovând 

înţelegerea reciprocă. 

Elevi 7-14 ani 
Şcoala Gimnazială Nr. 

29 Galaţi 
26 septembrie 

2016 

European Youth Murals 
Realizarea unei picturi murale pe tema păcii 

respectând tradiţiile şi obiceiurile din tara fiecărui 
partener 

Elevi 7-14 ani 
Şcoala Gimnazială Nr. 

29 Galaţi 
1 iunie 2016 

Geograpical Information 
System(GIS) 

O activitate in parteneriat cu trei tari care 
presupune un studiu asupra problemelor de mediu 

din fiecare comunitate locala şi împărtăşirea de 
idei. Realizarea unei baze de date şi înregistrarea 

lor pe google. 

Elevi 7-14 ani 
Şcoala Gimnazială Nr. 

29 Galaţi 
22 aprilie 2016 

The world around us - 
season 

International cuisine; Cu „darurile” anotimpului 
toamna fiecare partener a conceput o reţetă 

tradiţională pe care a realizat-o la clasă şi a postat-
o pe platformă. La final, se va obţine o minicarte de 

bucate. 

Elevi 7-14 ani 
Şcoala Gimnazială Nr. 

29 Galaţi 
27 noiembrie 

2016 

Fii cetăţean european 
responsabil! 

Un concurs de desene privind respectarea 
legislaţiei europene 

Elevi 7-14 ani 
Şcoala Gimnazială Nr. 

29 Galaţi 
9 mai 2016 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/107179
https://live.etwinning.net/projects/project/86333
https://live.etwinning.net/projects/project/120528
https://live.etwinning.net/projects/project/120528
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

DATA 
ORGANIZĂRII 

Ziua internaţională a 
nonviolenţei în şcoală 

Dezbatere, 
Completare de chestionare 

Elevii clasei a VI a C, 
a VIIa B 

Prof. Carmen Sitaru 
Prof. Mihaela Paraschiv 

Şcoala 30.01.2016 

Ziua Internaţională a 
Femeii 

Concurs de poezie 

Elevii clasei a VI a C, 
III B, IIB, I C 

Prof.  Carmen Sitaru 
Inv. Aneta Calmuc 

Inv. Dimitria Navadaru 

Şcoala 08.03.2016 

La journee internationale 
de la Francophonie 

Vizionari de filme in limba franceza 
Concurs pe teme de cultura şi civilizaţie 

Elevii clasei a VII a B 
Prof. Mihaela Paraschiv 

Prof.  Carmen Sitaru 

Şcoala 20.03.2016 

9 Mai – Ziua Europei Dezbatere, concurs 

Elevii clasei a VIa C, 
a VII B, a IIIa B 

Prof.  Carmen Sitaru 
Prof. Mihaela Paraschiv 

Inv. Aneta Calmuc 

Şcoala 09.05.2016 

Ziua europeană a păsărilor 
/ Ziua parcurilor naţionale 

Concurs de postere 
Elevii clasei a VII a C, VIII A 

Prof. Mihaela Paraschiv 
Prof. Enciu Cateluta 

Şcoala 24.05.2016 

Ziua internaţionala a 
familiei 

Concurs de eseuri – FAMILIA MEA 
Elevii clasei a VIa C 
Prof.  Carmen Sitaru 

Şcoala 15.05.2014 



                                      

 

 
21 

 
 
 

NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

9 mai - Ziua Europei 

Încheiere protocol de colaborare între Şcoala 
Gimnazială „Mihai Viteazul” şi Şcoala Gimnazială Nr.1 

Rediu. 
Concurs de proiecte, sloganuri, chestionare, desene pe 

asfalt. 

Elevii celor două şcoli Localitatea Rediu 10 mai 

Ziua internaţională a 
Francofoniei 

Realizarea de creaţii poetice, expoziţii şi ateliere de 
creaţie culinară franceză. 

Elevii şcolii 
Şcoala Gimnazială 

„Mihai Viteazul” 
21 martie 

Proiect eTwinning 
Etapa I - realizarea de felicitări de Crăciun şi 

expedierea lor către elevii celorlalte şcoli participante. 

Elevii celor 5 şcoli 
implicate ( Franţa, 
România, Italia) 

Internet 2015-2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PUFAN” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Zilele Francofoniei 

Prezentare P.P.T. care sa surprindă informaţii esenţiale 
legate de: “Ce este Uniunea Europeana?” 

Simbolurile U.E.: drapelul, imnul, deviza, moneda, valorile 
U.E. etc. 

- elevi de le clasele a 
VII-a şi a VIII-a 

- sala multimedia 18.03.2016 

Ziua Europei 
- Program cultural-artistic: cântece in limba franceza; 

Concurs de desene: ”La belle France, la belle Roumanie" 

- Grupul vocal Allegretto” 
- elevi de la clasele V-

VIII 
- cantina şcolii 9 .05.2016 



                                      

 

 
23 

 

NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE BĂLCESCU” TECUCI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Ziua Francofoniei 
Scurtă prezentare a Francofoniei; prezentarea 

simbolurilor Franţei; Franţa - in imagini; prezentarea 
unei expoziţii de caligrame in limba franceza; 

75 elevi cl. 
I-VIII 

Bibliotecă 
Holul şcolii 

Sălile de clase 
21.III.2016 

9 Mai – Ziua Europei 
Se realizează panouri cu lucrări plastic ale elevilor, 

mape tematice, dezbateri 
Elevii claselor 

pregătitoare-VIII 
Sălile de clase 9.V.2016 

8 aprilie, Ziua 
internaţionala a romilor:  

“Meseriile tradiţionale ale 
înaintaşilor sunt şi ale 

noastre!” 

Dezbateri privind specificul acestor meserii - 
dificultăţi, avantaje, riscuri , împlinire profesionala, 

satisfacţii, disciplina care se impune la locul 
muncii...prezentări PPT 

Elevii claselor 
pregătitoare-VIII 

Sălile de clase 6.V.2016 

Diversitate culturală in 
Europa - Ziua Europeana a 
Limbilor / European Day of 

Languages 

The European Day of Languages (Ziua Europeană 
a Limbilor); Chestionar PowerPoint - European Day 
of Languages ; vizionare de film şi masă rotundă pe 

tema The Importance of Learning Foreign 
Languages (Importanţa învăţării limbilor străine) şi 

prezentare PowerPoint 

35 Elevi clasele V-VIII Biblioteca şcolii 23-25.IX.2016 

Fără prejudecăţi! 
Holocaustul 

Sunt derulate imagini referitoare la lagărul de 
exterminare de la Auschwitz 

Se prezintă câteva momente legate de 
exterminarea evreilor din România în timpul 

guvernării regimului antonescian, elevii încearcă să 
descopere măsurile luate de regimul antonescian 

împotriva evreilor . 

30 Elevi clasele V-VIII Biblioteca şcolii 9.X.2016 

Sărbătorile de iarnă – 
tradiţii şi obiceiuri la noi şi 

în ţările europene 

Expoziţie tematică, prezentare PPT, realizarea unui 
punct de documentare 

60 elevi cl. 
I-VIII 

Laboratorul de 
informatică 
Holul şcolii 

Sălile de clase 

14-20.XII.2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA „PROF. EMIL PANAITESCU” CUDALBI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Europeni la noi acasă 
Concurs interdisciplinar despre ţările membre 

UE 
180 elevi de gimnaziu 

Casa de cultura „Tache 
Avramescu” 

9 mai 2016 

Drepturi egale-şanse 
egale 

Proiect educaţional pentru iniţierea copiilor în 
spiritul valorilor democratice şi ale drepturilor 

lor 

100 elevi din clasele 
primare 

Biblioteca comunala 
Mănăstirea Gologanu 

Casa de cultura „Tache 
Avramescu” 

an şcolar 2015-
2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÎRŢĂNEŞTI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Francofonia şi valorile ei - 
Ziua Francofoniei 

Sesiune de prezentări PowerPoint, expoziţie, 
referate, panou tematic 

Elevii claselor V-VIII 
Biblioteca com. 

Fîrţăneşti 
21 martie 2016 

Suntem toţi copiii Europei 
- 

Ziua Europei Unite 

Expoziţii, panouri / mape tematice, program artistic, 
dezbateri 

Elevii claselor V-VIII 
Centrul de Zi, Primăria 

Fîrţăneşti 
9 mai 2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU RAREŞ” FRUMUŞIŢA 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Zilele Francofoniei 

Elevii clasei vor participa la un concurs intitulat „ Je fête la 
Francophonie avec mes amis”. Ei vor trebui să răspundă la 20 

întrebări specifice acestei zile. Echipa câştigătoare va fi 
premiată cu diplome. 

Elevii clasei a VIII-a Sala de clasă 21 Martie 2016 

Ziua Europei 

Elevii claselor vor fi împărţiţi în mai multe grupe. Fiecare grupă 
va trebui să realizeze un colaj sau o prezentare PPT(etc.) în 

care să prezinte tradiţii şi obiceiuri din una ţările Uniunii 
Europene. 

Elevii claselor V-VIII Sala de clasă 9 Mai 2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHIDIGENI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Sierpinski Carpet Project 

În cadrul proiectului iniţiat de profesorul universitar 
José Luis Rodríguez Blancas - Universitatea 

Almería, Spania, şcoala noastră este partener în 
realizarea celui mai mare covor Sierpinski ce va fi 
prezentat  la al 13-lea Congres International de 

Educaţie Matematică (ICME). 

Elevii Şc. Gimn. Nr.1 
Ghidigeni, respectiv 

elevii ţărilor partenere 

Şc. Gimn. Nr.1 
Ghidigeni, respectiv al 

13-lea Congres 
International de Educaţie 

Matematică, Hamburg 

Ianuarie – iulie 
2016 

 
24 – 31 iulie 

2016 

Ziua Europeană a 
Limbilor Străine 

Constă în expunere, dezbatere, program artistic 
Elevii Şc. Gimn. Nr.1, cl. 

V-VIII 
Şc. Gimn. Nr.1 Ghidigeni 25.09.2015 

Ziua Mondială a Educaţiei Dezbatere, concursuri 
Elevii Şc. Gimn. Nr.1, cl. 

I-VIII 
Şc. Gimn. Nr.1 Ghidigeni 05.10.2015 

Săptămâna Educaţiei 
Globale – Egalitatea 
trebuie să fie reală 

O serie de doisprezece activităţi realizate sub 
diferite forme: expunere, dezbatere, masă rotundă, 

ateliere de lucru, concursuri având cuvânt-cheie 
„prietenia” 

Elevii Şc. Gimn. Nr.1, cl. 
0-VIII 

Şc. Gimn. Nr.1 Ghidigeni 16-20.11.2015 

Suntem cetăţeni ai 
Europei! 

Expunere, evocare, program artistic 
Elevii Şc. Gimn. Nr.1, cl. 

IV-VIII 
Şc. Gimn. Nr.1 Ghidigeni 09.05.2015 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 INDEPENDENŢA 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

E.U. – Egalitate şi 
Unitate, şanse şi drepturi 

egale pentru toţi copiii 

Workshop. Pe parcursul derulării activităţii, membrii grupului 
ţintă vor participa la desfăşurarea unui exerciţiu de învăţare a 

cetăţeniei active / campanie de advocacy şi vor elabora 
materiale de promovare a valorilor comune europene şi a 

drepturilor copiilor. 

Elevi clasele VII - VIII Şcoală Februarie 2015 

Concurs „Spaţiul 
european ieri şi azi – 

societăţi, culturi, 
mentalităţi” 

Secţiunea 1. eseuri pe teme de istorie, geografie, cetăţenie 
activă, tradiţii şi aspecte ale spiritualităţii în spaţiul european 

Secţiunea 2. desene, colaje, grafică care sa evidenţieze 
identitatea europeană, cultura şi tradiţiile statelor din 

comunitatea europeană 

Elevi clasele P - VIII Şcoală 

Martie - aprilie 
2016 

30 aprilie - 
încheiere 
concurs 

Cetăţenia UE – drepturile 
dumneavoastră 

Workshop: Legislaţia europeană referitoare la drepturile 
cetăţeanului european; comentarii pe text legislativ. 

Elevi clasele VII - VIII Şcoală 9 Mai 2016 

Poveşti şi călătorii 
ilustrate 

Expoziţie de desene ale elevilor de la clasele P-IV 
(reprezentare în desene a unor poveşti, la alegere, din diferite 

ţări din Europa); 

Expoziţie jurnale de călătorii imaginare prin capitalele Europei 
- elevii claselor V – VI. 

Elevi clasele P - VII 
Căminul 
Cultural 

9 Mai 2016 

 



                                      

 

 
29 

 

NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MATCA 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Antisemitismul, o 
discriminare rasială ce a 

pătat istoria Europei 

Atragerea elevilor în activităţi pe echipe în funcţie 
de tipul de inteligenţă avut pentru realizarea unor 
produse de activitate şi însuşirea de către elevi a 

unei atitudini de toleranţă. 

elevi de la clasele 
a VII-a şi a VIII-a 

Şc. Gimnazială Nr.1 
Matca 
Corp A 

CDI 

23 martie 
2016 

Diversitate în unitate! 

Prezentarea unor informaţii în legătură cu ziua 
Europei ; 

- Implicarea elevilor în concursuri şi activităţi de 
creaţie. 

Elevi de la 
gimnaziu 

Şc. Gimnazială Nr.1 
Matca 
Corp B 

Sala de clasă 

9 mai 2016 

Prietenii Francofoniei 

- vizionare filme; 
- prezentare teatru; 

- cântece; 
- poezii. 

- elevii clasei VIII C ; 
- elevii clasei VI A; 
- elevii clasei V A; 
- elevii clasei V D 

Şc. Gimnazială Nr.1 
Matca 
CDI 

22-23 martie 
2016 

Suntem copiii Europei 

- prezentare PPT.; 
- explicarea importanţei zilei de 9 mai; 

- importanţa aderării României la U.E. şi data 
evenimentului; 

- enumerarea ţărilor care au pus bazele U.E.; 
- confecţionarea steagului U.E.; 

- realizarea unui portofoliu. 

elevi ai claselor 
pregătitoare C,B,D şi 
ai claselor I B, IV A 

Şc. Gimnazială Nr.1 
Matca 

Sala de clasă 
9 mai 2016 

Ziua Europei 
- prezentare PPT; 

- realizarea de creaţii plastice / practice 
elevii claselor I C, II A, 

cl. pregătitoare A 

Şc. Gimnazială Nr.1 
Matca 

Sala de clasă 
9 mai 2016 

Ziua Europei în istoria 
românilor 

- prezentare PPT; 
- parada steguleţelor; 
- realizarea de postere 

elevii clasei III B 
Şc. Gimnazială Nr.1 

Matca 
Sala de clasă 

9 mai 2016 

Europa, La Mulţi Ani! 
- prezentare PPT; 

- parada steguleţelor; 
- realizarea de postere 

elevii clasei III A 
Şc. Gimnazială Nr.1 

Matca 
Sala de clasă 

9 mai 2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 REDIU 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

9 mai - Ziua Europei 

Încheiere protocol de colaborare între Şcoala Gimnazială 
„Mihai Viteazul” şi Şcoala Gimnazială Nr.1 Rediu. 

Concurs de proiecte, sloganuri, chestionare, desene pe 
asfalt. 

Elevii celor două şcoli Localitatea Rediu 9 mai 

Ziua internaţională a 
Francofoniei 

Realizarea de creaţii poetice, expoziţii şi ateliere de 
creaţie culinară franceza. 

Elevii şcolii Localitatea Rediu 21 martie 

Proiect eTwinning 
ETAPA I- realizarea de felicitări de Crăciun şi expedierea 

lor către elevii celorlalte şcoli participante. 

Elevii celor 5 şcoli 
implicate (Franţa, 
România, Italia) 

Internet 2015-2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LASCĂR CATARGIU” SCHELA 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Holocaustul-comemorarea 
victimelor genocidului 

Evocarea evenimentului 

Referate 

Momente literare 

Elevii claselor V-VIII 
Cadrele didactice 

Director, 
Consilier educativ 

Părinţi 

Biblioteca şcolii 
Săli de  clasă 

27 ianuarie 

Ziua Francofoniei 
Sesiuni de poezie franceză 

Miniscenetă 

Elevii claselor V-VIII 
Cadrele didactice 

Director 
Consilier educativ 

Părinţi 

C.D.I. 
Biblioteca şcolii 
Săli de  clasă 

20 martie 

Ziua Europei 

Realizare colaj – steagurile statelor U.E. 

Recitare poezii în diferite limbi U.E. 

Moment artistic – dansuri 

Elevii claselor CP-VIII 
Cadrele didactice 

Director 
Consilier educativ 

Părinţi 

Săli de  clasă 
Curtea şcolii 

C.D.I. 
Biblioteca şcolii 

Laborator informatică 

9 mai 

Plurilingvism şi 
multiculturalitate 

Recitări  de poezii 

Miniscenetă 

Dansul diferitelor naţionalităţi 

Elevii claselor V-VIII 
Cadrele didactice 

Director 
Consilier educativ 

Părinţi 

C.D.I. 
Biblioteca şcolii 
Săli de  clasă 

26 septembrie 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA” SMÂRDAN 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

eTwinning project: 
A Teen Team in a 
Virtual Search for 
Common Ground 

Elevii vor comunica intr-un mediu de colaborare cu 
tineri ca ei înşişi din alte ţări europene pentru a găsi şi 
a discuta teme de interes comune, valori , speranţe şi 

preocupări de zi cu zi. 

Ei se vor angaja în mod eficient şi afectiv în activităţile 
de la clasă şi vor folosi instrumente TIC pentru a crea 

produse de grup . 

Elevii claselor a V-a –a 
VIII-a 

Şcoala Gimnazială „Sf. 
Cuv. Parascheva” 

2016 (6 luni) 

Finding a logo 
A crea un desen in Paint sau alte tehnici de artă şi cel 

mai votat devine logo-ul proiectului 
Elevii claselor a V-a –a 

VIII-a 
Şcoala Gimnazială „Sf. 

Cuv. Parascheva” 
Ianuarie 

Top 3 - Muzica/Jocuri/ 
Filme/gadget-uri 

Fiecare partener alege un subiect pentru discuţii şi 
elevii fac o listă cu cele mai populare filme / cântece / 

jocuri şi apoi au interviu cu partenerii lor şi apoi 
reviews cu cele mai populare filme / melodii / jocuri 

etc. 

Elevii claselor a V-a –a 
VIII-a 

Şcoala Gimnazială „Sf. 
Cuv. Parascheva” 

Martie 
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Magazine - Different 
and the Same: a 

Cultural Approach to 
the European 

Dimension 
 

Crearea numărului 5 al revistei create în timpul 
parteneriatul multilateral Comenius în 2010 la 

www.şcoalasmardan.ro  (la publicaţii). 

Revista îşi propune sa ofere şansa elevilor sa scrie şi 
sa citească articole / povestiri etc. in limba engleza 

scrise de elevi din alte scoli sau din alte tari, pe 
subiecte de interes general pentru adolescenţi cum ar 

fi călătoriile, jocurile video / on-line, cărţi, moda etc. 

Revista poate fi utilizată şi ca material auxiliar pentru 
diferite activităţi de Ziua Limbilor Străine, Halloween 
sau in Săptămâna Şcoala Altfel, sau in cadrul orelor 

de limba engleza. 

Scoli / colegii din Galaţi 
şi din tara, parteneri din 

proiecte europene 

Şcoala Gimnazială „Sf. 
Cuv. Parascheva” 

Mai 

Party 
Un carnaval / o petrecere la şcoală pentru prezentarea 
rezultatelor proiectului şi sărbătorirea culturii noastră 

europeane. 

Elevii claselor a V-a –a 
VIII-a 

Şcoala Gimnazială „Sf. 
Cuv. Parascheva” 

Iunie 

http://www.scoalasmardan.ro/
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR PAMFILE” ŢEPU 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Be a great volunteer 
Vizită cu ocazia Zilei Internaţionale a Bolnavilor la 

Centrul de copii cu dizabilităţi, Casa David & 
Austin, Frunzeasca 

Voluntarii şcolii 
Casa David & Austin, 

Frunzeasca 
11.II.2016 

Raţionalizează consumul 
de apă 

Dezbateri pe tema raţionalizării consumului de apă Elevii ciclului gimnazial 
În laboratorul de 

informatică 
22.III.2016 

What about us? Dramatizare, dans pe tema distrugerii planetei Elevii ciclului gimnazial 
Centrul cultural al 

comunei 
22. IV. 2016 

Şi noi suntem europeni! 
Dezbatere pe tema drepturilor cetăţeanului 

european, expoziţie de proiecte. 
Elevii şcolii Biblioteca comunală 9.V.2016 

Îţi ofer copilăria mea! Concurs de desene pe asfalt, dansuri, tombolă. Elevii şcolii În şcoală 1.VI.2016 

Ziua limbilor străine 
Prezentări ,,PowerPoint”, expoziţie Culturi şi 

civilizaţii europene, cântece, dramatizare. 
Elevii şcolii, ciclul 

gimnazial 
În şcoală. 26.09.2016 

Journée internationale 
des droits de l'enfant 

Jocuri de rol şi de improvizaţie pe tema încălcării 
drepturilor. Cunoaşterea lor. Dezbateri. Prezentări. 

Elevii şcolii, ciclul 
gimnazial. 

În şcoală. 20.XI.2016 
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Proiect educaţional – 
„Prietenia e sufletul 

egalităţii” 

Proiect educaţional desfăşurat în Săptămâna 
Educaţiei Globale. Activităţi : 

- Concurs de sloganuri şi afişe, 

- Banderola prieteniei (expoziţie vie), 

- Prietenia, legătura dintre suflete 
(dezbatere), 

- O comunicare nonviolentă, o comunicare 
eficientă (lectorat cu părinţii, în colaborare 

cu Poliţia Locală), 

- Prietenia în expresii şi imagini (concurs 
epistolar şi de desen), 

- Încrederea este secretul (jocuri de încredere 
realizate prin metoda animaţiei socio-

educative), 

- Minihandbalul copilăriei şi al egalităţii, 

- Manifestări ale prieteniei (şedinţe foto, 
expoziţie). 

Elevii şcolii, cadre 
didactice, părinţi. 

În şcoală, în Grădina 
Publică. 

16-27. XI. 2016 

Solidaritatea umană – 
victimă a societăţii de 

consum 

Discuţii cu ocazia Zilei Internaţionale a Solidarităţii. 
Dezbateri. Expoziţii. 

Elevii şcolii, ciclul 
gimnazial 

Şcoală, Biblioteca 
comunală. 

18.XII.2016 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DOAMNA NICA” VALEA MĂRULUI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Ziua Francofoniei 

Şcoala noastră realizează in fiecare an activităţi 
menite sa promoveze spiritul Francofoniei şi sa 

atragă pe elevi in studiul limbii şi culturii franceze. 

Anul acesta elevii vor avea ca activitate „La 
musique francaise” unde elevii vor asculta muzica 

franceza, vor cânta şi vor afla informaţii despre 
oameni de cultura romani din Franţa. 

Elevii claselor V-VIII 
Profesori 

Şcoala Gimnaziala 
,,Doamna Nica” 

24 martie 2016 

Sărbătoarea Europei 

Ziua Europei, 9 mai, sărbătoreşte pacea şi unitatea 
in Europa. Elevii vor avea de făcut prezentări PPT., 
un puzzle cu harta politica a Europei şi alte postere 

cu aceasta tema, realizând şi o expoziţie. 

Elevii claselor V-VIII 
Profesori 

Şcoala Gimnaziala 
,,Doamna Nica” 

9 mai 2016 

Copii pentru copii 

1 iunie este un prilej de a sărbători copilăria in 
orice colt de lume.Ca activităţi vor avea competiţii 

sportive, jocuri distractive şi transmiterea unui 
mesaj către toţi copii lumii şi salutul copiilor din 

toate tarile Uniunii Europene 

Elevii claselor CP-VIII 
Învăţători, profesori, 

părinţi 

Şcoala Gimnaziala 
,,Doamna Nica” 

1 iunie 2016 
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NUME INSTITUŢIE: COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

SES România 

Creşterea nivelului de calificare, îmbunătăţirea 
adaptabilităţii angajaţilor, îmbunătăţirea calităţii 
resurselor umane, prin programe de formare 
continua, cu finalitate in domeniul industriei 

panificaţiei, pentru a face fata cerinţelor actuale pe 
piaţa muncii. 

Elevii de la Colegiul de 
Industrie Alimentara 

“Elena Doamna”, Galaţi, 
împreună cu expertul 
Björn V. Zeddelmann 

Colegiul de Industrie 
Alimentară „Elena 
Doamna”, Galaţi 

Martie 2016 

Erasmus+ KA1 - VET 
learner and staff 

mobility 

 Derularea proiectului cu tema: 
Lucrători competitivi pe piaţa muncii europene în 

domeniile industriei alimentare şi alimentaţiei 
publice 

Doua fluxuri a câte 15 
elevi 

Consue Portugal, Setubal, 
Portugalia 

Grwp Llandrillo Menai, 
Rhos on Sea, Colwyn Bay, 

Wales, Marea Britanie 

28 martie-15 
aprilie 2016 

8 mai-28 mai 
2016 

Eco-şcoala 

 Colectarea deşeurilor de hârtie şi aluminiu 
acumulate în şcoală şi în familiile elevilor şi 

cadrelor didactice; 

 Ecologizarea şi înfrumuseţarea spaţiului şcolii şi 
a zonei din jur pentru a crea un ambient mai 

plăcut, mai sănătos; 

 Păstrarea titlului de Eco Şcoală şi a steagului 
verde. 

Toţi elevii Colegiului de 
Industrie Alimentara 

„Elena Doamna” 

Colegiului de Industrie 
Alimentara „Elena 
Doamna” Agenţia 

Naţională pentru Protecţia 
Mediului şi autorităţile 

locale. 

Permanent 
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ERASMUS + 
Use your Brain, 

Violence is Insane 
 

KA2 – Educaţie şcolară 

 Însuşirea atitudinilor şi dezvoltarea abilităţilor de 
prevenire a comportamentelor agresive în familie 

şi societate; 

 Reducerea comportamentelor agresive la şcoală; 

 Dezvoltarea abilităţilor elevilor de a identifica 
soluţii împotriva violenţei; 

Dezvoltarea şi promovarea valorilor democraţiei, 
egalităţii şi libertăţii de gândire; 

Elevii de la Colegiul de 
Industrie Alimentara 

“Elena Doamna”, Galaţi 
Grecia 

3rd Lyceum of Koropi 
Cipru 

Lykeio Aradippon - 

Vizita de lucru in 
CIPRU 

Lykeio Aradippon - Kypros 

31 ianuarie – 7 
februarie 2016 

eTwinning 
Orphan kids are not 

alone! 

Concurs de desene pe tema proiectului; 

Activitate „The First of June Together” – donaţie de 
prăjituri 

Activitate „Iepuraşul de Paşte” – donaţie de dulciuri 

Elevii de la Colegiul de 
Industrie Alimentara 

“Elena Doamna”, Galaţi 

Centrul de plasament 
„”Negru Vodă”, Galaţi 

 

Aprilie, 
Iunie 2016 

eTwinning 
Famous in literature 

Concurs de eseuri 

Înregistrare video cu recitaluri de poezie in limbi 
străine 

Prezentări PowerPoint pe teme de literatura 

Elevii de la Colegiul de 
Industrie Alimentara 

“Elena Doamna”, Galaţi 

Colegiul de Industrie 
Alimentară „Elena 
Doamna”, Galaţi 

2016 

eTwinning 
Spend time, don't 

waste time! 

Întâlnire de relaxare cu şah, cântecele de Crăciun 
şi recital de poezie 

Competiţii sportive 

Elevii de la Colegiul de 
Industrie Alimentara 

“Elena Doamna”, Galaţi 

Colegiul de Industrie 
Alimentară „Elena 
Doamna”, Galaţi 

2016 

eTwinning 
Our pride in literature 

Prezentări PowerPoint despre scriitori celebri 

Prezentări PowerPoint pe teme de literatura 

Elevii de la Colegiul de 
Industrie Alimentara 

“Elena Doamna”, Galaţi 

Colegiul de Industrie 
Alimentară „Elena 
Doamna”, Galaţi 

2016 

https://live.etwinning.net/projects/project/114050
https://live.etwinning.net/projects/project/114050
https://live.etwinning.net/projects/project/114579
https://live.etwinning.net/projects/project/118293
https://live.etwinning.net/projects/project/118293
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eTwinning 
Math is all around! 

Prezentări şi demonstraţii cu probleme distractive 
Elevii de la Colegiul de 

Industrie Alimentara 
“Elena Doamna”, Galaţi 

Colegiul de Industrie 
Alimentară „Elena 
Doamna”, Galaţi 

2016 

eTwinning 
Be part, let's celebrate 

maths in May 

Prezentare de exerciţii şi desene cu figuri 
geometrice 

Elevii de la Colegiul de 
Industrie Alimentara 

“Elena Doamna”, Galaţi 

Colegiul de Industrie 
Alimentară „Elena 
Doamna”, Galaţi 

2016 

eTwinning 
Learning and having 

fun at school 

Competiţii sportive 
„1 iunie” – jocuri distractive 

Halloween Party 

Elevii de la Colegiul de 
Industrie Alimentara 

“Elena Doamna”, Galaţi 

Colegiul de Industrie 
Alimentară „Elena 
Doamna”, Galaţi 

2016 

9 Mai - Sărbătoarea 
Europei 

Concursuri pe teme europene 

Parada steagurilor tarilor din UE 

Cunoaşterea istoriei UE 

Dezvoltarea spiritului de competitivitate 

Elevii de la Colegiul de 
Industrie Alimentara 

“Elena Doamna”, Galaţi 

Centrul Europe Direct, 
Galaţi 

9 Mai 2016 

Spring Day 2016 
Încurajarea elevilor şi cadrelor didactice să ia 

contact cu educaţia la nivel european 

Elevii de la Colegiul de 
Industrie Alimentara 

“Elena Doamna”, Galaţi 

Centrul Europe Direct, 
Galaţi 

2016 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/114838
https://live.etwinning.net/projects/project/114865
https://live.etwinning.net/projects/project/114865
https://live.etwinning.net/projects/project/118970
https://live.etwinning.net/projects/project/118970
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NUME INSTITUŢIE: COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAIL KOGĂLNICEANU’’ GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Simbolurile Uniunii 
Europene 

Prezentarea caracteristicilor simbolurilor UE 
Elevi ai claselor XII A, 

B.D 
CNMK 

Săptămâna 25-
29 ianuarie 

Les dix mots de la 
francophonie 

Atelier de creaţie literara 
Realizare colaje 

Elevi ai claselor IX 
A,B,C,D 

Biblioteca Franceza 
„Eugene Ionesco” 

Săptămâna 14-
18 martie 

Arta pentru Francofonie Prezentare momente artistice 
Elevi ai claselor XB, 

XIIA,B 
Elevi ai Liceului de Arte 

Teatrul Muzical „Nae 
Leonard” 

17 martie 

Poisson d’avril Prezentarea originii Zilei Păcălelii in Europa 
Elevi ai claselor IX C, E, 

F 
CNMK 1 aprilie 

Artele-n joc pe scena 
Festival regional de arte combinate destinat 

tinerilor francofoni 

Trupa de teatru 
francofon a CNMK 
Trupele de teatru 

francofon din alte scoli 
gălăţene şi din scoli din 

afara judeţului 

Teatrul Muzical „Nae 
Leonard” 

15-17 aprilie 

Femei celebre in 
matematica 

Prezentarea unor aspecte din activitatea 
celebrităţilor feminine in matematica 

Elevi ai claselor XB,C; 
XIB; XII,B 

CNMK 
Săptămâna 18-

24 aprilie 

Toleranta religioasa la 
nivel european 

Prezentarea marilor religii monoteiste şi a 
consecinţelor intolerantei religioase 

Clasa a IX –a F CNMK 
Săptămâna 9-

13 mai 
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Spring day – made in 
CNMK 

Concurs : prezentarea de către fiecare clasa din 
CNMK a unei tari europene 

Clasele IX-XII 
Centrul Europe Direct 

CNMK 
Săptămâna 9-

13 mai 

Freedom writers Atelier de creaţie literara Clasele IX-XII CNMK 
Săptămâna 9-

13 mai 

România europeana-
oameni, locuri, fapte 

Concurs naţional pe 3 secţiuni : voluntariat, 
scriere eseuri, grafica 

Publicarea unor articole pe platforma proiectului 
Clasele IX-XII 

Platforma proiectului - 
care se accesează la 
adresa quinx.info/rol 

Ianuarie-iunie 
2016 

ENO Environment Online 
Activitate de voluntariat în cadrul programului 

internaţional ENO Environment Online – plantare 
copaci 

300 elevi 
20 profesori 

Comunitatea locală: 
Serviciul Public 

Judeţean de 
Administrare al 

Domeniului Public şi 
Privat al Consiliului 

Judeţean  Galaţi 
(SPJADPP) 

Pădurea Gârboavele, 
CNMK 

Octombrie 
2015-aprilie 

2016 

World Teacher’s Day 

Evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea 
noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor 

acestora în formarea culturii, valorilor şi moralei 
unei societăţi 

Clasele IX-XII 
Locaţii specifice 

activităţilor propuse 
5 octombrie 

2016 

Cluburile de Iniţiativa 
Comunitara pentru Tineri 

IMPACT in context 
european 

Prezentarea programului educaţional IMPACT şi 
a faţetelor europene ale acestuia 

Consiliul elevilor CNMK 
Consiliul Judeţean al 

Elevilor 

 
Biblioteca Franceza 
„Eugene Ionesco” 

 
9 iunie 
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Ich parle english mereu 
Crearea de noi versuri pentru melodii celebre 

recurgând la alternarea de cuvinte ce provin din 
cele patru limbi vorbite in CNMK 

Clasele a XI-a 
A,B,C,D,E,F 

CNMK 26 Septembrie 

RIUF – The Romanian 
International University 

Fair 

Seminarii şi prezentări privind proceduri de 
admitere la universităţi din străinătate, surse de 

finanţare şi costuri de trai. 
Clasele a XI-a Galaţi, Bucureşti 

Ianuarie - 
decembrie 2016 

In spiritul educaţiei globale 
Ateliere, seminarii şi prezentări pe tematica 

propusa de Consiliul Europei pentru Săptămâna 
educaţiei globale -2016 

Clasele IX-XII CNMK Noiembrie 2016 

Supravieţuitorii Climei 

Proiect de educaţie ecologică, înscris în CAER, 
ediţia a V-a, al cărui scop este dezvoltarea 

comportamentelor şi atitudinilor civice de ocrotire 
a mediului ambiant şi promovarea conceptelor 

unui stil de viaţă durabil, structurat pe 
componente de natură ecologică, educativă şi 
socială cu scopul îmbunătăţirii calităţii mediului 

2310 elevi, 
200 profesori 

Galaţi şi în şcolile 
partenere din cele 8 

judeţe 

Martie - 
octombrie 2015 

Hour of Code 2015 
Eveniment,  introducere de o ora în ştiinţa 

computerului şi programare 
Clasele V-XII 

Laboratoare informatica 
CNMK 

Decembrie 
2016 
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NUME INSTITUŢIE : COLEGIUL NAŢIONAL “VASILE ALECSANDRI” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Atelier(e) de nonformal 

Workshop – participanţii vor fi instruiţi să aplice 
metode nonformale, se vor constitui echipe de 

organizare pentru fiecare metodă, în colaborare cu 
reprezentanţii unor ONG-uri. 

Coordonatori: prof. Daniela Nistor, prof. Cătălina 
Popa, 

Organizatori: Consiliul 
Elevilor din CNVA şi CED 

Galaţi 
Grup ţintă: elevi / profesori / 

părinţi interesaţi să 
organizeze activităţi de 
educaţie nonformală 

Amfiteatrul I. 
Tohăneanu 

25 februarie  – 
25 martie 2016 

Săptămâna Francofoniei 
2016 

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. 

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. 
Coordonator : prof. Oana-Nica Botezatu 

Grup ţintă : elevi de nivel 
gimnazial şi liceal 

 
Participanţi : elevii CNVA 

(clasele V-XII) 

Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri” 

din Galaţi 
(sala Amfiteatru) 

14 - 18 martie 
2016 

Clubul de arte combinate 
F.Y.I. C.N.V.A. : 

spectacol caritabil cu 
prilejul Sărbătorilor 

Pascale 
 

Cele 6 departamente ale clubului (muzică, teatru, 
dans, artă fotografică, film, handmade) sunt constituite 
din elevi dedicaţi şi implicaţi care îşi doresc să ajute, 

să dăruiască, să facă o schimbare în bine.  
Activităţile caritabile, de mobilizare / conştientizare, 
distractive vor contribui să redea "mozaicul" de arte. 

Coordonator : prof. Oana-Nica Botezatu 

Grup ţintă : elevi de nivel 
gimnazial şi liceal 

 
Participanţi : 

elevii CNVA (clasele V-XII) 

Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri” 

din Galaţi 
(sala Amfiteatru) 

 

14 aprilie 2016 
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Zilele Limbii Române 

Cercurile metodice ale profesorilor de limba română 
din Galaţi vor susţine o conferinţă / ateliere de lucru 
dedicate promovării culturii române în rândul tinerilor 
(întâlniri cu scriitori, prezentări de carte, dramatizări, 

flash-mob etc. ). 

Participanţi: elevi de 
gimnaziu şi liceu din Galaţi, 
reprezentanţi ai instituţiilor 

locale 

CNVA 
V.A. Urechea 

Centrul Cultural 
Librăria Humanitas 

18-20 aprilie 
2016 

Run ! Pense ! Gewinn ! 

Competiţie de găsire a ”comorilor” / indiciilor ascunse 
în diverse locuri din arealul precizat la înscriere. 

Indiciile sunt prezentate în 3 limbi (fr. engl. germ.) 

Organizatori: Consiliul 
Elevilor din CNVA 

Participanţi: elevi de cls.VII-
XII 

CNVA, Parcul 
Eminescu şi 
împrejurimi 

20 aprilie 2016 

CNVA Dezbate 

Clubul de dezbateri al colegiului va organiza un turneu 
de dezbateri în format WS şi KP (pentru începători). 

Vor fi antrenaţi şi elevi de gimnaziu, pentru a se 
familiariza cu formatul dezbaterilor academice. 

Organizatori: clubul CNVA 
Dezbate, clubul Străjerii 

Moldovei, Palatul Copiilor 
Grup ţintă: elevi de nivel 

gimnazial şi liceal 

Sălile 1/2/3 
Amfiteatrul I. 
Tohăneanu 

Palatul copiilor 

20-22 aprilie 
2016 

 
CNVA’s Inventors 

Concurs de invenţii ştiinţifice de tip ”science fair”, 
elevii pot prezenta pe echipe standuri cu experimente 

deosebite şi cel mai apreciat va fi premiat. 

Organizatori: Consiliul 
Elevilor din CNVA 

Participanţi: elevii de liceu şi 
gimnaziu 

Corpul Nou CNVA 
 

21 aprilie 2016 

 
 

CNVA’s Got Talent 

Fiecare elev îşi va arăta talentul ce îl diferenţiază de 
restul colegilor într-un concurs de talente. 

Organizatori: Consiliul 
Elevilor din CNVA 

Participanţi: elevii de liceu şi 
gimnaziu 

Amfiteatrul CNVA 
 

22 aprilie 2016 
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«À vous la parole !» 
 

Acţiunea are forma unei dezbateri care îşi propune : 

 Creşterea nivelului cunoaşterii tematicilor 
europene, încurajarea manifestării active a 

cetăţeniei europene şi motivarea elevilor 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. 

Coordonatori : prof. Oana-Nica Botezatu, prof. 
Georgeta Prada 

Grup ţintă : elevi de nivel 
liceal  (clasele IX-XII) 

 

Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri” 

din Galaţi 
(sala Amfiteatru) 

Mai 2016 

CNVA-ul prin ochi de 
copil 

Expoziţie vie realizată de elevii de gimnaziu, cu 
mesaje de promovare a importanţei şcolii în formarea 

copilului / adolescentului. 

Organizatori: Ambasadorii 
gimnaziului din CSE 
Participanţi: elevi de 

gimnaziu 

Corpul Nou 1-5 iunie 2016 

Clubul de arte combinate 
F.Y.I. C.N.V.A. : 

spectacol caritabil cu 
prilejul Zilei Internaţionale 

a Copilului 
 

Cele 6 departamente ale clubului (muzică, teatru, 
dans, artă fotografică, film, handmade) sunt constituite 
din elevi dedicaţi şi implicaţi care îşi doresc să ajute, 

să dăruiască, să facă o schimbare în bine.  
Activităţile caritabile, de mobilizare / conştientizare, 
distractive vor contribui să redea "mozaicul" de arte. 

Coordonator : prof. Oana-Nica Botezatu 

Grup ţintă : elevi de nivel 
gimnazial şi liceal 

 
Participanţi : 

elevii CNVA (clasele V-XII) 

Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri” 

din Galaţi 
(sala Amfiteatru) 

Iunie 2016 
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Gala Educaţiei 
Nonformale 

Festivitate de premiere a organizatorilor de activităţi 
nonformale şi extraşcolare din CNVA & a 

colaboratorilor. 

Organizatori: Consiliul 
Elevilor din CNVA 

Participanţi: membrii CSE, 
elevi organizatori de 

evenimente extraşcolare / 
nonformale, colaboratori 

Amfiteatrul CNVA 17 Iunie 2016 

Ziua Europeană a 
Limbilor 2016 la Colegiul 

Naţional “Vasile 
Alecsandri” 

Acţiunea îşi propune : 

1. sensibilizarea publicului cu privire la importanţa 
învăţării limbilor şi la diversificarea numeroaselor 

limbi învăţate, cu scopul de a favoriza 
plurilingvismul şi înţelegerea interculturală; 

2. promovarea bogăţiei diversităţii culturale şi 
lingvistice a Europei, menţinerea şi cultivarea ei; 

3. încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii, nu numai 
în contextul şcolar ci şi în afara acestuia, pe durata 
studiilor, pentru nevoi profesionale, dar şi din motive 
de mobilitate sau pentru petrecerea timpului liber şi 

pentru diverse schimburi. 

Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” din Galaţi va 
găzdui o serie de manifestări dedicate acestui 

eveniment : concurs de scurt-metraje, dezbateri, 
momente muzicale şi coregrafice. 

Coordonator : prof. Oana-Nica Botezatu 

Grup ţintă : elevi de nivel 
gimnazial şi liceal 

 
Participanţi : 

elevii CNVA (clasele V-XII) 

Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri” 

din Galaţi 

26 septembrie 
2016 
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NUME INSTITUŢIE: COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Multiculturalism în Europa Prezentare de portofolii, dezbatere 
Clasa 12B, prof. Anghel 

Xenia-Corina 
C.T.A.V. Galaţi 15.12.2015 

La Fracofête 
Imnul Francofoniei, puzzle 3D cu simboluri ale 

Franţei, concurs 

Clasele 9A, 9Ap, 10B, 
Prof. Zubaşcu Raluca 

Anamaria 
C.T.A.V. Galaţi 18.03.2016 

9 Mai, Ziua Europei Concurs de eseuri pe tema ”Unitate în diversitate” 
Clasele 9A, 9B, 10A, 10B, 

prof. Golat Ana-Maria 
C.T.A.V. Galaţi 6.05.2016 

Ziua Europei – Călător prin 
Europa 

Proiecte, referate, dezbateri 
Clasele 10A, 10B, 11A, XIV 

Aa prof. Cujbă Magda, 
Zubaşcu Raluca 

C.T.A.V. Galaţi 9.05.2016 

Valenţe tematice în 
literatura europeană 

Masă rotundă, dezbatere, prezentare de carte, 
filmuleţe, în parteneriat cu Biblioteca V. A. Urechia 

Clasele 9A, 9B, 10A, 10B, 
prof. Rusu Mariana 

prof. Codreş Carmen-Mariana 

Filiala Nr.2 a 
B.V.A.U. Galaţi 

10.05.2016 

Număr al revistei 
Contraste dedicat tematicii 

europene 

Articole de revistă, curiozităţi, concurs de eseuri şi 
de sloganuri pe teme europene 

Elevii şcolii, prof. Rusu 
Mariana 

prof. Codreş Carmen-Mariana 
C.T.A.V. Galaţi Mai 2016 
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NUME INSTITUŢIE: COLEGIUL TEHNIC „RADU NEGRU” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Europa – respect 
pentru un mediu 

durabil 

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Mediului oferă ocazia de analiza 
efectele negative ale acţiunilor umane asupra mediului şi 

măsurile ce trebuie să le întreprinse pentru a reface ceea ce s-
a distrus. 

Consumul durabil se referă la „a face mai mult şi mai bine, cu 
mai puţin” prin reducerea utilizării resurselor, reducerea 

degradării şi a poluării crescând în acelaşi timp calitatea vieţii 
pentru toţi. 

Elevii de la clasele cu profil protecţia mediului desfăşoară 
activităţi de ecologizare şi o dezbatere pe teme de mediu. 

Elevi, părinţi, profesori 
 

30 elevi din clasele a XI-
a de la profilul Protecţia 

mediului 

Colegiul Tehnic 
„Radu Negru” 

Galaţi 
februarie 2015 

Ziua Europeană a 
protecţiei datelor 

Scopul principal al sărbătoririi acestei zile este optimizarea 
gradului de conştientizare la nivel european a importanţei 
regulilor de protecţiei a datelor cu caracter personal şi a 

respectării drepturilor persoanele fizice. 

Elevii învăţă să utilizeze corect datele personale în mediul on-
line. 

Dezbaterea privind securitate datelor personale va conduce la 
o mai bună conştientizare a elevilor în modul de afişare a 

datelor personale. 

Elevi, părinţi, profesori 
25 elevi din clasele a IX-
a de la profilul Protecţia 
mediului şi informatică 

Colegiul Tehnic 
„Radu Negru” 

Galaţi 
Martie 2015 
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Zilele Francofoniei 

Luna martie este o lună trăită la maxim de către toţi francofonii 
care primesc în dar concerte, concursuri, expoziţii, spectacole 

de teatru. 

Elevii sunt implicaţi în activităţi prin care Francofonia 
înseamnă pace, înţelegere şi toleranţă, trei valori esenţiale ale 

umanităţii. 

Elevi, părinţi, profesori 
20 elevi din clasele a X-a 

de la profilul Protecţia 
mediului 

Colegiul Tehnic 
„Radu Negru” 

Galaţi 
20 Martie 2015 

Ziua Europei! 

Elevii alături de profesori vor fi antrenaţi în găsirea unor 
modalităţi adecvate de prezentare a problemelor actuale ale 

ţării noastre, a situaţiei politice, economice şi culturale în 
Europa. 

Se va realiza o mai bună înţelegere a informaţiilor pe care 
tinerii le primesc prin mijloace mass-media cu privire la 

Uniunea Europeană; 

Elevi, părinţi, profesori 
40 elevi din clasele a IX-

a 

Colegiul Tehnic 
„Radu Negru” 

Galaţi 
9 mai 2015 
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NUME INSTITUŢIE: COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Proiect „eTwinning 
„No Borders! No 

Conflicts!” 

Activităţi pe tema unei Europe unite şi a 
nonviolenţei 

- 50 de elevi 
- Parteneri europeni 

Platforma proiectului Februarie 2016 

Zilele Francofoniei 

Activităţi de informare 

Concurs tematic 

Vizionare videoclipuri în limba franceză 

- 50 de elevi 
Colegiul Tehnic „Traian 

Vuia” Galaţi 
17-18 Martie 

2016 

Proiect „Infoeuropa” Activităţi de informare 
- 50 de elevi 

- Centrul Europe Direct” 
Colegiul Tehnic „Traian 

Vuia” Galaţi 
Aprilie – mai 

2016 

Ziua Europei Activitate de informare - 25 de elevi 
Colegiul Tehnic „Traian 

Vuia” Galaţi 
9 Mai 2016 
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NUME INSTITUŢIE: LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Art pour Francophonie 

Aflat la a opta ediţie, spectacolul Art pour francophonie 

a devenit un eveniment cunoscut şi iubit de elevii 

gălăţeni, şi nu numai, dornici să-şi manifeste înclinaţiile 

artistice, creativitatea şi spiritul francofon, îmbinând 

armonios cele patru arte: muzica, teatrul, dansul şi 

pictura. 

Eveniment cultural, educativ şi social, reuneşte în 

fiecare an minim de 100 de elevi implicaţi în spectacol 

(din municipiul Galaţi şi din judeţ), cel puţin 15 profesori 

de franceză şi alte discipline, şi alţi 300 participanţi 

(elevi, părinţi, profesori, reprezentanţi mass-media, 

reprezentanţi ai comunităţii locale) ca spectatori. 

Beneficiarii direcţi sunt profesorii şi elevii, iar 

beneficiarii indirecţi sunt spectatorii şi întreaga 

comunitate locală. 

100 elevi / 20 profesori / 
300 persoane public 

Amfiteatrul Liceul de 
Arte 

20 martie 2016 

Festivalul de teatru 
”Artele în joc pe scenă” 

Festival de teatru în limba franceză pentru liceeni, care 

încearcă să îmbine teatrul cu alte arte respectând 

armoniile limbii lui Voltaire 

6 elevi/2 profesori Teatrul Muzical 
Martie / aprilie 

2016 
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Le festival des lyceens et 
des apprentis 

Festival organizat de Regiunea Aquitaine, Franţa, unde 

un grup de elevi instrumentişti din şcoala noastră sunt 

invitaţi să participe integrându-se într-o orchestră 

internaţională alături de alţi tineri din Europa. 

5 elevi / 1 profesor Bordeaux, Franţa Mai 2016 

Schimb de elevi 

De trei ani liceul nostru realizează un schimb reciproc 

de 2 elevi cu liceul partener Jean Renou din La Reole, 

Franţa, pentru o lună. 

2 elevi La Reole, Franţa 
Februarie - mai 

2016 

Le festival „Le printemps 
de la musique lyceenne” 

Participarea unei trupe de muzică rock formată din 

elevi ai liceului nostru la festivalul de muzică organizat 

de liceul partener Jean Renou din La Reole, Franţa 

4 elevi / 1 profesor La Reole, Franţa mai 2016 
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NUME INSTITUŢIE: LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION MEHEDINŢI” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOCATIE 
DATA 

ORGANIZĂRII 

 Ziua Europeană a Limbilor 
Dezbatere pe tema: „De ce este important sa cunoaştem cel puţin o 

limba străină?” 
Elevii şcolii Şcoala 26 septembrie 

Erasmus+ pentru tineri 
Informarea elevilor despre acţiunile cheie ale programului european 

Erasmus + 
Elevii şcolii Şcoala Noiembrie 

Uniunea Europeană: 
istorie, tradiţii şi diversitate 

culturală 
Prezentare PowerPoint şi concurs Elevii şcolii Şcoala Ianuarie 

Cetăţenie europeană 
Informarea elevilor despre principalele drepturi şi obligaţii pe care le 

au cetăţenii europeni 
Elevii şcolii Şcoala Martie 

Ziua Europei 
Prezentare PowerPoint – informare despre cum s-a constituit 

Uniunea Europeana, principalele însemne şi tarile care alcătuiesc 
U.E.- concurs, desene 

Elevii şcolii Şcoala Mai 

Scrierea de proiecte cu 
finanţare europeana din 

programul Erasmus+ 

Formarea a doua echipe in vederea scrierii a doua parteneriate 
strategice europene din axa prioritara 2 

Profesorii şi elevii 
şcolii 

Şcoala 
Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Cum mă angajez în U.E.? 
Informarea elevilor despre cum pot sa se angajeze in una din tarile 

europene 
Elevii şcolii Şcoala 

Iunie 
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NUME INSTITUŢIE: LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVIŢĂ” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Spring Day Organizarea fazei locale a concursului Clasele de liceu LER Martie 

Mobilităţi cadre didactice 
Erasmus+ 

Participare la cursuri de formare la nivel european 
în cadrul proiectului” Educaţia formativă şi incluzivă 
prin instrumente şi strategii didactice inovatoare” – 

Erasmus+ , KA1. 

12 cadre didactice UE 
Ianuarie-

decembrie 

Ziua Europeană a 
Limbilor 

Activităţi demonstrative 60 elevi LER 26 sept 

Ziua Europei Careu 950 elevi LER 9 mai 
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NUME INSTITUŢIE: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. ANDREI” GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

DATA 
ORGANIZĂRII 

Proiect eTwinning - My 
Wonderful School Life 

Momente, filme, înregistrări ale unor activităţi care 
promovează imaginea şcolii la nivel naţional şi 

internaţional 
Elevi clasa a XI-a Platforma eTwinning 

Octombrie 2015 
– mai 2016 

Proiect eTwinning - Box 
of Experiments 1.0 

Experimente de chimie filmate şi traduse in limba 
engleza; proiect în care elevii lucrează în echipe 

experimente puse la dispoziţie de membrii 
echipelor formate în celelalte şcoli partenere 

Elevi clasa a X-a Platforma eTwinning 
Octombrie 2015 

– mai 2016 

Proiect eTwinning - Les 
ailes de l’enfance / The 

childhood’s wings / 
Aripile copilăriei 

Schimb de idei pentru activităţi la clasele de şcolari  
, dar şi promovarea activităţilor desfăşurate în şcoli  

la serbări, în excursii etc. 

Elevi învăţământul 
primar 

Platforma eTwinning 
Octombrie 2015 

– mai 2016 

Proiect eTwinning - Euro-
Tradition Club 

Proiect care are la bază promovarea tradiţiilor şi 
culturii naţionale. 

Elevi clasa a X-a Platforma eTwinning 
Noiembrie 2015 

– mai 2016 

Proiect Naţional – 
eTwinning- o comunitate 

de învăţare 

Proiect în doua etape : workshop şi simpozion. Are 
la bază schimbul de bune practici în domeniul 
proiectelor europene eTwinning şi Erasmus +. 

Elevi şcoli  participante 

Platforma eTwinning 
Seminarul Teologic 
Ortodox „Sf. Andrei” 

Galaţi 

Ianuarie - mai 
2016 

Proiect Interjudeţean 
Interdisciplinar 

FrancArtistes en Herbe 

Promovarea valorilor culturii şi poeziei franceze în 
rândul educabililor şi al comunităţii locale prin 
dezvoltarea competenţei de comunicare într-o 

limbă de circulaţie internaţională (limba franceză)  
şi stimularea potenţialului artistic-creativ al elevilor. 

Elevi şcoli  participante 
Seminarul Teologic 
Ortodox „Sf. Andrei” 

Galaţi 

Februarie – 
iunie 2016 
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Mother’s Day Scrisori către mama 
Elevi învăţământul 

primar 

Seminarul Teologic 
Ortodox „Sf. Andrei” 

Galaţi 
Martie 2016 

Haiku noi Picnic şi poezie în limba franceză Elevi liceu 
Seminarul Teologic 
Ortodox „Sf. Andrei” 

Galaţi 
Martie 2016 

Easter Day / Les Paques Tradiţii şi obiceiuri europene 
Elevi învăţământul 

primar 
Elevi clasa a IX-a 

Seminarul Teologic 
Ortodox „Sf. Andrei” 

Galaţi 
Aprilie 2016 

Shakespeare Day Teatru şi corespondenţă Elevi clasa a IX-a 
Seminarul Teologic 
Ortodox „Sf. Andrei” 

Galaţi 
Aprilie 2016 

Children’s Day Basme de prin lume adunate 
Elevi învăţământul 

primar 

Seminarul Teologic 
Ortodox „Sf. Andrei” 

Galaţi 
Iunie 2016 

Ziua limbilor europene Concurs de afişe Elevi liceu 
Seminarul Teologic 
Ortodox „Sf. Andrei” 

Galaţi 

26 septembrie 
2015 

Thanksgiving Day Lectură şi discuţii Elevi clasa a IX-a 
Seminarul Teologic 
Ortodox „Sf. Andrei” 

Galaţi 
Noiembrie 2016 

Letters to Santa 
Christmas Carols 

Concurs de scrisori şi colinde 
Elevi învăţământul 

primar 

Seminarul Teologic 
Ortodox „Sf. Andrei” 

Galaţi 

Decembrie 
2016 
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NUME INSTITUŢIE: COLEGIUL NAŢIONAL DE AGRICULTURĂ ŞI ECONOMIE TECUCI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Să cunoaştem Europa! 

Proiect educaţional local ce cuprinde 3 activităţi 
educative extracurriculare pe teme europene: 

Europa - cheia tuturor posibilităţilor ! 

Sunt european - am drepturi ! 

Documentele europass ! 

60 elevi Sala de festivităţi 6 mai 2016 

La fete de la 
Francophonie 

Activitate educativă extracurriculară dedicată Zilei 
Internaţionale a Francofoniei prin care se fac 

cunoscute valorile culturale ale limbii franceze, 
solidaritatea şi deschiderea spre dialog. 

60 elevi Sala de festivităţi 20 martie 2016 

Ziua Europei ! 

Activitate desfăşurată în cadrul Consiliului elevilor ai 
şcolii privind marcarea Zilei Europei. 

Elevii vor prezenta materiale, referate pe diferite teme 
europene: moneda europeană, documente europene, 

legislaţie europeana, etc. 

90 elevi Sala de festivităţi 9 mai 2016 

Drepturile şi obligaţiile 
cetăţeanului european 

Activitate educativă extracurriculară ce îşi propune 
dezbaterea legislaţiei privind drepturile şi obligaţiile 

cetăţeanului european 
30 elevi Sala de clasa 3 aprilie 2016 
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NUME INSTITUŢIE: COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ TECUCI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Circulaţia persoanelor in spaţiul UE Informare, dezbatere 
Elevii clasei a IX-a F 

Prof. Corpaci Paraschiva 
C.D.I. Ianuarie 2016 

Călătorie prin ţările Europei Prezentare de proiecte 
Elevii clasei a XII-a E 
Prof. Drăguţu Persida 

Laborator 
multimedia 

Februarie 2016 

Europa, casa noastră 
Instituţiile UE 

Informare, prezentări multimedia 
Elevii clasei a IX-a D 

Prof. Ioniţă Doina 
Laborator 
multimedia 

Martie 2016 

Călătorie virtuală prin capitalele 
Europei 

Prezentări 
Elevii clasei a X-a C 
Prof. Chetronie Jujău 

Valentina 
C.D.I. Aprilie 2016 

Europa ta, viitorul tău! Masă rotundă 
Elevii clasei a XII-a F 

Prof. Vechiu Luiza 
C.D.I. Mai 2016 

Trenul Europei Expoziţie de fotografii 
Elevii clasei a VIII-a A 

Prof. Tiron Viorica 
Colegiu Mai 2016 

Marea familie a Europei Atelier de lucru, concurs de epigrame 
Elevii clasei a V-a A 

Prof. Precupanu Monica 
Colegiu Mai 2016 

UE – tradiţie, diversitate culturală şi 
valori 

Prezentări multimedia, piesă de teatru 
Elevii clasei a IX-a C 

Prof. Marin Oana 
C.D.I. Iunie 2016 
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NUME INSTITUŢIE: COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TECUCI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Împreună facem 
Internetul mai bun – Ziua 

Siguranţei pe Internet 

Ateliere de lucru pe tema utilizării într-un mod mai 
sigur şi responsabil a tehnologiei on-line şi a 

telefoanelor mobile, precum şi a pericolelor navigării 
nesupravegheate pe Internet. 

Elevii CNSH 
Profesorii diriginţi 

 
CNSH Februarie 2016 

Proiect european de 
parteneriat strategic în 
domeniul şcolar (KA2) 

„We are the world, we are 
the children” 

 

Proiectul, desfăşurat pe durata a doi ani, are ca scop 
sensibilizarea tinerei generaţii privind importanţa unei 

atitudini de implicare în societate, de toleranţă şi 
deschidere faţă de celelalte culturi europene, pornind 

de la poveşti de succes despre copii care au 
schimbat lumea. 

Principalele activităţi din 2016 vor fi: 

Două Schimburi de elevi pe termen scurt în Croaţia, 
respectiv Lituania, în vederea desfăşurării unor 

activităţi de învăţare, workshopuri, forumuri, discuţii, 
lecţii de istorie, educaţie civică, limba engleză, limbă 

maternă, toate în strânsă legătură cu tema 
proiectului. 

Amenajarea panoului tematic „Living History”. 

Redactarea cărţii electronice educaţionale „Şi copiii 
pot schimba lumea” 

Activităţi de diseminare a activităţilor proiectului la 
nivelul şcolii, a comunităţii locale şi regionale, precum 

şi la nivel naţional prin participarea la conferinţe / 
simpozioane tematice. 

24 elevi de gimnaziu 
Cadrele didactice din 

echipa de 
implementare 

Alte cadre didactice 
Membri ai comunităţii 

locale şi judeţene 
Invitaţi 

Instituţiile şcolare ale 
ţărilor partenere 

(Lituania, Croaţia) 
CNSH Tecuci 

 

Ianuarie-iunie 
2016 
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Celebrating Europe Day 

Expoziţie de desene, postere, fotografii, concurs de 
eseuri, concurs de cunoştinţe, prezentarea ţărilor UE. 

Fiecare clasă va alege o ţară europeană şi va 
prezenta simbolurile naţionale, portul popular şi 

tradiţiile acesteia. 

Elevii claselor de 
gimnaziu şi liceu 

CNSH Mai 2016 

 
Francophonie, 

francofolie – proiect 
educaţional local 

 

Proiectul are drept scop sensibilizarea elevilor şi a 
comunităţii locale în ceea de priveşte valorile şi 

simbolurile culturii şi civilizaţiei francofone. 

Expoziţie de desene pe tema celor 10 cuvinte ale 
Francofoniei 

Concurs de cunoştinţe despre Francofonie 

Spectacol de muzică, teatru, dans şi poezie 

Activităţi de voluntariat 

Prezentări PPT, dezbatere pe tema Francofoniei în 
Europa 

Ateliere de lectură, expoziţie de carte francofonă 

Elevii CNSH şi cei din 
şcolile partenere 

Profesori de limba 
franceză 
Părinţi 
Invitaţi 

Biblioteca Municipală 
Ştefan Petică 

Casa de Cultură Tecuci 
CNSH Tecuci 

Martie – august 
2016 

Ziua Limbilor Europene 

Activităţi de promovare a diversităţii lingvistice, a 
importanţei învăţării limbilor străine: 

- dezbateri, 

- ateliere de lectură, 

- expoziţie de postere, 

- jocuri. 

Elevii CNSH 
Profesori de limbi 

moderne 
CNSH 

Septembrie 
2016 
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Ziua educaţiei 
nonformale 

Activităţi de promovare a educaţiei nonformale ca şi 
completare a educaţiei formale: jocuri, ateliere 

creative, expoziţii, dezbateri. 

Elevii vor fi încurajaţi să participe la cât mai multe 
activităţi nonformale pentru a-şi dezvolta: 

- spiritul de observaţie, 

- abilităţile de autocunoaştere şi 
intercunoaştere, 

- perspicacitatea, 

- spiritul de echipă 

şi multe alte laturi ale personalităţii şi abilităţi 
necesare în societatea modernă. 

Elevii CNSH 
Profesori de limbi 

moderne 
CNSH Octombrie 2016 

Săptămâna Educaţiei 
Globale 

Activităţi de conştientizare a faptului că trăim într-o 
lume globalizată şi a rolului nostru ca cetăţeni ai 

acestei lumi: 

- dezbateri, 

- prezentări PPT, 

- ateliere de creaţie, 

- mese rotunde, 

- jocuri, 

- expoziţii, 

- referate. 

Elevii CNSH 
Cadre didactice 

 
CNSH Noiembrie 2016 
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NUME INSTITUŢIE: LICEUL TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU” TÂRGU BUJOR 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Ziua Europei 
Informarea şi familiarizarea elevilor cu privire la 

importanţa zilei de 9 Mai 
Panouri tematice, concursuri, expoziţii desene 

Elevii claselor V - XII Săli de clasa 9 Mai 

Europa, La Mulţi Ani! Materiale informative, expoziţii desene, concursuri Clasa pregătitoare Sala de clasa 9 Mai 

Ziua Europei in istoria 
romanilor şi in istoria 

Europei 
Dezbateri, concursuri, prezentări PowerPoint Elevii claselor IX- XI Sala de clasa 9 Mai 
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NUME INSTITUŢIE: LICEUL TEHNOLOGIC „PAUL BUJOR” BEREŞTI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPA
NŢI 

LOCAŢIE 
 

DATA 
ORGANIZĂRII 

Să descoperim 
Europa 

Concurs interdisciplinar Concursul se adresează 
elevilor de gimnaziu. Fiecare clasă este invitată să se 

înscrie la concurs, fiind reprezentată de echipe alcătuite 
din 3 elevi. Concursul va avea trei probe. Probele de 

concurs vor fi: 

1. Prezentarea unui desen cu tema Uniunea Europeană 
, pe care elevii l-au conceput în prealabil – 10 minute; 

2. Selectarea şi prezentarea unor informaţii 
reprezentative pentru una dintre ţările membre ale 

Uniunii Europene într-o formă aleasă de ei – 15 min.; 

3. Proba de cunoştinţe pe tema Uniunii Europene 

Jurizarea concursului va fi realizată de profesorii invitaţi. 
La finalul activităţii, elevii vor prim diploma. 

18 elevi de gimnaziu 
Liceul Tehnologic Paul 

Bujor 
9 mai 2016 

Découvrons la 
Géographie de la 

France! 

Elevii înscrişi la concurs participa individual cu un eseu 
redactat în limba franceză şi în limba română cu tema 

SOUVENIRS DE FRANCE în care vor povesti o călătorie 
într-o regiune din Franţa, la alegere, pe care o vor 

prezenta din punct de vedere geografic: aşezare, relief, 
climǎ, hidrografie, vegetaţie, populaţie, oraşe, economie, 
obiective turistice. La acest eseu, elevii vor realiza pe o 

altă pagină o hartă a regiunii alese. 

4 elevi de la clasele 
de liceu 

Liceul Tehnologic Paul 
Bujor 

Liceul Teoretic Nicolae 
Iorga, Brăila 

1 octombrie 
2015- 

6 decembrie 
2015 
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Arts pour 
francophonie 

Elevii coordonaţi de cadre didactice vor realiza un program 
artistic pe care îl vor prezenta in cadrul Festivalului 

Judeţean organizat de Liceul de Arta Dimitrie Cuclin Galaţi 
15 elevi 

Liceul Tehnologic Paul 
Bujor 

Liceul de Arta Dimitrie 
Cuclin Galaţi 

1 octombrie 
2015- 20 martie 

2016 

Protegez la nature! 

Elevii formează grupe de 2 - 4 persoane şi colaborează 
pentru crearea unei lucrări, alegând mijlocul artistic de 

prezentare şi materialele pe care le vor folosi. 

Fiecare grupă de elevi va fi coordonată de maxim 2 
profesori ce-i vor ajuta să găsească materialele necesare 

şi-i vor îndruma pe parcursul realizării lucrării. 

Fiecare grupă participă cu o singură lucrare. 

Modurile de prezentare a lucrării pot fi: pictură, sculptură, 
prezentare (Microsoft PowerPoint), fotografie, audio sau o 

combinaţie între modalităţile enumerate. 

Fiecare lucrare trebuie să fie însoţită de un material scris 
care să o descrie, în proză sau versuri. Prin acesta elevii 
trebuie să-şi pună în valoare propriile idei de protejare a 

naturii. 

Materialul scris nu trebuie să depăşească 200 de cuvinte. 

Prezentările Microsoft PowerPoint vor avea maxim 15 
slide-uri. 

Durata prezentărilor audio sau video este de maxim 5 
minute. 

Orice material scris sau audio va fi în limbile franceză şi 
română. 

2 grupe x 4 elevi = 
8 elevi clasa a IX-a 

Liceul Tehnologic Paul 
Bujor 

Liceul Teoretic Henri 

Coandă”, 

Fundaţia PRO Henri 

Coandă, Craiova 

 

1 octombrie 
2015- 27 

noiembrie 2015 
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NUME INSTITUŢIE: ŞCOALA POSTLICEALĂ „CHRISTIANA”  GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 

Siguranţa traficului pe 
Internet 

Activitate realizată în parteneriat cu Poliţia Judeţului Galaţi 
– Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii în 
scopul atenţionării asupra pericolelor asociate traficului pe 
Internet, atât în ceea ce-i priveşte pe elevii – tineri, cât şi 

pe elevii - părinţi 

60 elevi 

Şcoala Postliceală 
„Christiana” Galaţi 
Strada Ştiinţei, nr. 

119 

Ianuarie 2016 

„Christiana” deschide 
porţile Akademiei Auxila 

Germania 

Diseminarea informaţiilor privind experienţa acumulată în 
stagiile de practică geriatrică valorizate într-un context 

transnaţional modern desfăşurate în cadrul parteneriatului 
cu PKZ Pflege-Kompetenz- Zentrum şi cu Auxila GMEH& 

CO. KG. 
Informare, consiliere şi orientare profesională 

300 elevi 
 

Şcoala Postliceală 
„Christiana” Galaţi 
Strada Ştiinţei, nr. 

119 

Februarie 2016 

Asistentul medical în 
Europa 

Seminar de informare,  consiliere şi orientare profesională 
cu prezentarea unor Exemple de bună practică: absolvenţi 

ai Şcolii Postliceale „Christiana” angajaţi în Europa 
100 elevi 

Şcoala Postliceală 
„Christiana” Galaţi 
Strada Ştiinţei, nr. 

119 

10.03.2016 

Mereu tânăr, mereu activ 

Diseminare informaţii implementare proiect „Mereu tânăr, 
mereu activ” – finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în 
parteneriat cu Fundaţia Împreună şi Fundaţia Principesa 

Margareta a României. 
În acest proiect  25 de voluntari activi au organizat şi 

desfăşurat activităţi medico-sociale destinate vârstnicilor  
cu dificultăţi socio-economice din Municipiul Galaţi; aceştia 

au acordat îngrijiri medicale la domiciliu şi activităţi 
integrate (educaţie pentru sănătate) la  Centrul de zi al  

Fundaţiei  Împreună 

100 elevi 

Şcoala Postliceală 
„Christiana” Galaţi 
Strada Ştiinţei, nr. 

119 

3.06.2016 

Politica de sănătate a 
Uniunii Europene 2014 – 

2016 

Seminar de informare realizat în parteneriat cu Centrul 
Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi 

60 elevi 

Şcoala Postliceală 
„Christiana” Galaţi 
Strada Ştiinţei, nr. 

119 

Iunie 2016 

 



 
 
 
 

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAIL KOGĂLNICEANU’’ GALAȚI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOCAŢIE 

 

DATA 
ORGANIZĂRII 

ENO Environnement 
Online 

Activitate de voluntariat în cadrul programului 
internațional ENO Environment Online – plantare 

copaci  

300 elevi 
20 profesori 

Comunitatea locală 
Serviciul Public 

Judeţean de 
Administrare al 

Domeniului Public şi 
Privat al Consiliului 

Judeţean  Galaţi 
(SPJADPP) 

Pădurea Gârboavele, 
CNMK 

Octombrie 2015 
– aprilie 2016 

 
RIUF – The Romanian 

International University 
Fair 

 
Seminarii și prezentări privind proceduri de 

admitere la universități din străinatate, surse de 
finanțare și costuri de trai 

Clasele a XI-a Galați, București 
Ianuarie – 

decembrie 2016 

Simbolurile Uniunii 
Europene 

Prezentarea caracteristicilor simbolurilor UE 
Elevi ai claselor a XII-a 

A, B, D 
CNMK 

25 – 29 ianuarie 
2016 

România europeană –
oameni, locuri, fapte 

Concurs național pe 3 secțiuni: voluntariat, scriere 
eseuri, grafică. 

Publicarea unor articole pe platforma proiectului 
Clasele a IX-a – a XII-a 

Platforma proiectului – 
care se accesează la 
adresa quinx.info/rol 

Ianuarie – iunie 
2016 

Les dix mots de la 
francophonie 

Atelier de creație literară. 
Realizare colaje  

Elevi ai claselor a IX-a A, 
B, C, D 

Biblioteca Franceză 
„Eugѐne Ionesco” 

14 – 18 martie 
2016 



Artă pentru francofonie Prezentare momente artistice 
Elevi ai claselor a X-a B, 

a XII-a A, B 
Elevi ai Liceului de Arte 

Teatrul Muzical „Nae 
Leonard” Galați 

17 martie 2016 

Supraviețuitorii Climei 

Proiect de educație ecologică, înscris în CAER, 
ediția a V-a, al cărui scop este dezvoltarea 

comportamentelor şi atitudinilor civice de ocrotire a 
mediului ambiant și promovarea conceptelor unui 
stil de viaţă durabil, structurat pe componente de 
natură ecologică, educativă şi socială cu scopul 

îmbunătăţirii calităţii mediului 

2310 elevi, 
200 profesori 

Galați și în școlile 
partenere din cele 8 

județe 

Martie – 
octombrie 2016 

Poisson d’avril Prezentarea originii Zilei Păcălelii în Europa 
Elevi ai claselor a IX-a 

C, E, F 
CNMK 1 aprilie 2016 

Artele-n joc pe scenă 
Festival regional de arte combinate destinat 

tinerilor francofoni 

Trupa de teatru 
francofon a CNMK 
Trupele de teatru 

francofon din alte școli 
gălățene și din școli din 

afara județului 

Teatrul Muzical „Nae 
Leonard” Galați 

15 – 17 aprilie 
2016 

Femei celebre în 
matematică  

Prezentarea unor aspecte din activitatea 
celebrităților feminine în matematică  

Elevi ai claselor a X-a B, 
C; a XI-a B; a XII-a B 

CNMK 
18 – 24 aprilie 

2016 

Toleranța religioasă la 
nivel european  

Pezentarea marilor religii monoteiste și a 
consecințelor intoleranței religioase 

Clasa a IX-a F CNMK 9 – 13 mai 2016 

Spring day – made in 
CNMK 

Concurs: prezentarea de către fiecare clasă din 
CNMK a unei țări europene  

Clasele a IX-a – a XII-a 
Centrul Europe Direct 

Galați 
CNMK 9 –13 mai 2016 

Freedom writers Atelier de creație literară Clasele a IX-a – a XII-a CNMK 9 – 13 mai 2016 



 

Cluburile de Inițiativă 

Comunitară pentru Tineri 

IMPACT în context 

european 

 

Prezentarea programului educațional IMPACT și a 

fațetelor europene ale acestuia 

 

Consiliul elevilor CNMK 
Consiliul Județean al 

Elevilor 

 

Biblioteca Franceză 

„Eugѐne Ionesco” 

 

9 iunie 2016 

Ich parle english mereu 
Crearea de noi versuri pentru melodii celebre 

recurgând la alternarea de cuvinte ce provin din 
cele patru limbi vorbite în CNMK 

Clasele a XI-a A, B, C, 
D, E, F 

CNMK 
26 septembrie 

2016   

World Teacher’s Day 

 
Evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor 
generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în 
formarea culturii, valorilor şi moralei unei societăţi 

 
 
Clasele a IX-a – a XII-a 

Locații specifice 
activităților propuse 

5 octombrie 
2016 

În spiritul educației 
globale 

 
Ateliere, seminarii și prezentări pe tematica 

propusă de Consiliul Europei pentru Săptămâna 
educației globale – 2016 

Clasele a IX-a – a XII-a CNMK Noiembrie 2016 

 
Hour of Code 2015 

 
Eveniment,  introducere de o oră în știința 

computerului și programare Clasele a V-a – a XII-a 
Laboratoarele de 
informatică CNMK 

Decembrie 
2016 

 


