
 

 

 
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 2015 

 
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 - aprilie 2014 

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; 

 Reprezentanţii spitalelor şi 
Facultăţii de Medicină şi 

Farmacie; 
 Reprezentanţii liceelor gălăţene 

Sala de şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi, 
Facultatea de 
Medicină şi 

Farmacie Galaţi  

Februarie - septembrie 
2015 

 
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 2015 



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” 
Martie 2015 

 
Consultare publică în 

cadrul proiectului 
„Conservarea 

biodiversităţii în 
Pădurea Gârboavele, 

judeţul Galaţi” 
 

Consultare publică privind evaluarea gradului 
de conştientizare a publicului în domeniul 

protecţiei mediului 

Locuitorii municipiului Galaţi şi ai 
comunei Tuluceşti 

Municipiul Galaţi şi 
comuna Tuluceşti 

 
Mai 2015 

Închiderea oficială a 
proiectului 

„Conservarea 
biodiversităţii în 

Pădurea Gârboavele, 
judeţul Galaţi” 

 
 

Organizarea unei conferinţe de presă în cadrul 
căreia va fi prezentat proiectul, obiectivele şi 
activităţile sale precum şi rezultatele obţinute 

pe perioada implementării 
 

 
Reprezentanţi ai mass-media; 
factori de decizie ai judeţului 

Galaţi direct implicaţi în 
derularea proiectului; 

reprezentanţi ai finanţatorului şi 
ai autorităţilor publice locale; 
actori de interes public sau 

privat 
 

Sala de şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 
Mai 2015 

Festival Interetnic 
Organizarea unui festival interetnic 

 
Locuitorii municipiului Galaţi 

Centrul 
Multicultural  

„Dunărea de Jos” 
Iunie 2015 

 
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 2014 



 

 

Închiderea oficială a 
proiectului 

„Administrație pentru 
cetăţeni – servicii 

eficiente şi de calitate” 

 
 

Organizarea unei conferinţe de presă în cadrul 
căreia va fi prezentat proiectul, obiectivele şi 
activităţile sale precum şi rezultatele obţinute 

pe perioada implementării 
 

 
Reprezentanţi ai mass-media; 

reprezentanţii celor 15 
autorităţilor publice locale 

implicaţi în derularea proiectului; 
reprezentanţi ai finanţatorului, 
alţi actori de interes public sau 

privat 
 

Sala de şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 
Noiembrie 2015 

Închiderea oficială a 
proiectului 

„e-Galaţi, servicii 
publice pentru cetăţeni” 

 

 
 

Organizarea unei conferinţe de presă în cadrul 
căreia va fi prezentat proiectul, obiectivele şi 
activităţile sale precum şi rezultatele obţinute 

pe perioada implementării 
 

 
Reprezentanţi ai mass-media; 

reprezentanţii celor 15 
autorităţilor publice locale 

implicaţi în derularea proiectului; 
reprezentanţi ai finanţatorului, 
alţi actori de interes public sau 

privat 
 

Sala de şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 
Noiembrie 2015 

Închiderea oficială a 
proiectului 

„ Servicii publice 
electronice pentru o 

administraţie eficientã 
în judetul Galaţi” 

 

 
 

Organizarea unei conferinţe de presă în cadrul 
căreia va fi prezentat proiectul, obiectivele şi 
activităţile sale precum şi rezultatele obţinute 

pe perioada implementării 
 

 
Reprezentanţi ai mass-media; 

reprezentanţii celor 15 
autorităţilor publice locale 

implicaţi în derularea proiectului; 
reprezentanţi ai finanţatorului, 
alţi actori de interes public sau 

privat 
 

Sala de şedinţe a 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 
Noiembrie 2015 



 

 
UAT MUNICIPIUL GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

 

DATA ORGANIZĂRII 

Conferinţa de închidere 
a proiectului  Festivalul 

„Fir întins” 

Finanţare în cadrul Programului Operaţional 
pentru Pescuit, Strategia de dezvoltare 
durabilă a zonei pescăresti, Măsura: 4 - 

Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a 
produselor pescăreşti locale, Operaţiunea: 4.3 
- Promovarea produselor şi serviciilor locale 

legate de pescuit şi acvacultură. 
 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

promovarea produselor şi serviciilor locale în 
Zona Pescărească din Municipiul Galaţi, 

contribuind astfel la atingerea obiectivelor şi 
indicatorilor măsurii : 

- Creşterea competitivităţii economice a zonei, 
- Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, 

pescuit şi procesare a peştelui. 

Reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale şi centrale 

Alte instituţii publice 
Societăţi comerciale 

Asociaţii cu profil pescăresc, 
ONG-uri 

Mass - media 
 

Parcul de Soft 
Galaţi 

Str. Portului nr.23 
 

Ianuarie 2015 

Conferinţa de lansare 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 

Reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale şi centrale 

Alte instituţii publice 
Asociaţii de proprietari 

interesate 
Mass - media 

 

 
Parcul de Soft 

Galaţi 
Str. Portului nr.23 

 

Ianuarie 2015 



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. 
 

Conferinţa de lansare a 
proiectului  „Creşterea 

performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe 
C11, C12, D8 aferente 

asociaţiei de proprietari 
nr. 257 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 200 
de apartamente ale blocurilor C11, C12 şi D8 
din cartierul Ţiglina II 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 

 

 
Februarie 2015 

Conferinţa de lansare 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 

 

 
Februarie 2015 



Conferinţa de închidere 
a proiectului  

“Modernizare Centru 
Multifuncţional de 

Servicii Sociomedicale 
pentru persoane 

vârstnice” 

Finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere”; Domeniul major de 

intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, sub-domeniul „Poli de dezvoltare 

urbană”. 

Obiectivele specifice vizează: a) reabilitarea 

şi dotarea imobilului pentru asigurarea de 
servicii sociale specifice Centrului de Zi pentru 

persoanele vârstnice respectiv consiliere 
socială, juridică, psihologică, terapie 

ocupaţională, socializare şi recreere, art terapie 
şi meloterapie  pentru 100 de vârstnici aflaţi în 
situaţie de risc social; b) dezvoltarea serviciilor 

alternative instituţionalizării vârstnicilor prin 
modernizarea serviciilor de asistenţă şi îngrijire 
la domiciliu pentru 50 vârstnici din care 40 vor 

beneficia de asistentul virtual la domiciliu, 
pentru a creşte calitatea vieţii, gradul de 

socializare/relaţionare, gradul de confort şi 
siguranţa a vârstnicilor asistaţi în propria 

locuinţă. 

 
Reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale şi centrale 
ONG-uri locale cu profil social 
Alte instituţii/servicii locale cu 

activitate în domeniul asistenţei 
sociale şi medicale 

 

 
Parcul de Soft 

Galaţi 
Str. Portului nr.23 

 

 
Februarie 2015 

Conferinţa de închidere 
a proiectului “Plan de 
eficienţă energetică a 
clădirilor în Bazinul 

Mării Negre (BSBEEP)” 

 
Finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Comun “Bazinul Mării Negre 2007-2013”, 
Prioritatea 1 – Sprijinirea parteneriatelor 
transfrontaliere în vederea  dezvoltării 

economice şi sociale bazate pe utilizarea în 
comun a resurselor, Măsura 1.3 – Crearea 

capacităţii administrative pentru elaborarea şi 
implementarea politicilor de dezvoltare locală 

 
Obiectivele specifice ale proiectului au în 

vedere creşterea eficienţei energetice în 
clădirile publice (proiectare, întreţinere, 

renovare, optimizarea consumului de energie), 
cât şi integrarea directivelor de gestionare a 

 
Reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale şi centrale 
Alte instituţii publice 

Mediul academic 
Societăţi comerciale 

Uniuni şi asociaţii profesionale 
Mass - media 

 

 
Universitatea 

“Dunărea de Jos” 
Galaţi – Facultatea 

de Mecanică 
Str. Domnească nr. 

111 

 
Mai 2015 



energiei în cadrul procedurilor autorităţilor local 
(planificare, economisire). 

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 

 
 
 
 

 
Septembrie 2015 

 
 
 

Conferinţa de închidere 
a proiectului  “Creşterea 
performanţei energetice 
a blocului de locuinţe L 

aferent asociaţiei de 
proprietari nr. 306 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 constă în creşterea 

performanţei energetice a celor 100 de 
apartamente ale blocului L din cartierul Micro 
16 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 

 
 
 

 
Decembrie 2015 

 
 
 

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 

 
Reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale şi centrale 
Alte instituţii publice 

Asociaţii de proprietari 
interesate 

Mass - media 
 

 
Parcul de Soft 

Galaţi 
Str. Portului nr.23 

 

 
Decembrie 2015 



 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. 
 

Conferinţa de închidere 
a proiectului “Creşterea 
performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe 
A7 aferent asociaţiei de 

proprietari nr. 396 şi 
A21 aferent asociaţiei 
de proprietari nr. 881 
din municipiul Galaţi” 

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 120 
de apartamente ale blocurilor A7, A21 din 
cartierul Micro 16 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 

 
 
 

 
Decembrie 2015 

 
 
 

Conferinţa de închidere 
a proiectului  „Creşterea 
performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe 
C11, C12, D8 aferente 

asociaţiei de proprietari 
nr. 257 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 200 
de apartamente ale blocurilor C11, C12 şi D8 
din cartierul Ţiglina II 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 

 

 
Decembrie 2015 



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 

 

 
Decembrie 2015 

 
Conferinţa de închidere 

a proiectului 
“Reabilitare Colegiul 

Economic “Virgil 
Madgearu” Galaţi” 

Finanţare în cadrul Programului  Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – 

„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”; domeniul 
major de intervenţie 3.4. – „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă” 
 

Obiectivul specific îl constituie îmbunătăţirea 

calităţii infrastructurii educaţionale a Colegiului 
Economic “Virgil Madgearu” din municipiul 
Galaţi, în vederea asigurării unui proces 

educaţional la standarde europene şi a creşterii 
participării populaţiei şcolare la procesul 

educaţional. 
 

 
Reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale şi centrale 
Alte instituţii publice 

Mass - media 
 

 
Parcul de Soft 

Galaţi 
Str. Portului nr.23 

 

 
Decembrie 2015 

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 
 

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 

 

 
Decembrie 2015 



 

 

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. 

 



 

 
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI  

CENTRUL EUROPE DIRECT GALAȚ I 

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 

2015 

Tinerii dezbat despre 

Europa 

 

Turneu judeţean de dezbateri academice între 

echipele cluburilor de dezbateri existente în 

cadrul instituţiilor de învăţământ liceal din 

județ ul Galaţi. Turneul va cuprinde 16 

evenimente structurate pe etape (calificări, 

sferturi de finală, semifinale, finala mică şi 

finala mare) cu durată de desfăș urare de cel 

puţin câte o oră. 

Cel puţin 320  elevi din clasele 

IX - XII din judeţul Galaţi ș i 

profesori coordonatori. 

Municipiul Galaț i Februarie – aprilie 2015 

Galaț i, vocaț ie 
europeană 

 
Elaborarea ș i distribuirea unei publicaț ii care 

prezintă date istorice autentice cu privire la 
trecutul istoric, european al oraș ului Galaț i, 

precum ș i date care să reflecte vocaț ia 
europeană a județ ului Galaț i 

(publicaț ie cu tiraj de 1000 exemplare) 
 

Ediț ie în limba engleză 
 

Elevii, studenț ii, profesorii de 
istorie ș i persoanele interesate 
de istoria europeană a oraș ului 

Galaț i 

Galaţi, sediul 
Centrul Europe 

Direct 
Martie - iunie 2015 



Savoare ș i arome 
europene 

 
Elaborarea ș i distribuirea unei cărț i de bucate 

care prezintă diversitatea culinară a Uniunii 
Europene 

Populaț ia județ ului Galaț i 
 

Galaţi, sediul 
Centrul Europe 

Direct 
Martie - iunie 2015 

Spring Day Europe 

 

Campanie de comunicare ce va cuprinde 12 

evenimente cu privire la cetăţenia europeană 

activă 

 

Cel puţin 300 preşcolari şi elevi 

din judeţul Galaţi, cadre 

didactice 

Sediul 

beneficiarilor 
    Martie – iunie 2015 

Culorile Europei 

 
 

Concurs de desene 
 

 
Preşcolari din judeţul Galaţi 

 

 
Galaţi, sediul 

Centrul Europe 
Direct 

 

 

Aprilie – mai 2015 

Europa în mâinile tale Concurs de abilităț i practice 
Elevii din ciclul primar din judeţul 

Galaţi 

 
Galaţi, sediul 

Centrul Europe 
Direct 

 

Aprilie – mai 2015 

Europa prin ochii tăi Concurs de afiș e 
Elevii din ciclul gimnazial din 

judeţul Galaţi 

 
Galaţi, sediul 

Centrul Europe 
Direct 

 

Aprilie – mai 2015 

Obiectiv Europa Concurs de fotografie Elevii de liceu din judeţul Galaţi 

 
Galaţi, sediul 

Centrul Europe 
Direct 

 

Aprilie – mai 2015 



9 Mai – semnificaț ii 
istorice 

Concurs de eseuri 
Elevii cu vârsta între 13 – 18 ani 

din judeţul Galaţi 

 
Galaţi, sediul 

Centrul Europe 
Direct 

 

Aprilie – mai 2015 

9 Mai – Ziua Europei 
Spectacol susț inut de minorităț ile etnice, 
conferinț ă, expoziț ii dedicat Zilei Europei 

Instituţii publice şi private din 
judeţul Galaţi, colaboratori ai 

Centrului Europe Direct, publicul 
larg 

Centrul 
Multicultural 

“Dunărea de Jos” 
Galaț i 

Mai 2015 

1 Iunie – Ziua Copilului 
din tine! 

Eveniment public în cadrul căruia se vor derula 
activităţi distractiv-educative ș i se vor distribui 

materiale de comunicare dedicate copiilor 

Copiii din judeţul Galaţi, 
 publicul larg 

 
Grădina Botanică 

din cadrul 
Complexului 

Muzeal de Ştiinţe 
ale Naturii  
„Răsvan 

Angheluț ă” Galaţi 
 

Iunie 2015 

Târg de proiecte de 

cooperare cu tema 

„Dezvoltare globală prin 

cooperare în zona 

Dunării de Jos” 

Târg de prezentare proiecte ș i idei de proiecte 

de cooperare transfrontalieră ș i 

transnaț ională promovate de organizaț ii din 

statele riverane Dunării ș i Mării Negre  

publicul larg, organizaț ii din 

statele riverane Dunării ș i Mării 

Negre care au în curs de 

derulare proiecte de cooperare 

transfrontalieră, precum ș i 

organizaț ii care doresc să 

iniț ieze astfel de proiecte 

Municipiul Galaț i August 2015 

Noaptea cercetătorilor 

 

Noaptea Cercetătorilor este un eveniment 
desfăș urat anual în peste 300 de oraș e din 
Europa. Organizarea de activităț i interactive 
ș i prezentarea de informaț ii legate de modul 

în care cercetarea ș tiinț ifică contribuie la 
progresul umanităț ii. 

 
 

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

ș i publicul larg 
 
 

Municipiul Galaţi 
Septembrie - octombrie 

2015 



 

Sănătate fără frontiere 

Campanie de comunicare ce va cuprinde 4 

evenimente cu privire la  modalitatea de 

aplicare a Regulamentelor europene 883/2004 

şi 988/2009 ce oferă cadrul general de 

furnizare a serviciilor de sănătate 

transfrontaliere 

100 persoane din judeţul Galaţi 
Sediul 

beneficiarilor 

Septembrie – noiembrie 

2015 

Zilele Europene ale 
Patrimoniului 

Eveniment public în cadrul căruia se vor derula  
expoziț ii de ilustrate vechi, precum ș i imagini 

ale unor biserici vechi din Galaț i. De 
asemenea, va fi organizat ș i un  spectacol 

artistic în concordanț ă cu tematica 
evenimentului. 

Instituţii publice şi private din 
judeţul Galaţi, colaboratori ai 

Centrului Europe Direct, publicul 
larg 

Centrul 
Multicultural 

“Dunărea de Jos” 
Galaț i 

Septembrie 2015 

Plan Judeţean de 
Comunicare pe teme 

europene 
Eveniment public de promovare 

 
Membrii Reţelei Judeţene de 
multiplicatori de informaţie 

europeană 
 

Galaţi, sediul 
Centrul Europe 

Direct 
Decembrie 2015 

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 2015 



 

 

 
CAMERA DE COMERȚ , INDUSTRIE Ș I AGRICULTURĂ GALAȚ I 

CENTRUL ENTERPRISE EUROPE NETWORK  

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

 

DATA ORGANIZĂRII 

 

Ziua Mondială a 

Proprietăț ii Intelectuale 

 

Seminar interactiv 
Reprezentanț i ai mediului de 

afaceri local/studenț i 
Galaț i 24 Aprilie 2015 

 

Ziua Antrepenorului 
European 

Seminar interactiv 
Reprezentanț i ai mediului de 

afaceri local 

Sala de conferinț e 
VEGA, Bulevardul 
Marii Uniri nr 107, 

Galaț i 

11 Mai 2015 

 

Oportunităț i de 
finanț are a IMM-urilor 

inovative 

 

Seminar informativ 
Reprezentanț i ai mediului de 

afaceri + cercetare/inovare 
Galaț i Septembrie 2015 

 

Afaceri locale de succes 
pe scena Europeană 

Festivitate de premiere a reprezentanț ilor 
mediului de afaceri local 

Mediul de afaceri local 

Sala de conferinț e 
VEGA, Bulevardul 
Marii Uniri nr. 107, 

Galaț i 

30 Octombrie 2015 



 

 

 
AJOFM GALATI 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

 

DATA ORGANIZĂRII 

Ziua informarii EURES 
Romania ș i Olanda 

 
 
 

Promovarea reț elei EURES România ș i a 
condiț iilor de viaț ă ș i de muncă din Olanda 
în rândul persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă 
 
 
 
 

 
 

Minim 50 participanti - someri, 
persoane active de pe santiere 
navale, persoane interesate de 

un loc de munca in Oland 
 

 

 
Galaț i 

 
 
 

 
Aprilie 2015 

 
 

Ziua informării EURES 
"Europe meets young 

students and 
graduates" 

 
 

Promovarea reț elei EURES în rândul 
studenț ilor ș i absolvenț ilor din domeniile IT, 
Electronică ș i Electrotehnică. Colaborarea cu 
alte reț ele europene: Centrul Europe Direct, 

Enterprise Europe Network etc 
 
 

 

 
 

Minim 80 participanț i - 
studenț i ș i absolvenț i 

 
 
 
 

Galaț i 

 
 

Octombrie 2015 
 
 



 
 

 
CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ EUROINFOGHID 

UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAȚ I 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

 

DATA ORGANIZĂRII 

Seminar 
Stimularea creș terii competitivităț ii regiunilor 

europene 
Studenţi 

 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
 

Februarie 2015 

Seminar 
Elemente de noutate ale perioadei de 

programare 2014 - 2020 
Studenţi 

 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
 

Martie 2014 

Seminar Entrepreneurship, networks and innovation Studenţi-masteranzi 

 
Universitatea 
Danubius din 

Galaț i 
 

Aprilie 2015 

Conferinţa 
internaţională 

„European Integration – Realities And 
Perspectives 

 
Reprezentanţi ai mediului 
academic, reprezentanţi ai 

mediului de afaceri, cercetători 
 

Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Mai 2015 

Conferinţa 
studenţească 

„Integrarea europeană – realităţi şi perspective” Masteranzi, studenţi  

 
Universitatea 
Danubius din 

Galaţi  
 

Mai 2015 



 

 
CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI GALAŢI 

 

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

 

DATA ORGANIZĂRII 

Colaborare cu regiunea 

Aquitaine 

 

Consiliere pentru realizarea de invesţii în 

domeniul viti-vinicol, vizite şi schimburi de 

experienţă 

Organizarea unei întâlniri de lucru între 

reprezentanţii Camerei Agricole Aquitaine 

şi personalul Camerei Agricole a judeţului 

Galaţi 

Producători agricoli din 

domeniul viti-vinicol 

Consultanţii agricoli 

Nicoreşti, Tecuci 

 

Aquitaine 

Martie – mai 

 

Septembrie -noiembrie 

Proiect RICA 

 

Servicii de colectare şi de colaţionare de 

date pentru reţeaua de informaţii 

contabile agricole din România 

 

Fermieri din judeţul Galaţi şi 

Vrancea 

160 fermieri chestionaţi pe jud. 

Galaţi 

192 fermieri chestionaţi pe jud. 

Vrancea 

Judeţul Galaţi 

Judeţul Vrancea 
2015 



           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 2015 

Colaborare cu specialişti în 

agricultură 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 2015 

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 
2015 

PNDR – Programul Naţional 

de Dezvoltare Rurală 
Informare cu privire la noul PNDR 

Fermieri şi persoane interesate 

să investească în agricultură 
Judeţul Galaţi 2015 



 



 

 

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „V.A. URECHIA” GALAŢI  

ACTIVITATE DESCRIERE 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

 
DATA ORGANIZĂRII 

Ziua Europei 
Expoziţii tematice 

Activităţi interactive de conştientizare a valorilor 
culturale europene 

Elevi din ciclul primar, gimnazial 
şi liceal 

Sediul central 
Sediul filialelor 

8 -10 mai 

Festivalul Naț ional al 
Cărț ii „Axis Libri” 

Târg de carte cu vânzare 
Lansări de carte 

Spectacole 
Concursuri literare ș i sportive 
Ateliere de lucru pentru copii 

Tombolă 

Comunitatea gălăț eană 
Editori din ț ară ș i străinătate 

Personalităț i culturale din ț ară 
ș i străinătate 

Aleea Domnească 
(Zona pietonală 
între „P”-uri spre 

Faleză) 

 Mai - iunie 

Festivalul „Dunărea 
noastră”, Ed. a II-a (29 
iunie – Ziua Dunării) 

Expoziţie de documente 
Organizarea unui stand de carte 

Comunitatea gălăţeană Faleza superioară 26 - 29 iunie 

„Europa – un 
patrimoniu comun” 
Zilele Europene ale 

Patrimoniului, Ed. a XIX-
a 

Expoziţii tematice 
Masă rotundă, colocvii 

Prezentare de ediţii bibliofile din fondul 
Bibliotecii „V.A. Urechia” 

Elevi, studenţi, cadre 
universitare, oameni de cultură 

gălăţeni 
Minorităţi din Galaţi 

Sediul central, 
Secţia Colecţii 

speciale 
Septembrie 

Noaptea în bibliotecă la 
Galaț i 

Expoziț ii 
Dezbateri pe teme europene în cadrul 

Compartimentului CIC 

Comunitatea gălăț eană 
Editori români 

Personalităț i culturale locale ș i 
naț ionale 

Sediul central Octombrie 

Zilele Bibliotecii „V.A. 
Urechia” - 125 de ani de 
la fondarea Bibliotecii şi 

120 de ani de la 
ridicarea Palatului 

Comisiei Europene a 
Dunării, actualul sediu 

al Bibliotecii 

Expoziţii tematice 
Masă rotundă (istoricul Comisiei Europene a 

Dunării: 1856-1948) 
- comunitatea gălăţeană Sediul central Noiembrie 



                                      
    

  

 
 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CROITORAŞUL CEL VITEAZ GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / PERIOADA 
ORGANIZĂRII 

COPIII EUROPEI Concurs de pictură, desene, colaje. 150 copii 
Grădiniţa cu p.p. 
Croitoraşul cel Viteaz 

8 Mai 2015 

 

 
GRADINITA CU PP. NR 36 , GALATI 

 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / PERIOADA 
ORGANIZĂRII 

9 MAI 2015 
ZIUA EUROPEI 

 
,,Europa in ochii copiilor de pretutindeni,, -program 

artistic 
 

 
 

Grupa  mare 
 
 
 
 

 
Sala festivitati a 

gradinitei 
 
 
 

 
9 mai 2015 

 
 
 

15 MAI 2015 
ZIUA INTERNATIONALA A 

FAMILIEI 

 
,, Familia –centrul universului meu,,-activitate 

interactiva 
 
 
 
 
 

 
Cadrele didaqctice 
ale gradinitei cu pp 

nr 36 , galati 
copii, parinti, 

bunici 
-consilier parinti si 

copii 

 
Gradina senzoriala 

din cadrul 
Complexului Muzeal 
de Stiintele Naturii, 

Galati 
 
 
 

 
 

15 mai 2015 
 
 



                                      
    

  

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Spring Day Activităţi de informare despre UE si instituţiile sale 50 elevi 
Şcoala Gimnazială 
„M. Sadoveanu” 

Mai 2015 

Europa, casa noastră Activităţi de informare despre UE si instituţiile sale 100 elevi 
Şcoala Gimnazială 
„M. Sadoveanu” 

Februarie – mai 
2015 

 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Concurs de desene - Europa 
mea- 

În cadrul înscrierii copiilor pe site-ul 
europacasanoastra.ro se va desfăşura 
activitatea de creare a unor desene ce vor 
reprezenta viziunea copiilor de vârste şcolare 
diferite a imaginii Europei,a aşteptărilor acestora. 
 

Clasele a V-a A si a 
VII-a D 

Sala de clasa Martie 2015 

Concurs de compuneri si 
eseuri 
-Eu în Europa- 

În vederea participării la concursurile din ţară pe 
tema Ziua Europei,dar şi pentru încheierea 

activităţilor propuse de site-ul sus menţionat, se va 
desfăşura un moment literar,de creaţie, prin care 
copii, viitori cetăţeni europeni, să prezinte ceea ce 
ar putea face ei pentru Europa. 

Clasele a V-a A si a 
VII-a D 

Sala de clasa 
Aprilie 2015 
Saptamana Şcoala 
Altfel 

Projet: La belle plume 
Corespondenţă electronică, scrisori amicale, 
poezie şcolară, benzi desenate. Activităţile sunt 

200 elevi de la Şcoala 
Gimnazială M. Costin 

In cadrul orelor de 
limba franceză sau 

Date limită:  
20.V. 2015 



                                      
    

  

organizate în funcţie de anotimpuri şi sărbători. 
Coordonator: Emilien Casali, actor, dramaturg 
francez/ Asociaţia Compagnons Baladins 

Montpellier, France 

ŞCOALA Gimnazială 
Măgurele, jud. 
Prahova 
ŞCOALA Gimnazială 
Al. I. Cuza, Roman 

la biblioteca şcolii  

Campania Europa, Casa 
Noastră 

Informarea profesorilor şi elevilor cu privire la 
proiectul de integrare europeană şi priorităţile de 
comunicare ale Comisiei Europene 

Clasele 8 A, 8 D, 8 E, 
7 D. 

 I – VI 2015 

Ziua Europei 
Organizarea de activităţi, la nivelul şcolii, cu ocazia 
zilei de 9 Mai 
Concurs de desene: Ziua Europei 

Clasele I A, I D, II A, 
III A, III D, IV A. 

Curtea şcolii, 
bibliotecă, sala de 
clasă 

IV – V 2015 

 

ŞCOALA ŞTEFAN CEL MARE GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Friends without frontiers - proiect e- twinning Cls. V – VI 
CRED 

Laborator 
Informatică 

Ianuarie – Iunie 
2015 

Bucatari prin eu - obiceiuri culinare III C Sală clasă Ianuarie 2015 

În lumea europeană a 
basmelor 

- postere 
- scene reprezentative 

Cls V ABCD CRED Februarie 2015 

Şi noi suntem francofoni 
- concurs de postere 
- prezentări PPT 

Cls. V - VII CRED Martie 2015 

Hablamos espanol - exerciţii de matematică în spaniolă VI B Sală clasă Martie 2015 

Paştele în europa 

- obiceiuri specifice 
- curiozităţi 
- încondeieri ouă 
- postere 

- I B 
- VII C 
- IV D 

- PREG B 

CRED 
- SALĂ CLASĂ 

Aprilie 2015 



                                      
    

  

Sărbători pascale în europa 
- dezbatere 
- postere 

III B Sală clasă Aprilie 2015 

O călătorie prin europa - postere I A Sală clasă Aprilie 2015 

Europa în culori 
- activitate practică 
- „Dulciuri în culorile Europei” 

II C – IV B Sală clasă Aprilie 2015 

Tradiţii şi obiceiuri europene - postere III D Sală clasă Aprilie 2015 

Cu europa la joacă 
- jocuri 
- dezbatere 
- activităţi practice 

II B Sală clasă Aprilie 2015 

Şi eu sunt cetăţean 
european 

- postere 
- concurs 

IV A Sală clasă Mai 2015 

Spring day europe 

- concurs de cultură generală pe teme europene 
- expoziţie de postere cu ţările membre ale Uniunii 
Europene 
- momente artistice specifice ţărilor din UE 

Cls. III – VII Sală clasă Mai 2015 

Table manners in europe 
- postere 
- scenete 

VII A CRED Iunie 2015 

Sunt copil în europa 
- desene pe asfalt 
- felicitări 

Cls. Preg – IV Sală clasă Iunie 2015 

European day of languages 
- postere 
- scenetă 

Cls. V – VIII Sală clasă Septembrie 2015 

Crăciunul în europa 
- obiceiuri de iarnă / Crăciun în ţările membre UE 
- concurs – cel mai ciudat obicei de Crăciun din Europa 

Cls. VI D CRED Decembrie 2015 



                                      
    

  

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Agentia de turism - Şcoala 
16 

Proiectarea unei calatorii virtuale prin sase tari 
europene. 
Clasele de gimnaziu vor asigura informaţii cu privire la 
limba tarii, moneda folosită , tradiţii , obiceiuri, hărţi , 
broşuri de călătorie si produse culinare specifice. 
Scopul principal al activităţii este popularizarea imaginii 
tarilor membre UE. 

Elevii claselor de 
gimnaziu 

Şcoala Gimnazială  
Nr. 16 Galaţi 

8 Mai 2015 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

 „Europa în ochi de copil” 
Concurs de creaţie plastică şi literară, cunoştinţe 
generale pe teme europene, prezentări ppt 

Preşcolari, elevii 
claselor primare şi 
gimnaziale 

Şcoala Gimn. Nr. 22 
6 aprilie – 10 mai 
2015 

 „Te cunosc de undeva ... 
Europa!” 

Prezentări din culturile ţărilor europene – 
simboluri, obiceiuri, costume, mâncăruri 
tradiţionale, muzică, etc. 

Preşcolari, elevii 
claselor primare şi 
gimnaziale 

Şcoala Gimn. Nr. 22 9 mai 2015 

 



                                      
    

  

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Eminescu in limbile Europei 
- prezentare de traduceri ale poeziilor lui Eminescu in 
engleza, franceza si germana 

Clasele III- VIII 
Şcoala, sala de 
festivităţi 

15-16 Ianuarie 
2015 

Sfantul Valentin si 
Dragobetele 

- prezentare PowerPoint 
- realizare de postere 
- bal :”Cupluri celebre”(in cadrul Săptămânii 
ŞCOALA  Altfel) 

Clasele VII, VIII 
Şcoala, sala de 
festivităţi 

13 Februarie 2015 

Traditia Martisorului la 
Români 

- prezentare/ activitate interactivă 
- spectacol 
- expozitie de martisoare si felicitari 

Toate clasele 
Şcoala, sala de 
festivităţi 

27 februarie 2015 

Sfantul Patrick, om si 
legenda 

- prezentari PowerPoint                                         - 
realizare de postere  
- realizarea si discutarea unor simboluri culturale 
irlandeze 

Clasele IV-VIII 
Şcoala, sala de 
festivităţi 

13-14-17 martie 
2015 

Sarbatori care inlatura 
barierele culturale: Tradiţii si 
obiceiuri de Paşte in Europa 
si la noi  

- expozitie de felicitari                                                                 
- expozitie de desene si obiecte confectionate de elevi                                                                                
- dansuri populare  
- concurs de religie 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice 

Şcoala, sala de 
festivităţi 
Biserica  

Aprilie 2015 



                                      
    

  

Saptamana Europei 

- “9 mai Ziua Europei”- Prezentare PowerPoint si 

expozitie postere 
- dezbatere:”Europa mea” in cadrul Consilului Elevilor 

- expozitie 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/prezentarilor PowerPoint 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice 

Şcoala, sala de 
festivităţi 

5-9 mai 2015 

Jurnalul activităţilor - realizarea unei brosuri  Clasele I-VIII Consiliul Profesoral Iunie 2015 

 Uniunea Europeană la zi 
- Reactualizarea panoului Comenius /Erasmus+ cu 
informatii adunate de elevi 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice 

Şcoala Septembrie 2015 

Ziua europeana a limbilor 
moderne 

- expozitii fotografie/simboluri culturale/obiecte din 
diferite tari europene 
- dezbateri 

Clasele III-VIII Şcoala  
26 Septembrie 
2015 

 Halloween- istoric si traditii 
- prezentare 
- expozitie felicitari/masti/proiecte 

Toate clasele Şcoala 
30-31 Octombrie 
2015 

Ziua Recunoştinţei, o 
sărbătoare a toleranţei 

- prezentare PowerPoint / dezbatere 
- realizare de postere/proiecte 

Clasele V-VIII 
Şcoala, sala de 
festivităţi 

27-28 Noiembrie 
2015 

Sarbatori care inlatura 
barierele culturale: Traditii si 
obiceiuri de Craciun in 
Europa si la noi 

- spectacol de colinde 
- expozitie de felicitari / desene si obiecte confectionate 
de elevi 
- piese de teatru  
- dansuri populare 

Clasele I-VIII 
Şcoala, sala de 
festivităţi 

15-19 Decembrie 
2015 



                                      
    

  

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

 
Proiect Erasmus+, 
Proiect parteneriate şcolare 
(KA1) 

Proiectul „A fost odată ca niciodată”, „Once upon a 
time” 
Proiectul Îşi propune reducerea decalajelor dintre elevi, 
in procesul de învăţare, prin dezvoltarea abilităţilor de 
citit - scris 
 

Ţări participante: 
Turcia, Estonia, 
Belgia, Spania, 
Cehia 
Învăţământ primar, 
100 elevi ai Scolii 
Gimn. Nr. 28, 5 
cadre didactice 

ŞCOALA 
Gimnazială nr. 28, 
Scolile partenere 

1.09.2014- 
1.09.2016 

 

NUME INSTITUŢIE: SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 GALATI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / PERIOADA 
ORGANIZĂRII 

ZIUA FRANCOFONIEI Club de lectura Cls. V- VIII/15 Biblioteca 20.03.2015 

SPRING DAY EUROPE Dezbatere/Centrul Europe Direct Cls. V- VIII/15 Biblioteca Aprilie 

ZIUA EUROPEI Dezbatere/Concurs de cultura generala Cls. IV- VIII/20 Biblioteca 9 noiembrie 2015 

 

 

 

 



                                      
    

  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GH. MUNTEANU GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Guvernarea Casei Europene 
Concurs 
Instituţiile europene: Consiliu, Comisia si Parlamentul 
European. 

10 elevi-clasa a 
VI-a A 

Şcoala Gimnazială 
Gh. Munteanu 

5 ianuarie - 9 mai 
2015 

Ziua Europei -9 Mai     
Realizare si prezentare postere pentru cele 28 de tari 
ale UE 
Unitate in diversitate 

10  elevi-clasa a 
VI-a B 

Şcoala Gimnazială 
Gh. Munteanu  

5 ianuarie - 9 mai 
2015 

Ne plimbam prin Europa 
Program artistic: 
Scenete in engleza, franceza, italiana etc. 

10 elevi –clasa a 
VII-a 

Şcoala Gimnazială 
Gh. Munteanu  

5 ianuarie - 9 mai 
2015 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 GALAŢI 

ACTIVITATEA DESCRIEREA SUMARĂ 
GRUP TINTĂ/ 
PARTICIPANTI 

LOC DE 
DESFĂSURARE 

DATA/PERIOADA 
ORGANIZĂRII 

Legea – temeiul democratiei dezbatere, prezentare Elevii clasei a V-a A Scoală 20.01.2015 

Ziua Internaţională a 
Nonviolenţei in Şcoală 

Dezbatere, 
Completare de chestionare 

Elevii clasei a Va C Şcoală 30.01.2015 

Ziua Internaţională a Femeii Concurs de poezie Elevii clasei a VI a B  Şcoală 8-03-2015 

La Journee Internationale de 
la Francophonie 

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

Elevii clasei a VI a C Şcoală 20.03.2015 



                                      
    

  

Ziua Mondiala a Sănătăţii Concurs - reguli de igiena Elevii clasei a II a B Şcoală 7-04-2015 

Earth Day Prezentare de materiale, postere Elevii clasei a VIa B Şcoală 22-04-2015 

9 Mai – Ziua Europei Dezbatere, concurs Elevii clasei a Va C Şcoală 9.05.2015 

Ziua Europeană a Păsărilor / 
Ziua Parcurilor Naţionale 

Concurs de postere Elevii clasei a VI a C Şcoală 24-05-2015 

Ziua Internaţionala a Familiei Concurs de eseurI – FAMILIA MEA Elevii clasei a Va C Şcoală 15-05-2015 

Ziua Internaţionala a 
Copilului 

Concurs de desene Elevii claselor VB, VC Şcoală 1-06-2015 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE MOISIL GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Europa suntem noi 

Activitate finala a proiectului Europa – oameni si 
locuri, desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2014-
2015  
Realizarea de mini atlas geografic in care sunt 
adunate materialele informative realizate de către 
elevi pe parcursul derulării proiectului. 

Elevii claselor a III-a Biblioteca şcolii Iunie 2015 

 

 

 

 

 



                                      
    

  

COLEGIUL NAŢIONAL COSTACHE NEGRI GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 

GRUP 
ŢINTĂ / 

PARTICIPA
NŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Through the Wild Web Woods 

Dezbatere pe tema strategiilor europene de creare a unui spaţiu 
virtual securizat 
Prezentare jocuri educative online 
Expoziţie desene / fotografii / semne de carte pe tema aleasă 

Clasele VII-
X 

Biblioteca 
Franceză Eugene 
Ionesco 

februarie 2015 

Europe on the Move 
Video-conferinţă cu parteneri E-twinning legată de schimburile 
de tineri 

Clasele IX-X Amfiteatrul 1 mai 2015 

 

 

LICEUL TEORETIC SFÂNTA MARIA GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 

PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURA

RE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Participare la concursul 
„Made for Europe” 

Participare cu expoziţie de produse rezultate in timpul 
desfăşurării proiectului multilateral Comenius „FOB” (2013-
2015) 

Elevi si profesori din 
scoli din GALAŢI, 
părinţi 

Galaţi martie 2015 

Depunere proiect Erasmus+, 
Acţiunea K2 (31martie 2015) 
 

Ne propunem sa depunem un proiect cu tema „stereotipii 
culturale”. Avem deja parteneri din 6 tari. 

Elevi si prof. ai LT 
„Sf. Maria” 

ANPCDEFP 
31.03.2015 
 



                                      
    

  

Participare la vizita finală de 
proiect, in cadrul proiectului 
Comenius „FOB” 

Vizita finala de proiect va reuni parteneri din cele 10 tari 
participante, in cadrul căreia se vor prezenta produsele 
proiectului. Din partea LT „Sf. Maria” vor participa 4 profesori. 

Profesori si elevi ai 
LT „Sf. Maria” 

Istanbul, 
Turcia 

27.04.-
1.05.2015 

 

 

COLEGIUL TEHNIC RADU NEGRU GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURA

RE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

E=RO=U- 2015 
Dezbatere despre drepturile şi obligaţiile românilor in Uniunea 
Europeană a anului 2015 

Elevi claselor a XI-a; 
reprezentanţi ai 
părinţilor, profesori 

C.T „Radu 
Negru” Galaţi 

Ianuarie 2015 

Şansa de a fi european 
Sesiune de comunicări  despre integrarea europeană în ceea 
ce priveşte educaţia  şi piaţa muncii pentru tineri în contextul 
Uniunii Europene 

Elevi claselor a XII-a; 
reprezentanţi ai 
părinţilor, profesori 

C.T „Radu 
Negru” Galaţi 

Februarie 2015 

Mărţişor călător prin Europa 
Expoziţie cu imagini din capitalele europene cu principalele 
obiective turistice. 

Elevi claselor a X-a; 
reprezentanţi ai 
părinţilor, profesori 

C.T „Radu 
Negru” Galaţi 

Martie 2015 

Absolvent român în Europa 
secolului XXI 

Activitate de promovare a  competenţele europene dobândite 
în şcoala românească prin portofoliul educaţional recunoscut în 
Europa. 

Elevi claselor a XII-a; 
reprezentanţi ai 
părinţilor, profesori 

C.T „Radu 
Negru” Galaţi 

Aprilie 2015 

Sunt consumator EUROpean 
deci am drepturi 

Masă rotundă despre drepturile consumatorilor la nivel 
european. 

Elevi claselor a XI-a; 
reprezentanţi ai 
părinţilor, profesori 

C.T „Radu 
Negru” Galaţi 

Mai 2015 

Sunt copil într-o Românie 
europeană 

Expoziţie-concurs prin care drepturile copiilor sunt ilustrate prin 
imagini şi eseuri scurte 

Elevii claselor a IX-a; 
părinţi, profesori. 

C.T „Radu 
Negru” Galaţi 

Iunie 2015 



                                      
    

  

 

COLEGIUL NAŢIONAL AL. I. CUZA GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURA

RE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

 
Proiect ERASMUS+ 
,,Dezvoltarea resurselor umane ale  Colegiul 
Naț ional ” Alexandru Ioan Cuza” prin strategii 
moderne de abordare a actului didactic ș i 
metode de educaț ie non-formală” 

Proiect European Erasmus KA1 de mobilitate 
ș colară 

15 cadre didactice ale 
Colegiului Naţional 
Al.I.Cuza Galaţi 

Marea Britanie 
Franţa 
Austria 
Finlanda 

septembrie  
2014- 2016 

Schimb cultural dintre Colegiul Naţional Al. I 
Cuza, Galaţi, Romania  şi  Stedelijk Dalton 
Lyceum Dordrecht, Olanda 
 

Octombrie 2014- elevii CNAIC vor merge în 
Olanda  
Aprilie 2015- elevii din Olanda vor veni în 
Romania  
 

Elevii şi profesorii C. 
N. Al.I.Cuza Galaţi 
Prof Dumitraşcu P 
Prof Gaiu M 
Prof Soaica S 
Prof. Roznovschi T 

Stedelijk 
Dalton 
Lyceum 
Dordrecht, 
Olanda 
CNAIC,Galaţi 
Romania 

octombrie 
2014-iunie 
2015 
 

Schimb şcolar cu Liceul Profesional ,,Daniel 
Arnaud” din Riberac (Aquitaine,Franta) 

2 eleve CNAIC merg în Franţa pentru 
2săptămâni 
4 elevi francezi vor veni la CNAIC 

Elevii cl.a XI F bilingv 
franceza, Prof 
Chirnoaga  

Franţa 
Romania 

1 noiembrie- 
aprilie2015 

Erasmus + “Escolíadas Eurocamp” 

Escolíadas – Associação Recreativo Cultural 
Portugalia 

Schimb cultural CNAIC- “Escolíadas – 
Associação Recreativo Cultural Portugalia 
Îmgǎţirea orizontului cultural şi comunicării 
transdisciplinare pentru tinerii liceeni 

Elevii C. N. Al.I.Cuza 
Galaţi 
Prof.Vlad A 
Prof Chirnoaga I 

Portugalia  
Romania 

Februarie-mai 
2015 

Ziua Internaţională a Francofoniei" Cunoasterea spaţiului francofon 
Elevii C.N.Al.I.Cuza 
Profesorii de limba 
franceză 

CNAIC 
 
20 martie 2015 
 

Schimb educaţional 

Schimbul cultural dintre Colegiul Naţional Al. 
I Cuza, Galaţi, Romania  şi Universităţi din 

Olanda 
Haga,Groningen,Eindhoven 

Elevii C. N. Al.I.Cuza 
Galaţi 
Prof Stanca, 
Prof. Ilie 

Olanda aprilie 2015 



                                      
    

  

Dir Grigore 

Festival de Lyceens et des Apprentis 
Bordeaux, Franţa 

“Festivalul  de teatru pentru liceeni” de la 
Bordeaux – desfăşurat în cadrul Programului 
de cooperare descentralizată între Consiliul 
Regional din Aquitaine (Franţa) şi Consiliul  
Judeţean Galaţi (România) 

Elevi de la clasele de 
filologie bilingv 
franceză din C. N. 
Al.ICuza 
Coordonator 
Chirnoaga I 

Franţa, 
Bordeaux 

 
Aprilie 2015 
 

Proiect limba germană 
,,Intalnire cu Europa de Est” 
,,BEGEGNUNG MIT OSTEUROPA” 

Proiecte, desene, piese de teatru 
Elevii C. N. Al.I.Cuza 
Galaţi 
Prof Iordache Oana 

CNAIC Aprilie 2015 

 
SPRING DAY IN EUROPE 
 

 
Carnavalul ţărilor Europene 
Piese de teatru, poezii,cântece 
 
 

Elevi ai C. N. 
Al.I.Cuza Galaţi 
Dir Prof Chifu P 
Dir Adj Grigore M. 
Consilier ed 
Coordonator 
programe 
Prof Vlad A. 

CNAIC Aprilie 2015 

Concursul Internaţional 
“Stelele Ştiinţei” 

Expoziţie experimente 
Activitate interdisciplinară internaţională 

Elevi ai C. N. 
Al.I.Cuza Galaţi 
Elevi ai Sc. Gimn. 
nr.28 
Elevi şi profesori 
internaţionali 
Prof.Stanca 
Prof Ilie 
Prof Dumitraşcu 

CNAIC 
Sc. Nr. 28 

Aprilie 2015 

 

 

 

 



                                      
    

  

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURAR

E 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Seminar de informare privind 
programele europene cu  finanţare 

Informarea cadrelor didactice din ŞCOALA asupra 
principalelor programe europene cu finanţare/ termene 
de depunere a proiectelor 

Cadre didactice 
Colegiul 
Economic 

Oct. 2014 

Multilingvism si interculturalitate in 
spaţiul european-  

Calatorie in timp si spatiu printre civilizatii; dezbateri, 
prezentari PPT,  concurs de cultura generala 

Elevi, cadre didactice 
(prof. lb. straine) 

Colegiul 
Economic 

Nov. 2014 

Retete culinare din Europa Prezentare retete culinare specifice UE 
Elevi, ingineri de 
alimentaţie publică 

Colegiul 
Economic 

Dec. 2014 

Limbajul gesturilor din Europa 
Particularitati ale culturilor europene- Dezbateri, 
referate, prezentari video, PPT 

Elevi, cadre didactice 
(prof. lb. romana, lb. 
straine, economisti) 

Colegiul 
Economic 

Ian 2015 

Istoria UE 
Prezentare interactiva a istoriei UE- Internet, referate, 
prezentari video, PPT 

Elevi, cadre didactice 
(prof. de istorie) 

Colegiul 
Economic 

Feb. 2015 

Insemne Europene – Imnuri si 
steaguri UE 

Dezvoltarea  spiritului competitiv prin participarea la 
concursuri şi dezbateri- Internet, referate, prezentari 
video, PPT 

Elevi, cadre didactice 
(prof. istorie, lb. 
straine) 

Colegiul 
Economic 

Mar. 2015 



                                      
    

  

Traditii si obiceiuri in Europa 
(Halloween, Craciun, Valentine’s 
Day, Nunta, Paste, 1 martie, 8 
martie, 1 Iunie) 

Oferirea posibilităţii de afirmare şi de punere în valoare 
a personalităţilor creatoare ale elevilor- Panouri 
Felicitari Afise/postere 

Elevi, cadre didactice 
(prof. lb. romana, lb. 
straine) 

Colegiul 
Economic 

Permanent 

Ziua Francofoniei 

Implicarea elevilor in activităţi de promovare a valorilor  
multiculturale europene; Internet, referate, prezentari 
video, PPT, jocuri interactive, traduceri de proverbe si 
zicatori 

Elevi, cadre didactice 
Colegiul 
Economic 

Martie 2015 

Ziua internaţională a limbilor străine 

Implicarea elevilor in activităţi de promovare a valorilor  
multiculturale europene; Internet, referate, prezentari 
video, PPT, jocuri interactive, traduceri de proverbe si 
zicatori 

Elevi, cadre didactice 
Colegiul 
Economic 

Septembrie 
2015 

9 Mai – Ziua Europei  

Stabilirea unui dialog elevi europeni-cadre didactice-
actori ai Uniunii Europene despre viziunea lor asupra 
Europei- Dezbateri, prezentari video, PPT, jocuri 
interactive 

Elevi, cadre didactice 
Colegiul 
Economic 

Mai 2015 

Spring Day 
Educarea elevilor în spiritul activităţilor desfăşurate în 
grup, prin realizarea de proiecte- dezbateri 

Elevi, cadre didactice 
Colegiul 
Economic 

Mai 2015 

 

COLEGIUL TEHNIC PAUL DIMO GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ/ 

PARTICIPANŢI 
LOC DE 

DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Proiect de acţiune comunitara  
“Magia Sărbătorilor” activităţi comune - elevii de la 
colegiul “Paul Dimo şi copiii cu dizabilităţi de la 
Şcoala “Constantin Pufan” 

Elevi clasele I-IX 
Şcoala Specială 
C. Pufan 

Decembrie 
2014 – martie 
2015 



                                      
    

  

Abordări europene in domeniul 
noilor tehnologii energetice şi 
informatice 

Concurs Energy-N&T (News and Technology) 
Elevii din clasele a XI 
şi a XII 

Colegiul Tehnic 
“Paul Dimo” 

04-05 aprilie 
2015 

UE – istorie, cultură, tradiţie, valori 
Obiceiuri culturale specifice / tradiţionale din ţările 
membre UE 

Elevii claselor a IX-a 
Colegiul Tehnic 
“Paul Dimo” 

09 mai 2015 

Fii voluntar în Europa! 
Informare despre obiectivele ONG-urilor din localitate 
şi nu numai 

Elevii claselor a XI-a 
Colegiul Tehnic 
“Paul Dimo” 

09 mai 2015 

Vreau să fiu student European! 
Prezentări ale universităţilor cu profil tehnic din ţările 
Uniunii Europene 

Elevii claselor a XI-a 
Colegiul Tehnic 
“Paul Dimo” 

10 iunie 2015 

 

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Valori europene şi valori tradiţionale 
Activitatea vizează cunoaşterea şi interiorizarea 
valorilor autohtone în context european. 

Elevii claselor a 
X-a 

Liceul Tehnologic 
Transporturi Cãi 

Ferate 
Ianuarie 2015 

Interculturalitate şi spiritualitate 
europeană 

Activitatea vizează conştientizarea fenomenului de 
interculturalitate în societatea contemporană. 

Elevii claselor a 
IX-a 

Liceul Tehnologic 
Transporturi Cãi 

Ferate 
Februarie 2015 

Voluntariatul şi interculturalitatea 
Activitatea vizează responsabilizarea tinerilor, aceştia 
devenind apţi pentru a se integra într-o societate 
dinamică şi europeană. 

Elevii clasei a 
XI-a A 

Liceul Tehnologic 
Transporturi Cãi 

Ferate 
Martie 2015 

Educaţia interculturală în 
contemporaneitate 

Acţiunea presupune conştientizarea valorilor ce stau la 
baza educaţiei interculturale. 

Elevii clasei a 
XII-a B 

Liceul Tehnologic 
Transporturi Cãi 

Ferate 
Aprilie 2015 

Itinerarii europene 
Acţiunea presupune evidenţierea specificităţii fiecărui 
stat al Uniunii Europene. 

Elevii clasei a 
XII-a B 

Liceul Tehnologic 
Transporturi Cãi 

Ferate 
Mai 2015 



                                      
    

  

Idiomuri europene 
Acţiunea presupune producerea de mesaje în toate 
limbile întâlnite în spaţiul european 

Elevii clasei a 
XI-a A 

Liceul Tehnologic 
Transporturi Cãi 

Ferate 
Iunie 2015 

 

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Construieș te-ț i cariera 
pas cu pas! Consiliere ș i 
orientare în carieră pentru 
elevi din Centru ș i Sud-
Est 

Proiect POSDRU 2.1/160/S/132690, cofinanț at prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane Axa Prioritară 2: ”Corelarea învăț ării pe tot 
parcursul vieț ii cu piaț a muncii” 

150 elevi clasele  a IX-
a, 150 de elevi clasele 
a XI-a, 10 profesori,  
Asociaț ia Donit 
Braș ov, Universitatea 
”Ovidius” Constanț a 
Universitatea ”Dunărea 
de Jos” Galaț i 

Tabere de dezvoltare 
personală/ 
profesională 
Braș ov, Constanț a, 
Galaț i 

aprilie 2014 – 
februarie 2016 

ENO Treelympics 2014, 
2015 

Activitate de voluntariat în cadrul programului 
internaț ional ENO Environment Online, Olimpiada 
Internaț ională de Plantare de copaci, al cărei obiectiv 
este plantarea a 100 miliane copaci până în 2017 

300 elevi 
20 profesori 
Comunitatea locală: 
Serviciul Public 
Judeţean de 
Administrare al 
Domeniului Public şi 
Privat al Consiliului 
Judeţean  Galaţi 
(SPJADPP) 

Pădurea Gârboavele, 
Colegiul Naț ional 
”Mihail Kogălniceau” 
 

octombrie 2014 
aprilie 2015 

Rămas bun ”Nu Pot”, Bun 
venit ”Voi Reuș i” 

Proiect de dezvoltare a voluntariatului în beneficiul 
educaț iei, de dezvoltare a unui model de gândire 
pozitivă în rândul elevilor, propunător Asociaț ia pentru 
Educaț ie, Formare Profesională ș i Leadership  

360 elevi ș i 15 
profesori, psihologul 
ș colar 

Colegiul Naț ional 
”Mihail 
Kogălniceanu” 

octombrie 
2014- mai 2015 



                                      
    

  

Învingător prin Artă, 
ediț ia a V-a 

Expoziț ie internaț ională – concurs care promovează 
performanț e cultural-artistice ale elevilor, organizată de 
Asociaț ia Cultural Ș tiinț ifică ”Vasile Pogor”, Iaș i. 
Obiectivul concursului este educarea elevilor pentru 
înț elegerea, aprecierea ș i promovarea artelor de orice 
fel în condiț ii obiș nuite de expunere, prezentări, filme, 
etc.  

50 elevi, 3 profesori 

Colegiul Naț ional 
”Mihail Kogălniceanu 
Liceul Teoretic 
Republican “Ion 
Creangă” din Bălț i – 
Moldova 
Parcul Copou din 
Iaș i 

25 octombrie – 
20 noiembrie 
2014 

Edmundo a World of 
Education 

Program oferit de grupul Educativa de consilierea elevilor 
despre oportunitatea studiilor în străinătate, alegerea 
universităţilor şi programelor de studiu corespunzătoare 
domeniilor de interes, de dezvoltare personală ș i 
profesională 

Elevii claselor a XI-a, 
diriginț ii claselor a XI-
a 

Târgurile RIUF 
Bucureș ti, Colegiul 
Naț ional ”Mihail 
Kogălniceanu”,Unive
rsalio, Reviro  

octombrie 
2014- iunie 
2015 

Global English 

Proiect fază locală al cărui scop este îmbunătăţirea 
calităţii predării învăţării limbii engleze prin intermediul 
unor resurse electronice, moderne ș i variate, care să 
raspundă nevoilor profesorilor ș i elevilor. 

Elevii claselor a V-a, a 
VI-a, a VII-a, a IX-a 

Colegiul Naț ional 
”Mihail 
Kogălniceanu”, 
Liceul Tehnologic de 
Marină Nava Ș coala 
„Steaua Polară”  

octombrie 
2014- 
iunie 2015 

Prietenie ș i solidaritate 
fără graniț e 

Centrul multifuncț ional ”Speranț e pentru vârsta a III-a” 150 voluntari 
Colegiul Naț ional 
”Mihail 
Kogălniceanu” 

octombrie 2014 
– mai 2015 

Oameni, locuri, fapte între 
trecut, prezent şi viitor 

Proiect naț ional ce vizează includerea tinerilor printr-o 
diversitate de activităț i cu scopul valorificării idei de 
implicare socială prin intermediul voluntariatului ș i 
promovării interesului județ ean îîn coontextul integrării 
persoanelor nevoiaș e în rândul comunităț ii. 

100 de elevi 
10 profesori 

Colegiul Naț ional 
”Mihail 
Kogălniceanu”, 
Palatul Copiilor ș i 
Elevilor Galaț i 

octombrie 
2014- 
octombrie 2015 

Săptămâna educaț iei 
globale ”Securitatea 
alimentaț iei” 

Proiect care defineşte o abordare educaţională pozitivă şi 
integrată al cărei scop este acţionarea în vederea 
asigurării condiţiilor de instaurare a unei lumi durabile şi 
sigure pe baza analizării problemelor sociale şi 
economice, a diversităţii culturale şi a strategiilor de 
instituire a păcii. 

150 elevi, 5 profesori 
Colegiul Naț ional 
”Mihail 
Kogălniceanu” 

noiembrie 2014 



                                      
    

  

SNAC –Strategia 
Naț ională de Acț iune 
Comunitară 

Program naț ional de voluntariat, sensibilizarea grupurilor 
de tineri cu privire la rolul lor în acceptarea socială a 
persoanelor cu dizabilităț i, persoanelor singure, 
vârstnice 

180 voluntari 

Colegiul Naț ional 
”Mihail 
Kogălniceanu”, 
Ș coala Specială nr 2 
”Constantin Pufan”, 
cămin de bătrâni 

noiembrie 2014 
– mai 2015 

Gala Premiilor pentru un 
Mediu Curat, ediț ia a VI-
a  

Proiect naț ional al ECOTIC care promovează ș i 
premiază proiecte de responsabilitate socială, 
concretizate în proiecte ECO care vizează colectarea 
selectivă ș i reciclarea deș eurilor, conservarea resurselor 
planetei ș i prevenirea risipei acestora.  

Proiectele dezvoltate în 
perioada octombrie 
2013 – 30 noiembrie 
2014 

Platforma 
http://www.galapremi
ilorpentrumediu.eu/ 
Bucureș ti 

octombrie– 
noiembrie 2014 

Caravana ECOTIC ș i 
”zilele ECO în ș coala ta”, 
2014-2016 

Proiect naț ional pentru care ECOTIC a primit co-
finanț are prin instrumentul LIFE al Uniunii Europene 
pentru conș tientizarea populaț iei privind reciclarea 
corecta a deș eurilor de echipamente electrice ș i 
electronice. 

200 elevi 7 profesori 
Colegiul Naț ional 
”Mihail 
Kogălniceanu” 

 noiembrie 
2014 – iunie 
2016 

România în sărbătoare: 
Tradiț ii de iarnă 

Expoziț ie concurs organizată de Asociaț ia Cultural 
Ș tiinț ifică ”Vasile Pogor”, Iaș i, sccopul expoziț iei este 
popularizarea diverselor obiceiuri ș i tradiț ii de iarnă 

50 elevi clasele a IX-a 
ș i a X-a, 2 profesori 

Colegiul Naț ional 
”Mihail 
Kogălniceanu”, 
Liceul Teoretic 
Republican “ Ion 
Creangă”, din Bălț i,  
Moldova, Parcul 
Copou din Iaș i 

decembrie 
2014 

Hour of Code 

Proiect internaț ional promovat de asociaț ia ADFABER- 
Tehnology for Social Change,  prin care se susț ine 
importanț a apropierii de domeniul programării, indiferent 
de pregătirea participanț ilor. 

150 de elevi, 4 
profesori 

Colegiul Naț ional 
”Mihail 
Kogălniceanu”, 
platforma 
http://ro.code.org/lear
n  

decembrie 
2014 

Supravieț uitorii Climei, 
ediț ia a IV-a 

Proiect de educaț ie ecologică, înscris în CAER, ediț ia a 
IV-a, al cărui scop este dezvoltarea comportamentelor şi 
atitudinilor civice de ocrotire a mediului ambiant ș i 
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 

Galaț i ș i în ș colile 
partenere din cele 8 
județ e 

martie- 
octombrie 2015 

Festival Naț ional de Concurs naț ional de teatru, angrenarea elevilor într-o Elevi, echipa Bucureș ti martie 2015 

http://www.galapremiilorpentrumediu.eu/
http://www.galapremiilorpentrumediu.eu/
http://ro.code.org/learn
http://ro.code.org/learn


                                      
    

  

teatru ș i canto ”Florian 
Pitiș ” 

competiț ie artistică deschisă ș i onestă, bazată pe 
libertate de exprimare, creativitate, imaginaț ie, 
sensibilitate ș i originalitate. 

”Studio21” CNMK,  
1 profesor 

Ziua Siguranț ei pe 
Internet 2015 

Concurs naț ional lansat de Salvaț i Copiii România, 
coordonatorul programului Singur.info, tema concursului 
fiind ”Resurse digitale pentru viitor” 

Elevi de gimnaziu ș i de 
liceu, 50 de 
participanț i 

Bucureș ti 
decembrie 
2014- februarie 
2015 

Festival de teatru 
adolescent ”Amfiteatru” 
ediț ia a VI-a 

Concurs naț ional de workshopuri de teatru de 
promovare a tradiț iilor teatrului românesc, promovarea 
culturii prin spectacole de teatru ș i interdisciplinare. 

Elevi, echipa 
”Studio21” CNMK, 
1 profesor  

Teatrul ”Mihai 
Eminescu” , 
Botoș ani Centrul 
Naț ional de Studii 
Mihai Eminescu 
Ipoteș ti 

martie- aprilie 
2015 

Concurs de reportaje 
”Eurojunior”, ediț ia a VI-
a 

Concurs de reportaje organizat de Centrul Europe Direct 
Galaț i, care îș i să întărească ș i să susț ină educaț ia 
pentru cetăț enia europeană din ș coli ș i constă în 
realizarea de materiale (filme scurte ș i/sau reportaje) 
care tratează această temă.  

Elevi liceu 

Colegiul Naț ional 
”Mihail Kogălniceau”, 
Centrul Europe 
Direct 

martie-mai 
2015 

Concurs desene Ziua 
Europei 2015, ediț ia a 
VI-a 

Concurs organizat de Comisia Europeană în România, a 
cărui tematică este Ziua Europei, concurs ce contribuie la 
îmbunătăț irea experienț ei perceptuale prin 
îmbunătăț irea experienț ei perceptuale ș i poziț ionarea 
compoziț iei artistice într-un context european. 

Ciclu gimnazial, liceal 

Colegiul Naț ional 
”Mihail 
Kogălniceanu”, 
platforma 
http://www.europaca
sanoastra.ro/   

mai-iunie 2015 

Festival Internaț ional 
”Aplauze”  

Concurs naț ional de teatru de punere în scenă piese 
inspirate din dramaturgia naţională şi internaţională, 
precum şi scenarii originale, ateliere de lucru coordonate 
de actori profesionişti în care elevii vor învăţa coregrafie, 
tehnici de luptă scenică, arta actorului 

Elevi, echipa 
”Studio21” CNMK,  
1 profesor  

Colegiul Naț ional 
”Mihail Kogălniceau 
Sala de spectacole a 
Universităţii 
“Ovidius”, 
Constanț a 

iunie 2015 

Festival de teatru ș colar 
”Maria Filotti” 

Concurs naț ional de teatru, oportunitate competitională 
artistică în domeniul teatrului pentru elevii din ș colile ș i 
liceele din ț ară. 

Elevi, echipa 
”Studio21” CNMK,  
1 profesor 

Sala Mare a 
Teatrului ”Maria 
Filotti”, Brăila 

iunie 2015 

 

 

 

http://www.europacasanoastra.ro/
http://www.europacasanoastra.ro/


                                      
    

  

 

LICEUL TEORETIC EMIL RACOVIŢĂ GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Intercultural Tolerance 
Dezbatere pe tema promovării toleranţei culturale, ca 
valoare fundamentală a Uniunii Europene  

Elevii claselor X-XI 
Elevi ai Liceului „N. 
Pizi” din Palmi, Italia 

Casa Italia - 
Comunitatea italiană 
din Galaţi 

aprilie 2015 

Europa – unitate in 
diversitate 

Expoziţie de fotografii, desene, colaje cu tema “Tradiţiile 
popoarelor Uniunii Europene” 
Concurs – Istoria Uniunii Europene 

Elevii claselor VII-X Sala media  mai 2015 

 

 

SEMINARUL TEOLOGIC SF. ANDREI GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Etwinning – o comunitate 
de învăţare 

Proiect educativ – concurs – simpozion -  propune 
prezentarea, dezbaterea şi diseminarea informaţiilor din 
domeniul proiectelor europene de tip eTwinning sau a 
altor proiecte cu finanţare desprinse din colaborări de tip 
eTwinning care au dovedit un impact pozitiv asupra 
activităţii de învăţare. 

Elevi, cadre didactice, 
părinţi, comunitate 
locală din Galaţi şi din 
ţară 

Seminarul Teologic 
,,Sf. Andrei’’ Galaţi 

28.03.2015 

FrancArtistes en herbe 

Concurs interdisciplinar în limba franceză care are la 
bază promovarea valorilor culturii şi poeziei franceze în 
rândul educabililor şi al comunităţii locale prin dezvoltarea 
competenţei comunicative într-o limbă de circulaţie 
internaţională şi stimularea potenţialului artistic-creativ al 
elevilor. 

Elevi, cadre didactice 
Seminarul Teologic 
,,Sf. Andrei’’ Galaţi 

Ianuarie – 
februarie 2015 



                                      
    

  

Students TV Proiect etwinning de colaborare on-line  
Elevi, profesori din 
Bulgaria, Spania, Italia, 
Grecia. Estonia 

Seminarul Teologic 
,,Sf. Andrei’’ Galaţi 

Noiembrie 2014 
– aprilie 2015 

Europa suntem NOI  
Proiect -  emisiune TV – producţie proprie a echipelor 
participante 

Elevi, cadre didactice 
Seminarul Teologic 
,,Sf. Andrei’’ Galaţi 

9 Mai 2015 

To learn or ne pas 
apprendre? 

Dezbatere – pro şi contra studiului limbilor străine în 
şcoală de la o vârstă mică 

Elevi, cadre didactice 
Seminarul Teologic 
,,Sf. Andrei’’ Galaţi 

26.09.2015 

 

COLEGIUL NAŢIONAL VASILE ALECSANDRI GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Ambasadorii  
literaturii  române în  
ţări  europene 

Elevii prezintă materiale în Power Point şi afişează postere 
care  cuprind informaţii de interes cultural: autori de literatură 
română traduşi în străinătate: Franţa, Anglia, Germania, Italia, 
Spania, Portugalia, Austria, Rusia. Pentru luna ianuarie 2015 
activitatea va fi consacrată în întregime operei poetului 
naţional. 
Posterele tematice vor cuprinde biografii minimale ale 
autorilor şi traducătorilor, texte bilingve şi opinii, recenzii 
privind receptarea literaturii române în străinătate.  

Organizatori - elevii clasei a 
XI-a G - Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri” 
Participanţi - elevii Colegiului 
Naţional “Vasile Alecsandri”, 
elevii de la alte licee 
gălăţene 

Casa Corpului 
Didactic Galaţi 

Lunar în 
intervalul 
Ianuarie - iunie  
2015, în funcţie 
de 
disponibilitatea 
spaţiului oferit 
de CCD Galaţi 



                                      
    

  

«À VOUS LA 
PAROLE!»  

Acţiunea se prezintă sub forma unei dezbateri care îşi 
propune : 

 Creşterea nivelului de cunoştinţe asupra tematicilor 

europene, încurajarea manifestării active a cetăţeniei 
europene şi motivarea elevilor din cadrul Colegiului 
Naţional “Vasile Alecsandri” din Galaţi de a se implica în 
politicile europene  
 Promovarea înţelegerii internaţionale, a dialogului 

intercultural şi diversitatea ideilor şi a practicilor.     
 Contribuirea la dezvoltarea competenţelor şi 

aptitudinilor personale ale tineretului european.  

Grup ţintă: elevi de nivel 
liceal  
Participanţi: elevii Colegiului 
Naţional “Vasile Alecsandri” 
Galaţi (clasele IX-XII); elevi 
din alte institutiţii de 
învăţământ liceal din judeţul 
Galaţi 

Colegiul 
Naţional “Vasile 
Alecsandri” 
Galaţi 
(sala Amfiteatru) 

25-29 ianuarie 
2015 

«RELAYONS LA 
FLAMME 
FRANCOPHONE!»  

– Săptămâna 
Francofoniei 2015 
 

In fiecare an, pe 20 martie, se celebrează Ziua Francofoniei 
în toate ţările care au franceza ca limbă oficială, de cultură, de 
lucru sau de comunicare internaţională. 
Şi în 2015, 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, ateliere 
handmade,  toate acestea sub egida Clubului de arte 
combinate “ For Your Information” 

Grup ţintă: elevi de nivel 
gimnazial şi liceal  
Participanţi: elevii Colegiului 
Naţional “Vasile Alecsandri” 
Galaţi (cl. V-XII) 

Colegiul 
Naţional “Vasile 
Alecsandri” 
Galaţi 
Biblioteca 
Franceza 
« Eugène 
Ionesco » Galaţi 

Martie 2015 

NONFORMALUL 
în educaț ie  

 
 

Atelier de 
nonformal 

Masă rotundă – specialiș ti ș i elevi, reprezentanț i  ai 

comunităț ii locale/ONG-uri ș i părinț i vor analiza avantajele 
ș i limitele metodelor de educaț ie nonformală.  
 
Workshop – elevii vor fi instruiț i să aplice metode 

nonformale. 
(activităț i pregătitoare: familiarizarea cu specificul ș i 
metodele de educaț ie nonformală) 

Organizatori: Consiliul 
Elevilor din Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri”ș i CED 
Galaț i 
Participanț i: elevi de 
gimnaziu / liceu / părinț i 
/diriginț i / profesori 
Grup ț intă: elevi/părinț i 
interesaț i să organizeze 
activităț i de educaț ie 
nonformală în Săptămâna 
Şcoala Altfel 2015 

Amfiteatrul 
I.Tohăneanu 
CNVA 
 
 
 
Sala 1 CNVA 
 

25 martie 2015 
– miercuri 
 
 
 
 
1 aprilie 2015 – 
miercuri 



                                      
    

  

Europa 
diversităț ii 
culturale  

Biblioteca vie – schimb cultural între elevii CNVA ș i  
reprezentanț i ai minorităț ilor etnice din Galaț i. 

Organizatori: Consiliul 
Elevilor din Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri”, CED 
Galaț i, BVAU Galaț i 
Participanț i: elevi de 
gimnaziu / liceu / părinț i 
/diriginț i / profesori 
Grup ț intă: 30 de elevi de 
gimnaziu/liceu 

Sala Mihai 
Eminescu BVAU 

8 aprilie 2015 - 
miercuri 
 
 
 
 

Galaț iul în 
Europa anului 
2020 

Photovoice – expoziț ie de idei ș i imagini pentru oraș ul 

anului 2020. 

Organizatori: Consiliul 
Elevilor din Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri”, CED 
Galaț i 
Participanț i: elevi de 
gimnaziu / liceu / părinț i 
/diriginț i / profesori  
Grup ț intă: 50 de elevi de 
gimnaziu/liceu 

Corpul nou 
CNVA 

7 aprilie 2015 - 
marti 
 
 

Un mediu curat, o 
viaț ă sănătoasă!  

Expoziț ie vie – mesaje de promovare a nevoii de a proteja 

mediul ș i de a menț ine sănătatea. 
 
Run! Pense! Gewinn! – competiț ie 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 Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri”, CED 
Galaț i 
Participanț i: elevi de 
gimnaziu / liceu / părinț i 
/diriginț i / profesori 
Organizatori: Consiliul 
Elevilor din Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri” 
Participanț i: elevi cls.VII-XII 

Corpul Nou 
CNVA 
 
 
CNVA, BVAU, 
Parcul 
Eminescu, 
Teatrul Dramatic 

9 aprilie 2015 -
joi 
 
 
 
9 aprilie 2015 - 
joi 



                                      
    

  

Valori democratice 
în ș coală ș i în 
societate 

Cafenea publică  – dezbatere pe tema cetăț eniei 

democratice în ș coală ș i în comunitate. 

Organizatori: Consiliul 
Elevilor din Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri”, CED 
Galaț i 
Participanț i: elevi de 
gimnaziu / liceu / părinț i 
/diriginț i / profesori 
Grup ț intă: 50 de elevi de 
gimnaziu/liceu 

Corpul Nou 
CNVA 
 
 
 

 10 aprilie 2015 
 
 

Gala educaț iei 
nonformale 

Festivitate de închidere a Săptămânii educaț iei nonformale 

– premierea organizatorilor ș i a participanț ilor. 

Organizatori: Consiliul 
Elevilor din Colegiul Naţional 
“Vasile Alecsandri”, CED 
Galaț i 
Participanț i: elevi de 
gimnaziu / liceu / părinț i 
/diriginț i / profesori implicaț i 
în activităț i 
Grup ț intă: elevi de 
gimnaziu/liceu, părinț i 

Corpul Nou 
CNVA 
Amfiteatrul 
CNVA 
 
 

 11 aprilie 2015 
 
 

 

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ELENA DOAMNA GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURAR

E 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Ziua internaţională a 
Limbilor Materne 

a).Promovarea  limbilor materne; 
b). Revigorarea diversităţii culturale; 
c). Promovarea limbilor ca formă de comunicare, interacţiune şi 
înţelegere între popoare diferite 

Elevii Colegiului de 
Industrie Alimentarã 
„Elena Doamna”, Galaţi 

Colegiul de 
Industrie 
Alimentarã 
„Elena 
Doamna”, Galaţi 

21.02.2015 

Spring day 

a). Organizarea de activităţi care sã-i ajute pe elevi sa cunoască 
Europa ; 
b). Exprimarea opiniilor de către elevi cu privire la problemele 
europene ; 
c).Promovarea diversităţii culturale ca sursã a creativităţii şi 

Elevii Colegiului de 
Industrie Alimentarã 
„Elena Doamna”, Galaţi 

Colegiul de 
Industrie 
Alimentarã 
„Elena 
Doamna”, Galaţi 

Conform 
termenului 



                                      
    

  

inovaţiei ; 
d). Dobândirea competenţelor de exprimare a propriei 
personalităţi. 

9 Mai – Sărbătoarea 
Europei 

a). Familiarizarea elevilor cu termenii specifici (U.E, Parlament 
European, Cetăţean European ) ; 
b). Promovarea aspectelor importante (simboluri, tradiţii, valori 
culturale) 
din ţările membre U.E. ; 
c). Interiorizarea şi promovarea drepturilor şi obligaţiilor 
cetăţenilor europeni ; 

Elevii Colegiului de 
Industrie Alimentarã 
„Elena Doamna”, Galaţi 

Colegiul de 
Industrie 
Alimentarã 
„Elena 
Doamna”, Galaţi 

09.05.205 

Clubul 
Eurodiversitas 

a).Consolidarea contribuţiei învăţării de-a lungul vieţii la 
coeziunea socială pentru dezvoltarea profesională şi personală 
a elevilor ca membri activi ai societăţii; 
b).Lucrul comun la o strategie care să evidenţieze bine 
problemele şi dificultăţile posibile, întâmpinate cu ocazia 
emigrării şi imigrării; 
c).Găsirea unei strategii de consolidare a înţelegerii şi respectării 
drepturilor omului, culturilor altor ţări, democraţiei, toleranţei, a 
grupurilor dezavantajate şi a persoanelor cu nevoi speciale.  

Elevii Colegiului de 
Industrie Alimentarã 
„Elena Doamna”, Galaţi 

Colegiul de 
Industrie 
Alimentarã 
„Elena 
Doamna”, Galaţi 
Diferite locaţii in 
funcţie de 
activităţi 

Ianuarie-iunie 
2015 

 

LICEUL TEHNOLOGIC SIMION MEHEDINŢI GALAŢI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Uniunea Europeana: 
istorie, traditii si 
diversitate culturala 

Prezentare power point si concurs  Elevii şcolii Şcoala Ianuarie 2015 

Cetatenie europeana 
Informarea elevilor despre principalele drepturi si obligatii 
pe care le au cetatenii europeni 

Elevii şcolii Şcoala Martie 2015  

Ziua Europei 
Prezentare power point – informare despre cum s-a 
constituit  Uniunea Europeana, principalele insemne si 
tarile care alcatuiesc U.E.- concurs, desene 

Elevii şcolii Şcoala Mai 2015  



                                      
    

  

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

Elevii şcolii Şcoala Ianuarie 2015 

Scrierea de proiecte cu 
finantare europeana din 
programul Erasmus + 

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

Profesorii si elevii şcolii Şcoala 
Pe tot parcursul 
anului scolar 

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

Elevii şcolii Şcoala Iunie 2015 

Ziua Europeana a 
Limbilor 

Dezbatere pe tema: „De ce este important sa cunoastem 
cel putin o limba straina?” 

Elevii şcolii Şcoala 
26 septembrie 
2015 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ELENA DOAMNA TECUCI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Europa, casa noastră este o 
campanie de informare şi 
comunicare anuală a 
Reprezentanţei Comisiei 
Europene în România în 
parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei Naţionale. Campania 

este menită să transpună 
priorităţile de comunicare ale 
Comisiei Europene în mediul 
şcolar. 

Înfiinţarea Clubului Europa, casa noastră în şcoala 
noastră în cadrul campaniei Europa, casa noastră 
(campanie de informare şi comunicare anuală a 
Reprezentanţei Comisiei Europene în România 
derulată în parteneriat cu Ministerul Educaţiei 
Naţionale). 
 În cadrul clubului Europa, casa noastră se vor 
organiza activităţi pe teme europene (minimum 8 
activităţi pe tot parcursul anului şcolar), se vor 
oferi elevilor informaţii despre Uniunea Europeană şi 
acces la materiale informative, se vor promova  
activităţile derulate de şcoală în presa locală, vor fi 
aduşi invitaţi speciali care să le vorbească elevilor etc. 

200 de elevi nivel 
primar 
100 elevi nivel 
gimnazial  
10 cadre didactice 

Şcoala Gimnazială 
Elena Doamna 
Tecuci 
CDI, Sala de 
festivităţi 

Anul şcolar  
2014- 2015 

 



                                      
    

  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU TECUCI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Unitate în diversitate - istorie, 
tradiţii, diversitate culturală şi 
valori 

Club de dezbatere pe teme europene: istorie, 
tradiţii, diversitate culturală şi valori 

20 elevi – cl. 
VII, VIII 

Sala de clasă 3 oct.2014 

Holocaustul în imagini şi cuvinte Realizare de colaje şi prezentare de eseuri 15 elevi-cl. VII Şcoală 9 oct. 2014 

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 

15 – 19 dec.2014 

Marea familie a Europei 
Prezentare ppt -,,Suntem cetăţeni europeni” 
Concurs - ,,Marea familie a Europei” 

75 elevi cl. 
 I-VIII 

Laboratorul de 
informatică 
Holul şcolii 
Sălile de clase 

9 mai 2015 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET TECUCI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

  Ce este Erasmus+?  
Prezentarea noului program al Uniunii europene pentru 
educaţie, formare, tineret şi sport.  

Cadre didactice Cancelarie Ianuarie 2015 

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 claselor V-XII 
Profesorii diriginţi  
 

CNSH  Februarie 2015 



                                      
    

  

UE – trecut şi viitor 
Prezentări PPT privind instituţiile UE, părinţii fondatori şi 
etapele aderării 

Elevii claselor XIE, XIF 
Profesori de istorie 

Sala Media CNSH Februarie 2015 

Proiect european de 
parteneriat strategic în 
domeniul şcolar „We are 
the world, we are the 
children” 
 

Proiectul, desfăşurat pe durata a doi ani, are drept 
obiectiv principal 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 2015 vor fi: 
Două reuniuni transnaţionale de proiect în vederea fixării 
obiectivelor şi implementării proiectului. 
Crearea panoului tematic „Living history”. 
Realizarea site-ului proiectului 
3 mobilităţi în ţările partenere în vederea desfăşurării 
unor activităţi de învăţare, work-shopuri, forumuri, 
discuţii, lecţii de istorie, educaţie civică, limba engleză, 
limbă maternă, legate de tema proiectului. 
Activităţi de diseminare a activităţilor proiectului. 

24 elevi de gimnaziu  
Cadrele didactice din 
echipa de 
implementare 
Alte cadre didactice 
Membri ai comunităţii 
locale 
Invitaţi 

Instituţiile şcolare ale 
ţărilor partenere 
(Lituania, Croaţia, 
Grecia, Turcia, 
România) 
 

Ianuarie-
decembrie 2015 

 

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 
2015 

Turist în Europa 
Joc de rol – promovarea patrimoniului cultural al UE, 
familiarizarea elevilor cu  

Elevii claselor XE, XF 
Profesori de istorie şi 
geografie 

CNSH Martie 2015 

Sfaturi pentru 
biodiversitate 

Masă rotundă 
Elevii clasei a XI-A 
Profesori de istorie 
Invitaţi 

CNSH Aprilie 



                                      
    

  

Job Shadow Day 

Proiect desfăşurat în parteneriat cu Junior Achievement 
România. 
Elevii vor petrece câteva ore în „umbra” părinţilor sau a 
unui 
angajat dintr-o companie/instituţie pentru a 
învăţa cât mai multe despre responsabilităţile 
de la locul de muncă. 

Elevii claselor a IX-a şi 
a X-a 
Profesorii diriginţi 
Alte cadre didactice 

Locul de muncă al 
părinţilor 

Săptămâna 
Şcoala altfel 

6-10 aprilie 
2015 

Europa în sărbătoare 

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 2015 

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 
2015 

Festivalul Naţional al 
Şanselor Tale 

Activităţi de promovare a documentelor europene şi 
naţionale în domeniul educaţiei permanente şi a educaţiei 
în spiritul cetăţeniei europene: 
Sesiuni de mini-referate 
Expoziţie de postere, fotografii 
Reviste şcolare 
Dezbateri 
Ateliere de lucru 

Elevii CNSH 
Cadre didactice 
Părinţi 
 

CNSH Noiembrie 2015 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL DE AGRICULTURĂ ŞI ECONOMIE TECUCI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURAR

E 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 



                                      
    

  

ERASMUS  + 
Prezentarea oportunităţilor de finanţare pe anul 2015 
pentru şcoala noastră 

Colectivul de 
profesori ai şcolii 

CNAE Tecuci – 
sala festivitati 

IANUARIE 
2015 

”EUROPA DESCHISA PENTRU 
TINE” – activitate realizată impreuna 
cu Centrul Europe Direct GALAŢI 

Campanie de informare cu privire la Uniunea 
Europeană, cetăţenia europeană activă, oportunităţi de 
studiu in Europa –distribuţie de materiale oferite de 
Centrul Europe Direct (în urma încheierii unui 
parteneriat cu Centrul ) 

Elevii liceului 
impreuna cu cadrele 
didactice, părinţii 
elevilor 

CNAE Tecuci – 
sala festivitati 

MARTIE 2015 

SUNT CETATEAN EUROPEAN Activitati – concurs pe teme europene 
Elevii liceului 
împreună cu cadrele 
didactice 

CNAE Tecuci – 
sala festivitati 

MAI 2015  

PE URMELE REGINEI MARIA Vizita Castel Balcic - Bulgaria 
Elevii liceului 
împreună cu cadrele 
didactice 

Balcic, Bulgaria MAI 2015 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BĂLĂŞEŞTI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 
LOC 

DESFĂŞURARE 
DATA/PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Ce ştim despre Europa? 
Prezentarea unor scurte filmări video despre U.E.( 
istoria UE, Ce reprezintă UE, Parlamentul European 
etc.) 

Elevii claselor V-VII I/ 
Elevii claselor VI-VIII 

Şcoala Gimnazială 
nr.1 Bălăşeşti 

10.04.2015 



                                      
    

  

Europa mea de vis! 
 

Concurs desene cu ocazia Zilei Europei. 
Participanţii vor avea ocazia sa demonstreze 
originalitate şi măiestrie în a ilustra, prin forme şi 
culori, mediul lor de viaţă, ca parte a contextului 
European fundamentat pe valori cultural comune. 

Elevii ciclului primar si 
gimnazial  

Şcoala Gimnazială 
nr.1 Bălăşeşti 

8.05. 2015 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ UNIREA BRANIŞTEA 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Fii voluntar European!  

Elevii se vor organzia in „Clubul voluntarului european” 
si vor intreprinde diverse activitati de voluntariat – 
colectarea si daruirea de cadouri copiilor nevoiasi din 
comunitate, igenizarea spatiului verde,  plantare de flori 
/ copaci 

15 elevi din 
clasele  VI-VIII 

Sala de clasa 
 
 
In incinta scolii, 
padurea din comuna 

Decembrie 2014 
 
 
Mai 2015 

Europa in culori 
 Elevii vor participa la un concurs de desene  in urma 
careia se va organiza o expozitie cu titlu „Europa in 
culori” 

Elevii claselor 
primare 

Holul scolii 4-8 mai 2015 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORNI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 

GRUP 
ŢINTĂ / 

PARTICIPA
NŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 



                                      
    

  

MICUL EUROPEAN 

- Proiecţia video a unor informaţii despre drepturile cetăţenilor 
europeni 
- Află ce drepturi ai - Site-ul UE despre drepturile copiilor 
(http://ec.europa.eu/0-
18/wrc_index_en.jsp?main=true&initLang=RO) 
- Joc de biliard cu întrebări (http://ec.europa.eu/0-18/pool-
quiz/pool-quiz_ro.htm) 

Elevii 
claselor 
I-VIII 

Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 Corni 
Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 Măcişeni 

23-27 februarie 
2015 

UNIŢI ÎN DIVERSITATE 

- Informaţii generale (suprafaţa, populaţie, moneda oficială etc.) 
despre 
Statele membre ale UE (http://europa.eu/kids-
corner/countries/flash/index_ro.htm) 
- Să descoperim Europa – broşură şi joc educaţional online 

pentru copiii cu vârste cuprinse între 9-12 ani 
(http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?language=ro) 
- Joc: Monede şi ţări 
(http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.ro.ht
ml)  
- Dezbatere pe teme europene: drepturi, îndatoriri, tradiţii, etc. 

Elevii 
claselor 
I-VIII 

Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 Corni 
Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 Măcişeni 

6-10 aprilie 2015 

ZIUA EUROPEI ÎN 
ŞCOALA NOASTRĂ 
 

- Agenţie de Turism european: elevii îşi imaginează că a lor clasă 

este o agenţie de turism pentru cei care doresc să călătorească 
în Spania, Franţa, Italia, Bulgaria sau România. Ei trebuie să 
asigure informaţii adecvate ca: limba vorbită în aceste ţări, 
moneda naţională, produse culinare tradiţionale, obiceiuri şi 
tradiţii, etc. 

Elevii 
claselor 
V-VIII 

Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 Corni 
Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 Măcişeni 

8 mai 2015 

LIMBILE STRĂINE – 
IZVOR DE CULTURĂ ŞI 
CIVILIZAŢIE 

- Prezentarea unor informaţii interesante despre istoricul apariţiei 
limbilor şi importanţa Zilei Limbilor Europene 
(http://ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-
languages_ro.htm) 
- Prezentarea broşurii Limbile străine, un pas mai departe 

(http://europa.eu/teachers-corner/9_12/index_ro.htm) 
- Quiz lingvistic (http://ec.europa.eu/languages/quiz/quiz_ro.htm) 
- ,,Les ballons du bonheur"- baloane cu câte un mesaj într-o 
limbă europeană în interior şi cu salutul în diferitele limbi ale 
Europei 

 
 
Elevii 
claselor 
III-VIII 

Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 Corni 
Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 Măcişeni 

 
 
25 septembrie 
2015 

http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_en.jsp?main=true&initLang=RO
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_en.jsp?main=true&initLang=RO
http://ec.europa.eu/0-18/pool-quiz/pool-quiz_ro.htm
http://ec.europa.eu/0-18/pool-quiz/pool-quiz_ro.htm
http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_ro.htm
http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_ro.htm
http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?language=ro
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.ro.html
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.ro.html
http://ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-languages_ro.htm
http://ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-languages_ro.htm
http://europa.eu/teachers-corner/9_12/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/languages/quiz/quiz_ro.htm


                                      
    

  

UE ŞI INSTITUŢIILE SALE 

- Scurtă prezentare a instituţiilor şi organismelor UE 
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm) 
- Prezentarea broşurii Europa. Revistă informativă pentru tineri 
(http://europa.eu/teachers-corner/12_15/index_ro.htm) 
- Chestionar 

Elevii 
claselor 
VII-VIII 

Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 Corni 
Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 Măcişeni 

13 noiembrie 
2015 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FOLTEŞTI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

„Împreună pentru o lume 
mai bună” – 9 Mai: Ziua 
Europei. 

Vor fi realizate: 
- desene şi colaje cu tematică europeană; 
- prezentări PowerPoint despre Uniunea Europeană; 
- concursuri de cultură generală. 

Obiectivul principal al activităţilor este acela de a 
îmbogăţi cunoştinţele elevilor despre UE, precum şi de a 
le îmbunătăţi capacitatea de a comunica intercultural, de 
a fi toleranţi şi înţelegători, respectând principiul „Unitate 
în diversitate”. 

Elevii claselor 
V-VIII 

Şcoala Gimnazială Nr. 
1 Folteşti 

Săptămâna 
Şcoala Altfel –„Să 
ştii mai multe, sa 

fii mai bun”; 
8.04.2015 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm
http://europa.eu/teachers-corner/12_15/index_ro.htm


                                      
    

  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU RAREŞ FRUMUŞIŢA 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Ziua Internaţională a 
Francofoniei 

Prezentare PPT 
Realizare de postere 

Elevii claselor 
V-VIII 

Săli de clasa 20 martie 2015 

Ziua Europei 
- Ce este U.E; 
- Valorile U.E; 
- Tările membre U.E; 

Elevii claselor 
V-VIII 

Săli de clasa 8 Mai 2015 

Drepturile Copilului 
Prezentare PPT 
Realizare de postere 

Elevii claselor 
V-VIII 

Săli de clasa 1 Iunie 2015 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 INDEPENDENŢA 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 

GRUP ŢINTĂ 
/ 

PARTICIPAN
ŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Numeracy week Activităț i de dezvoltare a competenț elor matematice  Cls. I- IV 
Ș coala nr. 1 ș i Şcoala 
nr. 2 Independenţa 

24- 28. 11. 
2015 



                                      
    

  

The Hour of code 
Activităț i în laboratorul de informatică: tutoriale Hour of 
code 

Elevi II-VIII  
Ș coala nr. 1 ș i Şcoala 
nr. 2 Independenţa 

8-14 
Decembrie 
2014 

Ziua Internaț ională de 
Comerare a Victimelor 
Holocaustului 

Vizionare filme (Anne Frank: Întreaga poveste, Băiatul în 
pijamale vărgate) 

Cls VII-VIII 
Ș coala nr. 1 ș i Şcoala 
nr. 2 Independenţa 

27.01.2015 

Ziua Europeană a 
Siguranț ei pe Internet 

Vizionare filmuleț e tematice  
Cls I –IV 
Cls V-VIII 

Ș coala nr. 1 ș i Şcoala 
nr. 2 Independenţa 

07.02.2015 

Ziua Mondială a Drepturilor 
Consumatorilor 

Activităţi de informare a micului consumator în şcoli, cu 
tema “Un consumator informat este un consumator 
protejat” 

Concurs intitulat „Alege! Este dreptul tău”. 

Cls I –IV 
Cls V-VIII 

Şcoala Nr. 1 
Independenţa 

15.03.2015 

Ziua Internaț ională a 
Francofoniei 

Cântec, poezie şi “incursiuni” în cele mai interesante locuri 
din Franţa. Elevii, cu acestă ocazie, se vor exprima în 
limba franceză şi vor învăţa multe lucruri interesante atât 
despre francofonie cât şi despre ţinuturi, monumente, 
castele din Franţa; 

Cls V-VIII 
Şcoala Nr. 1 
Independenţa 

20.03.2015 

Ziua mondiala a Apelor 
Realizarea unor  lucrări cu tema centrală: apa. Desene, 
realizare machete, obiecte de decor, toate având în 
comun apa. 

Cls I –IV 
Cls V-VIII 

Şcoala Nr. 1 
Independenţa 

22.03.2015 

Ziua Mondială a Planetei 
Pământ 

Expoziț ii desene: ideea lor salvatoare pentru ca 
Pământul să rămână o planetă vie pentru noi şi generaţiile 
viitoare. 

Cls I –IV 
Cls V-VIII 

Şcoala Nr. 1 
Independenţa 

22.04.2015 



                                      
    

  

Literacy Week Activităț i de dezvoltare a competenț elor lingvistice/  Cls. I- IV 
Ș coala nr. 1 ș i Şcoala 
nr. 2 Independenţa 

21- 25.04.2015 

Ziua Europei 

Jurnal de vacanț ă/  Agenţie de Turism european: elevii- 
agenț i de turism: să proiecteze o călătorie în câteva ţări 
europene. Ei trebuie să asigure informaţii adecvate despre 
fiecare ț ară: limba, moneda naţională, produse culinare 
tradiţionale, obiceiuri şi tradiţii, etc.  

Elevii vor crea clipuri / filme / broș uri de prezentare.  

Cls V-VIII 
Şcoala Nr. 1 
Independenţa 

09.05.2015 

Ziua Internaț ionala a 
Copilului 

Expoziț ie desene/ flash mob-uri  
Cls I –IV 
Cls V-VIII 

Şcoala Nr. 1 
Independenţa 

01.06.2015 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR ION POPA IVEŞTI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Cetatenia europeana. 

In cadrul activitatilor vom organiza activitati pe teme 

europene. 

1. Ce inseamna sa fii cetatean european? 

2. Ce numar de locuitori are UNIUNEA EUROPEANA? 

3. Cate tari fac parte din UNIUNEA EUROPEANA? 

Clasa a VIII-a 
Şcoala gimnazială 
„Victor Ion Popa” Iveşti 

14.01.2015  
14.03.2015 

Fii voluntar in Europa. Dezbateri despre ce insemna sa fii voluntar. Clasa a VIII-a 
Şcoala gimnazială 
„Victor Ion Popa” Iveşti 

14.01.2015 
14.03.2015 

 



                                      
    

  

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALEXEI MATEEVICI MOVILENI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURAR

E 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Istoria Europei în imagini – 
călătorie cultural –ştiinţifică. 

Expoziţie realizată prin desenele elevilor care arată 
impactul cultural asupra devoltării popoarelor europene  

30 elevi Bibliotecă 9 mai 2015 

Uniunea Europeană şi paşaportul 
elevului european. 

Seminar tematic care are ca scop problematizarea noţiunii 
de cetăţean şi paşaport al elevului european 

30 elevi 
Sala căminului 
cultural 

1 iunie 2015 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ŞEICARU OANCEA 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ/ 

PARTICIPANŢI 
LOC DE 

DESFĂŞURARE 
DATA/PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Prezentarea comunei şi a 
şcolii 

- concurs desene tema: “Comuna mea” 
- prezentări power point 

elevii claselor  
preg.-I-VIII 

incinta şcolii Februarie 2015 

Ziua Primăverii Europene 
- confecţionare felicitări 
- împărţirea felicitărilor prin comunitate 

elevii claselor  
preg.-I-VIII 

incinta şcolii 
comuna Oancea 

18-20 martie 2015 

Sărbătorile pascale în ţările 
din UE 

- eseuri cu tema: “Paştele la....” 
elevii claselor  
V-VIII 

incinta şcolii 7-11 aprilie 2015 

Ziua Europei - panouri cu informaţii despre diferite ţări din Europa 
elevii clasei a VI-
a 

incinta şcolii 5-6 mai 2015 



                                      
    

  

Uniunea Europeană - concurs cultură generală despre Uniunea Europeană 
elevii claselor V-
VIII 

incinta şcolii 8-9 mai 2015 

Zilele europene ale 
patrimoniului 

- eseuri cu tema: “Povestea Merlot-ului de Oancea” 
elevii claselor V-
VIII 

incinta şcolii 
16-17 septembrie 
2015 

Săptămâna mobilităţii 
europene  

- afişe cu tema: “Mijloacele de transport nepoluante din 
Oancea” 

elevii claselor 
preg.-I-VIII 

incinta şcolii 
18-25 septembrie 
2015 

Ziua Limbilor Europei - scenetă şi poezii 
elevii claselor 
preg.-I-VIII 

incinta şcolii 
26 septembrie 
2015 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLOBOZIA CONACHI 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Erasmus+- cadru 
flexibil de dezvoltare 
profesională în mediul 
european 

Consiliu tematic în care se vor dezbate obiectivele  programului 
şi formele de dezvoltare profesională accesibile cadrelor 
didactice şi elevilor 

Cadrele 
didactice ale 
şcolii 

CDI Ion Creangă 
Slobozia Conachi 

21.01.2015 

Europa- între trecut ș i 
viitor 

Concurs pe echipe de prezentări ale istoriei civilizaț iei 
europene  

Elevii claselor a 
VII a si a VIII a 

Sala de festivităţi – 
Şcoala Gimnazială nr. 1 
Slobozia Conachi 

18.03.2015 

Saptamana Comenius 
Activităţi de sustenabilitate a proiectului multilateral Comenius 
„Literacy Skills Development Through Nature Poetry 
Rediscovery- Indoors and Outdoors” 

Elevii claselor V-
VIII 

CDI Ion Creangă 
Slobozia Conachi 
Activităţi în aer liber  

27-30.04.2015 

Plurilingvismul 
european 

Masă rotundă în cadrul Comisiei Metodice Limbă şi 
Comunicare 

Membrii 
Comisiei 
metodice Limbă 
şi Comunicare 

CDI Ion Creangă 
Slobozia Conachi 

29.04.2015 



                                      
    

  

Totul despre instituţiile 
europene 

Concurs de cultura generala pentru elevii claselor V-VII 
Elevii claselor V-
VII 

CDI Ion Creangă 
Slobozia Conachi 

13.05.2015 

Sarbatorim Ziua 
Europeana a Limbilor 

Prezentări pe echipe ale rezultatelor cercetării in domeniul 
limbilor europene 

Elevii claselor V-
VII 

Sala de festivităţi 25.09.2015 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ION CREANGĂ TĂLPIGI, COM. GHIDIGENI  

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARA 
GRUP ŢINTĂ / 
PARTICIPANŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA/ 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

Crăciunul in Europa Program artistic dedicat Crăciunului 
Elevi, părinţi, 
cadre didactice 

Sala de festivităţi 19.12.2014 

Voluntar in Europa 
Colectarea unor obiecte de îmbrăcăminte pentru copii 
fără posibilităţi materiale 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice 

Şcoală Ianuarie 2015 

Europa de mâine 
Concurs de desene  
Realizarea unui album  

Elevi, cadre 
didactice 

Sala de clasa Februarie 2015 

Călător prin Europa 
Prezentare PPT cu minunile civilizaţiei si ale naturii din 
Europa 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice 

Sala de festivităţi 
Martie  
2015 

Pentru o Europa mai curata Activitate de igienizare a satului  
Elevi, cadre 
didactice 

Satul Tălpigi 22 Aprilie 2015 



                                      
    

  

Un zâmbet pentru Europa 
Realizarea unor postere pentru Ziua Europei 
Realizarea unui album 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice 

Sala de festivităţi 
9 Mai  
2015 

Sunt copil al Europei 
http://www.didactic.ro/stiri/6702_eu-
in-europa 

Activităţi specific Zilei Copilului 
Elevi, cadre 
didactice 

Sala de festivităţi 
01 Iunie 

2015 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SF. STELIAN UMBRĂREŞTI-DEAL 

ACTIVITATE DESCRIERE SUMARĂ 

GRUP 
ŢINTĂ / 

PARTICIPA
NŢI 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA / 
PERIOADA 

ORGANIZĂRII 

SUNT CETĂŢEAN 
EUROPEAN! 

- masă rotundă, prezentare de informaţii, realizare de postere 
Elevii 
claselor V-
VIII 

Şcoala Ianuarie 2015 

UNIUNEA EUROPEANĂ  
– DIVERSITATE 
CULTURALĂ, VALORI, 
ISTORIE ŞI TRADIŢII 

- realizarea unor portofolii despre diferite ţări ale Uniunii 
Europene 

Elevii 
claselor V-
VIII 

Şcoala Februarie 2015 

UNIŢI ÎN DIVERSITATE - dezbateri pe teme europene: drepturi, îndatoriri, tradiţii 
Elevii 
claselor V-
VIII 

Şcoala Martie 2015 

SUNTEM EGALI, DAR 
DIFERIŢI ! 

- concurs de eseuri pe tema drepturilor omului 
Elevii 
claselor V-
VIII 

Şcoala 
Biblioteca 
comunală 

Aprilie 2015 

9 MAI - HORA PRIETENIEI - informare, dezbatere, vizionare de filmuleţe, postere 
Elevii 
claselor I-
VIII 

Şcoala Mai 2015 

http://www.didactic.ro/stiri/7614_un-zambet-pentru-europa
http://www.didactic.ro/stiri/6702_eu-in-europa
http://www.didactic.ro/stiri/6702_eu-in-europa


                                      
    

  

EUROPA – CASA COMUNĂ 
TUTUROR COPIILOR 

- concurs de desene, expoziţii, realizare de mape tematice 
Elevii 
claselor I-
VIII 

Şcoala Iunie 2015 

FII VOLUNTAR ÎN EUROPA! 
- informare asupra acţiunilor de voluntariat din Europa; 
- participarea la acţiuni de voluntariat in localitate; 

Elevii 
claselor I-
VIII 

Şcoala 
Comuna 
Umbrăreşti 

Iulie 2015 

EUROPA ÎN BUCATE DE LA 
LUME ADUNATE 

- prepararea unor produse simple specifice diferitelor ţări 
europene 

Elevii 
claselor I-IV 

Şcoala August 2015 

COPILUL – CETĂŢEAN 
EUROPEAN CU DREPTURI 
ŞI RESPONSABILITĂŢI 

- atelier de lucru: dezbatere, informare 
Elevii 
claselor V-
VIII 

Şcoala 
Septembrie 
2015 

EUROPA TA – VIITORUL 
TĂU! 

- concurs de fotografii, desene cu aspecte legate de viitorul 
mediului înconjurător 

Elevi şi 
părinţi ai 
claselor V-
VIII 

Şcoala 
Comuna 
Umbrăreşti 

Octombrie 
2015 

CETĂŢENIA EUROPEANĂ – 
DREPTURI ŞI IMPLICARE 
ACTIVĂ ÎN SOCIETATE 

- dezbatere, problematizare, informare 

Elevi şi 
părinţi ai 
claselor V-
VIII 

Şcoala 
Noiembrie 
2015 

EUROPA – CĂMINUL 
NOSTRU! 

- concurs de cultură generală privind informaţii despre Uniunea 
Europeană 

Elevi şi 
părinţi ai 
claselor V-
VIII 

Şcoala 
Decembrie 
2015 

 

 

 


