
 

Concursul național EUROSCOLA, ediția a X-a (2017-2018) 

 
 

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educaţiei Naţionale 

invită toate unitățile de învățământ liceal să participe la ediția 2017-2018 a concursului 

„Euroscola”, ediție care se va desfășura sub titlul generic :  

 
„ ROLUL PATRIMONIULUI ROMÂNESC ÎN CONSOLIDAREA 

IDENTITĂȚII EUROPENE” 

 

COLEGIUL  TEHNIC “PETRU PONI” ROMAN   

 

 

VA PARTICIPA LA ACEST CONCURS CU PROIECTUL: 

 

 
 

SCOPUL PROIECTULUI:  aducerea mai puternică în centrul atenției comunității locale a istoriei și a 

valorilor europene pentru a  întări sentimentul existenței unei identități europene.  

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI :  

1. O mai bună cunoaştere a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană; 

2. Conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la patrimoniul local/regional/național, la rolul 

acestuia în promovarea diversității culturale la nivel european și la conservarea lui pentru generațiile 

următoare; 

3. Informarea publicului cu privire la importanța respectării patrimoniului național și a locului lui în 

patrimoniul cultural european; 

4. Dezvoltarea abilităților creative ale elevilor. 



 

STADIILE PROIECTULUI: 

1. Stabilirea echipei de proiect şi a  activităţilor din cadrul proiectului: 1 - 15 iulie 2017 

Încheiere de parteneriate: 15 - 30 iulie  2017: 

- Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

- Primăria Municipiului Roman 

- Consiliul Județean Neamț  

- Biblioteca Municipiului Roman, „George Radu Melidon” 

- Consiliul reprezentativ al părinților elevilor  din Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman  

- Colegiul Naţional „Roman Vodă” Roman 

- Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman 

- Colegiul Tehnic  „Danubiana” Roman 

- Colegiul Tehnic  „Miron Costin” Roman 

- Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” Roman 

-  Liceul Teologic Romano-Catolic  „Sfântul Francisc De Assisi” Roman 

2. Etapa de documentare: 15 iulie - 15 august 2017  

- Excursie tematică  la ruinele  „CETĂŢII  NOI  A ROMANULUI”. 

- Vizite de documentare la Muzeul de Istorie Roman și la Biblioteca Municipală „George Radu 

Melidon” 

3. Workshop-uri pentru   realizarea  de material în tema proiectului (pliante, broşură, flayere, film de 

documentare, pagina web a campaniei): 15 august -  4 septembrie 2017   

4. Mediatizarea proiectului:  

-  în rândul elevilor de la Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman – 11 septembrie 2017  – la  

Festivitatea de deschidere a  noului an şcolar;  

- pe site-ul colegiului; 

- în comunitatea locală,  prin publicarea a minim 2 articole în presa locală.  

5.  Campanie de informare  și conștientizare a factorilor de decizie, a  publicului larg cu privire la 

valoarea de patrimoniu a  „CETĂŢII NOI A ROMANULUI” și cu privire la măsurile care trebuie 

întreprinse pentru protejarea/conservarea și promovarea acesteia: 14 septembrie - 5 octombrie  2017. 

5.1.  3 acţiuni stradale de informare  și conştientizare a  publicului larg cu privire la  valoarea istorică a 

„CETĂŢII NOI A ROMANULUI” şi importanţa ei atât pentru Roman şi zona adiacentă 



municipiului cât şi pentru turismul judeţului Neamţ, și cu privire la măsurile care trebuie întreprinse 

pentru  conservarea  și valorificarea elementelor acestei fortificații. 

5.2.   Publicitate stradală - benere şi afişe plasate în locuri vizibile şi de interes local.  

5.3.   Minim 2 emisiuni  radio- tv la posturile locale. 

5.4.   Minim 4 articole în revista școlii și presa locală.  

5.5.   Publicítate în diferite medii de socializare: facebook- ul personal, al şcolii, al diferitelor instituţii.   

5.6.   1 flashmoob – „SALVAȚI CETATEA MUȘATINĂ” 

5.7.  Organizarea de activităţi de informare  și conștientizare  a elevilor din liceele romaşcane  cu 

privire la valoarea de patrimoniu a „CETĂŢII NOI A ROMANULUI” şi importanţa ei atât pentru 

Roman şi zona adiacentă municipiului cât şi pentru turismul judeţului Neamţ, și cu privire la măsurile 

care trebuie întreprinse pentru  conservare și valorificare a elementelor acestei fortificații. Va avea loc 

câte o activitate  în fiecare  din cele 6 licee partenere din Municipiul Roman . 

5.8. Marş stradal - „SALVAȚI CETATEA MUȘATINĂ” - cu participarea elevilor din colegiul 

nostru dar şi a elevilor din liceele partenere în proiect.  

5.9. Susţinerea de ore de consiliere la clasele  a IX-a, a X-a şi a XI-a, la  biblioteca şcolii, cu ajutorul 

profesorilor diriginţi, a profesorilor de istorie, a specialiştilor de la Muzeul de Istorie Roman – pe tema 

„Smederova - Cetatea Muşatină - trecut, prezent şi viitor”:  19 septembrie - 6 octombrie  2017. 

6. Dezbatere publică  - „SALVAȚI CETATEA MUȘATINĂ”  - Activitatea va avea loc în Sala de 

festivităţi a Primăriei cu invitaţi ai factorilor de decizie: reprezentanţi ai  Primăriei Roman, ai 

Consiliului Judeţean Neamţ, ai Muzeului de istorie Roman,  ai Inspectoratului Judeţean Neamţ şi ai 

presei locale.  

7. Măsurarea impactului proiectului. Concluzii finale. Mediatizarea rezultatelor  proiectului  în mass 

- media locală, pe site-ul colegiului: 7  - 8 octombrie 2017 

8. Realizarea unei broşuri finale: „SALVAȚI CETATEA MUȘATINĂ”  cu aspecte din activităţile 

proiectului: 1 - 8  octombrie 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Echipa de proiect: 

Profesori coordonatori: 

 

Nr. 

Crt. 

Nume şi prenume profesori 

coordonatori 
Număr de telefon Adresa de e-mail 

1.  Stan Mihaela  0722645689 micaursachi@yahoo.com 

2.  Păiuş Dana Lăcrămioara  0723545630 danapaius@yahoo.com  

 

Elevi:  

 

Nr. 

Crt. 
Nume şi prenume elevi Clasa 

1.  Cloşcă Alexandra  a  XI-a 

2.  Tiba Petronela a  XI-a 

3.  Ungureanu Larisa  a  XI-a 

4.  Enea Diana a  XI-a 

5.  Dumea Paul a  XI-a 

6.  Bereanu Miruna  a  X-a 

7.  Liţă Delia Mihaela  a  X-a 

8.  Lefter Cătălina Florentina  a  X-a 

9.  Pal Mădălina Ştefania a  X-a 

10.  Stan Ecaterina a  X-a 

11.  Murariu Dumitrela Ioana a  X-a 

12.  Bilboc Marcelina  a  X-a 

13.  Bogliș Claudia a  X-a 

14.  Petrişor Diana  a  X-a 

15.  Iacob Bianca a  IX-a 

16.  Campău Cerasela a  IX-a 

17.  Petrişor Laura a  IX-a 

18.  Ilaşcu Mădălina  a  IX-a 

19.  Iordăchescu Vlad a  IX-a 

20.  Antal Giulia a  IX-a 

21.  Buleu Laura Alexandra a  IX-a 

 

Coordonator proiect, 

Prof. Stan Mihaela 
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