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Proiect educativ 

 
 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: COLEGIUL ”MHAI EMINESCU”  BACĂU 

Adresa completă: JUDEȚUL BACĂU, BACĂU, STR. MIHAI EMINESCU NR. 35 

Nr. de telefon/fax : 0234562564 

Site şi adresă poştă electronică: www.meb.ro, colegiulmihaieminescu35@yahoo.com  

Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact): HULEA G. CONSTANTINA, 

director și coordonator de proiect, telefon: 0788284962, e-mail: constantinah@yahoo.com  

Echipa de proiect a colegiului va fi formată din profesori de nivel liceal și cadre didactice de nivel 

postliceal, personal didactic auxiliar, personal nedidactic. care vor participa direct sau indirect la 

activitățile proiectului 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului : ”… Stejarul stejari să producă …” 

          Tipul proiectului :  Concurs pe teme de educație ecologică și de protecție a mediului 

Precizaţi ce fel de proiect este - concurs, festival, proiect social, expoziţie etc. (precizare obligatorie 

şi eliminatorie). 
B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul: (bifaţi domeniul în care se încadrează proiectul 

dumneavoastră – un SINGUR domeniu, considerat principal)  

 Domeniul cultural-artistic, arte vizuale 

 Domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaţii 

 Domeniul cultural-artistic, literatură  

 Domeniul cultural-artistic, teatru 

 Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri 

 Domeniul cultural-artistic – muzică 

 Domeniul cultural-artistic – dans 

 Domeniul ecologie şi protecţia mediului                  X 

 Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

 Domeniul sportiv turistic 

 Domeniul tehnic 

 Domeniul ştiinţific 

B3: Ediţia nr. 1 

B4: Număr participanţi: min. 200 elevi (min. câte 30 elevi din fiecare școală) și minim 20 profesori 

B4: Bugetul proiectului**: 

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie 

2 500 RON  0 RON 2 500 RON 

**Contribuţia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiţie 

eliminatorie) 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere) 

Proiectul are la origini un proiect LeAF ” Oak all knowing” realizat pe parcursul a doi ani 

școlari cu elevi din promoții diferite. 

Recitind ”Timpul” lui Eminescu am descoperit citatul: ”Chestiunea de căpetenie pentru … 

http://www.meb.ro/
mailto:colegiulmihaieminescu35@yahoo.com
mailto:constantinah@yahoo.com
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continuitatea de dezvoltare a acestei ţări este ca elementul românesc să rămână cel determinant, ca el 

să dea tiparul acestei forme de stat, ca limba lui, înclinările lui oneste şi generoase, bunul lui simţ, c-un 

cuvânt geniul lui să rămână şi pe viitor norma de dezvoltare a ţării şi să pătrundă pururea această 

dezvoltare… Voim ca stejarul stejari să producă, nu meri pădureţi. ” și mi-am propus să transmit 

prin titlul acestui proiect mesajul marelui poet și visul oricărui dascăl. 

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 200 elevi și 10 profesori 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: 200 elevi, 10  profesori și aproximativ 200 familii/părinți 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:  

Activitatea nr. 1 (A1): Pregătirea proiectului și cooptarea partenerilor - octombrie 2013 

Activitatea nr. 2(A2): Pregătirea platformei E-learning OAK – noiembrie 2013- ianuarie 2014 

Activitatea nr. 3(A3): „Creaţia românească în biologia universală”-19 noiembrie 2013 

(Lansarea proiectului/concurs)  

Activitatea nr. 4 (A4): Excursie tematică: ”Codrii de aramă …”- noiembrie 2013 

Activitatea nr. 5(A5): Înscrierea pe platformă și selectarea participanților - 15 ianuarie - 1 

martie 2014  

Activitatea nr. 6 (A6): Prima etapă a concursului constând în  postarea de prezentări 

PowerPoint ”Stejarul … în diferite domenii”- 15 martie -15 aprilie 2014 (Luna pădurii) 

Activitatea nr. 7(A7): A doua etapă a concursului constând în  rezolvarea chestionarului ” Eco - 

biologia stejarului”- 7-12 aprilie 2014  

Activitatea nr. 8 (A8): A treia etapă a concursului: Ecologizarea unui stejăriș / 25 octombrie 

2013 - 30 aprilie 2014 

Activitatea nr. 9 (A9): Ultima etapă a concursului: ”…Stejarul stejari să producă…” - 25 

octombrie 2013 - 30 aprilie 2014 

Activitatea nr.10 (A10): Jurizarea celor etapelor concursului și stabilirea câștigătorilor – 1 – 15 

mai 2014 

 Activitatea nr.11 (A11): Excursie tematică: ”Stejarii … eminescieni”- 31 mai - 1 iunie 2014 

Activitatea nr.12 (A12): Festivitate pentru decernarea premiilor – 15.06.2014, ora 11:00, în 

Parcul Cancicov la statuia lui Mihai Eminescu 

d. Descrierea activităţii finale (faza județeană) 

Activitatea finală constă în realizarea unei excursii tematice: ”Stejarii … eminescieni”, 

excursie de două zile pe traseul Bacău - Parcul Național Vânători Neamț - Bacău . La această excursie 

participă elevi și profesori din toate școlile partenere astfel încât toți participanții înscriși pe platforma 

E-learning OAK, respectiv concurenții să se cunoască. Câștigători (concurenții cu cele mai multe 

puncte acumulate în urma jurizării) vor fi premiați în cadrul activității cultural-artistice din Parcul 

Cancicov astfel: 

Premiul     I – participare gratuită (transport și cazare) la excursia tematică: ”Stejarii … eminescieni”, 

Premiul   II –  transport gratuit pentru excursia tematică: ”Stejarii … eminescieni”,  

Premiul III – achitarea unei jumătăți din costul transportului pentru excursia tematică: ”Stejarii … 

eminescieni” . 

Pentru cel mai activ voluntar în cadrul activităților proiectului se acordă: 

Premiul special – achitarea unei jumătăți din costul transportului  și a cazării pentru o noapte în cadrul 

excursiei tematice: ”Stejarii … eminescieni”. 

Toți participanții la concursurile de pe platformă vor primi diplome de 

participare/mențiune și vor avea dreptul să participe  (contra cost transport, cazare și masă) la 

excursie înainte altor excursioniști. 

e. Parteneri organizare (alţii decât unităţile de învăţământ participante!). 

- Complexul Muzeal de Științe ale Naturii ”Ion Borcea” Bacău 

- Centrul de Documentare și Informare (CDI) Parincea 

- Societatea Culturală a Elevilor și Profesorilor din Liceul ”Mihai Eminescu” Bacău 

- Asociații de Părinți/Consilii Reprezentative ale Părinților 
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- Firma de transport/Agenția de voiaj 

 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  (max.1000 caractere) 

Internetul captează activitatea tinerilor și cartea clasică este înlocuită chiar de către 

forurile care educă cu cea on line. Locul excursiilor în natură a fost luat de excursia virtuală. 

Platforma E-learning OAK își propune încurajarea, în primul rând, a elevilor dornici de 

excursii în lumea reală, dar și virtuală, spre a îmbina abilitățile de lucru cu un computer cu 

aventura în mediul înconjurător prin dirijarea activităților de lectură literară, lectură de 

specialitate etc. , prin concursurile tematice între elevi de nivel gimnazial și liceal. 

Prin realizarea de excursii tematice în aer liber se va stimula interacționarea tinerilor din 

diferite școli. În al doilea rând, își propune încurajarea cadrelor didactice pentru utilizarea 

/integrarea E-lerning-ului în metodele de predare - învățare - evaluare și în autoevaluarea 

activităților didactice. 

Proiectul ”… Stejarul stejari să producă …”, ca și mesajul eminescian folosit drept 

idee de bază a lui, permite achiziționarea unei game largi de competențe cheie pentru 

dezvoltarea personală a tânărului educabil din ”Timpul” …de azi.  

D.2. Scopul proiectului:  

Dezvoltarea de competențe cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii  prin 

îmbinarea activităților de tip e-learning și a activităților de ecologie și protecție a mediului.    

     

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului: 

O1. dezvoltarea capacității de comunicare în limba română/maternă 

O2. formarea capacității de comunicare în limbi străine (engleză, franceză) 

O3. aplicarea gândirii matematice și dezvoltarea competențelor științifico-tehnologice de bază 

O4. dezvoltarea abilităților de bază a tehnologiei din societatea informaţională (TSI) şi a 

tehnologiei informaţiei şi a comunicării (TIC); 

O5. dezvoltarea abilității de organizare a propriei învățări prin conștientizarea metodelor și 

oportunităților individuale sau de grup 

O6. dezvoltarea competențelor sociale și civice 

O7. dezvoltarea simțului de inițiativă și al antreprenorialului  

O8. evaluarea conștiinței și a expresiei culturale a elevilor de nivel gimnazial și liceal 

 

D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari. 

Proiectul se adresează: 

- elevilor din clasele V-XII/XIII care sunt interesați de dezvoltarea de competențe cheie 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii  prin intermediul activităților de tip e-learning și de 

ecologie și protecție a mediului;  

- profesorilor interesați de dezvoltare personală și profesională și de schimb de bune 

practici; 

- părinților care susțin atât învăţarea pe tot parcursul vieţii cât și dezvoltarea personală a 

elevilor/ propriilor copii 

- comunității locale/ județene  

     

D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii finale) 

25.10.2013 – 15.06.2014 

 

D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să conţină informaţiile de mai jos pentru fiecare activitate) 

  A1. a. Activitatea nr.1 

b. Titlul activităţii: Pregătirea proiectului și cooptarea partenerilor 

c. Data/perioada de desfăşurare - octombrie 2013 
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d. Locul desfăşurării: Colegiul ”M. Eminescu” Bacău 

e. Participanţi: coordonatori, manageri, președinți, directori de școli 

f. Parteneri: instituțiile partenere 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: contactarea instituțiilor 

partenere și semnarea acordurilor de parteneriat  

h. Responsabil(i): Coordonator proiect prof. Hulea Constantina, coordonatorii din școli 

i. Beneficiari: unitățile de învățământ partenere 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: număr de instituții partenere 

 

A2. a. Activitatea nr.2 

b. Titlul activităţii: Pregătirea platformei E-learning OAK  

c. Data/perioada de desfăşurare– noiembrie 2013- ianuarie 2014 

d. Locul desfăşurării: Colegiul ”M. Eminescu” Bacău 

e. Participanţi: partenerii  

f. Parteneri: instituțiile partenere 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : pe platforma EduMoodle a 

Colegiului M. Eminescu Bacău se inseră platforma proiectului 

h. Responsabil(i): inginer Filioreanu Cristian, profesorii coordonatori din fiecare școală 

i. Beneficiari: elevi și profesori din școlile partenere 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: respectarea termenelor, număr de elevi și 

profesori înscriși pe platformă 

 

A3. a. Activitatea nr.3 

b. Titlul activităţii: „Creaţia românească în biologia universală”  

c. Data/perioada de desfăşurare: -19 noiembrie 2013 (Lansarea proiectului/concurs)  

d. Locul desfăşurării: Colegiul ”M. Eminescu” Bacău 

e. Participanţi: min. 30 elevi, min. 10 cadre didactice, min.2 părinți, invitați  

f. Parteneri: instituțiile partenere 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : ziua de 19 noiembrie este 

dedicată an de an în colegiul nostru lui G. E. Palade- primul român laureat al Premiului 

Nobel, motiv cu care are loc un concurs dedicat cercetătorului la care se înscriu elevii 

claselor a IX-a, evaluați fiind de elevii clasei a XII-a de științe ale naturii. 

Anul acesta prin această activitate vom descoperi „Creaţia românească în biologia 

universală”  și vom lansa proiectul nostru sperând să inoculăm elevilor pasiunea pentru 

știință, cercetare, biologie, ecologie, ”vânătoarea” cu aparatul foto, drumeții în natură. 

Cu această ocazie vom vernisa și expoziția fotografică ”Liniștea pădurii”- realizată de 

Violeta Rang și partenerii de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Bacău le vor 

vorbi elevilor despre Ion Borcea și creația sa în biologie. 

Invitați: conf. Dr. Cătălin Petre Rang și Gușă Delia 

h. Responsabil(i): prof. Hulea Constantina și profesorii coordonatori din școlile 

partenere 

i. Beneficiari: elevi 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: număr de elevi înscriși la Concursul G. E. 

Palade, număr de elevi participanți la vernisarea expoziției și la activitățile implicite 

 

A4. a. Activitatea nr.4 

b. Titlul activităţii: Excursie tematică: ”Codrii de aramă …”    

c. Data/perioada de desfăşurare: - noiembrie 2013 

d. Locul desfăşurării: fiecare unitate de învățământ parteneră va organiza excursia 

tematică în funcție de posibilități, într-un parc, o pădure 

e. Participanţi: 20 elevi, 1-2 cadre didactice 
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f. Parteneri: agenția de transport 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : Colegiul ”M. Eminescu” va 

realiza o excursie pe traseul Bacău- Borzești- Onești- Tg Ocna- Centrul de Cultura 

"Rosetti Tescanu - George Enescu",Tescani- Bacău 

h. Responsabil(i): profesorii coordonatori 

i. Beneficiari: elevii 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: număr de elevi înscriși, expoziție foto realizată 

de elevii excursioniști și un album foto în format electronic pentru postarea pe 

platformă 

  

A5. a. Activitatea nr.5 

b. Titlul activităţii: Înscrierea pe platformă și selectarea participanților  

c. Data/perioada de desfăşurare: - 15 ianuarie - 1 martie 2014  

d. Locul desfăşurării: Platforma E-learning OAK de pe site-ul colegiului www.meb.ro 

e. Participanţi: min. 200 elevi, min. 20 cadre didactice, 2-3 parinti 

f. Parteneri: instituțiile partenere 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : fiecare profesor coordonator 

va primi acces pe platformă și își va înscrie participanții monitorizându-le postările 

h. Responsabil(i): inginer Filioreanu Cristian 

i. Beneficiari: elevi și profesori din școlile partenere 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: nr. participanți înscriși și selectați  

 

A6. a. Activitatea nr.6 

b. Titlul activităţii: Prima etapă a concursului constând în  postarea de prezentări 

PowerPoint ”Stejarul … în diferite domenii”      

c. Data/perioada de desfăşurare: - 15 martie -15 aprilie 2014 (Luna pădurii) 

d. Locul desfăşurării: Platforma E-learning OAK 

e. Participanţi: 200 elevi, 20 cadre didactice, 2-3 parinti 

f. Parteneri: instituțiile partenere 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : după postarea prezentărilor pe 

platformă se va realiza selecția celor mai elocvente, mai corecte 

h. Responsabil(i): profesorii coordonatori din școlile partenere 

i. Beneficiari: elevi și profesori din școlile partenere 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: număr postări de materiale 

 

A7. a. Activitatea nr.7 

b. Titlul activităţii: A doua etapă a concursului constând în  rezolvarea chestionarului ” 

Eco - biologia stejarului”  

c. Data/perioada de desfăşurare: - 7-12 aprilie 2014  

d. Locul desfăşurării: în fiecare unitate de învățământ parteneră se rezolvă chestionarul 

de pe platformă în format on line 

e. Participanţi: 200 elevi, 20 cadre didactice, 2-3 părinți 

f. Parteneri: instituțiile partenere 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : în Programul numit „Şcoala 

altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” se lansează acest concurs/ chestionar și se 

alege respondentul care a realizat cel mai mare punctaj 

h. Responsabil(i): profesorii coordonatori și ing. Filioreanu Cristian 

i. Beneficiari: elevii 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: nr. de elevi care răspund la chestionar 

 

 

http://www.meb.ro/
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A8. a. Activitatea nr.8 

b. Titlul activităţii: A treia etapă a concursului: Ecologizarea unui stejăriș  

c. Data/perioada de desfăşurare: 25 octombrie 2013 - 30 aprilie 2014 

d. Locul desfăşurării: stejăriș din preajma școlii sau în timpul excursiilor tematice 

e. Participanţi : 200 elevi, 20 cadre didactice 

f. Parteneri: instituțiile partenere  

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : - postarea de filme/ppt. - uri 

cu mesaj educativ ca urmare a unei activităţi de voluntariat (ecologic și de protecție a 

mediului) realizată în perioada propusă 

h. Responsabil(i): profesorii coordonatori 

i. Beneficiari: elevii și profesorii din școlile partenere 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: număr de participanți al activitate, număr de 

materiale postate,selectarea celui mai bun material. 

 

A9. a. Activitatea nr.9 

b. Titlul activităţii: Ultima etapă a concursului: ”…Stejarul stejari să producă…”  

 

c. Data/perioada de desfăşurare: 25 octombrie 2013 - 30 aprilie 2014 

d. Locul desfăşurării: platforma E –learning OAK 

e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc) 

f. Parteneri: instituțiile partenere 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri - miniproiecte care să includă 

și produse finale create individual (invitații, broșuri și postere de prezentare a 

elementelor cheie – prestabilite - ale unui miniproiect, filme, prezentări ppt, bloguri, 

chestionare on line, creații cultural - artistice proprii, probleme de mediu și sugestii de 

rezolvare a lor etc.)  în perioada propusă 

h. Responsabil(i): profesorii coordonatori și ing Filioreanu Cristian 

i. Beneficiari: elevi și profesori 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: număr de mini-proiecte postate pe platformă 

 

A10. a. Activitatea nr.10 

b. Titlul activităţii: Jurizarea etapelor concursului și stabilirea câștigătorilor    

c. Data/perioada de desfăşurare  – 1 – 15 mai 2014 

d. Locul desfăşurării: Platforma E-learning OAK 

e. Participanţi: 200 elevi, 20 cadre didactice,2-3 parinti, reprezentanti ai comunitatii etc 

f. Parteneri: instituțiile partenere 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : fiecare profesor coordonator 

va aprecia mini-proiectele școlilor partenere, nu și propriul mini-proiect 

h. Responsabil(i): profesorii coordonatori, ing Filioreanu Cristian 

i. Beneficiari: elevii și profesorii școlilor partenere 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: nr. de profesori coordonatori implicați în 

jurizarea mini-proiectelor, nr. de profesori din școlile partenere implicați în jurizarea 

diferitelor materiale postate pe platformă 

 

A11. a. Activitatea nr.11 

b. Titlul activităţii: Excursie tematică: ”Stejarii … eminescieni”  

c. Data/perioada de desfăşurare: - 31 mai - 1 iunie 2014 

d. Locul desfăşurării: excursie de două zile pe traseul Bacău - Parcul Național Vânători 

Neamț - Bacău 

e. Participanţi: 30 elevi, 10 cadre didactice, 

f. Parteneri: instituțiile partenere 
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g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : Realizarea unei excursii 

tematice de două zile pe traseul Bacău - Parcul Național Vânători Neamț - Bacău . La 

această excursie participă elevi și profesori din toate școlile partenere astfel încât toți 

participanții înscriși pe platforma E-learning OAK, respectiv concurenții să se 

cunoască. 

h. Responsabil(i): coordonatorii de proiect din școlile partenere 

i. Beneficiari: elevi și profesori 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: nr. de participanți, nr. de albume foto postate 

 

A12. a. Activitatea nr.12 

b. Titlul activităţii: Festivitate pentru decernarea premiilor, în  

c. Data/perioada de desfăşurare: – 15.06.2014, ora 11:00 

d. Locul desfăşurării: Parcul Cancicov la statuia lui Mihai Eminescu 

e. Participanţi : elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc. 

f. Parteneri: instituțiile partenere 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : după un scurt program 

cultural- artistic dedicat ”stejarului literaturii române” Mihai Eminescu se vor decerna 

premiile și diplomele de participare 

h. Responsabil(i): profesorii coordonatori din școlile partenere 

i. Beneficiari; elevi, profesori, părinți, instituții partenere 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: număr de participanți la momentul cultural-

artistic, album foto, număr de diplome 

D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului (max. 1000 caractere) 

Realizarea activităților propuse și a platformei E-learning OAK care să devină un mod de 

interacțiune elev-elev, profesor – elev sau profesor – profesor, dar și un mod plăcut de promovare a 

activităților în aer liber și a celor de ecologie și protecție a mediului. 

D.8. Prezentaţi modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: 

- evaluarea inițială: număr de școli care se înscriu în proiect, realizarea platformei E-learning 

OAK 

- evaluarea pe parcurs: număr de elevi și profesori care accesează platforma, care postează pe 

platformă, număr de elevi participanți la excursii, activitățile de ecologizare sau la concursuri din 

proiect 

- evaluarea finală: număr de mini-proiecte realizate pe echipe de lucru și număr de 

participanți/nr. de diplome de participare. 

D.9. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului (max. 500 caractere) 

- Aplicarea şi derularea unui proiect/ concurs naţional ”… Stejarul stejari să producă …” în 

anul şcolar 2014- 2015 la nivel regional sau naţional care să fie inclus în C.A.E.N. 

- Extinderea şi integrarea/utilizarea platformei E-learning OAK atât în activităţile 

extracurriculare cât şi activităţile curriculare 

- Continuarea proiectului LeAF - Oak All Knowing 

D.10. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să 

le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia (max. 500 caractere) 

- lansarea proiectului la nivelul fiecărei unități de învățământ partenere în proiect 

- vernisarea unor expoziții de fotografii pe tema pădurii și a unor albume on-line 

- lansarea platformei E-learning OAK 

- articole în presa locală pentru diseminarea etapelor principale ale proiectului 

- o conferință video a elevilor din diferite unități de învățământ din regiune și din țară pe 

platforma EduMoodle. 

D.11. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu 

comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul 

(cel mult o pagină). 
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E. DEVIZ ESTIMATIV  

Nr. 

crt. 
Descrierea cheltuielilor* 

 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată 

MEN 2014 

RON  

Total 

sumă 

RON 

Finanţări anterioare pe acelaşi 

proiect (anul 2013) 

Surse 

proprii 

MEN TOTAL 

2013 

1 

Organizare și materiale 

consumabile 

100 

RON  

 0 100 

RON  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2 

Excursie tematică ”Codrii 

de aramă …”- contribuție 

participanți 

 500 

RON 

 0  500 

RON 

3 

Excursie tematică 

”Stejarii … eminescieni”- 

contribuție participanți 

1400 

RON 

 0 1400 

RON 

4 

Administrare Platforma 

E-learning OAK 

0 RON  0 0 

RON 

5 Premii - sponsorizări 0 0  500  

 

TOTAL RON  2000 

RON 

0 RON  2500 

RON 

*Cheltuielile eligibile sunt: cazare şi masă participanţi, premii (cf OMECTS nr.3216/13.02.2008), 

cheltuieli de organizare şi materiale (numai consumabile, nu obiecte de inventar), transport intern. 

F.  ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

a. Tipul unităţii de învăţământ (şcoală, liceu, palat, club) 

Colegiul ”Mihai Eminescu” Bacău are nivel liceal și nivel postliceal (Asistent medical generalist) 

b. Numărul cadrelor didactice participante la proiect : minim 5 profesori și inginerul de sistem 

c. Numărul elevilor participanţi la proiect : minim 30 elevi 

d. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora: minim 3 clase – nivel 

liceal, filieră teoretică, profil real, specializarea: științe ale naturii/ matematică informatică  

e.  Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumeraţi mai jos 

titlurile proiectelor, perioada de desfăşurare şi finanţatorul/finanţatorii) 

Nr. crt. Titlurile proiectelor Perioada de desfăşurare Finanţatorul/finanţatorii 

1. Parteneriatului Şcolar Multilateral 

Comenius” Literacy Skills Developing 

Literacy Skills in Secondary School” 

2011-2013 Comisia Europeană 

2. Unitate prin BIODIVERSITATE 2011-2012 Autofinanțare la nivelul școlilor 
partenere 

3. Oak all Knowing 2012-2013 Autofinanțare 

 

G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALII PARTENERI: 
G.1. Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Liceul Tehnologic,,G.J.Cancicov” Parincea  

Adresa completă: Str. Principală, Nr. 208, Com. Parincea, Jud. Bacău 

Nr. de telefon/fax: 0234/226678 

Site şi adresă poştă electronic: http://liceulparincea.info/contact/; cdi_parincea@yahoo.com 

Persoană de contact pentru instituție: director profesor Lungu Cristian-Romeo 

Persoană de contact pentru coordonare proiect: Prof. Dumitrache Oana-Gabriela, Consilier 

Educativ,tel.0743978379, oanadiaconu82@yahoo.com ; 

G.2. Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Tehnic”Anghel Saligny” Bacău 

Adresa completă: Str. Vasile Alecsandri nr. 18 

Nr. de telefon/fax : 0234-515254/ 0234-581381                              

mailto:cdi_parincea@yahoo.com
mailto:oanadiaconu82@yahoo.com
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Site şi adresă poştă electronic: www.ctas.ro , ctanghelsaligny@yahoo.com 

Persoană de contact pentru instituție: director prof. Adrian Fuioagă 

Persoană de contact pentru coordonare proiect: prof. de biologie Viorica Chiticaru, tel.0745549645, 

vioricachtcr@yahoo.com  

G.3. Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” 

Adresa completă: Bulevardul Republicii numărul 45, Oneşti 

Nr. de telefon/fax: 0234/314.477 

Site şi adresă poştă electronică: gasachi.ro  /  E-Mail: gsamonesti@yahoo.com 

Persoană de contact pentru instituţie (nume şi prenume, funcţie, date de contact):  

director Ursachi Mihai;  e-mail: mihaiursachi@yahoo.com ;  

Persoană de contact pentru coordonare proiect (nume şi prenume, funcţie, date de contact):  

prof. de biologie Motea Violeta-Mirela, e-mail: mirelarst@yahoo.com; tel: 0741019680 

G.4. Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala gimnazială nr. 2 structură la Școala 

”Emil Brăescu” Măgura 

Adresa completă: Comuna Măgura, județul Bacău 

Nr. de telefon/fax: 0234 212037 

Site şi adresă poştă electronică:  scoala_emil_braescu@yahoo.com 

Persoană de contact pentru instituție: director prof. Dumencu Mariana, tel. 0740096555 

Persoană de contact pentru coordonare proiect: prof. înv. primar Vasiloiu Doinița, tel.0748418933, 

doina_vasiloiu@yahoo.com  

G.5. Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 

Adresa completă:  Str. Pictor Andreescu, nr. 1, Bacău, cod 600099 

Nr. de telefon/fax: 0234-583120 

Site şi adresă poştă electronică www.scoala10bacau.ro; scoala10bacau@yahoo.com 

Persoană de contact pentru instituție: director prof. Boca Luminița 

Persoană de contact pentru coordonare proiect: Bîra Corina-Mihaela, prof. biologie, tel. 0747013971, e-

mail: corinabira@yahoo.com  

G.6. Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala gimnazială  ”Domniţa Maria” Bacău 

Adresa completă: Str.Bicaz, Nr. 126, Bacău 

Nr. de telefon/fax: 0234/552667 

Site şi adresă poştă electronică: scoaladomnitamariabc@yahoo.com  

Persoană de contact pentru instituție: director prof. Deaconu Elisabeta Cecilia, tel.0720701133 

Persoană de contact pentru coordonare proiect: prof. biologie Ungureanu Adenaida Mirela, 

tel.0723780484, adrian53_ady@yahoo.com  

G.7.  Alte instituţii implicate în proiect (dacă există) (NU cele participante/din grupul ţintă): 

1. Muzeul de Științe ale Naturii ”Ion Borcea” Bacău, persoană de contact: manager dr. Gabriela 

Gurău,  

2. Centrul de Documentare și Informare (CDI) Parincea, Județul Bacău, persoană de contact: 

Prof. Lungu Felicia și prof. Dumitrache Oana-Gabriela, Consilier Educativ,tel.0743978379, 

oanadiaconu82@yahoo.com ; 

3. Societatea Culturală a Elevilor și Profesorilor din Liceul ”Mihai Eminescu” Bacău, Str. Mihai 

Eminescu, nr. 35, persoană de contact: Hulea Constantina, tel. 0234/ 562564 

4. Asociația Părinților Pro - ”Liceul Mihai Eminescu Bacău”, Str. Mihai Eminescu, nr. 35, Bacău, 

Județul Bacău, persoane de contact: președinte Dogaru Claudiu – tel.  0723786464 și membru 

Bolea Mariana – tel. 0234/ 515328 

5. Agenție de transport/voiaj - Olaru Sandu, tel. 0744512700  

H. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie 

inclus în CAE: 

a. DA         X 

b. NU 

http://www.ctas.ro/
mailto:ctanghelsaligny@yahoo.com
mailto:vioricachtcr@yahoo.com
mailto:mihaiursachi@yahoo.com
mailto:mirelarst@yahoo.com
mailto:scoala_emil_braescu@yahoo.com
mailto:doina_vasiloiu@yahoo.com
http://www.scoala10bacau.ro/
mailto:scoala10bacau@yahoo.com
mailto:corinabira@yahoo.com
mailto:electronic�:%20scoaladomnitamariabc@yahoo.com
mailto:adrian53_ady@yahoo.com
mailto:oanadiaconu82@yahoo.com

