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PROIECTUL Piatra-Neamț-patrimoniu și viitor european 

Conform Legii 350/2005 

 

 
 

A) Aplicantul:  

1. Solicitant:  Colegiul Național ”Petru Rareș”, Piatra-Neamț (CNPR) 

2. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: Grigoruță Oniciuc, 

director CNPR, oniciucgrigoruta@gmail.com 

3. Responsabil de proiect: prof. Dorina Luminița Drexler, telefon 0745538563, 

dorinaderxler@yahoo.com 

4. Descrierea activității:  

Obiective:  

-promovarea potențialului turistic al municipiului Piatra-Neamț la Casa Europei din 

Bruxelles și la sediul din Bruxelles al Parlamentului European, în contextul Anului 

2018- Anul Centenarului Marii Uniri, Împlinirea a 100 de ani de la încheierea Marelui 

Război (1914-1918), Anul Patrimoniului Cultural European-și 2019-preluarea 

președinției Uniunii Europene de către România; 

 

- informarea elevilor din CNPR și din școlile partenere privind semnificațiile anului 

2018 și 2019 și a oportunităților oferite de aceste evenimente pentru tinerii din 

municipiul Piatra-Neamț; 

-informarea vizitatorilor de la Ansamblul Curșii Domnești din Piatra-Neamț cu privire 

la istoria orașului și semnificațiile anilor 2018 și 2019; 

 

Resurse utilizate: 

- a) resurse umane- echipa de proiect-22 de elevi de la CNPR ( din clasele a IX-a-a XII-

a) și doi profesori coordonatori; sprijinul partenerilor de la Colegiul Național ”Calistrat 

Hogaș” și de la Colegiul Național ”Gh. Asachi” din Piatra-Neamț, Complexul Muzeal 

Județean Neamț, Direcția Județeană de Cultură Neamț., Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord-Est; 

-resurse materiale: contribuția financiară a Consiliului Local Piatra-Neamț-18000 Ron, 

contribuțiile personale ale membrilor echipei-15000 Ron, sponsorizări; 

- b) resurse materiale: contribuția Consiliului Local Piatra-Neamț, din fonduri 

nerambursabile, conform Legii 350/2005- 15000 Ron, contribuția proprie a membrilor 

echipei ( cazare la Bruxelles-5 nopți și transfer Piatra-Neamț-Iași-Piatra-Neamț-18000 

Ron, sponsorizări-1000 Ron; 

-c) resurse de timp : activități extrașcolare, de documentare, voluntariat, diseminare 

realizate se echipa de proiect în perioada februarie-iunie 2018. 
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B) Proiectul:  

5. Titlul Proiectului : Piatra-Neamț-patrimoniu și viitor european 

6. Locul desfășurării proiectului : Piatra-Neamț- Colegiile Naționale ”Petru Rareș”, 

”Calistrat Hogaș”, Gheorghe Asachi”, Complexul Muzeal Județean Neamț, Ansamblul 

Curții Domnești din Piatra-Neamț- și Bruxelles-Casa Europei, Parlamentul European. 

7. Durata Proiectului-februarie-iunie 2018 ( șase luni) 

8. Scopul și obiectivele Proiectului, grupul țintă, beneficiari:  

 

A) Scopul Proiectului: promovarea istoriei și a potențialului turistic al municipiului 

Piatra-Neamț în colegiile nominalizate, în rândul vizitatorilor Ansamblului Curții 

Domnești din Piatra-Neamț, în cadrul Casei Europei și a Parlamentului European de la 

Bruxelles, în contextul anului 2018 –Anul Centenarului Marii Uniri, !00 de ani de la 

încheierea Marelui Război (1914-1918), Anul Patrimoniului Cultural European-și a 

anului 2019-preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de către România în 

ianuarie 2019. 

B) Obiective:  

- Promovarea potențialului turistic și a istoriei municipiului Piatra-Neamț prin 

intermediul mai multor materiale de promovare ( prezentări PPT, film, pliante, 

cărți poștale, semne de carte) și depunerea acestor materiale la Casa Europei și la 

sediul din Bruxelles al Parlamentului European; 

         Termen –mai/iunie 2018 

- Informarea elevilor din CNPR și din Colegiile partenere cu privire la importanța 

anului 2018 la nivel național și european, în contextul pregătirilor făcute de 

România pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. 

- Informarea vizitatorilor ansamblului Curții Domnești din Piatra-Neamț, în 

intervalul martie- iunie 2018, cu privire la istoria orașului și semnificațiile anului 

2018 și 2019. 

           

C) Grupuri-țintă: 300 de elevi din CNPR, 100 de elevi din CNCH, 100 de elevi din 

CNGA, 100 de vizitatori ai Ansamblului Curții Domnești din Piatra-Neamț 

D) Beneficiari : elevii CNPR-aproximativ 800 și cadrele didactice din Colegiu, elevii și 

cadrele didactice din Colegiile partenere, vizitatorii Ansamblului Curții Domnești, 

administrația locală a Municipiului Piatra-Neamț. 

9. Justificarea Proiectului: 

 

      Anul 2018 are o semnificație deosebită în context național și european, România 

sărbătorind Centenarul Marii Uniri, iar la nivel european se marchează sfârșitul Marelui 

Război (1914-1918), dar și Anul Patrimoniului Cultural. În 2019 România va prelua 

Președinția Consiliului Europei, pentru prima dată de la aderare. Acest context favorabil 

poate avea consecințe benefice pentru orașul Piatra-Neamț, cu condiția valorificării 

inteligente a atuurilor de care dispune și a promovării la nivel european. Am constatat 

însă, cu prilejul desfășurării campaniei Euroscola, realizând sondaje stradale, dar și 

printre elevii Colegiului nostru, că nu este cunoscută suficient nici măcar istoria Curții 

Domnești din oraș, promovarea acestuia fiind astfel deficitară. Nu pretindem că vom 

rezolva integral problema, dar vom contribui la popularizarea istoriei orașului , la 

promovarea potențialului său turistic, atât la nivel local, dar și la nivelul Casei Europei 

și a Parlamentului European de la Bruxelles. 

      Considerăm că dispunem de resurse umane bine pregătite pentru promovarea istoriei 

locale și naționale, a potențialului turistic, dar și pentru identificarea unor oportunități 



în acest sens, precum și în domeniul politicilor pentru tineret, în urma vizitei pe care 

echipa de proiect  o va desfășura la Bruxelles. Potrivit reglementărilor instituțiilor 

europene menționate, programarea unei vizite se realizează cu trei luni înainte, pentru 

grupuri cu un efectiv de minim 20 de elevi, coordonate de un profesor la 10 elevi. Din 

echipa de proiect fac parte elevi cu o bună pregătire școlară, unii dintre ei fiind olimpici, 

la diferite discipline, dar și cu experiență în activități de voluntariat. 

 

10. Descrierea activităților: 

1. Organizarea echipei de proiect în cadrul Colegiului Național ”Petru Rareș”, 

definitivarea programului de activități, stabilirea de contacte la Parlamentul 

European de la Bruxelles și la Casa Europei din Bruxelles-ianuarie 2018. 

2. Realizarea parteneriatelor la nivel local, cu : Consiliul Local Piatra-Neamț, Agenția 

de Dezvoltare Regională NE, Colegiile Naționale ”Calistrat Hogaș” și ”Gh. Asachi”, 

Complexul Muzeal Județean Neamț, Direcția Județeană de Cultură Neamț. 

Programarea deplasării la Bruxelles, în condițiile în care Consiliul Local Piatra-

Neamț asigură finanțarea Proiectului. Achiziționarea biletelor de avion Iași-

Bruxelles-Iași, realizarea rezervărilor pentru cazare-februarie 2018. 

3. Realizarea materialelor de promovare: actualizarea filmului din campania 

Euroscola, realizarea de PPT, pliante, cărți poștale, chestionare inițiale și de feed-

back-martie 2018 

4. Activitate de ghidaj voluntar în perioada 20-27 martie 2018 –Centenarul Unirii 

Basarabiei cu România-în cadrul căreia se vor distribui și materiale informative 

despre Piatra-Neamț, semnificațiile anului 1018 și importanța preluării de către 

România a Președinției U.E. în 2019-20-27 martie 2018 

5. Promovarea proiectului în școlile partenere-aprilie-iunie 2018 

6. Realizarea vizitei la Casa Europei și la Parlamentul European din Bruxelles. 

Prezentarea și distribuirea materialelor de promovare a municipiului Piatra-Neamț, 

a istoriei naționale și a importanței preluării președinției U.E. de către România în 

2019. –mai sau iunie 2018 

7. Informarea partenerilor locali despre rezultatele vizitei la Bruxelles-iunie 2018 

8. Încheierea Proiectului- conferință de presă comună cu Primarul Municipiului Piatra-

Neamț, cu ocazia Zilelor Orașului. 

      

 

11. Rezultate prognozate:  

A) Produse ale Proiectului : materiale de promovare a istoriei locale și naționale, a 

semnificațiilor anului 2018 și ale preluării președinției U.E. de către România în 2019, 

sondaje stradale , la începutul și la sfârșitul proiectului. 

B) Impact: sporirea vizibilității municipiului Piatra-Neamț la nivelul Parlamentului 

European și a Casei Europei de la Bruxelles, prin promovarea potențialului său turistic; 

-creșterea numărului elevilor și a vizitatorilor Ansamblului Curții Domnești din Piatra-

Neamț care vor fi informați despre istoria orașului și a semnificațiilor anilor 2018-2019;  

 

 

12. Mijloace de verificare a rezultatelor proiectului: 

- Existența materialelor de promovare propuse a fi elborate; 

- Sondaje de opinie la începutul și la finalul proiectului, realizate outdoor; 

- Articole de presă. 

      

13. Echipa Proiectului : 



 Ceornoleța Casandra Christiana-clasa a XI-a B, matematică-informatică 

    Secară Bianca Ștefania--clasa a XI-a B, matematică-informatică 

     Romila Mircea- clasa a XI-a B, matematică-informatică 

           Pașparugă Lavinia- clasa a XI-a B, matematică-informatică 

Petrescu Andrei-clasa a XII-a B, matematică-informatică 

      Scutaru Vlad Cosmin-clasa a X-a F, științe sociale 

Afloarei-Rebegea Ingrid- clasa a X-a F, științe sociale 

Ceobanu Daniela- clasa a X-a F, științe sociale 

     Găucan Lavinia- clasa a X-a F, științe soc 

Fătu Larisa-clasa a X-a F, științe sociale 

Teodorescu-Pascaru Ștefan Christian- clasa a X-a F, științe sociale 

Rotariu Elena-Luisa-clasa a XI-a F, științe sociale 

Mazilu Teodor-clasa a XI-a D, științele naturii 

Hogea Bianca-Elena-clasa a X-a E, științe sociale 

Agiurgioaie Carina-Ioana- clasa a X-a E, științe sociale 

     Băltog Robert-- clasa a X-a E, științe sociale 

Gherasim Dumitrela Alexandra-clasa a XI-a D,  

     Radu Matei-clasa a X-a B, , matematică-informatică 

    Cazac Iuliana Raluca-clasa a XI-a D, , științele naturii 

        Petrache Alexandra Elena-clasa a X-a E, științe sociale 

     Griza Ioana –clasa a X-a E, științe sociale 

Neacșu Răzvan, clasa a XI-a B, matematică-informatică 

 Profesori coordonatori: Iacoban Sonia, Drexler Dorina-Luminița 

 

14. Partenerii Proiectului :  

- Consiliul Local și Primăria Piatra-Neamț 

- Complexul Muzeal Județean Neamț 

- Direcția Județeană pentru Cultură Neamț 

- Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est 

- Colegiul Național ”Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț 

- Colegiul Național ”Gheorghe Asachi”, Piatra-Neamț 

15. Bugetul Proiectului:  

A) Bugetul narativ:  

Contribuția Consiliului Local Piatra-Neamț pentru achitarea costului biletelor de 

avion pe ruta Iași-Bruxelles-Iași, în luna mai/iunie 2018. În acest moment, pentru 

plecarea în 12 mai și întoarcerea în 16 mai, costul celui mai ieftin bilet este 479 

RON ( conform skyscanner.ro, accesat la 7 ianuarie 2018). Costul va crește pe 

măsură ce se apropie termenul de plecare, iar achiziționarea lor se poate face numai 

după ce se realizează aprobarea Proiectului în Consiliul Local și programarea vizitei 

la Bruxelles la Casa Europei și la Parlamentul European. De aceea estimăm un cost 

pentru biletul dus- întors de 700 RON x24 bilete=16800 RON 

Contribuția Consiliului Local pentru realizarea de materiale de promovare a 

Municipiului-1200 RON; total solicitat: 18000 RON 

 

Contribuția proprie a membrilor echipei și sponsorizări :  

-cazare Bruxelles- 150 RON/zi x5 zile x24 persoane=16800 RON 

-transfer Piatra-Neamț-Iași-Piatra Neamț=60 RON x24 persoane=1440 RON 

Total contribuție proprie și sponsorizare= 18240 RON 

 

Sponsorizare realizare materiale de promovare =500 RON 


