
 

Nr. 1406 / 20.02.2018 
 
 
C tre: TOATE UNIT ILE DE ÎNV MÂNT DIN JUDE UL GALA I 
În aten ia:  
DOAMNEI / DOMNULUI DIRECTOR AL UNIT II DE ÎNV MÂNT 
RESPONSABILULUI CU PROGRAME ŞI PROIECTE EUROPENE DIN UNITATEA DE ÎNV MÂNT 
 
În conformitate cu Adresa MEN nr. 26303/14.02.2018 i cu APELUL NA IONAL 2018 lansat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale cu nr. 26302/14.02.2018, în perioada martie – iunie 2018 va avea loc a XV-a ediţie a 
Competi iei naționale pentru ob inerea certificatului "ŞCOAL  EUROPEAN ". Competiţia se adresează 
tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din 
domeniul educa iei şi form rii profesionale şi constă în evaluarea calităţii şi coerenţei managementului şcolii 
şi a impactului activităţilor derulate în proiectele europene asupra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii. 
Precizăm că certificatul "ŞCOAL  EUROPEAN " este valabil pentru o perioad  de trei ani, după care 
şcoala trebuie să candideze din nou dacă doreşte reconfirmarea titlului obţinut.  
Pachetul cu documentele referitoare la concurs se găseşte la: http://www.edu.ro/scoala-europeana.  

Toate documentele necesare înscrierii unităţilor de învăţământ din județul Galați la competiție se găsesc 
ata ate prezentei adrese i vor putea fi găsite, începând din data de 26.02.2018, i pe site-ul Inspectoratului 

colar Județean Galaţi, la pagina inspectorului şcolar pentru proiecte educaţionale, prof. Octavian PATRA CU, 
la adresa: http://www.isj.gl.edu.ro/html/linkuri_prog.htm  
 

Unităţile şcolare care doresc să se înscrie la competiție sunt rugate sa transmit , prin email la adresa 
tavip@gmx.net, pîn  MIERCURI 28.02.2018, ora 12.00, INTEN IA de a participa la concurs, în 
vederea centralizării i transmiterii datelor.  
Pentru ob inerea Avizului ISJ de participare la competiţia ”Şcoală Europeană”, unităţile de învăţământ vor prezenta 
la inspectorul şcolar pentru proiecte educaţionale, prof. Octavian PATRAŞCU, ISJ Gala i, biroul 202, Dosarul de 
candidatur  complet, împreună cu Formularul de Aviz al ISJ (2 exemplare!) cu datele de identificare 

completate, exclusiv în ziua de MIERCURI, 21 martie 2018, între orele 09.00 – 12.00. 

V  rog s  respectați cu strictețe termenul. Dosarele prezentate dup  acest termen 
nu vor fi avizate şi nu vor putea fi trimise pentru înscrierea la concurs. 

 
Candidaturile vor fi trimise Inspectoratului colar al Județului Boto ani, prin poştă, pe adresa: Casa Corpului 
Didactic Boto ani, Bd. Mihai Eminescu, nr. 40, cod 710171, cu menţiunea „Pentru Competiţia Naţională 
Şcoală Europeană, ediția 2018”. Datele expeditorului trebuie să conţină denumirea completă a unităţii şcolare. 

Termenul limit  de trimitere a dosarelor de candidatur  la C.C.D. BOTO ANI: 06.04.2018 (data poştei) 
 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
 Prof. Mioara ENACHE   Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale  

prof. Octavian PATRAŞCU 
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