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Comunicat de presă 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân a demarat implementarea unui Proiect strategic Erasmus+ 
KA220SCH, Nr.proiect: 2021-1-RO01-KA220-SCH-000031630,Titlu proiect: ACT FOR GREEN 
FOOTPRINT, NOT THE GLOBAL WARMING!  
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus +. 
Perioada de implementare: 01.01.2022 - 31.12.2023 
Buget: 162 662 EUR 
Grup țintă: 200 elevi de gimnaziu și liceu 
Obiectiv principal: Responsabilizarea grupului țintă privind protecția mediului, fiecare acționând 
pentru utilizarea responsabilă a resurselor naturale. 
Proiectul se adresează în mod particular priorității europene, în context național, referitoare la 
dezvoltarea durabilă și lupta împotriva schimbărilor climatice. Astfel,  prin tema abordată, proiectul 
are potentialul de a sensibiliza cu privire la provocările legate de mediu și schimbăriile climatice 
deoarece  activitățile prevăzute permit schimbări la nivelul comportamentelor,a  obiceiurilor de 
consum și a stilurilor de viață. 
Proiectul urmărește creșterea gradului de conștientizare a grupului țintă cu privire la încălzirea 
globală și schimbările climatice și descoperirea unor noi moduri de învățare prin crearea unui 
mediu de învățare în care elevii pot dobândi cunoștințe și experiență la nivel local și european. 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: 
1. Realizarea logo-ului și a paginii web a proiectului 
2. Concurs de sloganuri și expoziție de postere 
3. Înființarea unui club de voluntariat - Green Movement 
4. “Before the glaciers melt” - Concurs de povești și discursuri 
5. Scurt metraj cu soluții individuale pentru  schimbările climatice 
6. Vizite de studiu 
7. Diseminarea proiectului prin organizarea unor ateliere, acțiuni și materiale de promovare. 
8. 5 Activitați de învățare organizate în Turcia, Italia, Grecia, Slovenia, Grecia 
9. 3 Activități transnaționale organizate în România și Grecia. 

ECHIPA DE MANAGEMENT ȘI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 
1.Mărăndici Tatiana – Coordonator proiect 

2.Drăgan Elena - Responsabil monitorizare 

3.Arișanu Ana Maria - Responsabil IT 

4.Farcașanu Maria - Antoanela - Responsabil promovare 

5.Tamaș Mirela – membru 

6.Lalu Jany – membru 

7.Alexandru- Gruia Floriana – membru 

8.Oprea Geanina– membru 

9.Fulgescu Luminita – Responsabil financiar 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Tatiana Mărăndici    tmarandici16@gmail.com 
 
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia 

Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul 

informaţiei”.  

Erasmus + Program, KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education 

2021-1-RO01-KA220-SCH-000031630   
 


