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În anul şcolar 2021-2022, Concursul Naţional „Made for Europe” s-a desfășurat în 

conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare, Anexă la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile OME nr. 

3123/09.02.2022 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a OMECTS nr. 3035/2012 

privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, 

cu cele ale Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților 

educative, școlare și extrașcolare. 

Conform prevederilor, concursul „Made for Europe” a fost organizat sub forma unui 

târg/expoziții de produse educaționale care au fost realizate în cadrul proiectelor europene. 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a derulat etapa județeană a competiției „Made for 

Europe”  la data de 31.03.2022, la Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea.  

La concurs s-au înscris produse ale proiectelor europene eTwinning și Erasmus+, 

derulate atât la nivel  gimnazial, cât și la nivel liceal, în domeniul VET și educație școlară, în 

5 unităti de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea, Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” 

Tulcea, Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin, Liceul Teoretic “Grigore Moisil “ 

Tulcea, Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea. 

Concursul a avut loc în Sala de Festivități  a Colegiului Dobrogean “Spiru Haret” 

Tulcea, unde s-a realizat și  expoziția  de produse ale proiectelor europene, care a putut fi 

vizitată, iar publicul a votat cel mai popular produs. In acest context, produsul care a primit 

premiul de popularitate este cel al proiectului  Erasmus  “Let`s save the water as a natural 

resource” al Școlii Gimnaziale Nr. 12 Tulcea. 

Produsele au fost relevante pentru proiecte și au reprezentat creația elevilor, având 

transferabilitate la nivel curricular și extracurricular, la finalul competiției toate produsele 

fiind  recompensate cu premii sau mențiuni: 

  

 

 



                                                                                        INSPECTORATUL 

ŞCOLAR 

JUDEŢEAN TULCEA 
 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Numele proiectului Tipul de 

proiect 

Unitatea de 

învățământ 

Produsul înscris 

în concurs 

Premiul  

1 “Let`s save the 

water as a natural 

resource” 

Erasmus+ Școala 

Gimnazială 

Nr. 12 Tulcea 

Joc de masă, 

existent  și sub 

formă online 

,,Discover the 

Danube Delta” 

Premiul I-

Erasmus(gimnazi

u) 

Premiul de 

popularitate 

2 “Emotions 

Mapping”(Emap) 

Erasmus+ Colegiul 

Dobrogean 

“Spiru Haret” 

Tulcea 

“How to build 

resilience to 

media messages- 

the language of 

persuasion”-

resursă 

educațională 

deschisă 

Premiul II-

Erasmus(liceu) 

3 “A Cultural 

Journey” 

eTwinning Colegiul 

Dobrogean 

“Spiru Haret” 

Tulcea 

“An Exchange 

Between 

European 

Cultures”- resursă 

educațională 

deschisă 

Premiul I-

eTwinning 

4 ”Cinema, my 

dream” 

Erasmus+ Școala 

Gimnazială 

”Gheorghe 

Banea” Măcin 

website + broșură Premiul III-

Erasmus 

5 “Let's Living and 

Moving Consciously 

in our Europe” 

Erasmus+ Colegiul 

Economic 

„Delta 

Dunării” 

Tulcea 

Suvenirul 

sustenabil 

Mențiune-

Erasmus(VET) 

6 “No to War” Erasmus+ Colegiul 

Dobrogean 

“Spiru Haret” 

Tulcea 

Resursă digitală –

“Responsibility” 

Mențiune-

Erasmus 

7 ECOART Erasmus+ Liceul 

Teoretic 

“Grigore 

Moisil “ 

Tulcea 

Colecție de 

fotografii- 

ECOART 

Mențiune-

Erasmus 


