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DESPRE PROGRESUL 

PROIECTULUI “EUROPEAN 

CARBON FOOTPRINT 

OPTIMISATION” 

Aceasta este a doua oară când 

raportăm activitatea noastră pe 

parcursul anului. După faza de 

pregătire a proiectului, conferința de 

deschidere a avut loc la Dabas în 

ianuarie 2018. Aceasta a fost prima 

dată când partenerii s-au întâlnit 

personal și, cu această ocazie, am 

discutat despre sarcinile comune, 

precum și despre informațiile 

contabile descrise.  

Implementarea proiectului 

nostru a intrat în a doua fază în 

primăvara anului 2018. Prin 

cooperarea în cadrul parteneriatului 

strategic KA2 numit “European 

Carbon Footprint Optimization”, a 

început o veritabilă cooperare și 

colaborare comună, axându-ne pe 

mai multe laturi. Acest lucru se 

datorează faptului că cei opt 

participanți se consideră și se respect 

ca parteneri. 
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De asemenea, la acest lucru a 

contribuit și cea de-a doua întâlnire 

internațională a proiectului care avut 

loc la Gondomar, Portugalia, între 19 

și 20 aprilie 2018. Reuniunea de 

proiect a fost organizată de Cindor, în 

conformitate cu programul nostru 

inițial.  

  Această reuniune 

internațională a jucat un rol major în 

implementarea proiectului european 

privind  optimizarea  amprentei 

ecologice. La conferință, printre 

altele, am stabilit de comun acord 

subiectele care vor fi abordate în 

următorul produs intelectual (video). 

Subiectele care vor fi atinse, în 

concordanță cu Orientările privind 

mediul din secolul 21, sunt apa, 

energia, gunoiul și pornind de la 

segmentul educațional, amprenta 

ecologică din cadrul școlilor.                                

Celelalte doua pucte ale agendei     s-

au referit la elemente de diseminare 

și la raportul interimar.  
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 În conformitate cu termenii 

acordului de finanțare și a acordurilor 

de parteneriat cu partenerii, cu 

privire la progresul proiectului, până 

la 30 iunie 2018 primul raport 

intermediar a fost transmis la 

Fundația Publică Tempus (Agenția 

Națională), ceea ce a însemnat o 

cantitate mare de documente și date 

încărcate.  

 

În acest prim an au fost 

produse un număr de publicații, 

ilustrații, imagini și materiale de 

diseminare. Partenerii continuă să 

raporteze progresul proiectului pe 

site-urile lor web și în paginile 

comunității. Prin urmare, contactul a 

fost continuu între parteneri și 

coordonatorul de proiect Humob 

Group Kft. Până la finalul vacanței de 

vară am demarat pregătirile pentru 

organizarea celei de-a treia întâlniri 

transnaționale de proiect.  

Evnimentul va avea loc între 28 

și 29 Octombrie 2018, în Lund, 

Suedia. 

 

 

 

Pe baza rezultatelor obținute 

până în prezent, suntem încrezători 

că putem îndeplini angajamentele 

luate în formularul de candidatură 

până la termenul limită.  

Următorul buletin informativ va 

fi publicat în februarie 2019.
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PARTENERII PROIECTULUI ERASMUS+: 

HuMob Group 
Ltd.  

(P1 HUN) 
Jamrik Katalin, 

Jamrik Károly, 

Rudas Anita și 
Stégner Péter 

 

 

 

www.humob.eu 

Anamur Vocational 

Training School 

(P2 TUR) 

Isa Çelebi și Tuğba 

KÜÇÜK YILDIRIM 

 

 
 

www.anamurmeslkital.meb.

k.12.tr 

 

 
 

 
 

 

 

Bolu 

ProvincialDirect

orate of 

Environment and 

Urbanization 

(P3 TUR) 

Osman Kazgan și 

CemileAbdulganio

ğlu 

 

 
 

www.csb.gov.tr/iller
/bolu 

 
 

 
 

 
 

 
 

GrigoreAntipa 
College 

(P4 ROM) 

Georgeta Gabriela 
Udrea, Cristina Elena 

Popescu și 
ConstantinCiofu 

 

 

www.colegiulantipabacau

.ro 

 

http://www.csb.gov.tr/iller/bolu
http://www.csb.gov.tr/iller/bolu
http://www.colegiulantipabacau.ro/
http://www.colegiulantipabacau.ro/
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ProIFALL 
(P5 SWE) 

NecmettinMeletli, 
Charlotte Meletli și 

Ali Qorbani 
 

 
 

 
 

www.proifall.se 

 
 

 

Centro de 

FormaçãoProfissional 

da Ind.Ourivesaria e 

Relojaria-CINDOR 

(P6 POR) 

Carlos Pereira și Paula 

Soares 

 
 

www.cindor.pt 

 

  

 
Geoclube – 

Associação 

Juvenil de 
Ciência, 

Natureza e 
Aventura 

(P7 POR) 
Carlos Ferreira, 

Diana Gonçalves și 
LaurênciaBarbosa 

 
 

www.geoclube.eu 

 

 

Christliches 

Jugenddorfwerk 

Deutschlands, 

Gemeinnütziger e.V. 

(CJD) (P8 GER) 

Monika Bröhl, Caterina 

Nicolai și Martin Stolz 

 

 

 
 

www.cjd.de 

 

http://www.proifall.se/

