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DESPRE PROGRESUL 

PROIECTULUI 

“EUROPEAN CARBON 

FOOTPRINT 

OPTIMISATION”  

De data aceasta, raportăm a 

patra și ultima oară la aproape cei 

doi ani de muncă. Echipa ECO2 nu a 

fost inactivă nici după cel de-al 

doilea raport intermediar. În 

primăvara anului 2019, am avut o 

întâlnire online pentru a discuta 

despre sarcinile ce urmează a fi 

îndeplinite. 

În luna martie, HuMob Group 

Ltd, coordonatorul proiectului, a 

realizat cea mai mare acțiune de 

colectare a gunoiului din țară pentru 

o Ungarie curată -  programul ”NU!” 

sau “Te SZEDD!". În cadrul 

programului, 50 de pungi de gunoi 

au fost colectate în jurul sediului 

central al companiei din Inárcs și 

împrejurimile sale. ONG-urile și 

elevii de liceu din școala vocațională 

din Dabas s-au alăturat și cooperării.  

În perioada 8 – 9 aprilie, s-a 

desfășurat cea de-a patra și ultima 

întâlnire transnațională de proiect.  
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   Ca loc de întâlnire am ales orașul 

Băcău, așa cum a fost planificat 

inițial. Întâlnirea a fost organizată la 

Hotelul "Podu cu lanțuri". Ca 

element principal de conținut, 

printre produsele intelectuale, au 

fost prezentate benzile desenate 

care urmau a fi evaluate. În timpul 

întâlnirii am analizat chestionarul 

intern al conferințelor anterioare și 

activitatea comună. Rezultatul final 

a fost pozitiv. Împreună, am analizat 

cel de-al doilea raport intermediar și 

feedbackul primit. Partenerul nostru, 

Liceul Tehnologic  ”Grigore Antipa”, 

a fost gazda acestei întâlniri, lucru 

pentru care îi mulțumim cu 

recunostință pentru ospitalitate. 

În ultimile două luni a lucra în 

trei mari arii de interes: 

videoclipurile ECO, ghidul ECO și 

raportul final.  

 

La proiectarea și evaluarea 

produselor intelectuale, ne străduim 

să luăm în considerare toate 

aspectele care pot fi aplicate în viitor 

după finalizarea proiectului.          

Organizațiile partenere din 

cadrul proiectului (Christliches 

Jugenddorfwerk, Liceul Tehnologic 

”Grigore Antipa” și Liceul Vocațional 

și Tehnic Anamur) au organizat, în 

același timp, propriile evenimente de 

multiplicare, sarcină obligatorie a 

proiectului.  
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În timpul verii, vom începe 

prelucrarea materialelor de difuzare 

și financiare primite, deoarece 

proiectul nostru se încheie la 31 

august. Cu toate acestea, pe site-ul 

proiectului, pe 

https://www.co2optim.eu, vom 

publica toate rezultatele 

suplimentare și vom opera site-ul 

web în conformitate cu 

angajamentele noastre. 

 

 

Vă mulțunim că ați urmărit 

desfășurarea proiectului nostru 

european ”European Carbon 

Footprint Optimisation” în cursul 

celor doi ani, proiect ce a fost 

implementat în cadrul 

parteneriatului strategic Erasmus+, 

acțiunea cheie 2.  Sperăm să ne 

continuăm activitățile în cadrul unui 

viitor proiect care se bazează pe 

rezultatele prezentului proiect. 
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MEMBRII DE CONSORȚIU AI PROIECTULUI:

HuMob Group 
Ltd.  

(P1 HUN) 
JamrikKatalin,Jam
rikKároly, Rudas 

Anita 
andStégnerPéter 

 
 

 

www.humob.eu 

Anamur Vocational 

Training School 
(P2 TUR) 

Isa ÇelebiandGökçe 
Sultan Öztürk 

 

 
 

www.anamurmeslkital.meb.k.1
2.tr 

 
 
 
 
 

 

Bolu Provincial 

Directorate of 

Environment 

and 

Urbanization 

(P3 TUR) 
Osman 

KazganandCemile
Abdulganioğlu. 

 

 
 

www.csb.gov.tr/iller
/bolu 

 
 
 
 

 

GrigoreAntipa 
Technological High 

School 
(P4 ROM) 

Georgeta Gabriela Udrea, 
Elena Cristina Popescu 
and Constantin Ciofu 
 
 

www.colegiulantipabacau.r
o 
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ProIfall 
(P5 SWE) 

 Necmettin Meletli 
Charlotte Meletli 
and Ali Qorbani. 

 
 
 

 
 

www.proifall.se 
 

 

 

Centro de 

FormaçãoProfissional da 

Ind.Ourivesaria e 

Relojaria-CINDOR 

(P6 POR) 
Carlos Pereira and Paula 

Soares 

 
 

www.cindor.pt 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Geoclube - 

AssociaçãoJuve
nil de Ciência, 

Natureza e 
Aventura  
(P7 POR) 

Diana 
Gonçalves,Maria 

Enea and 
Laurência Alves. 

 

 
www.geoclube.eu 

 

 

ChristlichesJugenddorfw

erkDeutschlands, 

gemeinnützigere.V. 

(CJD) (P8 GER) 
Markus Besserer and Martin 

Stolz 
 
 

 
 

www.cjd.de 
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