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Proiect: Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene 

în cadrul concursului Euroscola-ediția 2017, organizat de Parlamentul 
European și Consiliul Uniunii Europene-lansat în România de Biroul de 

Informare al Parlamentului European, în parteneriat cu Ministerul 
Educație Naționale 

 
I. Anunț de participare a Colegiului Național ”Petru Rareș” din Piatra-Neamț la 

a X-a ediție a Concursului Euroscola 
 
      Colegiul Național ”Petru Rareș” din Piatra-Neamț informează, printr-o 
conferință de presă susținută de echipa de proiect-formată din 24 de elevi ai 
Colegiului, din clasele a IX-a-a XI-a și profesorii coordonatori Dorina-Luminița 
Drexler și Sonia Iacoban- și domnul primar al Municipiului Piatra-Neamț, domnul 
Dragoș Chitic, participarea a a X-a ediție a Concursului Euroscola cu un proiect 
dedicat Ansamblului Curții Domnești din Piatra-Neamț ca element de patrimoniu 
românesc ce contribuie la consolidarea identității europene. 
 
      Susținerea conferinței comune de presă chiar în perioada dedicată Zilelor 
Municipiului Piatra-Neamț nu este întâmplătoare, dorind astfel să fie subliniată 
colaborarea Colegiului cu reprezentanții autorităților locale, interesate de punerea în 
valoare și în circulație europeană a acestui ansamblu istoric. De asemenea, 
conferința de presă anunță și încheierea unui parteneriat între cele două instituții , în 
acest scop. 
 
      Un alt parteneriat esențial în derularea proiectului și în atingerea obiectivelor 
acestuia este cel cu Complexul Muzeal Județean Neamț. 

      
II. Activități desfășurate în cadrul proiectului: 

 
      Pe lângă identificarea unui obiectiv de patrimoniu din localitate, căruia îi 
vor face o prezentare o prezentare istorică, arhitecturală, artistică, elevii 
înscriși în proiect vor concepe și vor implementa un proiect de campanie de 
informare și conștientizare a publicului larg cu privire la valoarea de 
patrimoniu a Ansamblului Curții Domnești din Piatra-Neamț, precum și cu 
privire la măsurile care trebuie întreprinse pentru protejarea/conservarea și 
promovarea acestuia. 
     La prezentare va fi atașat și un material ilustrativ pentru susținerea 
argumentelor; de asemenea, va fi realizată și o prezentare în limbile engleză și 
franceză.  
      Termenul de depunere a dosarului este 10 octombrie 2017, dosarul urmâ să 
includă toate activitățile realizate în cadrul proiectului.  
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III. Evaluarea proiectului: 
 
Aceasta va fi realizată de un juriu format din reprezentanți ai BIPE și ai MEN, 
iar școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare din 
Strasbourg al Parlamentului European, cu aproximativ 60 de zile înainte de 
ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg o scrisoare de 
invitație oficială. 

 
 
   Apreciem că acest concurs reprezintă o ocazie extraordinară de a promova, atât la nivel 
european, cât și al publicului larg din județ și din țară, a Ansamblului istoric al Curții 
Domnești din Piatra-Neamț, ca parte a identității noastre europene . 
 
      
      

 
  
 


