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Vaslui, 04.06.2019 

Ceremonie de decernare a Certificatului „Şcoala Europeană” 
2019 pentru şcolile premiate din judeţul Vaslui 

 
 Marti, 4 iunie 2019, la Palatul Parlamentului, in eleganta sala „C. A. Rossetti”, a avut loc ceremonia de decernare a 
certificatului „Şcoala Europeană”, unitatilor scolare premiate la editia 2019 a Competitiei Nationale omonime. 

Aflată la cea de a XVI-a ediție, această inițiativă a Ministerului Educaţiei Naționale se bucură de recunoaștere din partea 
instituțiilor europene. 

Ceremonia s-a bucurat de prezenta Ministrului Educatiei Nationale, d-na Ecaterina Andronescu, a d-lui Liviu Marian Pop-
presedintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Senatul României, a d-nei Camelia Gavrila-Președinta 
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputatilor, a domnilor Ionel Florian Lixandru si Petru Andea-
secretari de stat in Ministerul Educatiei Nationale, a d-nului Cristian Buchiu-șef-adjunct al Reprezentanței Comisiei Europene în 
România, d-rei Carmen Galie-reprezentanta a Biroului de Informare al Parlamentului European in România, a d-nei Monica 
Calota-director al Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, a d-nei 
Marinica Stoian-inspector general in Ministerul Educatiei Nationale, a altor directori si inspectori generali din Ministerul Educatiei 
Nationale. 

Ceremonia a debutat cu intonarea Imnului National si a Imnului Uniunii Europene de catre Corala “Fantasia” a Palatului 
Copiilor Vaslui, sub bagheta dirijorului, prof. Vasile Negura. Corala a mai interpretat inca 3 piese din bogatul sau repertoriu 
romanesc si international. Momentul artistic a continuat cu interpretarea “Baladei” lui Ciprian Porumbescu si cu un dans popular 
oferit de un ansamblu al Palatului Copiilor din Bucuresti. 

A urmat ceremonia de premiere propriu-zisa la care au participat echipele celor 87 unitati scolare castigatoare, precum si 
reprezentanti ai Inspectoratelor Scolare Judetene. 

Din jud. Vaslui au participat si au fost premiate: 

 Colegiul Economic „Anghel Rugina” Vaslui-196 p – LOCUL I la nivel national  

 Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui-187 p – LOCUL III la nivel national  

 Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Husi-173 p – LOCUL X la nivel national 
Liceul „Stefan Procopiu” Vaslui a obtinut acest titlu pentru a sasea oara consecutiv, participand cu succes inca de la prima 

editie, in 2004. Colegiul Economic „Anghel Rugina” Vaslui este la al patrulea certificat, iar  Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” 
Husi la prima participare si primul titlu de „Şcoală Europeana”. 
 Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă acestora recunoștere și prestigiu în cadrul comunităților 
educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut, determină un interes tot mai crescut pentru 
dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar, la creşterea calităţii educaţiei și la 
dezvoltarea unei culturi organizaționale solide. De asemenea, prin OMEN nr. 4212/30.05.2019, fiecarei scoli premiate i s-a alocat 
suma de 5000 lei care este destinata dotarii unitatii scolare. 
 Rezultatele finale au fost publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei Nationale pe adresa http://www.edu.ro/scoala-

europeana  
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