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Parteneriate şcolare 

Parteneriat cu Asociaţia ASERB (Association de Soutien des Etudiants Roumains de 
Botoşani). ASERB este o asociaţie franceză privată, creată în 1991, care susţine desfășurarea 
unui învăţământ de elită în Botoşani și promovarea limbii franceze în școli. Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” are un parteneriat cu ASERB din 1992.  
 

Ce înseamnă ASERB? 

 

Membrii ASERB 

 Jean Paul Noury – preşedinte 

 Günter Klasen – preşedinte de onoare 

 André Fleurance – vicepreşedinte 

 Claude Kreckelbergh – trezorier 

 Jacqueline Noury 
 Monique Fleurance 
 Daniela Pintilei, profesor Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 
 Ingrid Cucu, profesor Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 
 Elena Gutter, profesor Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 
 Nicoleta Chiponcă, profesor Colegiul Naţional „Mihai Eminescu 
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Asociaţia ASERB, grupând membri francofoni din Europa are ca scop favorizarea 
schimburilor între Franţa şi România pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie existente 
între cele două popoare 

Mijloace de finanţare: Pentru a finanţa acţiunile sale, ASERB face apel la persoane 
particulare, la întreprinderi, la alte asociaţii şi la instituţiile publice (Conseil Général de Seine 
et Marne). 

Istoricul asociaţiei 

 Iniţial sub numele de APED (Association de Parrainage des Enfants de DRAXINI), 
asociaţia a debutat în 1991 prin acţiunile de ajutor lansate doar în satul Draxini. Asociaţia a 
sprijinit elevii ce nu-şi puteau permite studiile la liceu, oferindu-le posibilitatea de cazare în 
Botoşani.  
 În august 2002, asociaţia devine asociaţia ASERB (Association de Soutien des Etudiants 
Roumains de BOTOSANI). Asociaţia şi-a îndreptat atenţia în primul rând spre elevii 
francofoni, cu rezultate deosebite la învăţătură, care proveneau din medii defavorizate. În jur 
de 40 elevi de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” şi Colegiul „A. T. Laurian” au fost 
ajutaţi să-şi urmeze studiile la diferite facultăţi din ţară. În afara burselor de studii, elevii au 
fost încurajaţi pentru formarea unei culturi francofone. 
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 Acţiunile ASERB la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani 

- ajutor financiar pentru elevii care au făcut parte din asociaţie  
- îmbunătăţirea bazei materiale a cabinetului de limba franceză  
- donaţie de carte franceză în anul 2005 
- crearea unei biblioteci franceze (aproximativ 4000 cărţi în limba franceză) în anul 

2006. 
- sponsorizarea revistei „La Fourmi”, revista în limba franceză a Colegiului Naţional 

„Mihai Eminescu” (nr. 14 în anul şcolar 2017-2018) 
- încurajarea pentru formarea unei culturi franceze prin realizarea Concursului de 

Civilizaţie francofonă „la Fourmi”, concurs on-line pentru elevii Colegiului „Mihai 
Eminescu” Botoşani. 
 

Colaboratori 

- Primăria municipiului Botoşani 
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani 
- Casa Corpului Didactic Botoşani 
- Asociaţia franceză ADIFLOR (Association pour la diffusion internationale 

francophone de livres ouvrages et revues) 
 

Biblioteca franceză a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” 

Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” a 
inaugurat o 
bibliotecă pentru 
iubitorii limbii 
franceze în Corpul B 
al colegiului (Sala 
3.01, etajul III). 
Deschiderea oficială 
a bibliotecii (cu un 
fond de carte de 
aproximativ 4000 
cărţi) a avut loc la 
15 septembrie 2006, 
în prezenţa 
reprezentanţilor 
ASERB, Jean-Paul 
Noury şi Gunter 
Klassen. 
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Parteneriat cu S.A. 5F, Chenove pentru realizarea tuturor activităţilor francofone ce se 
desfăşoară în liceu. Dl. André Fleurance este reprezentantul societăţii franceze S.A. 5F şi 
sponsorul principal al activităţilor „La Fourmi”. În anul 2017-2018 a susţinut şi elevii ce au 
făcut parte din trupa de teatru francofon „Les Fortunés” (Norocoşii), cea de-a VII-a ediţie a 
Festivalului judeţean francofon „Parole et théâtre” şi a oferit premii elevilor francofoni 
olimpici (cei care au obţinut premii şi menţiuni la olimpiada judeţeană de franceză). 

În anul şcolar 2015-2016, cu ocazia ultimei sale vizite în România (4.10.2015), domnul 
André Fleurance, a fost invitat de d-na directoare Chiriac Cristina să semneze cartea de 
onoare a liceului.  

 

 

 

 Parteneriat cu Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava. Catedra de limbi romanice 
participă activ la desfășurarea concursului „Student pentru o zi”. 

 
Parteneriat cu Centrul Europe Direct Botoșani pentru desfășurarea Concursului de civilizaţie 
francofonă „La Fourmi”, aflat la ce-a de-a zecea ediţie în anul şcolar 2016-2017. 
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Din anul şcolar 2015-2016, La Fourmi  începe un alt parteneriat, reprezentat de dl. 

Prof. Dr. Vania Atudorei, microbiolog, profesor la Colegiul Gerald-Godin din Montreal, 
distins de Guvernul francez cu titlul de Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” pentru 
activităţile sale de promovare a limbii franceze.   

Din 2016-2017, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani a iniţiat un proiect 
educaţional, „Bilanţ francofon”, care se desfăşoară în luna iunie a fiecărui an şcolar, lună 
finală din anul şcolar al elevilor, cu ocazia vizitei anuale a Dl. Prof. Dr. Vania Atudorei.  

În cadrul proiectului, se prezintă activităţile francofone ale elevilor din liceu.  
 
 

 
 
 
 
În iunie 2018, cu ocazia ultimei vizite a domnului profesor Atudorei au fost prezentate 
publicaţiile elevului Samuel Pascariu, din clasa a X-a H din liceu, care a fost promovat şi în 
Canada, într-un ziar al comunităţii române, Zigzag. Samuel a publicat până acum două 
volume de poezie, Eroare (2017) şi Ego (2018). 
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Parteneriat cu Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani, pentru promovarea francofoniei şi a 
limbii franceze prin găzduirea festivalului judeţean de teatru francofon, Parole et théâtre, 
aflat la a VII-a ediţie în anul şcolar 2017-2018.  
 
Parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Mihai Eminescu” Botoșani. Catedra de limbi 
romanice are protocol de colaborare vizând obiectivele: vizite ghidate la bibliotecă având ca 
scop cunoașterea fondului de carte, însușirea instrumentelor biblioteconomice de căutare, 
participarea activă la manifestările culturale organizate în comun de părţile implicate. Prin 
acest protocol, Biblioteca “Mihai Eminescu” Botoșani oferă acces nelimitat la toate secţiile și 
serviciile bibliotecii.  
 
Parteneriat cu centre de carte străină, Sitka Alaska – pentru organizarea expoziţiilor și 
prezentărilor de carte desfăşurate în incinta liceului sau în judeţ (Casa Corpului Didactic, mai 
2018). 
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Proiecte europene 

- 2012-2013: Acord bilateral între Universitatea Angers (Franţa), Faculté des Lettres, 
Langues et Sciences Humaines şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani 
pentru găzduirea unui stagiar francez (Mélodie Le Came), perioada 01.11.2012-
30.06.2013. 

 

 

 

- 2006-2007: Comenius 2.2.b. Proiect de asistanat lingvistic (asistent lingvistic 
Dominik Schmalstieg, Elveţia). 

 


