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A.  INFORMAŢII  DESPRE  APLICANT 

 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLATINA 

  

Adresa completă: Slatina, str. Ion Moroşanu nr 2 

Nr. de telefon/fax 0349 809722 

Site şi adresă poştă electronică:  scoalanr1_slatina@yahoo.com  

Persoană  de contact ( nume şi prenume, funcţie, date de contact): 

Organizator, coordonator, profesor învăţământ primar NICOLA DORINA GELUŢA 

tel.0745782023, e-mail: gelinicola@gmail.com 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞOIU 

Adresa completă: str. Mihai Eminescu, nr. 86, Pleșoiu, Olt 

Nr. de telefon: 0249474021/ scoala_plesoiu@yahoo.com 

Organizator, coordonator, prof. înv. preşcolar, Vîlceanu Elena,   

tel.0745376815, elenavilceanuesc@gmail.com 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 SLATINA, structura G.P.N. Nr.5,  

Adresa completă: str. Banului, nr.55, Slatina, Olt 

Nr. de telefon: 0349883801 /  gpnnr5slatina@gmail.com 

Organizator, coordonator, prof. înv. preşcolar Niculae Maria, tel. 0743658529 

niculae_maria_00@yahoo.com 

 

 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,ION CREANGĂ” SLATINA,     

Adresa completă: str. Centura Basarabilor  Nr.4  Slatina, Olt  

Organizator, coordonator,  prof. înv. preşcolar IVANA CRISTINA, tel. 0726303707, 

ivana_erik@yahoo.com 

 

 

 

INIŢIATORI/ORGANIZATORI/COORDONATORI/REALIZATORI 

 Marius BĂLAŞA – director CCD 

Mirela PARASCHIV – inspector pentru învăţământ primar 

                Tel. 0766.704.748, e-mail: mirela_969@yahoo.com 

Leontina Manea – inspector întru învăţământul preşcolar 

Georgeta SZILAGYI – director 

NINA SIMONA PUNGĂ – director 

 Simona BĂDESCU – director  

Dana Cornelia CIUCĂ - director 

Geluţa Dorina NICOLA – profesor învăţământ primar 

                Tel. 0745782023, e-mail: gelinicola@gmail.com 

Aurel Mircică NICOLA – profesor religie 

                Tel. 0744986497, e-mail : relunicola@hotmail.com 

Elena VÎLCEANU – profesor învăţământ preşcolar 

                 Tel. 0745376815,e-mail : elenavilceanuesc@gmail.com 

 Maria Niculae  - profesor învăţământ preşcolar  

                Tel. 0743658529 niculae_maria_00@yahoo.com 

mailto:scoalanr1_slatina@yahoo.com
mailto:gelinicola@gmail.com
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Cristina IVANA - profesor învăţământ preşcolar  

               Tel. 0726303707, ivana_erik@yahoo.com 

Laurenţia GLONŢ DINU – profesor învăţământ primar 

                 Tel. 0740787167, e-mail lauraglont@yahoo.com 

Raluca URZICEANU  - prof. Metodist  

Victoria PRIOTEASA – prof. Documentarist 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

B .1. Titlul proiectului: 

 ” SĂNĂTATEA -  COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A VIEŢII” 

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul:  

  Altele ( precizaţi): formare profesională continuă a personalului didactic 

 
             C. REZUMATUL PROIECTULUI 

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a)            Ce fel de activitate este  – sesiune interjudețeană  de referate şi comunicări 

ştiinţifice 

 

b)            Număr de cadre implicate: 50 

c)            Activitaţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

1) Întocmirea proiectului 

2) Obţinerea aprobării necesare desfăşurării sesiunii interjudețene de referate şi 

comunicări ştiintifice(conducerea celor patru instituţii, C.C.D.) 

3) Popularizarea  sesiunii interjudeţene de referate şi comunicări ştiinţifice 

4) Primirea lucrărilor 

5) Selectarea lucrărilor participante 

6) Prezentarea în şedintă publică a lucrărilor 

7) Editarea/publicarea revistei sesiunii de referate şi comunicări 

8) Expedierea  revistelor 

9) Evaluarea proiectului 

 

d)            Parteneri 

●             Casa Corpului Didactic Olt 

 

       D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

D.1. Argument justificare, context ( analiză de nevoi) 

 

Promovarea sănătăţii reprezintă o strategie de mediere între individ şi mediu, combinând 

alegerea personală cu responsabilitatea socială şi având drept scop asigurarea în viitor a unei 

mai bune stări de sănătate. “A promova sănătatea” este o expresie care presupune o abordare 

multidimensională de îmbunătăţire a stării de sănătate, care include activităţi de promovare a 

unor schimbări comportamentale şi de stil de viaţă. 

Şcoala, prin autoritatea pe care o are, poate aduce o contribuţie substanţială în 

transmiterea cunoştinţelor de educaţie pentru sănătatea elevilor, şi are abilitatea şi capacitatea 

de a cuprinde şi de a se adresa, în timp, unui procent ridicat de populaţie. 

           Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice îşi propune să ofere cadrelor didactice 

posibilitatea de a populariza şi valorifica exemplele de bună practică legate de educaţia 

mailto:lauraglont@yahoo.com


                                                     

 

pentru sănătate în şcoală şi diseminarea unor proiecte şi activităţi tematice desfăşurate la 

clasă.  

        Schimbul de bune practice între cadrele didactice care predau în învăţământul 

preuniversitar creşte calitatea actului didactic în şcolile unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, 

creşte prestigiul acestor şcoli în comunitatea locală.  

 

  

ANALIZA  S.W.O.T 

 

Puncte tari 
      - Derularea cu succes a altor proiecte 

educaţionale ( printre care şi sesiuni de 

referate şi comunicări) în anii şcolari 

trecuţi. 

    -Experienţă în proiectarea şi desfăşurarea 

unei activităţi de formare continuă 

diversificate. 

    -Rezultate bune în derularea proiectelor 

şi partenetiatelor anterioare. 

   - Entuziasmul cadrelor didactice pentru 

implicarea în activitaţi de formare continuă. 

    - Acces la informatie si circulaţia 

informaţiei prin internet, telefonie, cablu, 

mass-media. 

Puncte slabe 
-Cadre didactice care încă mai cred că 

elevii trebuie doar să acumuleze 

cunoştinţele predate. 

-Cadre didactice afundate în formalism 

care nu au competenţe de învăţare 

permanentă. 

- Interesul scăzut al unor cadre didactice 

pentru implicarea în astfel de activităţi. 

- Resurse economice minime ale cadrelor 

didactice. 

- Lipsa resurselor financiare pentru 

derularea proiectelor educaţionale. 

Oportunităţi: 

  

 -Creşterea prestigiului şcolii. 

 -Participarea mai activă a reprezentanţilor 

comunităţii la activităţi organizate de 

şcoală. 

 -Dezvoltarea capacităţii de comunicare- 

relationare între cadre didactice-elevi, 

părinţi-cadre didactice, cadre didactice-

cadre didactice. 

 - Posibilitatea obţinerii unor materiale 

informative şi publicitare de la parteneri. 

 - Acumularea de experienţă utilă şi în 

viitor. 

Ameninţări 

-Neatingerea tuturor obiectivelor propuse. 

-Imposibilitatea de a desfăşura unele 

activităţi la termenele stabilite. 

- -Posibilitatea de participare a unui număr 

mare de lucrări în proiect, dar calitatea 

lucrărilor să nu fie cea dorită. 

 

 

D.2.Obiectivul general/scopul: 
    Sensibilizarea cadrelor didactice prin împărtăşirea experienţelor pozitive şi a dificultăţilor 

întâmpinate în educaţia pentru sănătate, creşterea calităţii actului educaţional. 

Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de propria sănătate şi a celor din jur, 

precum şi formarea unor deprinderi igienico-sanitare privind promovarea unui trai sănătos şi 

prevenţia bolilor. 

Dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic. 

Dezvoltarea şi manifestarea de atitudinii favorabile exprimării opiniilor şi luării deciziilor 

pentru păstrarea sănătăţii personale. 

     Dezvoltarea aptitudinilor şi comportamentelor adecvate promovării unui stil de viaţă 

sănătos. 



                                                     

 

Scopul proiectului este creşterea gradului de informare şi conştientizare a copiilor cu 

privire la importanţa igienei şi a sănătăţii, precum şi la formarea abilităţilor de menţinere a 

igienei proprii şi a celorlalţi. 

 

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului: 

 POPULARIZAREA şi VALORIFICAREA: 

 exemplelor de bună practică legate de activitatea elevilor în şcoală;  

 caracterului ludic al activităţilor desfăşurate;  

 proiectelor şi activităţilor tematice ; 

 spiritului creativ al cadrelor didactice . 

 

 

D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adreseaza proiectul: 

Direct: cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial 

Indirect: elevi, părinţi, comunitatea locală 

 

D.5.Dutata proiectului( când începe si când se termină ) 

 

7 luni – 16  octombrie 2017- 30 mai 2018 

 

D.6. Descrierea activităţilor 

 

Activitatea nr.1: 

 

a.Titlul activităţii: Întocmirea proiectului 

b.Data/perioada de desfăşurare:18 septembrie - 5 octombrie 2017 

c.Locul desfăşurării: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLATINA; 

d.Participanţi (elevi, cadre didactice,  părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale etc):   5 

cadre didactice 

e.Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

- Documentare, redactare, identificarea aspectelor pozitive care susţin proiectul; 

- Stabilirea echipei de proiect cu specificarea atribuţiilor fiecărui membru şi având ca 

principiu lucrul în echipă; 

- Identificarea şi atragerea în proiect a partenerilor potriviţi pentru îndeplinirea obiectivelor; 

-Redactarea acordurilor de parteneriat; 

- Elaborarea unui plan pentru managementul unor situaţii neprevăzute; 

- Alcătuirea unui buget care să asigure în mod real funcţionarea activităţii. 

f. Responsabil : iniţiatorii proiectului 

g.Beneficiari: cadrele didactice care predau  disciplinele  din învăţămîntul primar 

h. Modalităţi de evaluare: fişă de evaluare, portofoliul proiectului, aprobările obţinute 

 

   Activitatea nr.2: 

 

a.Titlul activităţii: Obţinerea aprobărilor necesare desfăşurării sesiunii interjudeţene de 

referate şi comunicări ştiintifice ( conducerea instităţiilor, C.C.D) 

b.Data/perioada de desfăşurare: 6 octombrie 2017 -  15 octombrie 2017 

c.Locul desfăşurării:  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLATINA, Şcoala Gimnazială  

Pleşoiu, GPP “Ion Creangă”, GPP Nr. 4 Slatina;CASA CORPULUI DIDACTIC Olt 

d.Participanţi : 5 cadre didactice 



                                                     

 

e.Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

      - Obţinerea aprobărilor necesare desfăşurării sesiunii  interjudeţene de referate şi 

comunicări ştiinţifice (conducerea instituţiilor partenerei, C.C.D) 

      - Încheierea  acordurilor de parteneriat 

f. Responsabil: iniţiatorii proiectului 

g. Beneficiari: cadrele didactice care predau  disciplinele  din învăţământul preuniversitar 

h. Modalităţi de evaluare: Avizarea proiectului, semnarea acordurilor de parteneriat 

 

     Activitatea nr. 3: 

 

a.Titlul activităţii: Popularizarea sesiunii interjudeţene de referate şi comunicări ştiintifice 

b.Data/perioada de desfăşurare:  01 noiembrie 2017  - 12 ianuarie 2018 

c.Locul desfăşurării: :  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLATINA; CASA CORPULUI 

DIDACTIC Olt 

 d.Participanţi : 5 cadre didactice, 2 metodişti CCD 

e.Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

      - Stabilirea procedurii de informare a grupurilor ţintă: Internet şi scrisoare metodică 

      - Trimiterea unor scrisori metodice tuturor I.S.J.-urilor şi C.C.D.-urilor din ţară 

      - Anunţarea  desfăşurării sesiunii de referate şi cominicări în revistele de specialitate 

      - Informarea  cadrelor didactice  din învăţământul primar în comisii metodice şi cercuri 

pedagogice 

f.Responsabil: iniţiatorii 

g.Beneficiari: cadrele didactice care predau  disciplinele  din învăţămîntul primar 

h Modalităţi de evaluare: numărul  cadrelor didactice informate privind desfăşurarea 

sesiunii  de referate şi comunicări ştiintifice 

 

  Activitatea nr. 4: 

 

b.Titlul activităţii: Primirea lucrărilor 

c.Data/perioada de desfăşurare: 16 ianuarie  – 09  februarie  2018 

d.Locul desfăşurării: :  ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 SLATINA;CASA CORPULUI 

DIDACTIC Olt 

e.Participanţi : 5 cadre didactice, 2 metodişti  ai CCD Olt 

f. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

     - primirea lucrărilor la  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLATINA şi CASA CORPULUI 

DIDACTIC Olt; 

    - înregistrarea lucrărilor; 

     - întocmirea proceselor verbale de primire- predare;  

     - împărţirea lucrărilor pe secţiuni; 

     - alcătuirea unei baze de date care să cuprindă numărul cadrelor didactice  din judeţ , 

mediu rural/urban; 

 g.Responsabil: iniţiatorii, metodiştii CCD 

 h.Beneficiari: cadrele didactice care predau  disciplinele  din învăţămîntul preuniversitar 

 i. Modalităţi de evaluare: număr de cadre didactice participante. 

 

Activitatea nr. 5 

a.Titlul activităţii: Selectarea lucrărilor participante 

b.Data/perioada de desfăşurare: 12 februarie – 15 februarie 2015 

c.Locul desfăşurării: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLATINA şi CASA CORPULUI 

DIDACTIC Olt; 



                                                     

 

d.Participanţi: 5 cadre didactice 

e.Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

-selectarea lucrărilor participante la sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice pe baza 

criteriilor stabilite 

 f.Responsabil: iniţiatorii proiectului 

   g.Beneficiari: cadrele didactice care predau disciplinele în învăţământul preuniversitar 

   h.Modalităţi de evaluare: 80% din lucrările trimise sunt selectate pentru participare 

 

Activitatea nr.6 

 

a.Titlul activităţii: Editarea/publicarea revistei sesiunii de referate şi comunicări 

b.Data/perioada de desfăşurare: 16 februarie  – 20 februarie 2018 

c.Locul desfăşurării: ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 SLATINA şi CASA CORPULUI 

DIDACTIC Olt; /Editura 

d.Participanţi: 5 cadre didactice 

e.Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

-selectarea materialelor 

-tehnoredactare 

-corectură 

-copertă, ilustraţii 

-obţinerea ISSN-ului 

-publicare 

 f. Responsabil: iniţiatorii proiectului 

 g.Beneficiari: cadrele didactice care predau disciplinele în învăţământul preuniversitar 

 h.Modalităţi de evaluare: editarea revistei 

 

 

Activitatea nr.7  

 

a.Titlul activităţii: Prezentarea în şedinţă publica a lucrărilor 

b.Data/perioada de desfăşurare:  22 februarie 2018 

c.Locul desfăşurării: :  CASA CORPULUI  DIDACTIC OLT 

d.Participanţi: cadre didactice  

e.Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

-fiecare cadru didactic înscris la şesiunea de referate şi comunicări îşi va susţine lucrarea în 

şedinţă publică 

f.Responsabil: iniţiatorii proiectului 

g.Beneficiari: cadrele didactice care predau disciplinele în învăţământul primar, elevii, 

părinţii 

   acestora, comunitatea locală 

h.Modalităţi de evaluare: numărul cadrelor didactice participante 

 

Activitatea nr.8 

 

a.Titlul activităţii: Expedierea CD 

b.Data/perioada de desfăşurare:  24 februarie – 23  martie 2018 

c.Locul desfăşurării: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLATINA 

 d.Participanţi: 5 cadre didactice 

e.Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 



                                                     

 

-vor fi realizate coletele cu revistele pentru cadrele didactice care, din motive obiective, nu au 

participa direct 

f. Responsabil: iniţiatorii proiectului 

g.Beneficiari: cadrele didactice care predau disciplinele în învăţământul primar 

h.Modalităţi de evaluare: distribuirea revistelor tuturor celor care n-au putut participa direct 

la  

    sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice 

 

Activitatea nr.9 

 

a.Titlul activităţii: Evaluarea proiectului 

b.Data/perioada de desfăşurare: 17 mai – 30 mai 2018 

c.Locul desfăşurării: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLATINA şi CASA CORPULUI 

DIDACTIC Olt; 

d.Participanţi: 10 cadre didactice,  metodişti ai Casei Corpului Didactic Olt 

e.Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

            I.  Evaluare internă – iniţiatorii şi organizatorii vor urmări îndeplinirea scopului  

                 şi a obiectivelor activităţilor şi indicatorilor. Vor întocmi rapoarte de activitate, vor  

                 completa chestionarele, vor formula concluzii 

            II. Evaluare externă – CCD Olt va realiza evaluarea 

                 -reflectarea acţiunii în presa locală 

                 -analiza înregistrării derulării activităţilor pe CD-uri, album foto şi portofoliu 

                 -analiza produselor finale: revista sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice 

                 -se vor analiza concluziile cadrelor didactice participante. Acest lucru se va realize    

prin  elaborarea şi aplicarea unor chestionare  ; 

-se va face o analiză finală care va viza concordanţa între obiective-activităţi-             

rezultate     aşteptate şi obţinute – dificultăţi – sugestii(propuneri); 

                 -se vor formula concluziile ţinând seama de identificarea aspectelor positive si 

negative ale organizării şi desfăşurării sesiunii, de sugestiile primite şi, în funcţie 

de aceste concluzii, se vor consemna exemplele de bună practică şi recomandarea 

de desfăşurarea   anuală a sesiunii;            

                 -coordonatorii vor urmări îndeplinirea standardelor stabilite, atingerea obiectivelor 

proiectului, vor măsura şi compara progresele şi rezultatele obţinute, gradul de 

implicare a   cadrelor didactice şi partenerilor în proiect; 

                 -se va analiza impactul în rândul comunităţii locale ca şi reflectarea acţiunilor în            

presa  locală. 

    f.  Responsabil: iniţiatorii proiectului 

    g. Beneficiari: cadrele didactice care predau disciplinele în învăţământul primar 

    h. Modalităţi de evaluare: analiza produselor finale, rapoarte de evaluare, chestionare de  

        evaluare finală, portofoliul proiectului, raport financiar, analiza îndeplinirii standardelor 

        şi a indicatorilor. 

 

        D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum şi     

metode de      evaluare a acestor rezultate: 

            -va creşte prestigiul şcolilor  în comunitate 

            -prin diversificarea ofertei/participării la activităţi de formare continuă a cadrelor 

didactice, membrii comunităţii vor putea aprecia efortul şcolii de a face educaţie, dar şi de a-

şi dezvolta,  îmbunătăţi, creşte competenţele de predare activă, centrată pe elev  

          -  cadrele didactice talentate, cu experienţă bogată îşi vor utilize aptitudinile în 

realizarea  unor lucrări valoroase 



                                                     

 

            -produsele finale: revista şi portofoliul proiectului. 

 

 

Denumire indicator Standard (măsură stabilită a fi atinsă) 

I1 – Număr cadre didactice 

participante la sesiunea de 

referate şi comunicări 

 

S1 – 50 cadre 

I2 – Număr cadre didactice 

implicate 

S2 – 50 cadre didactice participante 

S3 – 10 cadre didactice implicate în desfăşurarea 

proiectului  

 

         

 

        D.8. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare a proiectului: 

        Coordonatorii proiectului vor urmări desfăşurarea activităţilor conform planificării şi la 

standardele stabilite, corespondenţa între obiective şi conţinutul activităţilor, impactul lor 

asupra grupurilor vizate. 

        La activităţi vor fi invitaţi, alături de colaboratori şi inspectori şcolari, reprezentanţi ai 

administraţiei locale şi mass-media. 

        Activităţile vor fi înregistrate prin fotografiere,  alcătuirea unui portofoliu.      

       Conducerea şcolilor, presa locală, CCD vor monitoriza activităţile prin vizite, discuţii cu 

grupuri ţintă, asistenţă la activităţi. 

       Se va întocmi portofoliul cu procese verbale, materiale realizate, fotografii, mărturii şi 

impresii scrise, imagini de la activităţi, borderouri de evaluare, chestionare aplicate. 

 

          D.9. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului: 

        Direct – cadre didactice care predau  în învăţământul preuniversitar; 

        Indirect – elevi, părinţi, comunitatea locală 

 

          D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea/sustenabilitatea proiectului: 

          

      Proiectul se va desfăşura anual. Şcoala Gimnazială Nr.1 Slatina , GPN Pleșoiu, GPP Nr.4 

Slatina , GPP “Ion Creangă” dispun de dezvoltarea organizaţională corespunzătoare, încât 

experienţa şi materialele realizate să susţină programe asemănătoare. 

         Sursele financiare nesesare vor fi asigurate prin venituri proprii ale cadrelor didactice 

partenere în proiect.  
 

         D.11. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care 

intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia: 

-Prezentarea informaţiilor şi rezultatelor în comisii metodice, cercuri pedagogice, internet, 

simpozioane 

-Diseminare în cadrul unor cursuri de formare continuă organizate de CCD 

-Observarea sistematică 

-Produse ale activităţii 

-Înregistrări audio-video 

 

          D.12. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă 

parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau 

organizaţie, dacă este cazul: 



                                                     

 

            -CCD popularizează acţiunea, trimite scrisorile metodice, realizează monitorizarea şi 

evaluarea externă a proiectului; diseminarea informaţiilor şi constatărilor în cadrul programelor 

de formare continuă şi a simpozioanelor 

            -Şcoala Gimnazială NR. 1 Slatina , Şcoala Gimnazială Pleşoiu, GPP “Ion Creangă”, 

GPP NR. 4 Slatina coordonează respectarea regulamentului, păstrează lucrările, asigură spaţiu 

şi echipament pentru păstrarea lucrărilor, expediază diplomele, gestionează bugetul proiectului. 

 

         E. Deviz estimativ pentru 2018 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Descrierea 

cheltuielilor 

 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată 

MEN 

2015 

RON 

 

Total 

sumă 

RON 

Finanţări anterioare pe acelaşi 

proiect (2014) 

Surse 

proprii 
 

MEN 

TOTAL 

2016 

 

1 

Cheltuieli 

pentru 

editarea 

revistei 

2000 - 2000 

   

 

2 Consumabile 300  300 

 

3 

Cheltuieli cu 

expedierea 

diplomelor şi 

revistelor 

100  100 

4 
TOTAL RON 2400  2400 

 

 

        G. Informaţii despre potenţialii parteneri: 

        G.1. Unităţile scolare partenere: - 

        G.2.Alte unităţi implicate în proiect: Casa Corpului Didactic Olt 

        a. Adresa completă: Str.Ionaşcu nr.38 

        b. Nr.telefon/fax: 0248/406103 

        c. Adresa poştă electronic/Site: ccdolt@yahoo.com 

        d. Persoana de contact: Victoria PRIOTEASA – documentarist 
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               ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLATINA                                                  ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞOIU      

               Nr........./......................................................                                                    Nr..... ....../............................................ 

 

 

              G.P.P. NR. 4  SLATINA                                                                                  G.P.P. ”ION CREANGĂ” SLATINA 

              NR. ……/……………………………                                                             

Nr.……../…………………………….  
 

CASA CORPULUI DIDATIC OLT 

Nr……...……./……………….. 
 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII 

„SĂNĂTATEA – COMPONENTA ESENȚIALĂ A VIEȚII”-  
SESIUNE DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI  ȘTIINȚIFICE 

 

încheiat astăzi, ...................................... , între: 

 

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

1. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Slatina, cu sediul în Slatina, str.Ion Moroșanu , nr.2, jud. Olt, 

reprezentată prin d-na Szilagyi  Georgeta, director, d-na Nicola Geluţa, în calitate de 

coordonatori ai proiectului „SĂNĂTATEA - COMPONENTA ESENȚIALĂ A 

VIEȚII ”;  

    Şcoala Gimnazială Plesoiu cu sediul în Pleșoiu, str.Mihai Eminescu, nr.86 jud. Olt, 

reprezentată prin d-na Pungă Nina Simona, director si d-na Vîlceanu Elena, în calitate de 

coordonatori ai proiectului „SĂNĂTATEA- COMPONENTA ESENȚIALĂ A 

VIEȚII”;  

    Grădinița cu Program Prelungit Nr.4, cu sediul în Slatina, str. Cuza-Vodă, nr.10 bis, jud. 

Olt, reprezentată prin d-na  Bădescu Simona, director si d-na Niculae Maria, în calitate de 

coordonatori ai proiectului „SĂNĂTATEA - COMPONENTA ESENȚIALĂ A 

VIEȚII”;  

    Grădinița cu Program Prelungit ,,Ion Creangă”, cu sediul în Slatina, str.  Centura 

Basarabilor , nr.4, jud. Olt, reprezentat prin d-na Ciucă Dana , director şi d-na Ivana Cristina , 

în calitate de coordonatori ai proiectului „SĂNĂTATEA - COMPONENTA 

ESENȚIALĂ A VIEȚII”. 

 

2. Casa Corpului Didactic Olt, cu sediul în Slatina, str. Ionașcu, nr. 38, jud. Olt, reprezentată 

prin prof. Marius Bălașa, director, în calitate de partener al proiectului. 

 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Prezentul acord are ca obiect crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului, 

parteneriat care să conducă la realizarea obiectivelor propuse.    

 

II . GRUP ŢINTĂ:  Cadre didactice: educatori, învăţători, profesori, persoane interesate de 

perfectionarea in domeniul didacticii moderne 

 

III. OBIGAŢIILE PĂRŢILOR 



                                                     

 

Unitățile de învăţământ aplicante se obligă: 

- să informeze din timp instituțiile colaboratoare cu privire la desfăşurarea sesiunii de referate 

şi comunicări ştiinţifice; 

- să  asigure spaţiul pentru desfăşurarea sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice; 

- să respecte termenul de desfăşurare al sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice; 

- să distribuie adeverinţele şi diplomele participanţilor înscrişi la sesiunea de referate şi 

comunicări ştiinţifice; 

- să comunice programul de desfăşurare al sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice  

CASEI CORPULUI  DIDACTIC OLT. 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC se obligă: 

-  să promoveze/mediatizeze activitatea(proiectul) pe canalele de comunicare ale CCD Olt; 

- să monitorizeze/evalueze activitatea; 

- să pună la dispoziția participanților aparatura tehnică necesară(dacă este necesar); 

- să asigure spațiul corespunzător desfășurării activității(dacă este necesar); 

- să elibereze împreună cu instituția organizatoare diplome participanților la activitate/proiect;  

- să elibereze adeverință coordonatorului activității/proiectului. 

 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se 

deruleze conform scopului stabilit. 

 

IV. DURATA ACORDULUI 

Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe 

perioada 15 octombrie - 30 mai 2018. 

 

V. ÎNCETAREA ACORDULUI 

 Acordul încetează în următoarele cazuri: 

 cu acordul părţilor; 

 la nerespectarea obligaţiilor menţionate mai sus. 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

 Oricene înţelegere privind executarea clauzelor Acordului de parteneriat se rezolvă pe 

cale amiabilă.  

 Modificarea prezentului acord se face prin înţelegerea părţilor. 

  

 Prezentul Acord de parteneriat se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 

 

 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Slatina                         Şcoala Gimnazială Pleşoiu                    G. P. P. Nr. 4 Slatina 
Director,                                                               Director,                                                  Director,                                            
Szilagyi Georgeta                                                 Pungă Simona                                         Bădescu Simona                                    
 

 

 

 G.P.P.”Ion Creangă Slatina                                                                  CASA CORPULUI DIDACTIC OLT,   
 Director,                                                                                                  Director, 

               Ciucă Cornelia Dana                                                                              BĂLAȘA MARIUS           


