
ANEXA 1 

 

 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE 
 
 
 

PROIECT EDUCATIV 

Lăsaţi copiii să vină la Mine!(MATEI 19,14) 

 

EDIŢIA a II-a, 2016 

 

 

 

Nume cadru didactic participant______________________________________________________ 

Adresa cadrului didactic participant (unde vor fi trimise diplomele): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Telefon fix/ mobil: ________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

Unitatea şcolară___________________________________________________________________ 

Adresa (localitate, strada, nr., judeţ, cod poştal): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Titlul lucrării: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Data ______________                                                                  Semnătura, 

                                                                                   __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 2 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ELEVI 

                                                                 
PROIECT EDUCATIV 

Lăsaţi copiii să vină la Mine!(MATEI 19,14) 

EDIŢIA a II-a, 2016 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator: 

______________________________________________________________________________ 

Adresa: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Telefon:_______________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Şcoala:________________________________________________________________________ 

Adresa şcolii:___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Nr. crt. Nume şi prenume elevi Clasa Titlul lucrării/ Secţiunea 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 
 

Data _____________                                                                       Semnătura profesor coordonator, 

 

 



CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN                               Şcoala/Liceul ………………………….. 

          NR._______ /__________________     NR.______/ _______________ 

         

 

 

ACORD DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI  

Lăsaţi copiii să vină la Mine! (MATEI 19,14) 

EDIŢIA a II-a, 2016 

 

Încheiat astăzi ________________între:  

Casa Corpului Didactic Teleorman, din localitatea Alexandria, reprezentată de prof. 

Monica-Ioana CRISTEA, în calitate de director, şi 

            Liceul / Şcoala _________________________________________, reprezentată de director 

_______________________________________, respectiv următoarele cadre didactice implicate în 

proiect__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul 

proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare. 

Casa Corpului Didactic Teleorman, în calitate de aplicant al proiectului, se obligă: 

- să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului pe ccd_tr@yahoo.com; 

- să coordoneze şi să monitorizeze desfăşurarea proiectului; 

- să realizeze expoziţii cu lucrările elevilor; 

- să mediatizeze activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prin reviste, apariţii mass-

media; 

- să trimită diplome tuturor cadrelor didactice și elevilor participanţi; 

- să îşi informeze partenerii cu privire la desfăşurarea proiectului. 

Liceul / Şcoala __________________________________, în calitate de partener, se obligă: 

- să desfăşoare activităţi respectând temele şi termenele propuse de coordonatorii 

proiectului; 

-  să trimită în timp util coordonatorilor de proiect fişele de înscriere, acordul de 

parteneriat şi lucrările elevilor. 

Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC                                            ŞCOALA________________________                                                   

           

  Director,                                                                          Director, 

Prof. Monica-Ioana CRISTEA                                              

                                                                                          Cadru didactic partener, 


