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Nr. 171/ din 31.01.2023 

 
 
 
 

 
PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 

 
„EDUCAȚIE ȘI LITERAȚIE” 

(E.LIT.) 
 

(înscris în Calendarul activităților metodico-științifice al Casei Corpului Didactic Argeș, pentru 

anul școlar 2022-2023, poziția 14 și cuprins în Oferta de formare nr. 1556/ 22.09.2022, avizată de 

M.E. 32640/ 12.10.2022) 

 
Ediția I, februarie – iunie 2023  

Domeniul cultural-artistic  
 
 

 
 

COORDONATORI DE PROIECT:  
PROF. DR. MARGARETA ONOFREI 

PROF. MAGDALENA ANGHEL 
 
 

RESPONSABILI DE ACTIVITĂȚI:  
PROF. FLOAREA BÂRLOGEANU 

PROF. GEORGETA TOMA 
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REZUMATUL PROIECTULUI 

Proiectul educațional Educație și literație  se axează pe consolidarea educației prin 

intermediul literației.  

Acesta se adresează atât elevilor, cât și profesorilor și are două secțiuni.  

Secțiunea A cuprinde activități care presupun receptarea și producerea de texte, în vederea 

exersării competențelor de literație, de redactare, și crearea unei viziuni interdisciplinare asupra 

textului, prin îmbinarea artei literare cu pictura/ desenul și utilizarea mijloacelor digitale.  

Elevii coordonați de profesori vor elabora lucrările corespunzătoare nivelului de vârstă și le 

vor preda cadrului didactic îndrumător/ coordonator al proiectului la nivelul unității de învățământ; 

acesta din urmă le va evalua conform grilei și va selecta lucrările cele mai bune (maximum patru, 

indiferent de secțiune) pe care le va trimite, împreună cu fișa de înscriere și acordul de parteneriat 

(completate și scanate), pe adresa de e-mail a coordonatorului de proiect, la nivelul Casei Corpului 

Didactic Argeș, până la data precizată.  

Lucrările secțiunii A vor fi jurizate pe subsecțiuni și se vor acorda diplome pentru premiile I, 

II, III și o mențiune, pentru fiecare subsecțiune, precum și diplome pentru coordonatorul de proiect 

din fiecare școală parteneră și pentru profesorii îndrumători ai elevilor premiați. 

Secțiunea B se adresează cadrelor didactice care vor elabora și vor trimite prin e-mail 

coordonatorului de proiect, lucrări sau resurse educaționale deschise, respectând tema proiectului.  

ARGUMENT 

Definită de Platon ca „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native 

pentru virtute”, educația are la bază conceptul de învățare pe tot parcursul vieții, iar literatura 

facilitează acest demers, prin formarea și dezvoltarea capacității elevilor de înțelege lumea și de a se 

integra social, dezvoltând totodată latura afectivă a personalității lor, gustul pentru frumos, învățarea 

continuă. 

Am realizat acest proiect în urma conștientizării faptului că educația prin literație răspunde 

nevoilor prezente ale școlii și ale societății de a forma lectori inteligenți, viitoare personalități 

autonome. 

Prin urmare, profesorul are un rol cheie în cadrul acestui proces, prin impulsionarea elevilor 

de a participa la concursuri, stimulând competiția între elevi sau prin realizarea schimburilor de 

experiență, care fundamentează bunele practici educaționale. 

SCOP: dezvoltarea competențelor cheie (de literație, digitale, autonomie în învățare) prin 

promovarea lecturii și redactării de texte. 
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OBIECTIVE  

1. dobândirea, dezvoltarea și demonstrarea competențelor de lectură/ digitale; 

2. realizarea schimbului de experiență între cadrele didactice. 

COMPETENȚE CHEIE 

1. comunicarea în limba română/ competența de literație; 

2. competența digitală; 

3. autonomia în învățare pe tot parcursul vieții. 

COMPETENȚE GENERALE 

1. receptarea textului scris; 

2. redactarea diverselor tipuri de texte; 

3. utilizarea corectă, adecvată, eficientă a limbii române în procesul comunicării; 

4. exprimarea identității culturale în context național sau internațional. 

COMPETENȚE SPECIFICE 

1. identificarea informaţiilor importante din texte literare; 

2. redactarea unui text, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, 

pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata experiențe trăite/ imaginate; 

3. formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte; 

4. respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 

sintactico-morfologice; 

5. utilizarea competenţei lingvistice/ digitale în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în 

procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii; 

6. perfecționarea stategiilor de literație; 

7. stimularea autonomiei educaționale. 

RESURSE 

 Resurse umane (grup-țintă): elevii claselor I – XII, cadrele didactice din instituţiile 

implicate, directorii unităților de învățământ participante. 

 Resurse materiale: biblioteca școlară/ județeană, spaţiile de învăţământ din unităţile 

implicate, mijloace audio-vizuale, intenetul, mijloace digitale, lucrările elevilor, programe 

specifice. 

 Resurse de timp - Perioada de desfăşurare: 1 februarie 2023 – 15 iunie 2023. 

 

 



 

Str. I. C. Brătianu nr. 45,  
Pitești, Argeş           
Tel: +40 (0)248220520  
Fax: +40 (0)248220520             
www.ccdarges.ro  
contact@ccdarges.ro    

Str. General Berthelot nr. 28-30,  
Sector 1, 010168,  Bucuresti  

Tel:    +40 (0)21 405 57 06  
Fax:   +40 (0)21 310 32 05 

www.edu.ro 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 

ACTIVITATEA 1 – PROMOVAREA PROIECTULUI

Perioadă: 1 februarie 2023 – 10 februarie 2023 

Locație: C.C.D. Argeș, unitățile de învățământ 

Descrierea activității:  

Profesorii inițiatori ai proiectului îl vor promova pe site-ul C.C.D. Argeș și pe pagina de 

Facebook a instituției și îl vor populariza în școli. 

ACTIVITATEA 2 – IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE 

Perioadă: 13 februarie 2023 – 1 aprilie 2023 

Locație: unitățile de învățământ 

Participanți: elevi, profesori 

Descrierea activității:  

Cadrele didactice vor desfășura activități de promovare a lecturii inteligente, a scrierii 

creative/ reflexive (receptare și redactare de texte), a exprimării artistice, într-o abordarea 

interdisciplinară, în vederea formării și dezvoltării afective a elevilor. Ulterior, elevii îndrumați de 

cadrele didactice vor realiza creații în conformitate cu regulamentul concursului. Fiecare profesor 

coordonator va evalua lucrările elevilor prin aplicarea grilei din regulament și le va selecta pe cele cu 

punctajele cele mai mari. 

 Acestea vor fi trimise, până la data de 1 aprilie 2023, prin e-mail, la adresa 

margareta.onofrei@ccdarges.ro. Lucrările vor fi însoțite de  fișa de înscriere și de acordul de 

parteneriat (completate și scanate). Un profesor poate participa cu maximum 4 lucrări, indiferent de 

secțiune. 

SUBSECȚIUNI: 

I. Prezintă lectura preferată! (clasele III-IV), Recreează lectura! (clasele V-VI și  VII-VIII), 

Autobiografie/ Biografie imaginară (eseu/ poezie) - clasele IX-X și XI-XII. 

II. Desen/ text multimodal (afiș, bandă desenată), pornind de la mesajul cărții preferate: 

clasele I-IV, clasele V-VI, clasele VII-VIII, clasele IX-XII. 

III. Povestire digitală (scurtă narațiune video care prezintă experiențe personale, cu durata de 2 

minute, însoțită de o prezentare sumară): clasele V-VIII și clasele IX-XII. 
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ACTIVITATEA 3 – DESFĂȘURAREA CONCURSULUI JUDEȚEAN 

Perioadă: 3 aprilie 2023 – 9 mai 2023 

Locație: C.C.D. Argeș 

Participanți: membrii juriului 

Descrierea activității:  

Juriul de specialitate verifică lucrările, eliminându-le pe cele care nu respectă regulamentul 

concursului și evaluează lucrările conform criteriilor menționate în grila din Anexa 1 a 

Regulamentului de organizare a activităților proiectului județean. După încheierea jurizării, se vor 

acorda premiile I, II, III și o mențiuni pentru fiecare subsecțiune. Lucrările premiate vor fi publicate     

într-o broșură, în format electronic. În cazul subsecțiunii 3, se va publica în broșură prezentarea 

lucrării, însoțită de linkul povestirii digitale. 

ACTIVITATE 4 – REALIZAREA BROȘURII ȘI PREMIEREA PARTICIPANȚILOR 

Perioadă: 10 mai 2023 – 15 iunie 2023 

Locație: C.C.D. Argeș 

Participanți: coordonatorii proiectului 

Descrierea activității:  

Lucrările care au obținut premii vor fi publicate în broșura proiectului, în format electronic. 

De asemenea, elevii cu lucrări premiate și profesorii coordonatori/ îndrumători vor primi diplome. 

ACTIVITATEA 5 – PROMOVAREA REZULTATELOR PROIECTULUI 

Perioadă: 5 iunie 2023 – 15 iunie 2023 

Locație: C.C.D. Argeș, unitățile școlare participante 

Participanți: coordonatorii de proiect, profesorii îndrumători 

Descrierea activității:  

Rezultatele concursului vor fi promovate în școli (premierea elevilor, organizarea 

expozițiilor cu lucrările acestora/ cu diplomele obținute etc.), pe site-ul C.C.D. Argeș (prin 

anunțarea câștigătorilor, prin publicarea rezultatului muncii lor etc.)  

Cadrele didactice vor realiza câte o lucrare (articol/ studiu de specialitate)/ resursă 

educațională deschisă pe tema simpozionului. Materialele vor fi trimise la adresa de e-mail a 

coordonatorului de proiect (margareta.onofrei@ccdarges.ro), în perioada 3 aprilie 2023 - 9 mai 
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2023. Ele vor fi publicate în broșura proiectului, în perioada 5 - 15 iunie 2023. Participarea la 

simpozion va fi indirectă. 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

- Elevi: conștientizarea importanței lecturii, dezvoltarea creativității; 

- Cadre didactice: îndrumarea, antrenarea și motivarea elevilor; facilitarea schimbului de experiență 

între profesori. 

- Alți factori educaționali: conștientizarea importanței educației prin lectură, sprijinirea elevului în 

cadrul procesului instructiv-educativ. 

- Produsul proiectului: realizarea broșurii cu lucrările premiate în cadrul proiectului și cu cele 

prezentate de cadrele didactice, la simpozion. 

IMPACT EDUCATIV: alocarea unui timp mai îndelungat activităților de lectură și 

redactare de text, comunicare prin intermediul artelor, utilizarea mijloacelor digitale în scop 

educativ. 

EVALUAREA: 

- afișarea lucrărilor elevilor; 

- publicarea acestora în broșura proiectului; 

- realizarea unui album cu poze din timpul derulării acestuia; 

- decernarea de diplome. 

DISEMINAREA: 

- organizarea unui stand expozițional cu rezultatele proiectului (în unitățile școlare); 

- întocmirea unui jurnal de proiect cu informații despre principalele activități; 

- publicarea informațiilor despre proiect pe site-urile școlilor partenere; 

- folosirea instrumentelor digitale pentru vizualizarea rezultatelor proiectului; 

- popularizarea rezultatelor proiectului (pe site-uri, în presa locală etc.). 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

După încheierea ediției I a proiectului, se vor menține și dezvolta parteneriatele încheiate, 

urmărindu-se cooptarea de noi parteneri pentru activitățile ulterioare. 

 

Persoane de contact şi relaţii suplimentare: 

- prof. dr. Margareta Onofrei, telefon 0726256861 

- prof. Magdalena Anghel, telefon 0745076000 
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Casa Corpului Didactic Argeș 

Nr. 171/ din 31.01.2023 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

PROIECTULUI JUDEȚEAN EDUCAȚIE ȘI LITERAȚIE 

 

Art. 1 Proiectul EDUCAȚIE ȘI LITERAȚIE este cuprins în Calendarul activităților metodico-

științifice al Casei Corpului Didactic Argeș (pentru anul școlar 2022-2023, poziția 14) și în Oferta de 

formare nr. 1556/ 22.09.2022, avizată M.E. 32640/ 12.10.2022. 

Art. 2 Scopul proiectului vizează dezvoltarea competențelor cheie (de literație, digitale, 

autonomie în învățare) prin promovarea lecturii și redactării de texte. 

Art. 3 Obiectivele proiectului sunt  dobândirea, dezvoltarea și demonstrarea competențelor de 

lectură/ digitale ale elevilor din învățămâtul preuniversitar. Acestea sunt exprimate astfel, la nivel de 

competențe generale: receptarea textului scris, redactarea diverselor tipuri de texte, utilizarea corectă, 

adecvată, eficientă a limbii române în procesul comunicării, exprimarea identității culturale în context 

național sau internațional. 

Art. 4 Roluri și responsabilități  

1. Casa Corpului Didactic Argeș, organizator: 

- planifică, implementează și evaluează proiectul în anul școlar 2022-2023;  

- asigură managementul proiectului la nivelul județului Argeș/ județelor înscrise în proiect;  

- încheie parteneriate cu fiecare unitate școlară care se înscrie la concursul proiectului; 

-  participă la evaluarea produselor realizate de elevi;  

- realizează diplomele pentru participanții premiați și pentru profesorii coordonatori/ 

îndrumători;  

-  promovează proiectul.  

2. Unitățile de învățământ participante:   

- desemnează un responsabil de proiect pe unitatea școlară;  

-  realizează managementul proiectului la nivelul unității;  

-  gestionează documentele de înscriere;  

- asigură implicarea elevilor în proiect;  

- colaborează cu responsabilii proiectului din cadrul Casei Corpului Didactic Argeș; 

-  eliberează diplomele de premiere la nivel de unitate școlară;  



 

Str. I. C. Brătianu nr. 45,  
Pitești, Argeş           
Tel: +40 (0)248220520  
Fax: +40 (0)248220520             
www.ccdarges.ro  
contact@ccdarges.ro    

Str. General Berthelot nr. 28-30,  
Sector 1, 010168,  Bucuresti  

Tel:    +40 (0)21 405 57 06  
Fax:   +40 (0)21 310 32 05 

www.edu.ro 

 

- promovează proiectul în cadrul unității și în comunitatea educativă (părinți, administrație 

locală ș.a).  

Art. 5 Calendarul proiectului este următorul: 

PROMOVAREA PROIECTULUI 1 februarie 2023 – 10 februarie 2023 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ÎN UNITĂȚILE 

ȘCOLARE 

13 februarie 2023 – 1 aprilie 2023 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI  

JUDEȚEAN/ TRIMITEREA LUCRĂRILOR 

(SECȚIUNEA B) 

3 aprilie 2023 – 9 mai 2023 

 

REALIZAREA BROȘURII ȘI PREMIEREA 

PARTICIPANȚILOR 

10 mai 2023 – 15 iunie 2023 

 

PROMOVAREA REZULTATELOR PROIECTULUI 5 iunie 2023 – 15 iunie 2023 

 

 

Art. 6 Descrierea activităților proiectului 

Proiectul cuprinde două secțiuni: secțiunea A care este adresată elevilor din învățământul 

preuniversitar, îndrumați de cadrele didactice și secțiunea B care este adresată cadrelor didactice. 

 

SECȚIUNEA A – CONCURS INTERDISCIPLINAR       

                                                                                                      

SUBSECȚIUNEA I                                                                                                                   

I. Prezintă lectura preferată!  (clasele III-IV): un text de minimum 100 de cuvinte, cu                                                                                                                             

precizarea obligatorie a următoarelor informații: titlul cărții, autorul, personajele, întâmplările (pe 

scurt), impresii de lectură. 

II. Recreează lectura! (clasele V-VI și  clasele VII-VIII): scriere imaginativă, de minimum 

150 de cuvinte, care prezintă o viziune originală asupra unei lecturi, cu precizarea acesteia (titlul, 

autorul).  

Sugestii: modificarea finalului, schimbarea spațiului/ timpului acțiunii, renunțare la unele 

personaje, adăugare de personaje, integrarea cititorului/ creatorului în acțiune etc. 

III. Autobiografie/ biografie imaginară (clasele IX-X și clasele XI- XII): eseu liber, de 

minimum 200 de cuvinte/ poezie.  
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Lucrările vor fi tehnoredactate cu respectarea următoarelor norme: folosirea diacriticelor, 

scrierea cu majuscule a titlului (Times New Roman 16 Bold, centrat), scrierea textului la două rânduri 

de titlu (Times New Roman 12), scrierea următoarelor informații la două rânduri de text (Times New 

Roman 14): numele și prenumele elevului, clasa, unitatea de învățământ, cadrul didactic îndrumător. 

Fişierele vor fi trimise în format Word, editabil, coordonatorului de proiect (pe adresa 

margareta.onofrei@ccdarges.ro), până la data de 1 aprilie 2023. 

SUBSECȚIUNEA II 

Desen/ text multimodal (tehnică de lucru, la alegere), pornind de la mesajul cărții preferate, 

pe coală A4, cu precizarea următoarelor informații (pe o etichetă care însoțește lucrarea): numele și 

prenumele elevului, clasa, unitatea de învățământ, cadrul didactic îndrumător, carte preferată (titlul și 

autorul acesteia). Fişierele vor fi trimise coordonatorului de proiect (pe adresa 

margareta.onofrei@ccdarges.ro), până la data de 1 aprilie 2023. 

SUBSECȚIUNEA III 

Povestire digitală - scurtă narațiune video care prezintă experiențe personale, cu durata de 2 

minute, însoțită de o prezentare sumară.   

Sugestie: consultarea adresei https://prezi.com/-bpodwtxi3sv/povestirea-digitala-5-pasi-

pentru-o-poveste-de-succes/. 

Videoclipurile și prezentările vor fi trimise coordonatorului de proiect (pe adresa 

margareta.onofrei@ccdarges.ro), până la data de 1 aprilie 2023. 

 

SECȚIUNEA B - SIMPOZION 

Fiecare lucrare/ resursă educațională deschisă, realizată de cadrele didactice, va fi 

originală, va aborda tematica simpozionului și va avea maximum două pagini și cel mult doi autori. 

Articolele/ studiile de specialitate vor fi însoțite de bibliografie.  

Materialele vor fi trimise la adresa de e-mail a coordonatorului de proiect 

(margareta.onofrei@ccdarges.ro), în perioada 1 aprilie 2023 - 9 mai 2023. Ele vor fi publicate în 

broșura proiectului, până la data de 15 iunie 2023. Participarea la simpozion va fi indirectă. 

Norme de tehnoredactare: Textul va fi redactat cu diacritice specifice limbii române. 

Redactarea lucrărilor se va face în format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat, 

justified). Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 16 Bold), centrat. La două rânduri de 

titlu se începe scrierea textului (Times New Roman 12). La două rânduri de text se va scrie numele 

și prenumele autorului/ autorilor şi instituţia/ instituțiile de învățământ (Times New Roman 12 Bold). 
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Fişierele se vor trimite în format Word, editabil. Imaginile se vor trimite în format .jpg sau integrate 

în articol; vor fi originale, având legătură cu tema abordată. Articolele care au conţinut ştiinţific cu 

citări din lucrări de specialitate, vor avea obligatoriu bibliografie, precizând sursele de informare. 

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor şi a dreptului de publicare a fotografiilor revine în 

exclusivitate autorilor.  

Art. 7 Activitățile proiectului se desfășoară în limba română. 

Art. 8 Echipa de proiect are următoarea componență: 

- coordonatorii proiectului; 

- responsabilii activităților; 

- directorii unităților de învățământ implicate în proiect; 

- profesorii colaboratori ai CCD Argeș (coordonatori/ îndrumători în cadrul proiectului). 

Art. 9 Criterii de participare/ selecție 

La activitățile proiectului, pot participa: 

- unități școlare din județul Argeș/ alte județe; 

- elevii ciclurilor primare, gimnaziale, liceale; 

- cadrele didactice care predau în unitățile de învățământ înscrise în concurs. 

Art. 10 Beneficiarii direcți și indirecți ai rezultatelor proiectului sunt: elevii, profesorii, 

părinții, comunitatea locală. 

 Dispoziții finale: 

 Un profesor poate participa cu maximum patru lucrări (indiferent de secțiune). 

 Vor fi descalificate lucrările care nu respectă prezentul regulament. 

 Lucrările vor fi jurizate conform grilei de evaluare și nu se admit contestații. 

 Se vor acorda diplome (pentru premiile I, II, III, o mențiune) pentru fiecare subsecțiune a 

concursului.  

 Concursul și simpozionul se vor desfășura cu participare indirectă, prin trimiterea lucrărilor. 
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ANEXA 1 - GRILE DE EVALUARE   
 

SUBSECȚIUNEA I 
 

REPERE PUNCTAJ 
Adecvare conținutului la cerință. 20 p 
Calitate cultural-artistică 20 p 
Originalitate 30 p 
Marcarea corectă a paragrafelor, coerența textului, proprietatea termenilor 
folosiți, corectitudinea gramaticală, claritatea exprimării ideilor 

20 p 

Respectarea normelor de ortografie și de punctuație 10 p 
 
 
 
 

SUBSECȚIUNEA II 
 

REPERE PUNCTAJ 
Adecvare la cerință. 10 p 
Calitate cultural-artistică 20 p 
Originalitate, talent artistic 30 p 
Grad de complexitate  20 p 
Corelare a mesajului cu imaginea 20 p 

 
 
 
 
 

SUBSECȚIUNEA III 
 

REPERE PUNCTAJ 
Adecvare la cerință. 10 p 
Calitate cultural-artistică 20 p 
Originalitate, talent artistic 30 p 
Grad de complexitate  20 p 
Corelare a mesajului cu imaginea 20 p 
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ANEXA 2 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

la Concursul Judeţean „EDUCAȚIE ȘI LITERAȚIE “ 
- E.LIT. – 

 
Numele şi prenumele coordonatorului de proiect (din unitatea de învățământ): 
.................................................................................................................................................... 
Specialitatea: ..............................................................................................................................  
Unitatea de învăţământ: ............................................................................................................ 
Telefon cadru didactic: ............................................................................................................... 
Adresă de e-mail: ....................................................................................................................... 
 
PARTICIPARE: 
 

A.  
NR. 
CRT. 
 

NUME ȘI PRENUME 
CADRU DIDACTIC 
ÎNDRUMĂTOR 

NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA SECȚIUNEA TITLUL 
LUCRĂRII 

      
      
      
      

 
  
 
B. 

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI 
DIDACTIC/ CADRELOR DIDACTICE 

TITLUL LUCRĂRII 

  
 
 
 
 
 
 

Director,                                                                   Coordonator, 
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ANEXA 3 
 

CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEȘ    .................................................................. 
MUN. PITEȘTI, JUD. ARGEȘ      LOC. ..........................., JUDEȚ.................. 
NR. ...................../ DIN..............      NR. ................../ DIN.................... 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

Prezentul acord se încheie între: 
A. Casa Corpului Didactic Argeș, reprezentată prin Director, prof. Ana Badea, și prin coordonatorii de proiect, prof. 
metodiști Margareta Onofrei și Magdalena Anghel, în calitate de ORGANIZATORI. 
B. ..............................................................................................................................................................., reprezentată 
prin Director……………………………………………………………………………………………. și prof. 
………………………………………………………………………………………….., în calitate de PARTENERI. 

Scopul acordului: colaborarea dintre organizator şi partener, în vederea organizării şi desfăşurării de 
activităţi extraşcolare în unitatea de învățământ, în cadrul Proiectului Judeţean, Cultural-artistic  „EDUCAȚIE ȘI 
LITERAȚIE” (ediția I). 

Durata  parteneriatului: 1 februarie 2023 – 15 iunie 2023. 
Obligaţiile părţilor: 

       A) Organizatorii se obligă: 
 să informeze şcolile despre organizarea concursului; 
 să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 
 să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi; 
 să publice lucrările premiate. 

B) Partenerii se obligă: 
 să mediatizeze concursul în şcoli; 
 să faciliteze pregătirea elevilor; 
 să selecteze cele mai bune lucrări; 
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 
 să expună lucrările/ rezultatele muncii elevilor. 

 Clauze finale ale acordului: 
Prezentul contract poate fi modificat prin acordul reciproc al părţilor. Soluţionarea oricăror litigii se va face 

exclusiv pe cale amiabilă. 
Prezentul contract de parteneriat a fost încheiat într-un număr de două exemplare, astăzi ............................. .  
 
 
 

Organizatori,                                                                                           Parteneri, 
    
 
Director,                                                                                        Director, 
 
 
Coordonatori de proiect,       Profesor coordonator,  
 

  


