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PROCEDURĂ DE LUCRU 

PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 

 

 

 Pentru anul școlar 2018-2019, procedura de lucru pentru  participarea în calitate de partener1 

al  unităților școlare care dezvoltă proiecte educaționale este următoarea: 

1. Depunerea proiectelor  la sediul C.C.D. Prahova respectând termenele: 

 Pentru semestrul I, data limită de depunere a acordului de parteneriat, însoțit de 

documentele aferente (regulament, fișă de înscriere etc.) este 29 noiembrie 2018 

 Pentru semestrul al II-lea, data limită de depunere a proiectelor/parteneriatelor 

educaționale este 19 aprilie 2019; 

2. Mapa proiectului va cuprinde: 

a) FIȘA DE PREZENTARE A PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE (Anexa 1) 

b) DOCUMENTELE PROIECTULUI (Descrierea proiectului, Regulament, Fișa de 

înscriere etc.) 

c) ACORD DE PARTENERIAT 

3. Verificarea și aprobarea proiectului pentru  participarea Casei Corpului Didactic Prahova 

în calitate de partener; 

4. Transmiterea Fișei de prezentare a parteneriatelor educaționale (Anexa 1 în format 

electronic) și a documentelor proiectului în scopul promovării (format electronic) pe 

adresa de e-mail ccdprahova@yahoo.ro  

5. Semnarea diplomelor. 

Elaborarea proiectelor educaționale se va face conform OMECTS 3035 din 10.01.2012 

(Regulament de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și 

extrașcolare – Anexa Nr. 2). 

 

 

                                                 
1 C.C.D. Prahova poate participa în calitate de partener doar dacă există cel puțin o activitate în cadrul proiectului care 

are ca grup țintă personal didactic / adulți din afara sistemului de învățământ 
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CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA         
Anexa 1 
_______________________________________________________________________ 

 Ploieşti , Str. Democrației nr. 35, Cod 100559 

Tel./Fax:   +40 (0)244 577 338 

ccdprahova@gmail.com / www.ccdph.ro  

FIȘA DE PREZENTARE 

A PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE 

 

A. INFORMAȚII DESPRE APLICANT 

Numele instituției/unității de învățământ aplicante:  

Adresa completă  

Nr. de telefon/fax  

Site și adresă poștă electronică  

Coordonator/i: 

- nume și prenume 

- funcție 

- date de contact (telefon, e-mail personal) 

 

Numărul total al participanților, din care:  

- cadre didactice   

- personal didactic auxiliar  

- personal nedidactic  

- adulți din afara sistemului de învățământ  

 

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului: ___________________________________________________________ 

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului (concurs; festival; proiect social; 

expoziție; excursie; școală de vară; simpozion):_________________________________________ 

B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: __________________________________________ 

(selectați un singur domeniu, considerat principal    

 Domeniul cultural-artistic, arte vizuale 

 Domeniul cultural–artistic, culturi și civilizații 

 Domeniul cultural-artistic, literatură  

 Domeniul cultural-artistic, teatru 

 Domeniul cultural artistic – folclor, tradiții, obiceiuri 

 Domeniul cultural-artistic – muzică 

 Domeniul cultural-artistic – dans 

 Domeniul ecologie și protecția mediului 

 Domeniul educație civică, voluntariat, proiecte caritabile 

 Domeniul sportiv (inclusiv majorete și gimnastică aerobică) 

 Domeniul tehnic 

 Domeniul științific ) 

B4: Ediția nr. ___ 

B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale: _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

B6: Proiectul este cu participare:       directă,       indirectă,      online. 

B7: Parteneri. 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2500 caractere) 

Prezentați minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi și număr de cadre didactice implicate; 

b. Beneficiarii direcți și indirecți; 

c. Activitățile desfășurate, în ordinea în care s-au derulat;  

d. Descrierea activității principale; 

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă. 
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