
 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ 

 
Nr. de înregistrare.................................. 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIAL Ă "MARIN PREDA" PITE ȘTI 
 
 

Nr. de înregistrare.................................. 
 
 
 
 
 

 
PROIECT 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN DE 
MATEMATIC Ă 
„Mate - Maxi” 

 
 

 
EDIȚIA a II-a,  

PITEȘTI, 2013-2014 
 



 
 

MINISTERUL EDUCA ȚIEI, CERCET ĂRIITINERETULUI ȘI SPORTULUI 

INSPECTORATUL SCOLAR ARGES 

SCOALA GIMNAZIAL Ă  MARIN PREDA 

 

FORMULAR DE APLICA ȚIE 
 

Pentru Proiectul CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATIC Ă 

„Mate- Maxi” 
EDIȚIA a II-a, 2013-2014 

 
                                                                     Avizat,  

                                                                         Insp. educativ ISJ   _      
 
 

A. INFORMA ȚII DESPRE APLICANT 
 
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială  Marin 
Preda,  Pitești 
Adresa completă: Str. Pictor Nicolae Grigorescu, Nr. 37 
Nr. de telefon/fax 0248610880 
Site și adresă poştă electronică: scoala.marinpreda@yahoo.com 
Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact): Roşu Adeluţa, 
profesor învățământ primar, tel. 0757593428, Școala Gimnazială Marin Preda 
 
B. INFORMA ȚII DESPRE PROIECT 
 
B.1. Titlul proiectului: „ Mate - Maxi ”- concurs județean de matematică 
B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: (bifaţi categoria în care se 
încadrează proiectul dumneavoastră)  

e. matematică şi ştiinţe 
 
 
C. REZUMATUL PROIECTULUI  
1. Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Ce fel de activitate este (concurs, festival, proiect social, expoziție 
etc.) – precizare obligatorie și eliminatorie: concurs de matematică cu 
participare directă  

 
 



 
 
 

b. Număr de elevi implicați: 300 
c. Activități propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:  

1. Lansarea proiectului. 
2. Primirea înscrierilor 
3. Activitatea concurs propriu-zisă. 

               4. Evaluarea lucrărilor. 
      5. Întocmirea clasamentelor pe clase. 
               6. Publicarea rezultatelor. 
               7. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor. 
      8. Premierea participanţilor. 
               9. Încheierea concursului 
 
  2. Activitate concurs desfăşurată pe o secţiune: 
             I – Concurs scris la matematică. 

  II  – Afişarea rezolvărilor corecte şi baremelor de corectare. 
           
 
         d)parteneri 
         Partenerii proiectului  sunt: ISJ Argeș 
 

 
D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument 
Elevii claselor primare studiază cu plăcere matematica şi sunt 

motivaţi atunci când intră în competiţie cu alţi elevi de vârsta lor care au 
aceeaşi pasiune. În judeţul Argeş sunt puţine astfel de concursuri de 
matematică pentru clasele II –IV, motiv pentru care foarte mulţi elevi se 
înscriu, contra cost, la alte concursuri de acest gen.  

Elevii foarte buni la matematică au posibilitatea de a se cunoaşte, de 
a relaţiona, de a-şi împărtăşi cunoştinţele, creând o bază pentru viitoarele 
elite care vor reprezenta judeţul la concursurile de specialitate viitoare. 
D.2. Obiectivul general /scopul  
Acest proiect are ca scop: 

            •motivarea elevilor pentru studierea matematicii. 
            Obiectivul general al proiectului este: 

 •stimularea, identificarea și valorificarea potențialului elevilor prin 
activităţi extracurriculare care implică competitivitate şi performanţă. 
 
 
 



 
 

D.3.Obiectivele specifice ale proiectului 
            - să îmbunătățim eficiența și calitatea actului educațional; 
            - să orientăm într-un mod mai concret procesul instructiv-educativ 
extrașcolar; 
            - să urmărim realizarea creativității maximale în organizarea activităților 
matematice; 
            - să stimulăm creativitatea și imaginația elevilor prin varietatea 
exerciţiilor şi problemelor propuse; 
            - să valorificăm mesajele şi informațiile din domeniul matematicii pe 
care elevii le au din diferite surse; 
            - să dezvoltăm abilitățile matematice ale elevilor; 
           - să antrenăm un număr cât mai mare de elevi în activităţi 
extracurriculare. 

 
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul 
Proiectul „Maxi - Mate”  se adresează următoarelor grupuri ţintă:  
- cadre didactice cuprinse la acţiunile extracurriculare ale proiectului din 
ciclul primar- numărul beneficiarilor direcţi din această categorie este de 
8  persoane. 
- elevii din ciclul primar, clasele II-IV- numărul beneficiarilor direcţi din 
această categorie este de  300 de persoane.  
- părinţi- numărul beneficiarilor direcţi din această categorie este de 5 
persoane. 
 
 
D.5. Durata proiectului (când începe și când se termină):  
20 septembrie 2012 – 18 ianuarie 2014 
 
D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să conțină informațiile de mai jos 

pentru fiecare activitate) 
 
          Activitatea nr . 1 
            a. Titlul activității: Lansarea proiectului,  popularizarea lui la 

școlile din județ și primirea înscrierilor. 
            b. Data/perioada de desfășurare: 20 septembrie 2013 – 31 

decembrie 2013 
           c. Locul desfășurării: Școala Gimnazială Marin Preda. 
           d. Participanți: 15 cadre didactice și elevi participanți – 300. 
            e. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: trimiterea 

regulamentului și a fișei de înscriere unui număr cât mai mare de școli din județ. 
           



 
 

 f. Responsabili: toate cadrele didactice implicate în proiectul 
educativ. 
           g. Beneficiari: cadrele didactice participante și elevii înscriși în 

concurs. 
 h. Modalități de evaluare: centralizarea şcolilor care au fost 

înştiinţate. 
 
           Activitatea nr. 2 
          a. Titlul activității: Primirea înscrierilor 

b. Data/perioada de desfășurare: 1 noiembrie 2013- 10 ianuarie 
2014 

c. Locul desfășurării: Școala Gimnazială Marin Preda, Piteşti. 
d. Participanți: cadre didactice, clasele II-IV. 

          e. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rînduri: fișele de 
înscriere vor fi trimise prin email/ fax școlilor din județ, ultima dată de primire a 
fișelor de înscriere fiind 10 ianuarie 2014. 

          f. Responsabili: prof. înv primar Chirea Veronica, prof. înv primar 
Popescu Nicoleta, prof. înv primar Roșu Adeluţa, prof. înv primar Ionescu Ana-
Liana. 

          g. Beneficiari: cadrele didactice participante și elevii înscriși în 
concurs. 

          h. Modalități de evaluare: centralizarea fișelor de concurs în funcție 
de clase. 

 
   Activitatea nr. 3 

a.  Titlul activităţii-  Activitate concurs cu participare directă.   
b.  Data/perioada de desfăşurare: 18 ianuarie 2014 

   c.   Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Marin Preda” Pitești 
  d.  Participanți (elevi, cadre didactice din comisiile de evaluare şi 

supraveghere,  părinți ) 
  e.  Descrierea pe scurt a  activității, în cel mult 5-10 rânduri:  
Comisia de organizare şi evaluare va fi prezentă în şcoală la orele 

7:30. La orele 8:00 se vor extrage variantele de subiecte pentru fiecare 
clasă în parte. Se vor multiplica subiectele. Proba scrisă se va desfăşura 
între orele 9 – 10:30. Elevii vor fi prezenţi în săli la orele 8:30. La 10:30 
se vor afişa rezolvările corecte şi baremele de corectare. 

  
Proiectul „Mate - Maxi” are ca primă activitate un concurs scris, 

cu participare directă, la matematică. 
f.  Responsabili: prof. Chirea Veronica,  prof. Popescu  Nicoleta, 

prof. Roșu Adeluţa, prof. Ionescu Ana-Liana. 



 
 
 
g. Beneficiari: elevii înscriși în concurs, părinţii şi cadrele didactice 

implicate în proiect. 
h.  Modalităţi de evaluare: clasamentul lucrărilor 
Lucrările participanţilor vor fi evaluate de un juriu format din 

profesori de la clasele I -IV de la Școala Gimnazială Marin Preda şi din 
școlile participante la concurs, cu menţiunea că fiecare va face parte din 
comisia de supraveghere şi evaluare la o altă clasă decât cea la care predă. 
.    

 
Activitatea nr. 4 
a.Titlul activității: Evaluarea lucrărilor : 
b. Data/perioada de desfășurare: 18 ianuarie 2014. 
c. Locul desfășurării: Școala Gimnazială Marin Preda. 
d. Participanți: cadre didactice din comisia de evaluare. 
e. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Comisiile 

de evaluare corectează lucrările.  
f. Responsabili: prof. Chirea Veronica  prof. Popescu  Nicoleta, 

prof. Roșu Adeluţa, prof. Ionescu Ana-Liana. 
g. Beneficiari: cadrele didactice participante și elevii înscriși în 

concurs. 
h. Modalități de evaluare: notarea lucrărilor conform cu baremul de 

corectare. 
 
Activitatea nr. 5 
a.Titlul activității: Întocmirea clasamentelor. 
b. Data/perioada de desfășurare: 18 ianuarie 2014. 
c. Locul desfășurării: Școala Gimnazială Marin Preda. 
d. Participanți: cadre didactice din comisia de evaluare. 
e. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rînduri:Fiecare 

comisie de evaluare va anunţa rezultatele fiecărei lucrări evaluate. 
Rezultatele concursului vor fi înregistrate în ordine descrescătoare a 
punctajelor. 

f. Responsabili: prof. Chirea Veronica  prof., Popescu  Nicoleta, 
prof., Roșu Adeluţa, prof. Ionescu Ana-Liana. 

g. Beneficiari: cadrele didactice participante și elevii înscriși în 
concurs. 

h. Modalități de evaluare: afișarea listelor. 
 
 
 



 
 
 
 
Activitatea nr. 6 
a. Titlul activităţii  : Publicarea rezultatelor. 
b. Data/perioada de desfăşurare: 18 ianuarie -24 ianuarie 2014 
 d. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Marin Preda, Pitești 
e. Participanți (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți din 

media locală ) 
Elevii, cadrele didactice şi părinţii implicaţi în proiect. 
f. Descrierea pe scurt a activității, în cel mult 5-10 rânduri  
În cadrul acestei activităţi se vor afişa punctajele obţinute de către 

fiecare elev în parte, pe clase, în ordine descrescătoare a punctajului. 
g. Responsabil: cadrele didactice care fac parte din echipa de 

proiect. 
i. Modalităţi de evaluare: Numărul de participanţi şi punctajele 

obţinute vor fi vizualizate. 
 
Activitatea nr. 7 
a. Titlul activităţii  : Primirea şi soluţionarea contestaţiilor. 
b. Data/perioada de desfăşurare: 20 ianuarie 2014, între orele 8 -13. 
 d. Locul desfăşurării:  Secretariatul din Şcoala Gimnazială Marin 

Preda, Pitești 
e. Participanți (elevi, cadre didactice, părinți) 
Elevii, cadrele didactice şi părinţii implicaţi în proiect. 
f. Descrierea pe scurt a activității, în cel mult 5-10 rânduri: 
În cadrul acestei activităţi se vor înregistra contestaţiile elevilor 

care în urma autoevaluării au obţinut punctaj mai mare. 
g.Responsabili: cadrele didactice care fac parte din echipa de 

proiect, secretarul-şef al şcolii, Niţă Cristina. 
h. Modalităţi de evaluare: Numărul de contestaţii înregistrate. 
 
 
Activitatea nr. 8 
a.Titlul activității: Încheierea concursului. 
b. Data/perioada de desfășurare: 24 ianuarie 2014. 
c. Locul desfășurării: Școala Gimnazială Marin Preda. 
d. Participanți: cadre didactice, elevi, părinți și reporteri din media 

locală. 
 
 
 



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

Rezultatele concursului vor fi prezentate și se vor evidenția punctele slabe 
și punctele forte ale acestei activități. Vor fi evidenţiate cele mai bune 
lucrări. Lucrările vor rămâne în portofoliul profesorilor organizatori. 

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

precum și metodele de evaluare a acestor rezultate  
Prin acest proiect dorim ca un număr cât mai  mare de elevi din 

comunitatea locală să facă parte din elita matematicienilor. Vrem recunoaşterea 
valorii, implicarea unui număr mare de persoane în activităţile proiectului. 

 Se poate realiza un  schimb de experiență util între profesorii participanți 
la acest proiect. 

 Pot fi promovate în cadrul comunității resursele umane cu vârste cuprinse 
între 8-11 ani, cu preocupări în domeniul matematicii şi ştiinţelor, realizarea 
unui spirit de competiție reală cu competențe valorice în rândul copiilor. 

 
D.8. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai 

proiectului 
Proiectul se desfășoară sub formă de concurs cu participare directă. 
Evaluarea iniţială se realizează prin fişele de înscriere la activităţile 

proiectului. 
Evaluarea intermediară va consta în numărul de participanţi la concurs 

care au întrunit criteriile de evaluare ale comisiei de organizare şi numărul de 
persoane implicate în proiect. 

Evaluarea finală va consta în realizarea festivităţii de  premiere , având ca 
invitați elevii participanți la concurs, inspectori de specialitate. 

Întocmirea raportului de evaluare a proiectului şi diseminarea rezultatelor 
vor fi publicate în paginile unei broșuri. 

Concursul se adresează tuturor copiilor din ciclul primar (clasele II-IV), 
de la toate unitățile școlare din județul Argeș. Nu se percepe elevilor taxă de 
participare. 

Data limită pentru primirea înscrierilor ( personal sau prin poștă 
electronică) este: 10 ianuarie 2014.  

Comisiile de jurizare sunt formate din: inspectori de specialitate de la ISJ 
Argeș, cadre didactice de la școlile din județ. Din totalul participanţilor înscrişi 
în cadrul concursului se vor premia 25% /secțiune (premii I, II, III şi mențiuni). 
Diplomele vor fi semnate de către şcoala organizatoare şi I.S.J. Argeş şi vor fi 
înmânate participanţilor în cadrul festivităţii de premiere din 24 ianuarie 2014. 

 
 



 
 
 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE CONCURS JUDEȚEAN 
"MATE - MAXI"- edi ția a II-a 

          Ediția a II- a Concursului județean de matematică" Mate - Maxi" se 
desfășoară în ziua de 18 ianuarie 2014 și este dedicat elevilor cu înclinații și 
aptitudini pentru matematică. 

Înscrierea se va face până în data de 10 ianuarie pe baza fişei de 
înscriere (anexă) . 
Formularul de înscriere (anexă) va fi completat și trimis pe adresa de mail 
rosuadela10@yahoo.ro sau adus personal la secretariatul școlii. 

Nu se percepe taxă de participare. 
Concursul va cuprinde exerciţii şi probleme de matematică cu nivel ridicat 

de dificultate, dar care vor respecta programele şcolare în vigoare pentru clasele 
II-IV.                           
           Fiecare cadru didactic poate participa la concursul de matematică cu 
maxim 2  elevi. 
         Copiii vor fi așteptați la Școala Gimnazială  Marin Preda, la ora 8:30. 
Acțiunea va începe la ora 9:00 și va dura o oră și jumătate. 
        Participanții vor veni în ziua concursului cu stilou, creion, instrumente de 
geometrie. 
 
CRITERII DE EVALUARE 

Se vor puncta maximum rezolvările corecte şi complete, aspectul  
ordonat al lucrării. 

Se admit contestaţii care se vor înregistra luni, 18 ianuarie, între orele 
8:00-13:00. Soluţionarea contestaţiilor va avea loc luni, 20 ianuarie, după 
orele13:00.  

Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate luni, 10 decembrie, orele 
18:00. 

 
 

D.9. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului 
Elevii, cadrele didactice şi părinţii implicaţi în proiect din județ. 
 
D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului  

Proiectul este sustenabil prin faptul că stimulează spiritul de competiţie al 
elevilor cu aptitudini matematice şi dă posibilitatea afirmării acestora pentru 
viitoarele concursuri judeţene şi naţionale.  Derularea unui astfel de proiect 
educativ la nivel județean reprezintă o șansă pentru acumularea unei noi  

 
 



 
 
experiențe și implică responsabilizarea școlii în promovarea valorilor.    

Continuarea proiectului va fi asigurată și prin diplomele acordate. 
 
D.11. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare 

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

Activităţile proiectului vor fi mediatizate în mass-media locală (Curierul 
zilei) prin realizarea unor rubrici ce vor anunța și populariza desfășurarea 
concursului și a rezultatelor acestuia şi la nivelul şcolii cu ajutorul cadrelor 
didactice implicate în proiect şi prin broșura elaborată. 

 
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 (cel mult o pagină). 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeș va sprijini proiectul prin 
mediatizarea proiectului la şcolile din judeţ, oferirea de consultanţă de 
specialitate şi prin prezenţa la activitatea de premiere din cadrul concursului în 
luna decembrie 2012. 

 
 
E. DEVIZ ESTIMATIV PENTRU 2013-2014 
 

Nr. 
crt. 

Descrierea 
cheltuielilor 

 
Fonduri 
proprii 

Finanţare 
solicitată 
MECT  
RON  

Total 
sumă 
RON 

Finanţări anterioare pe 
acelaşi proiect  
Surse 
proprii 

MECT TOTAL 
 

1 Diplome   200 Ron       
 400lei  
  
  

  
 - 
  
  
  

  
 - 
  
  
  

2 
Cheltuieli 
transport 

 50 Ron     

3. 
Materiale 
birotică 

 50 RON     

4. 
Broșura 
proiectului 

 100 Ron     

 
TOTAL 

RON 
 400 Ron    400Ron 

 

 

 



 

 

F.  ALTE INFORMA ȚII DESPRE APLICANT 
a. Tipul unităţii de învăţământ (școală, liceu, palat, club): Şcoala Gimnazială  Marin 
Preda, Pitești 
b. Număr total cadre didactice: 36  
c. Numărul elevilor înmatriculaţi: 564 
d. Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 14 persoane 
e. Numărul elevilor participanţi la proiect: 300 persoane  
 
G. INFORMA ȚII DESPRE POTENȚIALII PARTENERI 
G.2. Unitățile școlare partenere (dacă există): -- 
a. Adresa completă  
b. Nr. de telefon/fax  
c. Adresă poştă electronică /Site  
d. Persoană de contact (nume și prenume, funcție, date de contact); 
 
Alte instituții implicate în proiect (dacă există): ISJ Argeș 
a. Adresa completă: B-dul Eroilor, nr.4-6 
b. Nr. de telefon/fax Telefon: 0248/222905 
c. Adresă poştă electronică /Site : info@isj.arges.ro 
d. Persoană de contact (nume și prenume, funcție, date de contact): inspector 
prof. Floricel Gheorghe, inspector activităţi extracurriculare, inspector prof. 
Staicu Gheorghiță, inspector învățământ primar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa 1 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

pentru Concursul județean de matemtematică 
 

„MATE - MAXI"  
                                                          ediția I   
 
Unitatea de învățământ: 
______________________________________________ 
Adresa:__________________________________________________________
__ 
Nume și prenume cadru didactic 
îndrumător:______________________________ 
Clasa:___________________________________________________________
__ 
Adresa de mail:____________________________________________________ 
Tel: :_______________________ 
 
 
Tabel nominal cu elevii participanți la concurs: 
 
Nr. 
crt 

Nume și prenume Școala Clasa  Profesor 
îndrumător 

     
     
     
     

 
 
 

 
Semnătura cadrului didactic: 

 

 



 
 
 
Anexa 2 
 
Școala  Gimnazială „Marin Preda” Pitești 
Nr. .................  din   ................. 
Director Prof. Simion C. Romulus 
L.S. 
 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCA ȚIE 
1. Păr țile contractante: 
 
 A) Școala Gimnazială Marin Preda, Pitești ,   reprezentată  prin : 
Director, prof. Simion C.Romulus în calitate de Aplicant, 
 B) Școala .................................................................  
Strada.......................................  Nr......................... 
.....................  Localitatea............................................................. 
Județul.............................................................. 
reprezentată de director..................................................................și   
.................................................................  
în calitate de Partener, 
          Convin  prezentul protocol de colaborare pe bază de parteneriat pentru 

stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare în domeniul educației .      
2. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre 
aplicant și partener în vederea organizării și desfășurării activităților extrașcolare 
prin concursul județean de matematică ”MATE-MAXI”.  
3. Grup țintă: Școlarii claselor I-VIII 

4. Obligațiile păr ților: 
A) Aplicantul se obligă:  
- să informeze școlile despre organizarea concursului; 
- să facă publice rezultatele concursului; 
- să respecte termenele de desfășurare a concursului; 
- să emită și să distribuie diplomele școlarilor premiați; 
- să distribuie diplomele de participare elevilor și cadrelor didactice 
îndrumătoare. 

Școala....................................................... 
Nr. ...............   din   ................. 

      Director........ ............................................ 
       L.S.  



B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții: 
- să respecte regulamentul de desfășurare a concursului; 
- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ 
imaginea concursului; 
 
 
5. Durata acordului: 
       Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada 
semestrului I, an școlar 2013-2014. 
6. Clauze finale ale acordului: 
 Concursul național de creație plastică  „ Mate - Maxi”  face parte din categoria 
activităților extrașcolare și urmărește stabilirea de relații de colaborare între 
instituțiile de învățământ din judeţ. 

 
Aplicant,        Partener, 



 

 

 Fișă de înscriere elevi: 
 
Nr. 
crt 

Nume și prenume Școala Clasa  Profesor 
îndrumător 

     
     
     
     

 
 
 
Declarație de parteneriat  
 
Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, care 
presupune împărțirea responsabilităților în derularea proiectului finanțat de către 
MECTS. Pentru a înlesni o derulare ușoară a proiectului, APLICANTUL solicită 
tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimțind la principiile de bună 
practică a parteneriatului, stipulate mai jos: 
 
Principiile de bună practică a parteneriatului: 
 

1. Toți partenerii au înțeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului 
2. Toți partenerii au citit proiectul cu Școala Gimnazială Marin Preda, și 

sunt de acord cu punerea în aplicare a proiectului  „MATE - MAXI”  
3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i 

informeze în totalitate asupra evoluției proiectului. 
4. Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - narative și 

financiare - elaborate de solicitant/beneficiar și înaintate către MECTS. 
5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activități, 

parteneri, etc.) vor trebui să fie aprobate de parteneri. 
 
 
 
 
 



 

 

Declarație de parteneriat 

 

Am citit și consimțit asupra conținutului proiectului înaintat MECTS. Ne 
angajăm să acționăm în conformitate cu principiile practicii unui bun 
parteneriat. 
 
Aplicant 

Nume  
Funcție  
Semnătura și 
ștampila 

 

Data și locul  
 
 
Partener  

Nume  
Funcție  
Semnătura și 
ștampila 

 

Data și locul  
   
 
 Informa ții suplimentare: prof. înv. Primar, Popescu Nicoleta: 0722375319,   
                                               prof. înv. primar,Chirea Veronica:0744612690,  
                                                    prof. înv. primar, RoșuAdeluţa:0742753565,  
                                           prof. înv. primar, Ionescu Ana-Liana:0733974256 

prof. înv. primar, Radu Oana:0744686215 
 

 
COORDONATORI PROIECT:  

prof. Simion C. Romulus, directorul Şcolii Gimnaziale Marin Preda Piteşti 
prof. învăţământ primar, Roşu Adeluţa 

                                             prof. înv. primar, Chirea Veronica 
                             prof. învăţământ primar, Popescu Nicoleta 

  prof. înv. primar, Ionescu Ana-Liana 
prof. înv. primar, Radu Oana 

 
DIRECTOR,  
 



PROF. Simion C. Romulus 
                                                                                                       


