
 
 

         

FORMULAR DE APLICAŢIE 
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2013  

Vizat Consilier Educativ 

Prof……………………… 

 
 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 
 
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:……………………………………….. 
Adresa completă……………………………………………………………………………. 
Nr. de telefon/fax……………………………………………………………………………. 
Site şi adresă poştă electronică……………………………………………………………….. 
Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact)…………………………….. 
 
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
 
B.1. Titlul proiectului :…………………………………………………………………………… 
Precizați ce fel de proiect este - concurs, festival, proiect social, expoziţie etc. (precizare 
obligatorie şi eliminatorie). 
 
B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul: (bifaţi domeniul în care se încadrează proiectul 
dumneavoastră – 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 turistic 
 Domeniul tehnic 
 Domeniul științific 
 
 
B3: Număr participanți:.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere) 

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 
a. Număr de elevi și număr de cadre didactice implicate 
b. Beneficiarii direcți și indirecți 
c. Activități propuse, în ordinea în care se vor desfăşura  

d. Parteneri  (alții decât școlile participante –) 
D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  (max.1000 caractere) 
D.2. Scopul proiectului 
D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului 
D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari. 
D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină) 
D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să conţină informaţiile de mai jos pentru fiecare 

activitate) 
  a. Activitatea nr……. 

b. Titlul activităţii 
c. Data/perioada de desfăşurare 
d. Locul desfăşurării 
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc) 
f. Parteneri 
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri  
h. Responsabil(i) 
i. Beneficiari 
j. Modalităţi de monitorizare și evaluare. 
 

D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului (max. 1000 
caractere) 

D.8. Prezentaţi modalitățile de monitorizare și de evaluare ale proiectului 
D.9. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului (max. 500 

caractere) 
D.10. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care 

intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia (max. 
500 caractere) 

D.11. 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). 
 

 
 

 


