Anexa 1
Unitatea de învățământ
Adresa unității de învățământ
Tel......................... fax. ...........................
Nr.
/

Fișă de înscriere *
la simpozionul din cadrul Proiectului Euroregional
„Creștinismul și știința în dialog” – ediția I
2022
Secțiunea I
Nr.
Crt.

Numele și prenumele
cadrului didactic participant

Titlul lucrării

Disciplina/
disciplinele pe
care o/ le predă

1.

Director al (denumirea unității de învățământ)..............
(numele și prenumele directorului) ........................
(semnătura)......................... L.S.

*Fișa de înscriere, împreună cu lucrarea/ lucrările și cu acordul de parteneriat, se vor trimite pe adresa
simpozion.crestinism.stiinta@gmail.com , până la data de 3 mai 2022 (amănunte – în regulamentul simpozionului).

Anexa 2
Unitatea de învățământ
Adresa unității de învățământ
Tel.................. fax. ...................
Nr.
/

Fișă de înscriere *
la Proiectul euroregional
„Creștinismul și știința în dialog” – ediția I
2022
Secțiunea a II- a
Nr.
Crt.
1.

Numele și prenumele
elevului participant

Clasa

Titlul lucrării

Profesorul
coordonator

Director al (denumirea unității de învățământ)..............
(numele și prenumele directorului) ........................
(semnătura) ........................ L.S.

*Fișa de înscriere, împreună cu lucrarea/ lucrările și cu acordul de parteneriat, se vor trimite pe adresa
simpozion.crestinism.stiinta@gmail.com , până la data de 3 mai 2022 (amănunte – în regulamentul
simpozionului).

Anexa 3
Unitatea de învățământ
Adresa unității de învățământ
Tel...................... fax. ......................
Nr.
/

Fișă de înscriere *
la Proiectul euroregional
„Creștinismul și știința în dialog” – ediția I
2022
Secțiunea a III- a: Concurs - machete
Nr.
Crt.

Numele și
prenumele
elevului
participant

Clasa

Detalii despre construcția model
-Denumirea
construcției
după care a
fost realizată
macheta
-Locația
(daca se
cunoaște)

Dimensiunile
construcției

Detalii despre machetă
-Scara la care
s-a lucrat
Dimensiunile
rezultate

Profesorul
coordonator

Materialele
folosite la
realizarea
machetei

Director al (denumirea unității de învățământ).................
(numele și prenumele directorului) ..................................
(semnătura) ................................... L.S.
*Fișa de înscriere, împreună cu pozele machetei/ machetelor și cu acordul de parteneriat, se vor trimite pe
adresa simpozion.crestinism.stiinta@gmail.com , până la data de 3 mai 2022 (amănunte – în regulamentul
simpozionului).

Anexa 4
Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu”
Splaiul Coriolan Brediceanu, nr.3
Mun. Lugoj, Jud. Timiș,
România
Tel. 0040256353443, fax.0040256351855
E-mail: cncbredi@gmail.com
Nr.
/

.............................................. ..........................................
........................................................................................
Adresa:.............. ..............................................................
........... ............................................................................
Tel.:.............................. ....., fax: .....................................
E-mail: ............................................................................
Nr.
/

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat între:
1. Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj, cu sediul în Mun. Lugoj, Spl. Coriolan Brediceanu,
nr. 3, Jud. Timiș, România, cod postal 305500, tel. 0040256353443, fax. 0040256351855, e-mail:
cncbredi@gmail.com, ca inițiator și organizator al Proiectului Euroregional „CREȘTINISMUL ȘI ȘTIINȚA ÎN
DIALOG” - Ediția I, 16-18 mai 2022, Lugoj, România, reprezentat prin Prof. Dr. SIMA IOAN- AURELIAN,
în calitate de director,

și:
2. ................................................................................................................................................., cu sediul
în ......................................................................................., Str. ............................................................................... ,
nr. ............, ......................... ..................................., Jud. .............................................................................. , Țara:
........................................... cod poștal ......................, tel.: .........................................., fax: .................................. ,
e-mail: .........................................................., reprezentat/ -ă prin ........................................................................ , în
calitate de director.

I. Scopul parteneriatului
Scopul acestui acord de parteneriat este realizarea unui simpozion, în beneficiul elevilor de clasele VII XII și al profesorilor din unitățile de învățământ preuniversitar din România și Ungaria, care să vină în
intâmpinarea dorinței acestora de a trata subiecte ce îi interesează și care sunt prea puțin abordate în curriculumul școlar: Proiectul Euroregional „CREȘTINISMUL ȘI ȘTIINȚA ÎN DIALOG” - Ediția I, 16-18 mai 2022, Lugoj,
România, conceput în parteneriat cu: Arhiepiscopia Ortodoxă a Timișoarei, reprezentată de Pr. Dr. NICHIFOR
TĂNASE – consilier învățământ; Inspectoratul Școlar Județean Timiș, reprezentat de Prof. DANIELA
LILIANA BUZATU – inspector școlar pentru religie și de Prof. Ladislau Domolki - inspector școlar activități
educative extrașcolare, precum și cu Protopopiatul Ortodox Român Lugoj, reprezentat de Pr. Protopop
FURDEAN IONUȚ.

II. Obligațiile părților
A. Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” se obligă:
- să pună la dispoziția instituțiilor de învățământ informațiile despre desfășurarea proiectului, atât
electronic, cât și telefonic;
- să colecteze lucrările primite și datele participanților înscriși;
- să informeze participanții despre ordinea prezentării lucrărilor în simpozion și despre link-ul de conectare;

- să asigure jurizarea obiectivă a machetelor realizate de elevi, la secțiunea a treia;
- să emită şi să distribuie diplome participanților la simpozion, cadre didactice și elevi, în perioada anunțată în
regulamentul simpozionului;
- să vireze premiile în lei, în contul bancar personal al câștigătorilor primelor trei locuri de la secțiunea a III-a,
- să realizeze revista simpozionului, cu toate lucrările, să o publice on-line, cu ISBN, și să trimită link-ul revistei
către cei care au participat,;
- să disemineze acitivitățile simpozionului;
- să mediatizeze simpozionul ;
- să respecte condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin utilizarea acestora doar în scopurile clar
precizate în regulamentul simpozionului și în acest acord de parteneriat.
B ....................................................................................................... se obligă:
- să informeze cadrele didactice și elevii despre derularea acestui simpozion, punându-le la dispoziție
documentația despre acesta;
- să susțină participarea celor înscriși la simpozion cu materiale didactice auxiliare și cu aparatură tehnică;
- să ofere, după desfășurarea simpozionului, posibilitatea diseminării evenimentului, de către profesorii și elevii
participanți, în cadrul unor activități (consilii, cercuri pedagogice, ore de consiliere și dezvoltare ș.a.).
- să mediatizeze, prin diferite mijloace, participarea reprezentanților săi, profesori și elevi, la simpozion și
rezultatele obținute de elevii participanți la secțiunea- concurs, precum și machetele realizate (dacă au fost
participanți la această secțiune).

III. Coordonatorii parteneriatului
Din partea Liceului Teoretic „,Coriolan Brediceanu” Lugoj, coordonatori ai activităților care fac obiectul
prezentului acord sunt Domnul Director SIMA IOAN-AURELIAN și cadrele didactice implicate în organizarea
simpozionului, iar din partea ..........................................................................................................., Domnul/ -a
Director ............................................................................................... și cadrele didactice înscrise la simpozion,
fie direct, la secțiunea I, fie indirect, ca profesori coordonatori, la secțiunile a II-a și a III-a.

IV. Clauze finale ale acordului:
Activitățile propuse în cadrul acestui acord de parteneriat fac parte din categoria activităţilor extraşcolare
şi urmăresc stabilirea relaţiilor de colaborare între instituţii, precum și cultivarea spiritului enciclopedic și a
gândirii interdisciplinare a tuturor participanților.
Părțile vor urmări și vor asigura respectarea prevederilor prezentului acord de parteneriat.
Prezentul acord de parteneriat se încheie în două exemplare.

Liceul Teoretic “Coriolan Brediceanu” Lugoj
Director,
Prof. Dr. SIMA IOAN-AURELIAN
L.S.

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

