
 
 

Nr. ____________________ 

SE APROBĂ, 
PREȘEDINTE, 

Gabriel Valer Zetea 
 

 
 

 
 
 
 
Nr. ____________________ 

 
SE APROBĂ,                                                                            Avizat,  
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,           Banica Amelia - inspector scolar pentru activitati extrascolare 

 
PROF. Ana-Lucretia-Maria  Moldovan                     Avizat, 
                                                                  Buda Cristina - inspector scolar pentru invatamant special 
 
 

                          
                                                       
Nr. ____________________                              Nr. ____________________  

 GALERIA DE ARTĂ  VASSILIEV                       ASOCIAȚIA SURDO - MUȚILOR 
STR. PIAȚA LIBERTĂȚII, NR. 13                             DIN SIGHETU MARMAȚIEI 

LOC. SIGHETU MARMAȚIEI                                   Strada Mihaly de Apsa, numarul 2 
 

 ILEANA VASSILIEV                                        Condrat Gheorghe – presedinte 
 

 
 
 

    SE APROBĂ,                                                                                             SE APROBĂ ,                                       
PRIMAR,                                                                DIRECTOR GENERAL, 

HORIA VASILE SCUBLI                                             COSTE MADARAS ALINA  
 

 
 
 

 
CENTRUL ȘCOLAR                                                     

DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ                                        

SIGHETU-MARMAȚIEI  

  Nr. ____________________ 
 
DIRECTOR,  
PROF. MARFICI ORESIA AURORA 
 
 

 

  
  



                                
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 Încheiat azi, 20 noiembrie 2017 

 
I. COLABORATORII 

1. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SIGHETU 

MARMAȚIEI, cu sediul în localitatea Sighetu Marmației, str. TISEI nr. 1, telefon 0262317308, fax 0262317308, 

judeţul MARAMUREȘ, reprezentat prin d-na prof. MARFICI ORESIA AURORA, având funcţia de director, în 

calitate de organizator, numit în continuare CSEI SIGHETU MARMAȚIEI, 

2.  GALERIA DE ARTĂ  VASSILIEV, cu sediul in Str. Piața Libertății, Nr. 13, Sighetu Marmației, 

reprezentată prin d-na  ILEANA VASSILIEV , în calitate de partener principal în derularea evenimentului 

3. CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ, având sediul în localitatea Baia Mare, prin dl. GABRIEL VALER 

ZETEA, având funcţia de președinte al CONSILIULUI JUDETEAN MARAMURES, în calitate de colaborator,  

4 INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN MARAMURES , reprezentată prin Inspector Şcolar General, Prof. 

Ana-Lucretia-Maria  Moldovan, în calitate de colaborator,  

5.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Maramures, reprezentată prin d-na Coste 

Madaras Alina având funcția de director general DGASPC MM,în calitate de colaborator,  

6..PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHETU MARMAȚIEI, reprezentată de d-l HORIA VASILE SCUBLI, 

având funcția de primar al Municipiului Sighetu Marmației,în calitate de colaborator 

7. ASOCIATIA SURDO- MUTILOR DIN SIGHETU MARMATIEI, Strada Mihaly de Apsa, numarul 2,  

Sighetu Marmatiei,în calitate de colaborator. 

 
II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

art. 1. Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea în comun a proiectului intitulat  

”IMI PASĂ!” - conform anexei. 

Obiectivele protocolului: 
 Dezvoltarea unei relaţii de colaborare între instituțiile partenere  în vederea derulării unui  

proiect ce are drept scop  reducerea marginalizării copiilor cu CES, a persoanelor cu 

dizabilități, precum şi  schimbarea mentalităţilor şi atitudinii comunității, faţă de aceştia 

 Mijlocirea de către comunitate  a unei bune integrări sociale a elevilor cu CES prin implicare 

directă în formarea autonomiei personale a acestora,  integrarea socială  și profesională prin 

locuri de muncă. 

 Îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţilor de petrecere a timpului liber a elevilor din 

învăţământul preuniversitar; 

Activităţi propuse: 
 Parada modei 
 Expoziție de lucrări confecționate de elevii CSEI Sighetu Marmației 
 Expoziție de pictură și sculptură-din partea Asociației Surdo Muților din Sighetu 

Marmației 
 

 

 



III. DURATA COLABORĂRII 

art. 2. Prezentul protocol se încheie pentru perioada octombrie -decembrie  2017 şi se 

prelungeşte, prin acordul părţilor, cu clauze de revizuire, după caz.  

 

IV. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII 
 
art. 3. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE 

INCLUZIVĂ SIGHETU MARMAȚIEI desemnează ca responsabil pentru realizarea 

colaborării convenite pe prof. MARFICI ORESIA AURORA, având funcţia de DIRECTOR. 

art. 4. GALERIA DE ARTĂ  VASSILIEV, desemnează ca responsabil pentru realizarea 

colaborării convenite pe ILEANA VASSILIEV -creator modă.  

art 5. CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ desemnează ca responsabil pentru realizarea 

colaborării convenite pe REDNIC DANIELA RODICA, având funcţia de reprezentantul 

președintelui Consiliului Județean Maramures în Consiliul de Administație al CSEI Sighet 

art. 6. INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN MARAMURES desemnează ca 

responsabil pentru realizarea colaborării convenite pe BUDA CRISTINA - inspector scolar 

pentru învățământ special    

art.7 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A 

COPILULUI MARAMURES desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării 

convenite pe GULUTA MAGDA -sef centru grup CTF nr.7. Sighetu Marmatiei  

art. 8  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHETU MARMAȚIEI  desemnează ca responsabil 

pentru realizarea colaborării convenite pe STEFANIA ADELA POP, consilier cultural 

art. 9. ASOCIATIA SURDO- MUTILOR DIN SIGHETU MARMATIEI,   desemnează ca responsabil 

pentru realizarea colaborării convenite pe d-na Mihai Crina Ramona – asistent social 
 

ART 10.În cadrul parteneriatului, PĂRȚILE se obligă  

a. să menţină o legătură permanentă cu şcoala coordonatoare, prin reprezentanţii desemnaţi, 

în scopul informării prealabile, reciproce eficiente şi loiale privind acţiunile de interes 

comun desfăşurate de oricare dintre parteneri 

b. să respecte legislaţia şcolară în vigoare atunci când demarează acţiuni educative în 

unităţile partenere 

c. să participe în echipe mixte la acţiuni de informare, instruirile cadrelor didactice 

organizate de unitatea de învăţământ parteneră în domeniul cultural  şi la desfășurarea 

evenimentului  organizat cu prilejul zilei de 3 decembrie-ziua persoanelor cu dizabilități 

d. să consulte în prealabil unitatea de învăţământ parteneră atunci când desfăşoară campanii 

de informare, educare şi comunicare în concordanţă cu problemele specifice identificate la 

nivel naţional şi local şi în concordanţă cu recomandările inspectoratului şcolar judeţean, 



ale Ministerului Educației Naționale şi ale autorităţilor în domeniu şi alte activităţi 

specifice  cu implicarea elevilor şi a personalului din unităţile partenere 

e. să sprijine unitatea de învăţământ parteneră în realizarea proiectului ” IMI PASĂ!” în 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare 

f. să ofere acces în unitatea de învăţământ personalului desemnat de unitatea  parteneră 

pentru activităţile specifice menţionate în prezentul protocol. 

g. să informeze periodic Inspectoratul Școlar Judeţean MM asupra derulării activităţilor 

prevăzute în proiectul anexat prezentului protocol de colaborare, solicitând avizările 

dispuse de legislaţia în vigoare pentru acestea.  

 
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

art. 11. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol, cu efect 

negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin 

clauzele contractuale, conform legii. 

 

VI. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII 

art. 12.  Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării: 

a. hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris; 

b. cazul de forţă majoră; 

c. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea lezată poate 

cere rezilierea unilaterală a acestuia. 

VII. ALTE CLAUZE ALE DESFĂŞURĂRII COLABORĂRII 

art. 13.  Comunicările între colaboratori, privitor la modul de desfăşurare a colaborării, se 

efectuează în scris sau prin corespondenţă electronică 

VIII. LITIGII. 

art. 14 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului protocol de colaborare, se vor 

soluţiona pe cale amiabilă sau, dacă altfel nu este posibil, în instanţă. 

 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de colaborare în 7 (șapte ) exemplare, 

câte un exemplar pentru fiecare   partener/colaborator. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVǍ 
Sighetu-Marmaţiei 
Romania, 435500 Maramureș,Str. Tisei,Nr.1 
Tel/Fax: 0262-317308 
e-mail: email: scgencopiidefsighet@yahoo.com 
Site: www.cseisighetumarmatiei.ro

               
 

 

„ ÎMI PASĂ! ” 
PROIECT EDUCAȚIONAL DEDICAT COPIILOR CU 

CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 
 organizat cu ocazia zilei de 3 decembrie -Ziua 

Internațională a Persoanelor cu Dizabilități 
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 
 
ORGANIZATOR: Centrul Scolar de Educatie Incluzivă Sighetu Marmatiei  

PARTENER PRINCIPAL : GALERIA DE ARTĂ VASSILIEV 

COLABORATORI: 

Consiliul Judeţean Maramureş 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş 

Directia Generala de Asistenta Sociala și Protectie a Copilului Maramures 

Primăria Municipiului Sighetu Marmației 

Asociația Surdo- Muților din Sighetu Marmației 

Școli și licee din Municipiul Sighetu Marmației și împrejurimi 

CORDONATORI PROIECT : 

Ileana Vassiliev 

Buda Cristina - inspector școlar pentru învățământ special 

prof. Marfici Oresia Aurora-director CSEI Sighetu Marmatiei 

Prof psiholog Matus Mihaela -CSEI Sighetu Marmatiei 

Prof. logoped Bledea Lucia-responsabil SNAC- CSEI Sighetu Marmatiei 

Prof. psihopedagog Muresan Liliana, coordonator pentru  proiecte si programe educative 

scolare si extrascolare / consilier educativ -CSEI Sighetu Marmatiei 

  



Codrea Carmen Norica-bibliotecar CSEI Sighetu Marmatiei 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
B.1.Titlul proiectului : ”IMI PASĂ ! “ 
B.2. Tipul activității principale din cadrul proiectului  :proiect social 
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, arte vizuale 
B4: Ediţia nr. I-locală 
B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale: 

 Sighetu Marmației, etapa locală, perioada octombrie-decembrie 2017 

B6: Număr participanţi la proiect: 100 persoane 
B7: Bugetul proiectului: contribuţie proprie/sponsorizări -1000 lei  
B8: Proiectul este cu participare:    directă    
 
C) REZUMATUL PROIECTULUI  
a)BENEFICIARI indirecti 

-Grupul tinta- elevii din CSEI Sighetu Marmatiei-139  

-Institutii partenere si colaboratoare în proiect 

b) Beneficiari directi  -100 persoane 
Echipa de proiect 
Elevi, Părinți; 
Colaboratori 
Invitați din comunitatea locală 
Invitați : directorii și coordonatorii SNAC  colaboratori ai CSEI Sighetu Marmației în 

anul scolar 2017-2018 
Elevi voluntari incluși în proiectele de colaborare SNAC -locale 

 
c) ACTIVITĂŢI PROPUSE, ÎN ORDINEA ÎN CARE SE VOR DESFĂŞURA 
1. Cunoașterea partenerilor, întalnire între reprezentații Galeriei de Arta Vassiliev și 

reprezentații CSEI Sighetu-Marmației.  

2.Stabilirea elevilor ce vor purta creațiile doamnei Vassiliev, în prezentarea de modă, 

stabilirea unui program în care elevii  vor putea merge la probe. 

3. Efectuarea unor lucrări în colaborare cu elevii și cadrele didactice din CSEI Sighetu-

Marmatiei în vederea expoziției.  

4. Realizarea unor activităţi de abilitare manuală, de grafică şi pictură.  Folosirea de tehnici și 

materiale diferite care să antreneze cât mai mulți elevi cu diferite deficiențe (obiecte de 

artizanat, picturi pe sticlă) realizate de elevii  CSEI și implicarea tuturor cadrelor didactice. 

5. Prezentarea de modă/parada realizată  de  elevi din cadrul CSEI Sighetu Marmației.  

6. Prezentarea de  cântece de iarnă/colinde  de către un grup de copii din cadrul CSEI Sighetu 

Marmației. 

7. Realizarea /vizitarea  expoziției de pictură și sculptură  realizată de membrii  Asociației 

surdo muților din Sighetu Marmației 

 8.Vizitarea /prezentarea expoziției cu lucrările  elevilor  din CSEI Sighetu Marmației 

9. Acordare de diplome de participare 



10. Concluzii 

D) DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PRINCIPALE 
 Prezentarea de modă/parada realizată  de  elevi din cadrul CSEI Sighetu Marmației. 

 Scurt moment artistic 

 Vizitarea explozițiilor de materiale confcetionate de elevi  cu CES  

 Vizitarea expozitiei de pictură și sculptură -realizare de persoane cu dizabilități 

E) IMPACTUL EDUCATIV ESTIMAT ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ- 

 Reducerea marginalizării copiilor cu CES, a persoanelor cu dizabilități, precum şi  

schimbarea mentalităţilor şi atitudinii comunității, faţă de aceştia;  

 Integrara socială a elevilor cu CES prin implicare directă în formarea autonomiei 

personale a acestora,  integrarea socială  și profesională prin locuri de muncă. 

 
 
D) PREZENTAREA  PROIECTULUI 
 
D 1. ARGUMENT 
 

” Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare 
măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor 
îndrepta spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume…” 
(Child’s Appeal) 
 

Printre priorităţile politicilor educaţionale promovate pe plan internaţional de unele 

ţări cu sisteme sociale democratice s-a aflat asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii 

în conformitate cu Declaraţia Drepturilor Copilului şi cu principiul “egalizării şanselor” 

tuturor categoriilor de beneficiari ai serviciilor educaţionale din sistemul public şi din 

sistemele alternative de educaţie existente într-o comunitate. Această convenţie cu privire la 

drepturile copilului include un articol specific asupra drepturilor copiilor cu dizabilităţi (art. 

23), în care participarea activă la comunitate printr-o integrare socială cât mai deplină 

primează. 

Avem nevoie unii de ceilalti. Fiecare raport interpersonal ne îmbogătește, ne oferă 

informații pentru interacțiunile viitoare, ne dezvoltă competența intercunoașterii.” 

Fiecare copil este unic, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul de 

învăţare şcolară. Recunoaşterea drepturilor egale pentru toţi oamenii, în general şi pentru toţi 

copiii, în mod special, fără discriminare, subliniază faptul că nevoile fiecăruia sunt la fel de 

importante. 

 Este necesar sa cream şi sprijinim cadrul necesar integrării sociale  a copiilor cu 

dizabilităţi.  Argumentul suprem îl constituie beneficiile psihosociale ale incluziunii, aceasta 

facilitând asumarea de roluri sociale proprii în comunitate şi stabilirea de relaţii sociale. Ne-



am oprit asupra integrării sociale, cunoscut fiind faptul că  integrarea este destul de grea, chiar 

şi la persoanele fără deficienţe evidente. 

Copiii cu dizabilități au dreptul firesc de a aparţine societăţii şi de a se integra cât mai 

bine acesteia, mai cu seamă după terminarea şcolii. Comunitatea, la rândul ei, are obligaţia de 

a-i accepta diminuând riscurile marginalizării acestora până la eliminarea atitudinii de 

respingere din partea copiilor normali, în sensul acceptării şi sprijinirii lor. 

 Integrarea nu poate fi un proces impus de anumite interese personale, de sentimente 

sau atitudini umanitare sau de politici educaţionale şi sociale cu caracter propagandistic. Ea 

trebuie simţită ca un act responsabil - asumat de comunitate, de familie, de personalul şcolii – 

ca un proces de normalizare a vieţii de zi cu zi a persoanelor aflate în dificultate.  

 
D.2. SCOPUL PROIECTULUI   
  

Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, a persoanelor cu dizabilități, 

precum şi la schimbarea mentalităţilor şi atitudinii comunității, faţă de aceştia; mijlocirea de 

către comunitate  a unei bune integrări sociale a elevilor cu CES prin implicare directă în 

formarea autonomiei personale a acestora,  integrarea socială  și profesionala prin locuri de 

muncă. 

 

D. 3. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

1. Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai amplă a 

abilităţilor copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative de imaginaţie, cultural-artistice 

şi de abilitate practică; 

2. Realizarea educaţiei pentu toleranţă, promovarea înţelegerii şi a receptivităţii faţă de 

calităţile şi defectele celorlalţi, formarea calităţilor de cooperare, filantropie, etc; 

3. Includerea, în mod direct, a copiilor cu nevoi speciale în comunitatea locală; 

4. Realizarea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi în 

programul  educaţional de activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială; 

5. Stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor , între membrii 

comunității și copiii din învățământ special, pentru ai ajuta pe cei din urmă în procesul de 

formare a autonomiei personale; 

6. Încurajarea elevilor din învăţământul de masă, a cadrelor didactice , a comunității de a se 

dedica activităţilor de voluntariat desfăşurate cu elevii cu nevoi speciale şi în afara 

prezentului program partenerial, în scopul susţinerii procesului de integrare socială şi 

dezvoltare educaţională. 

 
D.4. DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ CĂRUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL;  
Elevii  și părinții acestora din CSEI Sighetu Marmatiei 



Persoane cu dizabilități din municipiul Sighetu marmației și zonele limitrofe 
Comunitatea locală 
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți; 
a)BENEFICIARI indirecti 

-Grupul tinta- elevii din CSEI Sighetu Marmatiei-139  
-Cadre didactice  din CSEI Sighetu Marmatiei-41 
-Institutii partenere si colaboratoare în proiect 

b) Beneficiari directi  -100 persoane 
Echipa de proiect 
Elevi, Părinți; 
Invitați din comunitatea locală 
Invitați : directorii și coordonatorii SNAC  colaboratori ai CSEI Sighetu Marmației în 

anul scolar 2017-2018 
Elevi voluntari incluși în proiectele de colaborare SNAC -locale 

 
D.6. DURATA PROIECTULUI :3 LUNI 

 
D.7. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR  

 
1. Cunoașterea partenerilor, întalnire între reprezentații Galeriei de Arta Vassiliev și 

reprezentații CSEI Sighetu-Marmației. Discuții asupra copiilor cu dizbilități,  importanța 

susținerii integrării sociale și profesionale a copiilor din învătământul special. Stabilirea 

obiectivelor și a planului de desfășurare a proiectului. 

Data:10 octombrie 2017 

Reprezentati CSEI -prof. Dir. Marfici Oresia 

Prof.logoped Bledea Lucia 

Prof.psiholog Matus Mihaela 

Prof. psihopedagog Bobriuc Nicoleta 

Prof.psihopedagog Meheș Mariana 

Bibliotecar Codrea Norica 

Reprezentanți Galeria de Arta Vassiliev : Ileana Vassiliev 

 

2. Stabilirea elevilor ce vor purta creațiile doamnei Vassiliev, în prezentarea de moda 

din 3 decembrie, stabilirea impreuna cu doamna Vassiliev a unui program în care elevii  vor 

putea merge la probe. 

Tabel elevi (Anexa 1) 

Data:  noiembrie 2017 

Reprezentati CSEI -director, prof.  Marfici Oresia 

Prof.logoped Bledea Lucia 

Prof.psiholog Matus Mihaela 

Prof. psihopedagog Bobriuc Nicoleta 

Prof.psihopedagog Meheș Mariana 

Bibliotecar Codrea Norica 



Reprezentanți Galeria de Arta Vassiliev : Ileana Vassiliev 

 

3. Efectuarea unor lucrări in colaborare cu elevii și cadrele didactice din CSEI 

Sighetu-Marmatiei în vederea expoziției. Realizarea unor activităţi de abilitare manuală, de 

grafică şi pictură . Folosirea de tehnici și materiale diferite care să antreneze cât mai mulți 

elevi cu diferite deficiențe (obiecte de artizanat, picturi pe sticlă.  

Durata: octombrie -decembrie 2017 

Toate cadrele si toți elevii din cadrul CSEI Sighetu Marmației 

 

Programul zilei  de 3 DECEMBRIE -”ZIUA NOASTRĂ” 

Primirea invitaților  între orele14,30-15 

I.Cuvântul de deschidere -ora 15,00 

II. Prezentarea de modă/parada realizată  de  elevi din cadrul CSEI Sighetu Marmației.  

Coordonator : creatoarea de modă, d-na  Ileana Vassiliev 

III.Prezentarea unui moment de cântece de iarnă/colinde  de către un grup de copii din cadrul 

CSEI Sighetu Marmației. 

Coordonatori Prof. Psihopedagog Mureșan Liliana 

Prof. Educator Ulici Adina 

Prof.psihopedagog Dobrotchi Denisia 

IV.   VIZITAREA  EXPOZIȚIEI DE PICTURĂ ȘI SCULPTURĂ  REALIZATĂ DE 
MEMBRII  ASOCIAȚIEI SURDO -MUȚILOR DIN SIGHETU MARMAȚIEI 
   Coordonatori: Asociația Surdo -Muților Sighetu Marmației 
 
V. Vizitarea /prezentarea expoziției cu lucrările  elevilor  din CSEI Sighetu Marmației 
   Coordonatori : 

Prof. Psiholog Matus Mihaela,  

Prof. Logoped Bledea Lucia 

Maistru instructor Mehes Mariana 

Prof. Ed. Szeibert Daniela 

Prof. Ed.Bibol Anca 

Prof.psihopedagog Stefanoiu Daniela 

Bibliotecar-Codrea Carmen Norica 

Prof.psihopedagog Mutaffof Melania( responsabil foto) 

Prof.psihopedagog Mihai Andreea( colaborare cu mass-media) 

VI. Acordare de diplome de participare 

VII. Concluzii 

D.9.  – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 



 Fotografii, filmare 

 Expozitia  de lucrări 

 Realizarea unor prezenteri Power Point cu activitățile desfășurate . 

 Realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate  desfășurată în cadrul proiectului 

  
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi 

în timpul implementării proiectului  

 Schimburi de impresii postate pe site-ul scolii www.cseisighetumamariei.ro și pe pagina 

de facebook a CSEI Sighetu Marmației 

 Popularizarea activităților pe canale media locale 

D.13. Parteneri implicaţi în proiect  
Partener principal : GALERIA DE ARTĂ VASSILIEV 
Asociația Surdo Muților din Sighetu Marmației 

  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                     


