
  

 

  

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de 

conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime 

responsabilitea beneficiarului finanțării. 

 

Călătoria fetelor în literatură 

Program de promovare a culturii scrise pentru adolescentele din mediul rural 

În cazul în care doriți să deveniți una dintre cele 8 școli din comunități rurale din județele Călărași, Dâmbovița, 

Giurgiu, Ilfov sau Teleorman, partenere și beneficiare în cadrul proiectului ”Călătoria fetelor în literatură”, vă 

rugăm să completați formularul de înscriere de mai jos și să îl trimiteți până cel mai târziu luni, 22 iunie 2020, 

pe adresa cpegalitate@gmail.com 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

nume  

adresa  

județ Obligatoriu școală dintr-o comunitate rurală (indiferent de dimensiunea 
sau structura acesteia) din județele Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov sau 
Teleorman. 

telefon  

fax  

email  

DIRECTOR/DIRECTOARE  

nume si prenume  

telefon  

email  

PERSOANA RESPONSABILĂ 
PROIECT 

 

nume si prenume, funcție  

telefon  

email  

mailto:cpegalitate@gmail.com


  

 

  

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de 

conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime 

responsabilitea beneficiarului finanțării. 

NUMAR APROX. DE ELEVI ÎN 
ȘCOALA 

 

NUMAR APROX. DE FETE DE 
11-15 ANI ÎN ȘCOALA (cls. V-

VIII) 

 

CARE SUNT PROVOCĂRILE ȘI 
DIFICULTĂȚILE PRINCIPALE 
CU CARE SE CONFRUNTĂ 

ADOLESCENTELE DIN ȘCOALA 
DVS.? 

 

DE CE CONSIDERAȚI UTILĂ 
IMPLICAREA ÎN ACEST 

PROIECT? 

 

 

Transmițând acest formular completat, sunt de acord ca 

școala__________________________________________________________________ să participe, în 

calitate de partener și beneficiar, la toate activitățile proiectului ”Călătoria fetelor în literatură”, activități 

descrise în invitația de participare la proiect. Desfășurarea activităților nu implică costuri pentru școlile 

beneficiare, însă acestea vor susține proiectul prin asigurarea organizării activităților proiectului (selectarea 

adolescentelor participante, comunicarea cu acestea, invitarea lor la activitățile proiectului, asigurarea 

spațiului de desfășurare a activităților etc.). Am luat la cunoștință că toate activitățile proiectului trebuie să 

se încheie până la data de 31 octombrie 2020. 

AVÂND ÎN VEDERE CONDIȚIILE ACTUALE, MODUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR ȘI CALENDARUL 

ACESTORA VOR FI STABILITE PRIN DISCUȚII PARTICULARE CU FIECARE ȘCOALĂ SELECTATĂ. 

 

Data și locul       Director/Directoare     Ștampila unității de învățământ 

    (nume, prenume, semnătură) 

 

 

 

 

 


