
 

Anexa 2 

Concursul de chimie 

 "CHIMiE HURMUZACHI" 

 
ediţia a III-a 

 
 FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

1. NUMELE  ŞI  PRENUMELE  ELEVULUI: 

 

 
TELEFON  FIX/MOBIL:                                                ,  E-MAIL: 
 

 
2. NUMELE  ŞI  PRENUMELE  PROF.  COORDONATOR: 

 
 
TELEFON  FIX/MOBIL:                                                ,  E-MAIL: 

 
 
3. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
 
 
4. ADRESA  ȘCOLII:  Str.                                                                                               , Nr.  
 
 
 LOCALITATEA:                                                              JUDEŢUL Suceava       
                                   
 
 COD POȘTAL 
 
 
 
     Data ______________                               Semnătura prof. coordonator ____________________
  
 
 
  
Notă:  
Cadrele didactice coordonatoare vor participa obligatoriu în mod direct.   
Completarea tuturor spaţiilor este obligatorie!!! 
Fișa se va trimite și electronic la adresa hatnean_chimie@yahoo.com pentru a putea primi propunerile 
de teste spre rezolvare de către elevul înscris în concurs. 
 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII,  TINERETULUI SI SPORTULUI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” 
RĂDĂUŢI, Calea Bucovinei 5, Cod: 725400, Tel: 0230/561522, Fax:0230/ 566048 

E-mail: churmuzachi @ yahoo.com 
COD FISCAL 4244725 

Nr. 317/ 13 martie 2013 

mailto:hatnean_chimie@yahoo.com


ACORD  DE  PARTENERIAT  PENTRU  EDUCAȚIE 

Încheiat  azi_______________ 
1. PĂRȚILE  CONTRACTANTE: 
A.  Colegiul Național ,,Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți, reprezentat prin dir., prof. Carmen 
Andronachi, și dir. adj., prof., Liviu Hatnean în  calitate  de  aplicant  și 
B.................................................................................................................................................,  reprezentată  
prin......................................................................................................................în  calitate  de  partener, 
convin  prezentul  protocol  de  colaborare, pe  baza  de  parteneriat,  pentru  stabilirea  și  dezvoltarea  
relațiilor de  colaborare în  domeniul  educației. 
2.OBIECTUL  CONTRACTULUI 
      Obiectul  prezentului  acord  de  parteneriat  îl  constituie  colaborarea  dintre  parteneri  în  vederea  

organizării  și  desfășurării  în  instituțiile  aplicant  a  Concursul de chimie 

 "CHIMiE HURMUZACHI", ediţia a III-a, 23 mai 2013. 

 
3.GRUP  ȚINTĂ: 

a) beneficiari direcţi: cadre didactice, elevi clasa a VIII-a; 
b) beneficiari indirecţi:, părinţi, profesori, comunitățile locale. 

 
4. OBLIGAȚIILE  PĂRȚILOR: 

A) Aplicantul se obligă : 
- să informeze şcolile despre organizarea concursului; 
- să organizeze desfășurarea  și  diseminarea acțiunii; 
- să respecte termenele de desfăşurare; 
- să emită şi să distribuie pliantul și  diplomele participanților. 
B) Partenerul se obligă : 
- să mediatizeze concursul în şcoală; 
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

            - să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea activității. 
 
5. DURATA  ACORDULUI :  
         Acordul se  încheie  în  2 ( două)  exemplare,  câte  unul  pentru  fiecare  parte;  intră în vigoare la data 

semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2012 - 2013. 

        Modificarea  prezentului  protocol  va  fi  făcută  numai  cu  acordul  scris  al  părților  prin  act  

adițional, datat  și  semnat  de  ambele  părți. 

 
Aplicant,                                                                               Partener, 
                                                                                  
Colegiul Național ,,Eudoxiu Hurmuzachi``, 
Rădăuți 
 
 
 
Nr. Înregistrare :317/13/2013                                                  Nr. înregistrare:  
 
L.S.                                                                                                 L.S. 
 

 

 

 

 

 

 

Notă: acordul de parteneriat se va trimite în plicul cu fișele de înscriere în două exemplare înregistrate, semnate și 

ștampilate de către școala parteneră pentru a fi semnate și ștampilate de către școala organizatoare. 


