
 

CONCURS REGIONAL 
DE CREAŢIE ARTISTICO- PLASTICĂ 

 
 

,,ARMONIA ŞI CULORILE VIEŢII 
PRIN OCHI DE COPIL” 

EDIŢIA a VI- a 
Secţiunea ,,Culorile toamnei” 

 
 

 
 
 
CREAŢIE PLASTICĂ pe tema ,,CULORILE TOAMNEI” ( pot participa 
preşcolarii de la toate grupele şi elevii claselor pregătitoare şi I- IV) 

- desen/ pictură (la alegere); 
- colaj- tehnica de lucru la alegere. 

 
REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
- Înscrierea participanţilor (fişa de înscriere) şi expedierea lucrărilor, până în 30 
noiembrie 2018; Atât fișa cât și parteneriatul, obilgatoriu în 2 exemplare!!! 
 



- Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere, pe suport A4, 
RESPECTÂND TEMATICA DE CONCURS. 
- Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări la fiecare secţiune; 
- Lucrările înscrise în concurs nu se restituie; 
- Fiecare lucrare trimisă se va eticheta pe verso, în colţul din dreapta, jos, cu:  

 
Numele şi prenumele elevului......................................................................... 
Clasa.................................................................................................................. 
Secţiunea........................................................................................................... 
Titlul lucrării..................................................................................................... 
Cadrul didactic îndrumător............................................................................ 
Unitatea şcolară................................................................................................ 

 
Lucrarea va fi pusă într-o folie de protecţie.  
Nu se percepe taxă de înscriere. 
Vor fi descalificate lucrările care:  

-     nu respectă tema propusă; 
- realizate pe copii xerox; 
- în care se observă intervenţia adulţilor; 
- se ia în considerare originalitatea şi acurateţea lucrărilor. 

  Expedierea diplomelor – până la 30 mai 2019. 
 
Lucrările pentru concurs vor fi expediate la adresa: 
 
1.Prof. înv. primar, Marţincu Maria     
Comuna Cheţani, nr. 324, jud. Mureş 
Cod poştal 547150 cu menţiunea Pentru concursul  ,, Armonia şi culorile vieţii prin 
ochi de copil” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISĂ DE ÎNSCRIERE 



 
LA PROIECTUL CONCURS REGIONAL DE CREAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ 

,,ARMONIA ŞI CULORILE VIEŢII PRIN OCHI DE COPIL” 
Ediţia a VI- a 

 
Numele şi prenumele cadrului didactic:…………………………………………………… 
 
Specialitatea:……………………………………………………………………………….. 
 
Unitatea de învăţământ…………………………………………………………………….. 
 
Adresa unde se vor trimite plicurile……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon cadru didactic:…………………………………………………………………… 
 
Adresa e- mail cadru didactic:…………………………………………………………….. 
 
Elevi participanţi: 
 
 
 
Nr. crt. 
 
 

 
Numele şi prenumele 

 
Clasa 

 
Secţiunea 

  1 
 

   

  2. 
 

   

  3. 
 

   

  4. 
 

   

  5. 
 

   

  6. 
 

   

 
 
                                                   Semnătura  
                                                  cadru didactic: 
 
 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  CHEŢANI      ŞCOALA GIMNAZIALĂ / GRĂDINIŢA 
Str. Principala, Nr. 28, Cod. 547150,                  …………………………………………… 



Tel.0265484031, Fax 0265484005,                          Str……………………Nr.: ………………… 
E-mail: sgchetani@zahoo.com                             Tel……….……………………………….. 
JUD. MUREŞ                                                           E-mail………………………………………. 
Nr.........../.............................................              Jud………………………………………….                     
                                                                           Nr…………/.…………………………….. 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
Încheiat  azi, _________________________, între:  
 
I. COLABORATORII 

1. Şcoala Gimnazială Cheţani, jud. Mureş reprezentată de director, prof. Mocan 
Maria Viorica şi iniţiatorii proiectului: Prof. înv. primar, Marţincu Maria, prof. înv. 
primar, Şuteu Simona- Cristina, prof. înv. preșcolar, Cătană Claudia.  
şi  

2.Şcoala Gimnazială…………………………………………jud…… ………….. 
Reprezentată de director, prof.……………………………………..................................şi.. 
………………………………………………………………… în calitatea de colaborator. 
  
II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE: 
 Părţile au stabilit de comun acord, să colaboreze pentru realizarea următoarelor 
proiecte detaliate în anexe:  
Proiect educaţional „ARMONIA ŞI CULORILE VIEŢII PRIN OCHI DE COPIL”- 
Ediţia a V- a, Secţiunea ,,CULORILE TOAMNEI” 
 
III. DURATA PROTOCOLULUI 

Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de un an, începând cu data 
semnării sale şi se prelungeşte, prin acordul părţilor, cu clauze de revizuire, după caz. 
 
IV. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII 
Şcoala Gimnazială, în calitate de aplicant se obligă:  

• să mediatizeze proiectul şi regulamentul acestuia prin postarea pe 
www.didactic.ro; 

• să colecteze lucrările realizate de către parteneri; 
• să asigure jurizarea activităţilor; 
• să trimită tuturor participantilor diplomele obţinute; 
• să mediatizeze rezultatele proiectului; 

 
Partenerii se obligă să respecte următoarele condiţii: 
• să mediatizeze concursul în şcoală; 
• să pregătească elevii pentru activitate; 
• să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs; 
• să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 
• să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea 

concursului. 
Prezentul contract se încheie in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 



PROFESORII COORDONATORI AI PROIECTULUI: 
• Prof. înv. primar, Marţincu Maria; 
• Prof. înv. primar, Suteu Simona- Cristina; 
• Prof. înv. preșcolar, Cătană Claudia 

 
 
      Şcoala Gimnazială Cheţani                                             Şcoala Gimnazială / Grădiniţa............................. 
                  DIRECTOR,                                                         .......................................................................... 
                                                                                                              DIRECTOR:                                                           
      Prof. MOCAN MARIA VIORICA 
   
 

 
 
 
 


