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B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului: CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE PLASTICĂ    

«TOAMNA – BOGĂŢIE ŞI CULOARE»                                                                 

Domeniul: cultural – artistic, arte vizuale    

Ediţia nr. II 

Număr participanţi: aprox. 300 elevi, cadre didactice 

Tipul proiectului: judeţean/Calendarul Judeţean al Activităţilor Educative Extraşcolare 

                                                   nr. 1872/22.04.2014, poziţia 71, p. 6. 

 

 

 

 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei de învăţământ aplicante:  

            Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Borca 

Adresa completă: com. Borca, jud. Neamţ 

Nr. de telefon/fax: 0233268016; 0233268029 

Site şi adresă poştă electronică: www.scoalaborca.ro;   

                                                      gsbborca@yahoo.com 

 

     

 

http://www.scoalaborca.ro/


 
 

Echipa de proiect: 

 Organizatori: 

Prof. Vasile Amariei, director coordonator 

  Prof. Daniel Calu, director adjunct 

  Prof. Ştefan Sabie, director adjunct 

  Înv. Gladiola Bondar 

  Înv. Ioana Fedeleş 

  Înv. Cristina-Olivia Bezim  

 Membri/Colaboratori:  

  Înv. Raluca Tărniceru, resp. comisie învăţători  

  Înv. Dumitrela Cuţuhan, membru C.A. 

  Prof. Liliana Chirilă, preşedinte Fundaţia “Scriitor Aurel Dumitraşcu” Borca 

  Prof. Iliana Gavriluţ, responsabil formare continuă 

  Prof. Alina Budăi, consilier educativ 

  Prof. Anişoara Calu, responsabil C.E.A.C. 

  Prof. Ştefan Găucan, profesor educaţie plastică 

  Bibliotecar, Mariana Manolache 

Scopul proiectului: stimularea şi valorificarea potenţialului creativ şi expresiv al copiilor prin 

implicarea lor în realizarea de desene, picturi, colaje cu materiale naturale care să marcheze frumuseţile şi 

bogăţiile  anotimpului de toamnă. Promovarea experienţelor pozitive din activitatea cadrelor didactice.  

Obiective specifice: 

-Cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor;  

-Valorificarea experienţei pozitive  a cadrelor didactice în abordarea activităţilor  

de creaţie; 

-Dezvoltarea spiritului competitiv; 

-Încurajarea schimbului de experienţă şi parteneriat între unităţile şcolare din judeţ; 

-Organizarea unei expoziţii cu lucrările participante la concurs cu prilejul Zilelor Liceului Borca; 

 

Durata proiectului: 15 septembrie – 30 noiembrie 2014 

Regulamentul concursului: 
 Desenele, picturile – format A4, colajele cu materiale naturale 

pot avea şi format A5. 

 Lucrările se pot realiza în tehnici de lucru diferite, iar în 

dreapta jos, faţă, se lipeşte o  

etichetă cu numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele cadrului didactic îndrumător. 

 

 Se trimit maxim 3 (trei) lucrări (desene/picturi/colaje, la alegere), Fişa de înscriere,  

Acordul de parteneriat (în două exemplare, ştampilate; unul se returnează), un plic A4 autoadresat, 

timbrat corespunzător (aprox. 2-3 lei, în funcţie de distanţă) şi taxa de înscriere (pentru realizarea 

expoziţiei, diplome) – 3 lei/ de lucrare (în plicul cu lucrările elevilor). 

 Acordul de parteneriat va fi semnat şi de cadrul didactic îndrumător. 

 Adresele la care se trimit lucrările: 

  Înv. Ioana Fedeleş   Înv. Gladiola Bondar 

  Com. Borca  sau  Com. Borca 

  Jud. Neamţ    Jud. Neamţ 

  Cod 617075    Cod 617075 

 Lucrările elevilor se trimt până la data de 22 octombrie 2014 (data poştei). 

 Expoziţia se va realiza în cadrul C. D. I. Borca – Noiembrie, 2014 - Zilele Liceului. 

 Diplomele vor fi trimise cadrelor didactice până la sfârşitul lunii noiembrie, 2014. 

Evaluarea va fi realizată de către o comisie de evaluare ce va fi constituită din învăţători, prof. de 

desen, reprezentanţi ai părinţilor şi Fundaţiei „Scriitor Aurel Dumitraşcu”.  

Criterii de evaluare: originalitate, creativitate, calitatea lucrării, raportul dintre tema concursului şi 

conţinut. 

 



 
 

 

 

 

 

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

 

CONCURSUL JUDEŢEAN 

DE CREAŢIE PLASTICĂ 

 «TOAMNA – BOGĂŢIE ŞI CULOARE» 

EDIŢIA a II-a, NOIEMBRIE, 2014 

 
 

ŞCOALA: ……………………………………………………………………………… 

CADRUL  DIDACTIC  ÎNDRUMĂTOR: ……………………………………………. 

LOCALITATEA: ……………………………… 

Adresa  de  email: ………………………………. 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele  şi  prenumele elevului Clasa  

1.   

2.   

3.   

       

 

Semnătura  cadrului  didactic îndrumător, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”                                            Şcoala ………………..………….  

Tel. 0233/268016; Fax 0233/268029                                                      …………………………………… 

E-mail: gsbborca@yahoo.com                                                                ……………………………………                                                                                                    

Borca – Neamţ                                                                                         

Nr. ______ din___________                                                                   Nr. _________din ___________ 

     

Director,             Director, 

Prof. Vasile Amariei                                  ……………………….…………. 

 

L.S.         L.S.  

  

ACORD DE PARTENERIAT 
ÎN CADRUL CONCURSULUI JUDEŢEAN 

DE CREAŢIE PLASTICĂ 

 «TOAMNA – BOGĂŢIE ŞI CULOARE» 

EDIŢIA a II-a - NOIEMBRIE, 2014 

 

Părţile  contractante: 

a. Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Borca, judeţul Neamţ reprezentat prin director, prof.  Vasile 

Amariei şi învăţătoarele: Gladiola Bondar, Ioana Fedeleş, Cristina-Olivia Bezim, organizatori ai 

Concursului Judeţean de creaţie plastică TOAMNA – BOGĂŢIE ŞI CULOARE, în calitate de aplicant  şi 

b. Şcoala ......................................................................................., localitatea......................................,  

judeţul ....................  reprezentată prin …....................................................................................................... 

în calitate de partener. 

Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea desfăşurării Concursului Judeţean de creaţie plastică –Toamna- bogăţie şi culoare, concurs aflat 

în Calendarul Judeţean al Activităţilor Educative Extraşcolare nr. 1872/22.04.2014, poziţia 71, pagina 6.   

Obligaţiile părţilor: 

Aplicantul se obligă:  

- Să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului; 

- Să organizeze expoziţia cu lucrările primite; 

- Să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor; 

- Să distribuie diplomele elevilor premianţi; 

- Să realizeze portofoliul proiectului. 

Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară; 

- Să selecteze lucrările care participă la concurs; 

- Să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului. 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării prezentului 

proiect educaţional. 

 Doriţi să ne fiţi partener în organizarea ediţiei a III-a a concursului Toamna, bogăţie şi culoare, la 

nivel naţional în anul 2015 ? 

     DA     NU 

 

Înv. Gladiola Bondar  …….      Cadrul didactic îndrumător,  

Înv. Ioana Fedeleş   …….                         …………………………… 

Înv. Olivia-Cristina Bezim …….      


