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CONCURS  JUDEŢEAN 

Coordonatori proiect 

Director, prof. Sava Magdalena                        Prof. Postelnicu Estela 

Echipa de proiect: 

Prof. înv. Primar  Luca Mihaela 

Prof. înv. Primar  Ioviţe Mihaela Cătălina 

Prof. înv. Primar  Sandu Sorin Laurenţiu 

 

 

„Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri şi a urmaşilor 

urmaşilor voştri în veacul vecilor." 

(Barbu Ştefănescu Delavrancea, „Apus de Soare") 

 
 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” 

COMUNA DOBROVĂȚ, JUDEȚUL IAȘI 

e-mail: scoaladobrovat@yahoo.com 

Website : http://scoala-dobrovat.wix.com/scoaladobrovat  

Telefon: 0232/321220 

EDIŢIA II, 2016 

mailto:scoaladobrovat@yahoo.com
http://scoala-dobrovat.wix.com/scoaladobrovat
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Concurs judeţean  

 ,,Pe urmele lui Ştefan cel Mare şi Sfânt” 

ediţia II, 2016 
 

 

 

I. DATA  DESFĂȘURĂRII 

 

20 martie – 30 aprilie 

 

II. LOCAŢIA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI 

 

 

 Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare şi Sfânt ” Dobrovăţ 

 

III. DATE DE CONTACT COORDONATORI  DE PROIECT 

 Prof. Postelnicu Estela  – Tel: 0747110926, e-mail: delya_alexxx@yahoo.com 

 

    IV. GRUP ŢINTĂ 

Concursul se adresează elevilor din claselor pregatitoare -VIII din județul Iași 

V. SECȚIUNI 

I.Secţiunea - creaţii artistico-plastice-  „Pe urmele lui Ştefan cel Mare şi Sfânt” 

 

 Lucrările vor fi realizate în formele: 

 * pictură; 

 * desen (carioca, creioane colorate, ceracolor); 

 * colaj (hârtie colorată, textile, fire, ambalaje, materiale din natură etc.), în format A4. 

 

II.Secţiunea abilităţi şi panou tematic - ,,Voievodul Ştefan ” 

 

 Produsele vor fi create manual, folosind tehnici diverse (quilling, origami, persan, mototolire, etc), 

orice tip de hârtie sau material reciclabil.  

 

III.Secţiunea creaţie literară (poezie sau proză)  - “Ctitorii ştefaniene” 

 

 Textele vor fi redactate în format A4, WORD, cu caractere de 12, Times New Roman, pe maximum   

2 pagini, cu diacritice,distanțiere la un rând şi jumătate. 

 

 Lucrarile care nu respecta aceste conditii vor fi descalificate. 
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REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

  Activităţile proiectului se adresează elevilor claselor pregătitoare şi I-VIII şi se grupează sub 

următoarele generice: 

 Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere din ANEXA 1, trimisă la următoarea  

adresă de e-mail:delya_alexxx@yahoo.com, scriind la subiectul e-mailului: Concurs judeţean  

,,Pe urmele lui Ştefan cel Mare şi Sfânt”ediţia II, 2016. 

 Lucrările de la Secţiunea - creaţii artistico-plasticeşi Secţiunea abilităţi vor fi trimise prin poştă, 

într-un plic A4, la adresa: 

Destinatar:  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ŞTEFAN cel MARE şi SFÂNT” DOBROVĂŢ, IAŞI  

Localitatea : DOBROVĂŢ 

JUDEŢUL IAŞI 

Cod poștal: 707175 

  

 Lucrările de la Secţiunea creaţie literară (poezie sau proză) în format pdf şi panou tematic 

în format jpg, vor fi trimise electronic la adresa: e-mail scoaladobrovat@yahoo.com . 

 Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări ale elevilor, indiferent în ce secţiune se 

încadrează acestea şi pentru secţiunea panou tematic maximum 2 lucrări – o lucrare pentru ciclul primar şi 

o lucrare pentru ciclul gimnazial. 

 Cadrele didactice care nu au trimis deja un acord de parteneriat cu şcoala noastră, vor putea trimite în 

acelaşi plic cu lucrările sau scanat şi acordul de parteneriat (ANEXA 2).  

 Lucrările artistico-plastice ale elevilor trebuie să respecte tema dată, să fie pe coli A4, plane şi  

nu în relief, utilizând materiale şi tehnici de lucru la alegere. Pe verso la fiecare lucrare, în partea dreaptă,jos,  

se va completa eticheta. 

 Creaţiile literare ale elevilor trebuie să respecte tema dată, să fie scrise obligatoriu la calculator   

( Font: Times New Roman, Font size: 12, Format pdf.), să fie trimise pe mail. 

 La sfârşitul fiecărei creaţii literare se va preciza eticheta. 

 Pentru panourile tematice(în format jpg) pe o pagină distinctă, se va preciza eticheta: 

 

Numele şi prenumele elevului 

Titlul lucrării 

Clasa  

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător 

Şcoala / Localitatea / Judeţul 

 

* Jurizarea se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni şi pe clase, 

urmărindu-se originalitatea şi imaginaţia elevilor.  

* Se vor acorda premiile I, II, III și menţiuni(25% din numărul total al lucrărilor) 

   * Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului. 

   * Nu se acceptă imagini, poze din alte surse, modificate sau preluate de pe Internet, acestea fiind 

descalificate 

   * Lucrările nu se restituie. Nu se admit contestaţii. 

 
 

Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 30 aprilie 2016 (data poștei) 

  

 

 

 

mailto:delya_alexxx@yahoo.com
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CRITERII DE JURIZARE 

 

 

Respectarea temei specifice fiecărei secţiuni ………………………………………………….. 10 p 

Grad de dificultate în execuţia lucrării ………………………………………………………… 20 p 

Armonizarea culorilor …………………………………………………………………………. 20 p 

Prezentare artistică …………………………………………………………………………….. 15 p 

Originalitatea ………………………………………………………………………………….. 15 p 

Creativitatea …………………………………………………………………………………… 20 p 

 

TOTAL   ………………………………………………………………………………………. 100 P 

 

 Jurizarea  lucrărilor va avea loc în perioada 11mai - 12 mai iar diplomele vor fi expediate până cel 

târziu  31 mai  2016  
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ANEXA 1 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

Ediţia II, 2016 

 

Unitatea şcolară: .................................................................................................................................... 

Adresa unităţii şcolare (str, nr, localitate, judeţ, cod postal, nr  telefon, adresa de e-mail  ) ................ 

 ............................................................................................................................................................... 

Numele şi prenumele coordonatorului: ................................................................................................. 

Secţiunea Numele 

şi prenumele elevului 

Titlul lucrării Clasa 

1.Creaţii  

artistico- 

plastice: „Pe 

urmele lui 

Ştefan cel 

Mare şi 

Sfânt”  

   

   

   

2.Abilităţi şi 

panou 

tematic: 

„Voievodul 

Ştefan” 

   

   

3.Creaţie 

literară : 

”Ctitorii 

ştefaniene” 

   

   

   

 

 

Profesor coordonator 

................................ 
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ANEXA 2 

 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare şi Sfânt” 

Dobrovăţ 

Adresa: comuna Dobrovăţ, judeţul Iaşi,    

 e-mail: scoaladobrovat@yahoo.com,  

telefon 023232220 

Unitatea de învăţământ: 

 

Adresa:    

 e-mail:  

telefon  

Nr. .................................../.................................. Nr. ................................../.................................... 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Art.1. Prezentul Acord de parteneriat se încheie între: 

 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, comuna Dobrovăţ, judeţul Iaşi, cod poştal 707175, 

reprezentată prin Director, prof. SAVA MAGDALENA, în calitate de aplicant,  

şi .......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

în calitate de partener. 

 

Art. 2. Scopul acordului 

 Scopul prezentului parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantului prin Proiect de parteneriat 

educaţional „PE URMELE LUI ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT”, ediţia II. 

Art. 3. Durata parteneriatului: 11 ianuarie 2016- 31 mai  2016; 

Art. 4. Obligaţiile părţilor (prezentarea responsabilităţilor concrete pentru fiecare partener şi a obligaţiilor 

comune);  

Şcoala organizatoare se obligă : 

*să comunice şcolilor participante programul evenimentelor; 

*să respecte termenele de derulare a proiectului; 

*să transmită on-line şcolilor partenere acordul de parteneriat vizat de director; 

*să jurizeze lucrările tuturor elevilor participanţi la concurs; 

*să emita şi să distribuie diplome  de participare cadrelor didactice implicate; 

*să emita şi să distribuie diplome aferente premiilor I,II si III şi diplome de participare elevilor implicaţi; 

*să asigure spaţiul necesar expoziţiilor. 

Şcolile participante se obligă: 

*să trimită şcolii organizatoare parteneriatul completat, semnat şi ştampilat; 

*să mediatizeze concursul în şcoală; 

*să îndrume elevii în activitate; 

*să respecte regulamentul concursului. 

Art. 5. Grup țintă: elevii claselor pregătitoare şi I-VIII 

Art. 6. Încetarea acordului (clauze) 

Prezentul acord îşi pierde valabilitatea în cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile. 

Art 7. Dispoziţii finale 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se desfăşoare conform 

planului stabilit. 

Art. 8. Prezentul contract de parteneriat a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui. 

 

Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt”                           Şcoala........................................................ 

Dobrovăţ, Iaşi 

Director, prof. Sava Magdalena                                                                                Director, 

mailto:scoaladobrovat@yahoo.com

