
 

 

 

EMOȚII DE PERIMĂVARĂ 
EDIŢIA a IV-a 

2017-2018 

                                                                Regulament 
 

Înscrierea elevilor participanţi se face de pe 1. 03. 2018 până pe data de 30. 04. 2018:  

- Pentru secţiunea I- “Emoţii de primăvară”- fişele de înscriere, creaţiile literare şi lucrările copiilor vor 

fi trimise pe adresa şcolii: Şcoala Gimnazială ,,Gh. Ţiţeica”, strada Calea Bucureşti, nr. 93, localitatea Craiova, 

judeţul Dolj, cu menţiunea: pentru Concursul Judeţean “Emoţii de primăvară” sau pe adresa de email: 

emotiideprimavara@yahoo.com;  

Creaţiile literare vor fi scrise de către elevul participant pe foaie A4, respectând tema concursului, 

cerinţele de elaborare a unei compuneri / poezii şi de încadrare în pagină (1-2 pagini). Sub titlul creaţiei literare, 

se vor preciza datele de identificare ale elevului (nume, clasă, şcoală) şi numele cadrului didactic îndrumător.              

 - Pentru secţiunea II- “Primăvara a venit”- creaţie plastică inspirată de primăvară (pictură,  colaj, 

quilling etc.) fişele de înscriere şi lucrările copiilor pot fi aduse la secretariatul şcolii sau  trimise pe adresa:  

Şcoala Gimnazială ,,Gh. Ţiţeica”, strada Calea Bucureşti, nr. 93, localitatea Craiova, judeţul Dolj, cu menţiunea: 

pentru Concursul Judeţean “Emoţii de primăvară”. 

Creaţiile plastice vor respecta doar tema stabilită şi se vor realiza în tehnică de lucru la alegere. Pe 

verso, în partea dreaptă jos, se va lipi eticheta, cu următoarele date de identificare ale elevului (nume, clasă, 

şcoală), titlul lucrării şi numele cadrului didactic îndrumător.              

 Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări pentru fiecare secţiune. În plicul cu lucrările 

elevilor se va pune un plic A4 autoadresat şi timbrat (necesar pentru expedierea diplomelor). 

 Nu este obligatorie participarea la ambele secţiuni. 

 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, menţiuni şi diplome de 

participare pentru elevi. 

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

 Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea şi îndrumarea elevilor, vor primi 

diplome şi adeverinţe de participare. 

 Orice informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefon : 

 Prof. Florica- Daniela Dihoru    0741488557 

            Prof. Eugenia Petcu                   0752033744 

 

Şcoala Gimnazială ,,Gh. Ţiţeica”, Craiova  

Director, 

Prof. Elena-Cerasela Cremene 

 Coordonatori: 
            COCA TANCIU, inspector de specialitate, ISJ Dolj 

            IRINA PETRE, inspector de specialitate, ISJ Dolj 

            ELENA-CERASELA CREMENE, director,Şcoala Gimnazială ,,Gh. Ţiţeica”,  Craiova 

            ELENA NUȚĂ, director adj. ,Şcoala Gimnazială ,,Gh. Ţiţeica”,  Craiova 

            DANIELA DIHORU, prof. înv. primar, Şcoala Gimnazială ,,Gh. Ţiţeica”,  Craiova 

            EUGENIA PETCU, prof. înv. primar, Şcoala Gimnazială ,,Gh. Ţiţeica”, Craiova  

            GEORGETA GIURCĂ, prof. înv. primar, Şcoala Gimnazială ,,Elena Farago” , Craiova        

            LETIȚIA LUNGU, prof. înv. primar, Şcoala Gimnazială ,,Decebal”, Craiova 
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ANEXA 1 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

EMOŢII DE PRIMĂVARĂ 

EDIŢIA a IV-a 

martie- mai 2018 

 

Unitatea şcolară 

________________________________________________________________________________ 

Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal ) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Cadrul didactic participant 

________________________________________________________________________________ 

Specialitatea : ____________________________________________________________________ 

Adresa cadrului didactic ( unde vor fi trimise diplomele) 

________________________________________________________________________________ 

E-mail cadru didactic: _____________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________________ 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Creaţie plastică 

(Titlul) 

Colaj   (  Quilling) 

(Titlul) 

TITLUL 

compunere versuri 

       

       

       

       

       

       

              

     

 

Semnătura, 
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ANEXA 2 

ŞCOALA GIMN. ,,GH. ŢIŢEICA”    ŞCOALA.................................... 

 Loc. CRAIOVA – Jud.DOLJ                                                      ....................................................                                                      

NR………       din………………..                                                    NR……      din………… 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

ÎN CADRUL PROIECTULUI  INTERJUDEŢEAN 

EMOŢII  DE PRIMĂVARĂ 

EDIŢIA a IV-a 

martie- mai 2018 

 

1. Părţile contractante: 

A) ŞCOALA GIMN. ,,GH. ŢIŢEICA”, loc. CRAIOVA, jud. DOLJ, reprezentată prin 

Director- prof. ELENA-CERASELA CREMENE 

 

B) ŞCOALA 

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

reprezentată prin Director …………………………….………………, respectiv înv./inst./prof. 

……………………………………………………………………………………… în calitate de 

Partener. 

2. Obiectul contractului: 

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

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Proiectul 

Interjudeţean „Emoţie de toamnă”. 

 3.   Grup ţintă: preşcolarii şi  elevii claselor I – VIII din şcolile implicate. 

4.   Obligaţiile părţilor: 

 A) Aplicantul se obligă: 

 - să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului; 

- să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

 - să lanseze invitaţii, pe plan local, pentru participarea la expoziţiile finale; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să  emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi; 

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

B) Partenerul 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 termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

5. Durata acordului: 

 Acordul  s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este 

valabil pe perioada semestrului  al II-lea, din anul şcolar 2017 – 2018. 

 

 

Director,                                                                                                       Director, 

Prof. ELENA-CERASELA CREMENE                                           …………… 

 

    L. S. ……………………….                                                        L. S. …………… 

 

 


