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                                 Motto:    

                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                    Argument 

                                     

                                       Un prim argument în vederea desfășurării acestui  concurs de creativitate, 

                                îl reprezintă tematica atât de variată din lumea  infinită a viețuitoarelor de  

                                pretutindeni, indiferent de categoria din care fac parte acestea. 

                                        Astfel, copiii vor putea da frâu liber imaginației, creând personaje unice, 

                                 fantastice, amuzante, atât prin desen, pictură cât și prin colaj. 

                                       În al doilea rând, vom fi fericiții critici  ale  unor adevărate opere de artă create   

                                            de adevărați maeștri, posibil viitori artiști. 

                                  În concluzie, credem că abordarea acestei teme, va stârni interesul copiilor 

                                și-i va determina să conceapă, sub îndrumarea dascălilor, lucrări 

                                   originale și spectaculoase, creații ”de pus în ramă”. 

                              
                           

 
 
               
            
                                                                                                                                   

 

            ”De la stridie la vultur, de la 

porc la tigru, toate animalele se 

regăsesc în oameni și fiecare dintre 

ele există în unii oameni, uneori mai 

multe în același om. Animalele sunt 

doar ilustarea virtuților și viciilor 

noastre, evidențiate nouă, reflecții 

vizibile ale sufletelor noastre. 

Dumnezeu ni le arată pentru a ne 

îndemna la meditație.”   

                                        Victor Hugo                                            

                       Victor Hugo 

 

 



OBIECTIVE:                                                                

 

- dezvoltarea dragostei pentru frumos; 

- dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor; 

- cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor preşcolari şi şcolari; 

- descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistico-plastice; 

 -stimularea interesului față de viețuitoarele lumii, 

- dezvoltarea atitudinilor de ocrotire față de necuvântătoare. 

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii şi şcolarii claselor pregătitoare împreună cu cadrele didactice 

din toată ţara. 

  

ORGANIZATORI: 

 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 12  Zalău 

 

PARTENERI: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 

 Biblioteca Judeţeană ”Ioniţă Scipione Bădescu”  

 Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj                           

  

COORDONATORI DE PROIECT:                                   

Inspector Şcolar Înv. Preşc., Prof. Valentina Souca 

 

Director, Maria Mesaroș 

 

Prof. Cristina Bertean 

 

COLABORATORI:                    

Ed. Maria Sălăjan       

Prof. Sorina Mărcuș 

COMISIA DE JURIZARE:  

Ed. Livia Caraba 

Prof. Anamaria Babici  

Ed. Floara Vlaic                                                                                 

Ed. Maria Rognean             



Prof. Karina Bode                               

Prof. Roxana Gorgan  

Ed. Emilia Ardelean             

Ed. Cornelia Sabău           

SECŢIUNI:    

- Secţiunea I:  Pictură;  

- Secţiunea II: Desen   

- Secţiunea III: Colaj (hârtie colorată, textile, fire, ambalaje, materiale din natură 

etc.);  

 

DATA CONCURSULUI: 27 februarie 2015 

REGULAMENT:  

 Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A4. Un 

cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări . 

 Pe faţa lucrării, în colţul din dreapta jos, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, 

următoarele:  

 

  

 

 

   Taxa de participare: 10 lei - include cheltuieli pentru tipărirea diplomelor, organizarea 

expoziţiei.   

Taxa se va depune în contul RO11BTRL03201201M46728XX, deschis la Banca 

Transilvania, pe numele Cristina Bertean. 

 Cadrele didactice vor achita taxa de participare la concurs și NU părinţii, 

preşcolarii, respectiv şcolarii clasei pregătitoare. 

Într-un plic A4 se vor pune:  

-     fişa de înscriere; 

- acordul de parteneriat completat în 2 exemplare originale, ştampilat şi 

semnat de directorul instituţiei, specificându-se numele cadrului didactic 

participant; 

- lucrările copiilor; 
- un plic A4 autoadresat, timbrat (timbru minim 3 lei). 

- dovada achitării taxei.  

Numele şi prenumele elevului: 
Grupa: 
Grădiniţa/Şcoala:  
Localitatea: 
Judeţul: 
Îndrumător: 
 

 



 

 

Adresa de expediere a lucrărilor: 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 12, Str.Gheorghe Lazăr, nr.2, loc.Zalău, jud. 

Sălaj, cu menţiunea PENTRU CONCURSUL: 

 „ ÎN LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR DE PRETUTINDENI“. 

Data limită de expediere a lucrărilor:  24 februarie 2015 

Diplomele vor fi trimise în plicul autoadresat, împreună cu un exemplar original al 

acordului de parteneriat până la data de 1 aprilie 2015. 

RESURSE:  

 umane: cadre didactice şi elevi de la cât mai multe grădiniţe şi şcoli din ţară  

 de timp:   – trimiterea lucrărilor: 1 – 24 februarie 2015 

                – centralizarea lucrărilor și organizarea expoziției: 25 – 27 februarie 

                –  desfăşurarea concursului: 28 februarie 2015 

                – trimiterea diplomelor: 10 martie – 1 aprilie 2015  

PROMOVARE:  

 locală: afişe, presa locală, prin invitaţii la expoziţie, prin 

intermediul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

 naţională: site-ul www.didactic.ro, www.educatoarea.ro și pe Facebook 

 

 

FINALITĂŢI: 

 expoziţie; 

 diplome de participare pentru cadrele didactice şi diplome pentru copiii câştigători; 

PERSOANE  DE CONTACT:   

Director- Maria Mesaroș-tel.0749255500  e-mail gradinita12zalau@yahoo.com 

prof. Cristina Bertean-tel.0741590058  e-mail daniel_bertean76@yahoo.com 

Ed. Maria Sălăjan-tel.0762587688  

prof. Sorina Mărcuș-tel.0745256021 e-mail sorinamarcus@yahoo.com 

 

  

    

http://www.didactic.ro/
mailto:daniel_bertean76@yahoo.com
mailto:0745256021%20e-mail%20sorinamarcus@yahoo.com


 

 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat astăzi, ..................................... 

    Părţile contractante: 

A) GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 12, ZALĂU, Str. Gheorghe Lazăr, nr.2, Judeţul  Sălaj, reprezentată 

prin  Director, Maria Mesaroș și 

B) GRĂDINIŢA/(ŞCOALA)….………………………….…………………………………………... 

reprezentată prin Director ….………………………….………… şi ed./inst./prof.…………….……… 

……………………………………………………………… în calitate de Partener. 

 

    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 Concursul Naţional 

de creaţie  „ În lumea necuvântătoarelor de pretutindeni “. 

 

Grup ţintă:  preşcolarii şi şcolarii claselor pregătitoare din ţară. 

 

 Obligaţiile părţilor: 

 A) Aplicantul se obligă: 

 - să informeze grădiniţele despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi şcolarilor participanţi; 

- să distribuie diplomele de participare copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare; 

B)Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să înscrie copiii în concurs; 

- să respecte regulamentul concursului; 

- să distribuie preşcolarilor participanţi diplomele obţinute; 

- să permită copiilor să-şi expună liber creativitatea fără intervenţia educatorului. 

 

Durata acordului: 

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

pe perioada anului şcolar 2014 – 2015. 

 

         Cauzele finale ale acordului: 

         Concursul Naţional de creaţie „ În lumea necuvântătoarelor de pretutindeni ” face parte din 

categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de 

învăţământ din ţară. 

                                                                                                      

Grădinița cu PP.nr 12 Zalău 

Str.Gheorghe Lazăr, nr 2 

Nr telefon:0260/614164 

Director- Maria Mesaroș 

Şcoala/Grădiniţa………………… 

Adresa…………………………… 

Director-…………………………. 



 

 
                                    FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

   CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE 

EDIȚIA II 

„În lumea necuvântĂtoarelor de pretutindeni “ 

Februarie 2015 

  

Numele şi prenumele cadrului didactic: …………………………………………………………… 

 Specialitatea: …………….................................................................................................................          

 Unitatea de învăţământ: .................................................................................................................... 

 Adresa unde se vor trimite plicurile cu diplomele: stradă, număr, localitate, judeţ, cod: 

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

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

            Telefon cadru didactic: ..................................................................................................................... 

 Adresa e-mail cadru didactic: ........................................................................................................... 

Elevi participanţi: ............................................................................................................................. 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Grupa/Clasa Secţiunea 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

 

                                                                                 Cadru didactic îndrumător, 

 


