
 

   

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 
     ARGUMENT 

 

Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, de împăcare sufletească, Lumina sfântă din 

noaptea Învierii Mântuitorului călăuzindu-ne spre o viata mai bună, lipsită de griji.  

În fiecare an sărbătorim Paştele, însă de fiecare dată ne bucurăm de venirea lui 

ca şi când ar fi prima oară. Copiii sunt cei care sunt cei mai entuziasmaţi de sosirea 

Paştelui pentru că ei, cu această ocazie, se pot bucura de pictatul ouălor, de desene si alte 

activități specifice acestei sărbători. 

Școala Gimnazială Sfântul Nicolae, din Târgu Jiu și Școala Gimnazială Nr.5 din 

Râmnicu Vâlcea  în colaborare cu Asociațiile de părinți organizează în acest an, în cadrul 

proiectului regional Târgul Floriilor, un concurs de creativitate și expoziție a lucrărilor 

realizate de elevii școlilor dar și de elevii din școlile partenere din 20 județe, pe tema 

Sărbătorilor Pascale. Cele două ediţii organizate la nivel de şcoală, o ediție la nivel 

județean, o ediție interjudețeană, una regională și ultima ediție națională s-au bucurat de 

un succes şi un impact pozitiv atât în rândul elevilor, părinţilor dar și comunității.  

 

SCOPUL PROIECTULUI 

 

 Afirmarea şi stimularea potenţialului artistico-creativ al elevilor precum şi 

promovarea produselor acestora în cadrul diferitelor activităţi extraşcolare. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

 

 Identificarea unor modele pentru viaţa spirituală şi sociala; 

 Stimularea interesului faţă de tradiţiile şi obiceiurile românilor la marile sărbători 

religioase;  

 Dezvoltarea abilităţii de cooperare şi lucrul în echipă; 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor;  

  Formarea deprinderii de a utiliza materiale şi instrumente de lucru noi în 

realizarea lucrărilor; 

 Valorificarea aptitudinilor artistice ale copiilor implicaţi în proiect. 

 

     TIPUL  CONCURSULUI : regional 

 

      EDIȚIA : a II-a  



     TEMA CONCURSULUI: ,, Târgul Floriilor” 

 SECŢIUNI: 

I. Creaţii artistico-plastice (desene, picturi, colaje inspirate de Sărbătoarea Floriilor 

și a Sfintelor Paști) – participare individuală. 

 

II. Obiecte decorativ-practice: felicitări, ornamente, rame, coșulețe pentru ouă, ouă 

decorate prin diverse tehnici (împletituri, origami, quilling etc.) – participare 

individuală, dar și colectivă (echipaj format din maximum 5 elevi).  

 

GRUP ŢINTĂ:  

 Elevi  

 Cadre didactice 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE CONCURS:  

 

         Școala Gimnazială  ”Sfântul Nicolae”, Târgu Jiu, Gorj  

 

DATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI :  28 martie 2018 

 

 La concurs se pot înscrie elevi ai claselor pregătitoare şi ai claselor I-XII. 

 Formularul de înscriere,  pentru fiecare cadru didactic ( anexa 1 ), va fi completat 

şi trimis odată cu lucrările copiilor adăugându-se un plic autoadresat si timbrat, acordul 

de parteneriat semnat şi ştampilat (anexa 2), în două exemplare.  

Un cadru didactic participă cu maximum trei lucrări, indiferent de secţiunea la 

care se înscrie. Se vor juriza numai lucrările care abordează tematica propusă.  

 

 În colţul din dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele:  

Titlul lucrării............................................................................................................. 

Numele şi prenumele elevului................................................................................. 

Clasa............................................................................................................ 

Şcoala...................................................................................................... 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.................................................      

Localitatea/Judeţul.................................................................................................. 

 

 Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III la fiecare nivel de clasă, iar 

cadrele didactice vor primi un exemplar de acord de parteneriat și adeverinţa de 

coordonator al grupului de elevi participanți la concurs. 

Toate diplomele pentru copii, adeverința cadrului didactic şi acordul de 

parteneriat semnat si ștampilat le veti primi prin poștă la adresa menționată de fiecare 

pe fişa de înscriere.  

 Perioadă înscriere : 01.02.2018 – 16.03.2018 

Trimiterea   lucrărilor  se va face o dată cu înscrierea  până la data  de  

16 martie 2018 (data poştei) pe adresa școlii (cu mențiunea: pentru Concursul Regional 

Târgul Floriilor) : 



Școala Gimnazială  ”Sfântul Nicolae” 

Str. 11 iunie 1848, nr. 56 

Târgu Jiu, jud. Gorj 

 

Va rugăm să trimiteţi obligatoriu fişa de înscriere şi on-line pe adresa de e- mail 

a concursului : targulfloriilor@gmail.com înainte de expedierea  plicului . (Plicul va 

conține: Fişa de înscriere, acordul de parteneriat semnat și ștampilat in două exemplare 

și lucrările copiilor).  

 

Nu se percepe taxă de participare! 

 

Lucrările înscrise în concurs  nu se restituie! 

 

Evaluarea lucrărilor se va face respectându-se următoarele criterii: 

Nr. 

Crt. 

Secţiunea artă plastică Punctaj Secţiunea obiecte 

decorativ-practice 

Punctaj Observații 

1 Încadrarea în tema propusă 10p Realizarea temelor 

practice de către copii 

10p Premiul I   

95 - 100p 

Premiul II   

85  -94p 

Premiul III  

 75 - 84p 

Menţiuni    

60 -74p 

2 Respectarea formatului 

lucrărilor 

5p Materiale folosite 20p 

3 Utilizarea unor tehnici 

variate de lucru (desen cu 

creioane colorate, pictură 

etc.) 

35p Tehnici utilizate 20p 

4 Originalitate în compunerea 

spaţiului plastic 

50p Originalitatea în 

realizarea lucrărilor 

50p 

 Total 100p Total 100p 

 

Persoane de contact: 

 

prof. Ciobanu Liliana - nr.telefon:0766/445006, e-mail: liliciochina@yahoo.com   

prof. Ciobanu Diana - nr.telefon: 0771/668107, e-mail: ciobanuninadiana@gmail.com 

 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN  GORJ    ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL NICOLAE"                              

                 Avizat,                                                                                Avizat,                                                                 

    INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,                                              Director,  

               Prof.  ION IȘFAN                                                Prof. SULEA VASILE ALIN                    
 

 

 

Coordonatorii proiectului , 

 

Prof. Liliana Ciobanu 

 

Prof. Diana Ciobanu     

mailto:targulfloriilor@gmail.com
mailto:liliciochina@yahoo.com
mailto:ciobanuninadiana@gmail.com


                            

Anexa 1 

 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL  REGIONAL 

 

                                     ,,TÂRGUL FLORIILOR” 

EDIŢIA a II- a  

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI  

DIDACTIC :……………………………………………………………………………… 

 

 

UNITATEA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT :…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

CLASA :..................................................... 

 

 

Email............................................................................. 

 

 

NR. TELEFON :............................................................... 

 

 

 

 

 

NR.CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE 

COPILULUI 

SECŢIUNEA ŞCOALA 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului didactic:................................................ 

 


