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Școala Gimnazială Frecăței, județ Tulcea 
 
 
 

Vǎ invitǎ sǎ participaţi la: 
 

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ 
 
 
 

TOAMNA – O LECTIE DE PICTURA DE LA NATURA 
 
 
 
 
 
 

             INSTITUȚII IMPLICATE ÎN PROIECT: 
 
 Inspectoratul Școlar Județean Tulcea 
 Scoala Gimnazialǎ Frecăței- Structură Cataloi 
 Gradiniţa P.N.Poșta 
 Primăria  Comunei Frecăței 
 Asociația CRESCENS – Centrul de zi Casa Valentin Cataloi 
  
 COORDONATORI PROIECT: 
 
 Prof.înv. primar,        Prof. înv.primar,   
  Mititelu Adriana         Aragea Daniela 
 
  
  
 Educatoare,        Institutor, 
  Băcăran Laura       Lungu Ana 
 
    
      Prof.înv. preprimar, 
        Paraschiv Silvia Ana  
 
 
 
 



  INFORMAȚII DESPRE APLICANT 
 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂȚEI – STRUCTURĂ CATALOI , sat CATALOI, com. FRECĂȚEI,  
       județ  TULCEA în parteneriat cu GRĂDINIȚA POȘTA,sat POȘTA, com. FRECĂȚEI, jud. TULCEA 
 
 Adresa completă: Sat CATALOI, str. Școlii, com FRECĂȚEI, județ TULCEA, cod 827076 
 Coordonatori de proiect: 
  Prof. înv.primar ARAGEA DANIELA- arageadaniela@yahoo.com 
  Ed. BĂCĂRAN LAURA- gest_lori@yahoo.com 
  Instit. LUNGU ANA 
  Prof.înv. preșcolar PARASCHIV SILVIA ANA – pys_99@yahoo.com 
 

 
  INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

1. Titlu proiectului: Concurs interjudetean „Toamna-o lectie de pictura de la natura” 
2. Categoria in care se incadreaza proiectul: cultural-artistic 

 
  REZUMATUL PROIECTULUI 

a) Concurs interjudetean “Toamna-o lectie de pictura de la natura” 
b) Perioada de derulare: 2013- 2016 
c) Ediția I : an școlar 2013- 2014 
d) Număr de elevi implicați: aproximativ 100 de elevi și prescolari 
e) Echipa de proiect:  

 Prof. înv.primar ARAGEA DANIELA  
 Ed. BĂCĂRAN LAURA  
 Instit. LUNGU ANA 
 Prof.înv. preprimar PARASCHIV SILVIA ANA 
 Prof. înv. primar MITITELU ADRIANA 
 Înv. GHEORGHE MARIA AGOTA 
 Prof. înv. primar DRAGULSCHI ELENA-CRISTINA 
 Prof. DUMITRACHE STELA 
 Prof. înv. preprimar LUNGU ANTONETA 

f) Grup țintă: preșcolarii și elevii claselor primare și cadrele didactice din școlile partenere 
g) Resurse:  

 UMANE :  - Responsabilii de proiect  
   - Preșcolarii și elevii 
   - Educatoare / Învățători / Profesori 
 MATERIALE:  
    -    Calculator, imprimantă, aparat foto digital 

- Materiale de lucru 
- Pliante, diplome 
- Panouri pentru expoziție 
- Spații amenajate pentru expoziții 

 
 INFORMAȚIONALE : 
 Proiectul scris 

   Evidența participanților  
   Portofoliul proiectului 
   Site-uri pe internet 
   Diplome                                                      
 



PREZENTAREA PROIECTULUI 
 
 
 
 

  ARGUMENT 
 
  Odată cu începerea anului școlar a sosit și mult așteptata, Zâna Toamna. Cu toții 
suntem încântați de bogăția și frumusețea acestui anotimp: covorul multicolor și foșnitor al 
frunzelor, aroma și gustul fructelor, dar și al legumelor- toate acestea formează o minunată 
paletă de culori.  
  Cadrele didactice din instituțiile de învățământ realizează lucrări deosebite cu 
copiii, punând accentul în mod deosebit pe  lucrările practice și creative, descoperind astfel 
talentele artistice ale copiilor. 
  Prin intermediul prezentului proiect educațional urmărim dezvoltarea și stimularea 
creativității și expresivității copiilor. 
  Copiii se întrec în a transmite mesajul acestui anotimp, trăindu-l ca nimeni  
altcineva . Este un prilej pentru ei de a se exprima prin desen, pictură, colaje. 
  Din aceste considerente vă invităm să participați la Concursul interjudețean de 
creație plastică “Toamna- o lecție de pictură de la natură”, organizat de Școala Gimnazială 
Frecăței- Structura Cataloi. 
 

Ce e toamna, dragi copii? 
Anotimp de bucurii! 

 
Frunzele se sfatuiesc 

Ce culori se potrivesc. 
Unele rosesc mirate, 

Altele-s galbui, patate. 
Aramii si visatoare, 

Se astern pe-alei, covoare! 
 

Mere-mbujorate, fine 
Stau in cosurile pline! 

N-am uitat ca in panere 
Avem struguri, nuci si pere! 

 
Toamna ninge? Toamna ploua? 

Cate-un pic din amandoua! 
Si noi toti ii spunem iara: 
Zana buna din camara! 

   (Autor anonim) 
 
 



  SCOP: 
 
 Afirmarea, cunoașterea, stimularea și valorificarea potențialului artistic al copiilor din învățământul 

preprimar și primar cu privire la capacitatea lor de a reda aspecte de toamna prin desen, pictură și 
colaj 

 
  OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 

 Stimularea creativității și imaginației copiilor prin realizarea unor materiale deosebite 
 Dezvoltarea libertății de exprimare artistico-plastică a copiilor 
 Promovarea lucrărilor realizate de către elevi 

 
 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE 
 

 Concursul se va desfășura pe secțiuni după cum urmează: 
 

 DESEN 
 PICTURĂ 
 COLAJ 

 
 Condiții referitoare la redactarea lucrărilor: 

 Creațiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, în format A4, 
respectând tema concursului 

 Fiecare lucrare a elevilor  va fi însoţită de o etichetă lipită în colţul din dreapta jos, cu 
următoarea structură: 

Numele  şi prenumele elevului/ei  
Grupa / Clasa   
Şcoala  
Cadru didactic coordonator  
Titlul lucrării  
Secţiunea la care se înscrie  
 Fiecare cadru didactic va participa cu maxim 3 lucrări indiferent de secțiunea la 
care se înscrie, taxa de participare fiind de 3 lei/ lucrare. Se vor juriza numai lucrările 
care abordează tematica propusă. Lucrările vor fi însoțite de un plic A4 timbrat(4 lei), 
autoadresat, banii pentru taxa de participare, acordul de parteneriat(Anexa 2) în două 
exemplare, semnat, ștampilat și cu număr de înregistrare și fișa de înscriere individuală( 
Anexa 1 completată cât mai citeț )  până pe 22 noiembrie 2013 (data poștei) pe adresa : 
   Școala Gimnazială Frecăței (dnei Băcăran Laura) 
   Strada Principală 
   Loc. Frecăței 
   Jud. Tulcea  cod 827075 
   Cu mențiunea : Pentru concursul “Toamna-o lecție de pictură de la 
natură ”  
 



 
          Costurile taxei de participare includ cheltuieli de realizare a diplomelor. 
 Lucrările expediate nu sunt returnabile. 
 Vor fi descalificate lucrările : 

 care nu sunt însoțite de fișa de înscriere 
 care nu respectă tema propusă 
 în care se observă intervenția adulților 

  
 6 decembrie 2013 - evaluarea; 
 Pânǎ pe 20 decembrie 2013 - trimiterea diplomelor  
 

 INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 
  Prof. înv.primar ARAGEA DANIELA- arageadaniela@yahoo.com 
  Ed. BĂCĂRAN LAURA- gest_lori@yahoo.com 
  Instit. LUNGU ANA- giorgi.moro@yahoo.com  
  Prof.înv. preșcolar PARASCHIV SILVIA ANA – pys_99@yahoo.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 1 

 
 
 
 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  
  

Concursul interjudețean de creație plastică   
,,Toamna- o lecție de pictură de la natură” 

  
  
 
 Numele și prenumele cadrului didactic: 

…………………........................................................................................................... 

 Profesia: ……………………………………………………………..................... 

 Școala………………………………………………………………….................. 

 Județul..................................................................................................................... 

 Adresa de e-mail   ................................................................................................... 
 Nr. de telefon ..........................…………................................................................ 
                    
 

  
Nr . 
crt. 

 
Numele si prenumele 

elevului 
 

 
Grupa/Clasa 

 
Secțiunea 

1.     

2.     

3.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA 2  
Școala Gimnazială Frecăței- Structura Cataloi  Școala……………………………………………… 
Loc. Frecăței, Jud. Tulcea                                                       ...................................................................................          
Nr. tel. 0240/ 548310                                                              ....................................................................................           
Nr…….din……………………...                                     Nr.......................din...................................................           
  
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
Părţile: 

1.    Școala Gimnazială Frecăței- Structura Cataloi, reprezentată de d-na Mititelu Adriana în calitate de 
director şi d-na Aragea Daniela, d-na Băcăran Laura, d-na Lungu Ana, d-na Paraschiv Silvia Ana iniţiatori ai 
concursului interjudețean de creație plastică ,,Toamna- o lecție de pictură de la natură”. 

2.  Unitatea de învăţământ………………………………………………………………….reprezentată de  
……………………………………………………... în calitate de director şi 
……………………………………în calitate de partener în cadrul Concursului național ,, Toamna- o lecție de 
pictură de la natură”. 
Art. 1 Obiectul protocolului de colaborare: 

Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopului concursului; 
Situarea elevului în centrul organizării procesului de predare-învăţare; 

Art. 2 Rolul părţilor: 
A. Rolul instituţiilor iniţiatoare: 

Mediatizarea regulamentului de organizare a concursului; 
Preluarea şi selectarea lucrărilor; 
Asigurarea spaţiului pentru expunerea lucrărilor; 
Expedierea materialelor concursului în format electronic şi a diplomelor de participare; 
Jurizarea lucrărilor  plastice de către cadre didactice de specialitate.  

B. Rolul instituţiei partenere: 
Înscrierea la proiect în timp util. 
Intocmirea lucrărilor conform regulamentului de participare. 
Expedierea materialelor pentru concurs, respectând termenul stabilit. 
Lucrările plastice se trimit prin poştă, împreună cu fişa de înscriere. 

Vor fi întocmite tabele cu participanţii la concurs, iar diploma se va trimite prin poșta, în perioada 9.12.2013- 
20.12.2013. 

     Prezentul protocol se expediază împreună cu lucrările elevilor. 
Art. 3 Dispoziţii finale: 

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de 
realizare a obiectivelor comune convenite. 

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori 
acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va 
transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. 
 

 
Scoala Gimnazialǎ Frecăței- Structură Cataloi                             Școala………………………………………….. 
          Director,                                     Director,   
 Prof.înv. primar Mititelu Adriana    ………………………………………………. 
 

 
 
 
 


