
 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “THEODOR AMAN” 

CÂMPULUNG, JUD. ARGEȘ 

 

 

VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAȚI  
LA 

 

 

CONCURSUL JUDEŢEAN 
 

TOAMNA 
COPIILOR 

 

Ediția a II-a 
- 17 noiembrie 2017- 

 

 

 



REGULAMENT 

                            

            Şcoala Gimnazială  “Theodor Aman” Câmpulung Muscel vă invită să participaţi la 

Concursul Judeţean ,,TOAMNA COPIILOR’’,  ediţia a II-a, care va avea loc în data de  

17 noiembrie 2017. 

            Activitatea este cuprinsă în Calendarul activităţilor şcolare şi extraşcolare din 

judeţul Argeş,  Nr. 11536/13.10.2017,   poziția 13, semestrul I, anul şcolar 2017-2018. 

         ORGANIZATORI:  

Prof. înv. primar Georgeta-Mihaela  IVAȘCU  

Prof. înv. primar Iuliana CHIVEREANU 

Prof. înv. preșc. Gabriela VLĂDĂU 

Prof. Marilena Filofteia COSTESCU  

Prof. Raluca ENOIU 

 

 
              PARTICIPANȚI: elevi/copii din învăţământul primar și preșcolar din judeţ. 

DATA JURIZĂRII: 17 noiembrie 2017        

PARTICIPARE DIRECTĂ (17 noiembrie 2017) 

Concursul se desfăşoară pe următoarele secţiuni: 

Secțiunea I –participare directă (CP, I, II, III, IV ) 
Titlul activităţii: Toamna în culori (Compoziții plastice) 

Data/perioada de desfăşurare –17 noiembrie 2017 
Locul desfăşurării : Școala Gimnazială “Theodor Aman” ,Câmpulung Muscel. 

 

           Activitatea va începe la orele 13.00 și va fi de o oră pentru fiecare clasă. Elevii vor 

avea asupra lor toate materiale necesare (bloc desen A4, acuarele, pensule). În acest timp, 

elevii vor realiza lucrarea plastică dând dovadă de imaginație și răbdare. Se vor urmări itemii 

înscrişi în regulament. Vor participa maxim doi elevi din fiecare clasă. 

           Lucrările elevilor vor fi etichetate pe verso astfel: în partea dreaptă-jos, se vor trece: 

numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic 

îndrumător. 

     Vor fi descalificate lucrările: 

     -care nu respectă tema propusă; 

     -în care s-au folosit şabloane.  

 

Secțiunea a II-a -participare directă (CP, I, II, III, IV) 
Titlul activităţii: Toamna (tehnici combinate) – Compoziții aplicative 

Data/perioada de desfăşurare - 17 noiembrie 2017 
Locul desfăşurării : Școala Gimnazială “Theodor Aman” ,Câmpulung Muscel 

 

           Activitatea va începe la orele 13.00 și va fi de o oră pentru fiecare clasă. Elevii vor 

avea asupra lor toate materiale necesare (carton colorat A4, hărtie glasată, hărtie creponată, 

materiale din natură, lipici, foarfece, etc). În acest timp, elevii vor realiza compoziția 

aplicativă dând dovadă de imaginație și răbdare. Se vor urmări itemii înscrişi în regulament. 

Vor participa maxim doi elevi din fiecare clasă. 



           Lucrările elevilor vor fi etichetate pe verso astfel: în partea dreaptă-jos, se vor trece: 

numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic 

îndrumător. 

     Vor fi descalificate lucrările: 

     -care nu respectă tema propusă; 

     -în care s-au folosit şabloane.  

 

Secțiunea a III-a – participare directă (grupa mică-mijlocie, mare) 
Titlul activităţii: “Alaiul Toamnei” - Parada costumelor ECO 

Data/perioada de desfăşurare - 17 noiembrie 2017 

Locul desfăşurării: Școala Gimnazială “Theodor Aman” ,Câmpulung Muscel 

 

         Pentru participarea directă, vor participa maxim 2 echipe a câte doi preșcolari din 

fiecare grupă costumaţi în vestimentaţie legată de tema propusă. 

         Creațiile pot fi realizate din materiale reciclabile, din natură, hăinuțe vechi 

reîmprospătate, cărora li se dă o nouă întrebuințare (exemplu: dintr-un tricou vechi se 

confecționează o floare, dintr-un banner publicitar, revistă se confecținează diverse accesorii - 

o sacoșă de cumpărături sau un ghiozdănel), cât și din orice alte materiale la îndemână. 

Participanții la paradă  își  vor face prezentarea printr-un banner/afiş, poezie/cântec etc. 

         Parada va avea loc la orele 14.00. 

         Proba  este notată cu note de la 1 la 10. 

 
Se vor  urmări în mod deosebit: 

 

  - LA SECŢIUNILE I și a II-a: respectarea tematicii, originalitatea, materialele şi complexitatea 

tehnicii alese, gradul de acoperire a suportului, acurateţea lucrării.  

   - LA SECŢIUNEA a III-a: respectarea tematicii, originalitatea, materialele şi complexitatea 

tehnicii alese, calitatea exprimării. 

 Jurizarea se va realiza de către cadre didactice de specialitate. 

 Lucrările  nu se restituie. 

 Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.  

 Nu se admit contestaţii. 
 Lucrările câştigătoare vor fi expuse la Școala Gimnazială ”Theodor Aman”- Câmpulung 

Muscel. 

 Jurizarea lucrărilor elevilor  se va face în data de 17 noiembrie 2017. Numărul de 

premii I, II, III şi menţiuni pentru anul școlar 2017 – 2018 nu pot depăşi 15 % din 

numărul de concurenţi. Se va acorda doar un singur premiu I, un singur premiu II 

şi un singur premiu III, iar restul până la 15% se va completa cu menţiuni.  Se 

vor elibera adeverințe profesorilor îndrumători. Se vor acorda diplome de participare 

tuturor preșcolarilor/elevilor participanţi.   

 

 Înscrierea participanţilor: 06 noiembrie – 15 noiembrie 2017 

 Data concursului: 17 noiembrie 2017 

 Jurizarea lucrărilor: 17 noiembrie 2017 

 Expedierea diplomelor: decembrie-ianuarie 2017/2018 

             Înscrierile se fac pe baza fişei de înscriere, în perioada 06 noiembrie-15 noiembrie 

2017 prin e-mail la adresa:   

          mihaelaivascu80@yahoo.com  tel: 0745086455 sau  yuly1977@yahoo.com tel: 0752557748 

mailto:mihaelaivascu80@yahoo.com
mailto:yuly1977@yahoo.com


  Acordul de parteneriat completat va fi trimis prin e-mail împreună cu fișa de înscriere sau 

adus în ziua concursului. 

           

 

Un cadru didactic coordonator poate participa cu maxim 2 elevi/echipe la  fiecare 

secţiune/activitate. (participare directă) 

  

 

 

 

 

 

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE ! 

 

VĂ AȘTEPTĂM CU MARE DRAG! 

 

 

 

 

 

      DIRECTOR,                                                          RESPONSABIL DE PROIECT, 

 

Prof. Costescu Marilena Filofteia                     Prof. înv. primar Ivașcu Georgeta-Mihaela 

                                                                                    Prof. înv. primar Chivereanu Iuliana 

                                                                                      Prof. înv. preșc. Vlădău Gabriela                   
                                                                                       

                                                                                      Prof. Costescu Marilena Filofteia    

                                                                                         

                                                                                                 Prof. Enoiu Raluca 

 

 

 

 

 

 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

TOAMNA COPIILOR 

EDIŢIA a II-a 

 

Încheiat astăzi.......................................................... 

1.PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

          A. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „THEODOR AMAN” din Câmpulung Muscel  

reprezentată prin: prof. Costescu Marilena Filofteia în calitate de director și prof. înv. primar 

Ivașcu Georgeta-Mihaela, prof. înv. primar Chivereanu Iuliana, prof. înv. preșc. Vlădău 

Gabriela, prof. Costescu Marilena Filofteia, prof. Enoiu Raluca în calitate de coordonatori. 

         B...................................................................................................................................., 

str................................................nr........,localitatea................................................................., 

judeţul................................. prin ................................................ în calitate de director şi 

…………………………………………………………….. 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 ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ „THEODOR AMAN” din Câmpulung- Muscel, judeţul Argeş. 

3.GRUP ŢINTĂ:  preșcolari/şcolari din învăţământul primar şi cadre didactice. 

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 

 A) Aplicantul se obligă :  

 - să informeze unităţile de învăţământ despre organizarea concursului; 

- să organizeze concursul; 

- 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 însoţească elevii în ziua concursului la şcoala organizatoare; 



- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

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

concursului. 

5. DURATA ACORDULUI: 

 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada 

semestrului I al anului şcolar 2017 – 2018. 

 

6. CLAUZE FINALE ALE ACORDULUI: 

Concursul  judeţean de creatie artistico-plastică:”TOAMNA COPIILOR “ EDIŢIA 

a II-a face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de 

colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţul Argeş. 

 

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “THEODOR AMAN”                Şcoala...................................... 

Câmpulung Muscel, jud. Argeş                   ..............................................................                 

           

    

           DIRECTOR,                                                                             DIRECTOR,   

 prof. COSTESCU MARILENA FILOFTEIA                                

 

 

 

RESPONSABIL DE PROIECT, 

Prof. înv. primar Ivașcu Georgeta-Mihaela 

Prof. înv. primar Chivereanu Iuliana 

Prof. înv. preșc. Vlădău Gabriela                   
                                                                                       

Prof. Costescu Marilena Filofteia    

                                                                                         

Prof. Enoiu Raluca 

 

 

 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ 

 

 

Fişă de înscriere 

TOAMNA COPIILOR 

EDIŢIA a II-a 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

 

ADRESA: 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: 

 

CLASA: 

 

ADRESA PERSONALĂ DE E-MAIL: 

 

NR. TEL.: 

 

TABEL NOMINAL CU PREȘCOLARII/ELEVII   ÎNSCRIŞI  LA CONCURS 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE  ŞI PRENUMELE 

PREȘCOLARULUI/ELEVULUI 

CLASA SECŢIUNEA 

  

 

  

 

    

    

    

    

    

 


