
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA 

INSPECTOR GENERAL, 

PROF.MARCELA DĂRĂMUŞ 

 

 

 

NR___________/_________________ 

GRĂDINIŢA CU P.P. „DUMBRAVA 

MINUNATĂ”ALBA IULIA 

DIRECTOR,  

PROF.ÎNV.PREŞC. AURORA HĂJMĂŞAN 

 

 

NR_________/_________________ 

LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA”ALBA 

IULIA 

DIRECTOR, 

PROF.STELIAN FERARU 

 

 

NR___________/_________________ 
 

CENTRUL CULTURAL „AUGUSTIN BENA”ALBA 

IULIA 

DIRECTOR,  

PROF.ALEXANDRU PAL 

 

 

NR___________/_________________ 

 



Scopul proiectului: 

Afirmarea şi stimularea potenţialului creativ al 

preşcolarilor şi prin intermediul artelor plastice/practice; 

“Tabloul primăverii” 

INIŢIATORI:  Grădiniţa cu program prelungit „Dumbrava minunată”Alba Iulia 

COORDONATORI  PROIECT: Hăjmăşan Aurora, Schiau Iulia Mihaela, Nicola Nicoleta 

Alina 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 

Apalaghiei Cristina 

Todea Daiana Elisabeta 

Comănici Ana  

Geogean Viorica 

Cristea Alina 

Jitaru Ioana Anca 

Bîldea Ioana 

Moiceanu Ramona 

 

Mureşan Elena Claudia 

Nica Amalia 

Oprişa Ofelia 

Oţoiu Floare 

Popa Aura Elena 

Popa Rodica Luţa 

Popa Liana Maria 

 

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

1. Titlul proiectului :,, Tabloul primăverii ”  

2. Tipul activității principale din cadrul proiectului: Concurs judeţean de creaţie 

plastică 

 3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul estetic-creativ 

 Concursul din cadrul proiectului “Tabloul primăverii ”   se va desfăşura pe mai multe 

etape, finalizate cu organizarea unor expoziţii, conform secţiunii: 

A. Secţiunea I:  Pictură   

B. Secţiunea II:Colaj  

              Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere pe SUPORT 

NECONVENŢIONAL –MATERIALE RECICLABILE  ( LEMN ŞI PIATRA) 

încadrându-se în tema specificată. 



 Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări , care să fie 

realizate de preşcolari, NU SE ADMIT LUCRĂRI REALIZATE DE CADRE 

DIDACTICE. 

Pe spatele lucrării, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele:  

 

 

 

 

 

             Într-un plic A4 sau  în coletul cu lucrări se vor pune:  

- fişa de înscriere (anexată mai jos) 

- acordul de parteneriat completat în 1 exemplar , ştampilat şi semnat de directorul 

instituţiei, specificându-se numele cadrului didactic participant pe acord 

- lucrările copiilor etichetate pe spate 

4.Impactul educativ estimat asupra grupului țintă. 

- Descoperirea elevilor cu aptitudini artistico- plastice; 

- Dezvoltarea potenţialului artistic-creativ al elevilor 

-  

A. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 
Motto: „ Toţi copiii se nasc artişti, problema este de a rămâne  artişti când cresc.” – Pablo 

Picasso 

A.1.     Argument 

Vestitorii primăverii bat la geam…Noi toţi, emoţionaţi, dechidem fereastra ca să 

primim mângâierea călduţă a soarelui de primavară. Zâmbim şi ne bucurăm, iar pe ea, 

primăvara, ,,o poftim” în grădiniţa noastră şi pe voi toţi o dată cu ea. 

 Primăvara reuşeşte întotdeauna să trezească în sufletul nostru bucurii şi emoţii 

deosebite, iar evenimentele specifice primăverii oferă copiilor posibilitatea de a percepe 

atmosfera deosebită a acestora. 

 Încercând să înţelegem acest festin al primăverii, privind cu atenţie acest spectacol al 

naturii, această impresionantă dovadă de sensibilitate şi frumos, ne gândim că uneori ar fi 

benefic să ne exprimăm gândurile prin intermediul artei. Să redăm, aşadar, culorile primăverii 

oferind posibilitatea micilor artişti de a da frâu liber imaginaţiei creatoare şi artistice prin 

intermediul culorii şi penelului. 

A.2. Scopul proiectului: 

Titlul lucrării : 

Numele şi prenumele copilului: 

Grupa: 

Grădiniţa:  

Localitatea: 

Judeţul: 

Îndrumător: 

Adresa de e-mail: 

 



            Afirmarea şi stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor şi şcolarilor prin 

intermediul artelor plastice. 

A.3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Participarea efectivă şi afectivă a copiilor la activităţile proiectului; 

 Desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice care să reȋnvie ȋn sufletul celor 

implicaţi bucuria sosirii primăverii; 

 Stimularea potenţialului artistic – creativ al copiilor; 

 Cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţile extracurriculare; 

 

A.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 

- copiilor  preşcolari; 

A.5. Beneficiarii direcți și indirecți: 

     - preşcolarii din Grădiniţa cu P.P. „Dumbrava Minunată” Alba Iulia; 

     - preşcolarii participanţi de la grădiniţele din judeţ; 

      - comunitatea locală; 

      - parinţii preşcolarilor  

      - copiii preocupaţi la dezvoltarea personala 

A.6. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

Februarie 2018 Trimiterea invitaţiilor şi a fişelor de 

înscriere de către organizatori  

G.P.P. „Dumbrava 

minunată „Alba Iulia 

-Grădiniţe partenere 

Martie-Aprilie 2018 Realizarea lucrarilor de către copii Grădiniţe partenere 

20 Aprilie 2018 Data finală de trimitere a lucrărilor, 

parteneriate şi centralizarea înscrierilor 

G.P.P „Dumbrava 

Minunată” 

27  Aprilie  2018 Expoziţie şi jurizarea lucrărilor G.P.P „Dumbrava 

Minunată” 

Mai  2018 Editarea şi trimiterea diplomelor G.P.P „Dumbrava 

minunată”  

Grădiniţe partenere 



A.7. Durata proiectului: 

       Februarie 2018- Iunie 2018 

Creaţiile plastice, colajele, vor fi expuse, selectate şi jurizate, ţinând cont de următorii 

indicatori de evaluare: 

           - respectarea temei (20 puncte); 

           - creativitate, originalitate (nu se admit lucrări realizate de cadrele didactice) (20 

puncte); 

           - utilizarea în realizarea colajului a unor materiale cât mai diverse (20 puncte); 

           - utilizarea expresiilor artistice (20 puncte ); 

           - acurateţea lucrării (20 puncte). 

Colajele, picturile vor fi selectate ţinând cont de indicatorii de evaluare stabiliţi. 

Lucrările cele mai bune vor fi premiate cu diplome cu premiul I, II, III. 

 Jurizarea lucrărilor se va face în 27.04.2018  de către o echipa de cadre didactice şi 

un profesor de specialitate de la unităţile partenere, urmărindu-se imaginaţia, creativitatea şi 

originalitatea preşcolarilor. Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi diplome de 

participare pentru fiecare preşcolar participant. 

     Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea şi îndrumarea 

copiilor, vor primi diplome de participare. 

     Diplomele cadrelor didactice  vor fi expediate pe adresele de e-mail. 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE 

 

 

 

 

 

 

Iunie  2018 Editarea raportului 

Comunicat de presa 

G.P.P „Dumbrava 

minunată”Alba Iulia  



Grădiniţa cu Program Prelungit “Dumbrava 

Minunată”  

Str. George Bariţiu, nr 8,  

Loc. Alba Iulia, jud. Alba 

Director, prof Hăjmăşan Aurora 

Nr_______________/______________________ 

Grădiniţa________________________________ 

Str___________________nr_________________ 

Loc__________________jud_________________ 

Director, _________________________________ 

Nr______________/________________________ 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

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

Părţile contractante: 

GRĂDINIŢA CU P.P “Dumbrava Minunată” Alba Iulia , reprezentată prin  director, prof. 

Hăjmăşan Aurora în calitate de Initiator. 

GRĂDINIŢA 

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

reprezentată prin Director………………………………………………………….…………………… 

şi ……………………………………………………………………………………... în calitate de 

Partener. 

2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre iniţiator  şi 

partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant 

prin proiectul Concurs judetean de creaţie plastică  “TABLOUL PRIMĂVERII ” 

3. Grup ţintă:   preşcolari 

4. Obligaţiile părţilor: 

 A) Iniţiatorul se obligă: 

 - să informeze grădiniţele despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor, 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să  emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor participanţi ; 

- să distribuie diplomele  cadrelor didactice îndrumătoare; 

- să distribuie diplomele preşcolarilor participanţi; 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în grădiniţă/scoala; 



- să selecteze lucrările preşcolarilor participanţi la concurs; 

- 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: 

Prezentul contract se ȋncheie ȋn 2 exemplare, cȃte unul pentru fiecare parte și este valabil ȋn 

anul școlar 2017-2018 de la data semnării acestuia . 

6. Clauze finale ale acordului: 

- Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata desfășurării proiectului. 

- Concursul judetean de Creaţie  „ TABLOUL PRIMĂVERII ”  face parte din 

categoria activităţilor extracurriculare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare 

între instituţiile de învăţământ din diverse judete. 

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR,                                 PARTENER, 

 

Grădiniţa cu program prelungit  

„Dumbrava minunată”Alba Iulia 

Director, 

Prof. Hăjmăşan Aurora 
 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENT CONCURS JUDEȚEAN 

,,TABLOUL PRIMĂVERII  ”  

–EDIȚIA a III a – APRILIE 2018 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE : 

A. CONCURSUL JUDEŢERAN ,,Tabloul primăverii”  se adresează copiilor preşcolari  

B. SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

A.Secţiunea I:  Pictură - pictură pe bucăţi/felii de lemn , piatră; 

B. Secţiunea II:Colaj - colaje sau mixte (orice tehnică), mici decoraţiuni, din materiale 

diverse, inclusiv reciclabile, pe bucăţi/felii de lemn, piatră; 

Ambele secţiuni au ca temă principală “MAGIA PRIMĂVERII” ca anotimp al 

renaşterii, cu flori, insecte, jocuri de primăvară.  

C. ÎNSCRIEREA se va face pe baza unei FIŞE DE ÎNSCRIERE, aflată în anexă, până la 

data de 20 aprilie 2018 

 Fişa de înscriere va fi trimisă obligatoriu pe email pe adresa- nalinanna@yahoo.com  

 Cadrele didactice pot participa cu lucrările a maxim 3 preşcolar (nivel I sau II). 

 Preşcolarilor  li se vor acorda diplome cu  premiul I, II, III, menţiune sau diplome de 

participare. 

 Participanţii vor primi diplomele  prin e-mail, la adresa menționată în fișa de 

înscriere, până la începutul lunii iunie. 

 Lucrările vor avea în colţul din dreapta jos (pe spate)  eticheta din Anexa II 

 În plicul (coletul) cu lucrările copiilor se adaugă Fişa de înscriere din Anexa I 

+Acordul de parteneriat semnat şi stampilat de directorul unităţii. 

  Lucrările expediate nu se returnează. 

Evaluarea va fi realizată de către o comisie de evaluare ce va fi constituită din inspector de 

specialitate ,  cadre didactice  din  grădiniţă şi profesor specialist. Lucrările vor fi jurizate 

ţinându-se seama de următoarele criterii: 

- respectarea temei (20 puncte); 

- creativitate, originalitate (nu se admit lucrări realizate de cadrele didactice, 

lucrările realizate de cadrele didactice nu vor fi luate în considerare) (20 

puncte); 

- utilizarea a unor materiale cât mai diverse în realizarea colajului (20 puncte); 

- utilizarea expresiilor artistice (20 puncte ); 

- acurateţea lucrării (20 puncte). 



Descalificarea lucrărilor se va face dacă : 

-  nu sunt însoţite de fişa de înscriere; 

-  nu respectă tema propusă; 

-  se observă intervenţia adulţilor; 

Înscrierea şi primirea materialelor pentru concurs: 19.02.2018- 20. 04.2018 

- Organizarea unei expoziţii cu lucrările înscrise în concurs:  26.04.2018 

- Jurizarea lucrărilor: 27.04.2018 

- Editarea diplomelor şi avizarea lor : 30.04.2018 -14.05.2018 

- Expedierea diplomelor cu premii şi de participare prin e-mailul cadrelor didactice : 

15.05.2018 – 31.05.2018 

- Diseminarea şi evaluarea proiectului: 19.02.2018-31.06.2018. 

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE! 

 

 

 

 

 

Adresa de corespondenţă: Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” 

Str. George Bariţiu, nr.8, loc.  Alba Iulia, jud. Alba 

 

Persoană de contact 1: Dir.prof. HĂJMĂŞAN AURORA 

Tel: 0732855016 , e-mail: hajmasan.aurora@yahoo.com 

 

Persoană de contact 2: Prof.înv.preşc. NICOLA NICOLETA ALINA 

e-mail: nalinanna@yahoo.com- adresa de e-mail la care se trimit fişele de înscriere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hajmasan.aurora@yahoo.com


ANEXA 1 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

la CONCURSUL JUDEŢEAN DE CREAŢIE PLASTICĂ 

“TABLOUL PRIMĂVERII „ 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndruător: 

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

Specialitatea: 

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

Unitatea de învăţământ: 

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

Adresa e-mail cadru didactic (la care se expediază diplomele): 

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

Telefon cadru didactic: 

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

     Număr preşcolari participanţi: 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele copil Grupa Secţiunea 

1    

2    

3    

 

    

 

 

                                                      

                                                                                                 
 

 

 

 



ANEXA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul lucrării : 

Numele şi prenumele copilului: 

Grupa: 

Grădiniţa:  

Localitatea: 

Judeţul: 

Îndrumător: 

Adresa e-mail: 

 

Titlul lucrării : 

Numele şi prenumele copilului: 

Grupa: 

Grădiniţa:  

Localitatea: 

Judeţul: 

Îndrumător: 

Adresa e-mail: 

 

Titlul lucrării : 

Numele şi prenumele copilului: 

Grupa: 

Grădiniţa:  

Localitatea: 

Judeţul: 

Îndrumător: 

Adresa e-mail: 

 



DIAGRAMA GANTT  

TABLOUL PRIMAVERII 

Nr

. 

crt

. 

Obiectiv 

specific 

Activitate Lun

a 1  

Lun

a 2 

Lun

a 3 

Lun

a 4 

Lun

a 5 

Lun

a 

6 

Lun

a 

 7 

Lun

a 

 8 

Responsab

ili 

1. Initierea 

proiectului 

 

 

 

 

 

Constituirea 

unei baze de 

date cu 

participanțiil

a proiect 

        Nicola 

Nicoleta 

Alina 

  

 

 

 

 

Semnarea 

calendarului 

activitatilor 

de catre 

unitatile 

partenere in 

proiect 

        Hajmasan 

Aurora 

Unitatile 

partenere 

 

 

Semnarea 

parteneriatel

or cu 

unitatile 

participante 

la proiect-

gradinitele 

        Schiau 

Iulia 

Mihaela 

Profesorii 

participant

i 

2. 

Coordonar

ea 

proiectului  

Realizarea in 

bune conditii 

a 

activitatilor 

din proiect 

        Toate 

educatoare

le 

 

 

 

 

Realizarea 

lucrărilor 

 

        Educatoar

e 

Parteneri 



 

 

 Preşcolari 

3. 

 

Diseminar

ea 

rezultatelo

r 

proiectului 

în  unități 

preșcolare, 

într-un 

interval de 

8  luni 

Prezentarea 

rezultatelor 

in presa 

locala si 

radio 

        Radio 

Rintregire

a 

Presa 

Locala 

Nicola 

Alina 

Realizarea 

unor 

materiale 

electronice 

cu 

rezultatele 

proiectului și 

transmiterea 

acestora 

către 

profesorii 

implicați 

        Hajmasan 

Aurora 

Schiau 

Iulia 

Mihaela 

Geogean 

Viorica 

Organizarea 

unor 

evenimente 

de 

diseminare  

        Echipa de 

proiect, pe 

orașe 

Profesorii 

participanț

i 

Diseminarea  se va realiza prin promovarea concursului la TV, presa locala, albume foto pe 

site-ul grădiniţei şi pagina facebook,  pliante 
 
Coordonatori , prof. înv. preşc.  Schiau Iulia Mihaela                                              Director, Hăjmaşan Aurora 
          Prof. înv. preşc. Nicola Nicoleta Alina 


