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Aprobat,  

                        Inspector Școlar General ISJ Dolj, 

                                                                                               Prof. Leontina-Monica Sună 

 

 

 

 

 

INVITATIE 
 

REGULAMENTUL  

CONCURSULUI   JUDEŢEAN  

,,ION ȚUCULESCU” 

1. Condiţii generale 

  Concursul se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar pasionaţi de cunoașterea 

speciilor de plante și animale protejate de lege, pe cale de dispariție, dornici de a-și exprima 

sentimentele prin artă.  

A. Coordonator: 

Prof. Ostroveanu Cătălin Florian 

B. Unitatea școlară organizatoare: Școala Gimnazială ”Nicolae Romanescu” Craiova 

Director, prof. Tudorache Tudor 

Director adj., prof. Gavrilă Cristina 

C. Parteneri :  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj , 

Asociația ” Nicolae Romanescu ” Craiova 

 LICEUL “ VOLTAIRE” Craiova 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ Ion Tuculescu” Craiova. 

 

Obiectivele concursului 

- sa stimuleze procesul creativ artistic . 

- să conştientizeze necesitatea dezvoltarii creativitatii prin arta; 

- să dovedească un comportament deschis, atent, tolerant, civilizat; 

- să dobândească sentimente de respect faţă de valorile artistice  

Condiţii de participare:  

 
• Concursul se adresează tuturor copiilor pasionaţi de  artă, de cunoașterea  

din învățământul  primar, gimnazial și liceal;  

• Concurs cu activitate de participare a elevilor ,  

• Lucrările sunt executate în carul activitați ,  

• Materialele necesare executări lucărilor sunt aduse de participanți , 

• Lucrările se vor încadra în tematica concursului, următoarele secțiuni 

I. Clasele  III - IV  ~ pictura , culori de apa ; 

II. Clasele  V - VI  ~ grafică sau pictura  

III. Clasele  VII - VIII  ~ grafică sau pictura  

IV. Clasele  IX - X  ~ grafică sau  pictura  
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Perioada şi locul desfăşurării  
 

➢ Fiecare scoala  pote sa  participe la concurs cu un numar de maxim 4 elevi / categorie , 

anuntati prin lista nominala , pîna la termenul limita stabilit  - 03.05.2018 

La SCOALA GIMNAZIALĂ ,, NICOLAE ROMANESCU,, CRAIOVA 

LOCALUL ,,A,, str. Caracal, nr. 81 ;  

Sau   E-mail : catalin.ostroveanu@scoalaromanescu.ro 

➢ Realizarea lucrărilor: 05.05.2018 , in intervalul orar   9:00 – 11:00 

➢ Jurizarea lucrărilor - 05.05.2018 , in intervalul orar   11:00 – 12:00 

➢ Premierea  - - 05.05.2018 , in intervalul orar   12:00 – 13:00 

➢ LOCUL DE DESFĂȘURARE :  

SCOALA GIMNAZIALĂ ,, NICOLAE ROMANESCU,, CRAIOVA 

LOCALUL ,,B ,,  - STR. Vantului , nr. 3  

 

• Jurizarea va fi realizată de o comisie formată din 3 profesori  de educație plastică. 

 

• Premii: Pentru fiecare secţiune propusă se vor acorda Premii I, II , III, Menţiune și Premiul 

Special,  

• Dispoziţii finale: 

o Nu se percepe taxă de participare  

Înscrierea la concurs se va face conform datelor din regulament, pe baza unui tabel nominal 

trimis în 2 exemplare și vizat de conducerea unităţii şcolare participante conform  Anexei 2  

  Acordul de parteneriat va fi trimis in dublu exemplar (Anexa 3).  

 Lucrările nu vor fi returnate, iar diplomele se vor trimite in maxim 60 de zile. 

  Persoane de contact :      Ostroveanu Catalin Florian,   profesor Educatie Plastică,  

tel. 0767593902,        E-mail : catalin.ostroveanu@scoalaromanescu.ro 

 

Coordonatori, 

Prof. Ostroveanu Catalin Florian,  

 

Director,        

Prof. Tudorache Tudor       
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Unitatea scolară …………………………….                                                                            ANEXA 2 

Adresa ………………………………………. 

Tel/Fax………………………………………. 

Nr. ……… din ……………………………… 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  

LA CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ 

,, Ion Tuculescu ,,  editia a VIa 
 

Unitatea de învăţământ: ____________________________________________ 

Localitatea/judeţul: ________________________________________________ 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: _______________________  

________________________________________________________________ 

Specialitatea: _____________________________________________________ 

Adresa:  _________________________________________________________ 

Telefon/e-mail: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Prof. coordonator,  

        ………………………………… 

 

Director,  

………………………………………. 

 

Nr.  

crt. 

Numele şi  prenumele  

Elevului 

Clasa/Vârsta 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
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ANEXA 3  
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Romanescu’’ Craiova                        ……………………………………………… 

         (unitatea şcolară ) 

Nr……/……………..                                                                          Nr……./…………  

              

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA 

 

ACORD  DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

în cadrul proiectului educaţional  
Concursul judeţean ,, ION ȚUCULESCU” 

 
Încheiat azi,………………………….…între următoarele instituţii : 

  APLICANT: 

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE ROMANESCU” cu sediul în localitatea Craiova, Str. 

Caracal Nr.81, Tel: 0251 310112 /0351 801824 /0251 524675, Fax: 0251 310112 / 0351 801825, 

reprezentată prin prof. TUDORAGHE TUDOR, în calitate de director şi profesorii: 

OSTROVEANU CATALIN FLORIAN , în calitate de coordonatori şi 

PARTENER:  
2.  Unitatea ……………………………………………………………………….. cu sediul în 

localitatea ………………………………………………………………………………………, 

Tel./Fax……………… reprezentat prin prof. ……………………………… , în calitate de director ,  

si ………………………………………………………………………………………………… 

Prezentul parteneriat s-a convenit a fi încheiat având în vedere următoarele condiţii: 
✓ Respectând Legea Învăţământului, Statutul personalului didactic şi Regulamentul de organizare al 

instituţiilor implicate; 

✓ Punând în practică recomandările M.E.C. (H.G.R nr. 609/1997) privind aplicarea programului de 

parteneriat educaţional; 

✓ Urmărind menţinerea şi creşterea prestigiului instituţiilor de învăţământ implicate; 

✓ Ținând cont de potenţialul educativ al învăţământului extraşcolar, informal sau de timp liber şi de nevoile 

de a întări relaţiile dintre educaţia şcolară şi cea extraşcolară în scopul modelării personalităţii elevilor şi 

eficientizării procesului instructiv-educativ. 

Obiectivele acestui parteneriat educaţional sunt : 
✓ Formarea si dezvoltarea simţului estetic la copii; 

✓ Cunoașterea tipurilor de materiale și utilizarea lor în scop artistic; 

✓ Stimularea creativității prin redarea frumuseţii naturii, a plantelor și animalelor prin diferite tehnici 

artistice (desen, colaj); 

✓ Dezvoltarea spiritului de colaborare dintre elevi, prin lucrul în echipă. 

Durata parteneriatului: anul şcolar 2017-2018 

În funcţie de rezultatele obţinute, prezentul contract de parteneriat educaţional poate fi prelungit prin 

acordul comun exprimat în scris al ambelor părţi. 

Drept care s-a încheiat prezentul contract câte un exemplar  pentru fiecare în parte.  

 

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Romanescu’’Craiova             ………………………………. 

   

DIRECTOR,                                             DIRECTOR,  

 

prof. TUDORACHE TUDOR              prof. ……………………………………..                                     


