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PROIECTUL 

„COPILĂRIA – O LUME FERMECATĂ”  
CONCURS REGIONAL 

EDIȚIA a XI-a 

 

 
 

APLICANT: 

 UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLOREA BOGDAN” REGHIN 

                 Str.Pomilor, Nr. 20, Reghin 

                 Tel./Fax/:0265511937 

     E-mail:  gimnfloreabogdan@yahoo.com 
 

PARTENERI: 
 BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „PETRU MAIOR” REGHIN 

 CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ „EUGEN NICOARĂ” REGHIN 

 CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 3 SAM REGHIN 

      

                      Avizat,   

Inspector educativ, ISJ  Mureş 

  NIȚULESCU DIANA ANCA 
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CCAALLEENNDDAARRUULL  AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢIILLOORR  
EEDDUUCCAATTIIVVEE  EEXXTTRRAAŞŞCCOOLLAARREE  
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REGULAMENT DE ORGANIZARE 

CONCURS REGIONAL 

„COPILĂRIA – O LUME FERMECATĂ” 

                                            EDIŢIA  a XI –a,  IUNIE 2021 

 

                    Avizat,                                                                                                   Avizat,  

Inspector educativ, ISJ  Mureş                                                                              Director, 

NIȚULESCU DIANA ANCA                       prof. BOARIU CAMELIA   

 

 Concursul regional „COPILĂRIA – O LUME FERMECATĂ”, aflat la a noua ediţie, avizat de 

MECS........................, este un concurs de creaţii plastice (colaje, picturi, desene pe calculator), iniţiat de un 

colectiv de cadre didactice de la Şcoala Gimnazială „Florea Bogdan"  Reghin şi este destinat elevilor din 

învățământul preșcolar, primar şi gimnazial din ţară și străinătate, inclusiv elevilor cu nevoi speciale. 

 Concursul se desfășoară on-line,fără participareadirectă a celor implicați.  

              Perioada de înscriere şi trimitere a lucrărilor este 10-21 mai 2021. 

            SECŢIUNI 

I. Desene, picturi 

Înv. preșcolar 

Ciclul primar 

Ciclul gimnazial 

II. Colaje 

Înv. preșcolar 

Ciclul primar 

Ciclul gimnazial 

III. Desene pe calculator 
Ciclul primar 

Ciclul gimnazial 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

       Lucrările de la secţiunea I pot fi efectuate în tehnica preferată de elev (creioane colorate, acuarelă, etc). 

        Lucrările de la secţiunea II, pot fi realizate din diferite tipuri de materiale, studiate la disciplinele 

Educaţie tehnologică şi Abilităţi practice. 

        Lucrările de la secţiunea I şi II  vor avea dimensiunea unei coli A4 şi vor avea în partea dreaptă jos, o 

etichetă pe care se va scrie: 

1. Titlul lucrării 

2. Numele şi prenumele elevului 

3. Clasa 

4. Şcoala şi localitatea 

5. Îndrumătorul lucrării (nume, prenume) 

Lucrările pentru cele două secţiuni (maxim 5/cadru didactic) se vor trimite în format electronic  

(scanate sau poză), pe adresa de e-mail halati.concurs@yahoo.com, cu menţiunea: pentru Concursul 

Regional „Copilăria – o lume fermecată”, împreună cu fişa de înscriere și parteneriatul ( scanate). 

Lucrările de la secţiunea III pot fi realizate în editorul de imagini Paint, respectând tema dată şi se 

trimit în format electronic, împreună cu fişa de înscriere și parteneriatul (scanat), pe adresa de e-mail 

halati.concurs@yahoo.com, cu menţiunea: pentru Concursul Regional „Copilăria – o lume fermecată”. 

Toate lucrările vor fi însoţite de datele de identificare (vezi paragraful de mai sus).  

Expoziţia se va realiza la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „FLOREA BOGDAN”  REGHIN. 

Pentru fiecare secţiune se vor acorda premii şi menţiuni, diplome de participare tuturor elevilor 

participanţi şi cadrelor didactice coordonatoare. 
Termenul limită de trimitere al lucrărilor este 21 mai 2021. 

Jurizarea lucrărilor se va face în ziua de 28 mai 2021, iar diplomele se vor trimite în format electronic. 

Juriul va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate, reprezentanţi ai partenerilor şi ai elevilor. 

NU SE PERCEPE TAXĂ! 

Persoane de contact:  

 Prof. înv. prim. Pescăruș Daniela, tel.0746186002 

 Prof. înv. prim. Borca Florina, tel. 0741767284 
adresa de e-mail: halaţi.concurs@yahoo.com  

mailto:halati.concurs@yahoo.com
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În aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Notificării 

M.E.N./D.G.I.P. nr. 44418/4.12.2000, a Adresei M.E.C.T./D.G.A.E. nr. 42566/12.12.2002, a precizărilor 

M.Ed.C./M.E.C.T.S. nr. 42207/4.10.2005, nr. 30180/04.04.2006 şi nr. 50470/3.11.2010, a notificărilor ulterioare în 

vigoare, se încheie prezentul 

 

 

 

Protocol de colaborare 
 
 

I. COLABORATORII 

1.ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLOREA BOGDAN”cu sediul în localitatea REGHIN str. 

POMILOR nr. 20, telefon 0265511657, fax 0265511657, judeţul MUREŞ, reprezentată prin prof. 

BOARIU CAMELIA, având funcţia de director și coordonatori prof. Halați Maria, prof. înv. primar 

Borca Florina și prof. înv. primar Marin Mariana, prof. înv. primar Pescăruș Daniela, în calitate de 

aplicant. 

 

2.ȘCOALA.................................................................................., având sediul în localitatea 

........................................, str. ....................................... nr.........., prin dl./d-na 

......................................................., având funcţia de director, 

și......................................................................................................................în calitate de partener. 

 

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze în vederea desfășurării activităților 

extracurriculare cuprinse în cadrul proiectului „Copilǎria - o lume fermecatǎ”. 

 

III. DURATA COLABORĂRII 

Prezentul protocol se încheie pentru perioada 2020-2021 şi se prelungeşte, prin acordul 

părţilor, cu clauze de revizuire, după caz.  

 

IV. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII 

 În cadrul parteneriatului, ŞCOALA GIMNAZIALǍ „FLOREA BOGDAN”  şi Școala 

..................................................................................  se obligă să menţină o legătură permanentă cu 

şcoala parteneră, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce eficiente şi 

loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate de oricare dintre parteneri: 

a. să respecte legislaţia şcolară în vigoare atunci când demarează acţiuni educative în unităţile 

de învăţământ partenere; 

b. să ofere acces în unitatea de învăţământ personalului desemnat de unitatea de învăţământ 

parteneră pentru activităţile specifice menţionate în prezentul protocol. 

 

 

 

 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLOREA BOGDAN 

LOC. REGHIN  JUD. MUREȘ 

STR. POMILOR  NR. 20  TEL. 0265511937 

EMAIL gimnfloreabogdan@yahoo.com 

DIRECTOR: PROF. BOARIU CAMELIA 

 

NR.........../.......................... 

 

 
ȘCOALA ................................................................. 

LOC. ........................ JUD. .................................. 

STR. .........................NR. ..........TEL. ....................... 

EMAIL................................................................................ 

DIRECTOR. ....................................................................... 

 

NR. ............./.......................... 
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V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

Unitatea de învățământ coordonatoare se  obligă:  

 Să distribuie regulamentul şcolilor partenere. 

 Să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor. 

 Să asigure jurizarea lucrărilor. 

 Să respecte termenele de desfăşurare a  concursului. 

 Să emită şi să distribuie diplomele elevilor participanţi. 

 Să mediatizeze rezultatele concursului. 

           Unitatea de învățământ se obligă: 

 Să înscrie elevii în concurs. 

 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor. 

 Să respecte regulamentul de desfăşurare a  concursului. 

 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare. 

 Să distribuie elevilor participanţi diplomele  obţinute. 

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

concursului. 

 

VI. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII 

Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării: 

a. hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris; 

b. cazul de forţă majoră; 

c. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea lezată poate cere 

rezilierea unilaterală a acestuia. 

 

VII. ALTE CLAUZE ALE DESFĂŞURĂRII COLABORĂRII 

Comunicările între colaboratori, privitor la modul de desfăşurare a colaborării, se efectuează 

în scris sau prin corespondenţă electronică 

 

VIII. DISPOZIȚII FINALE 

Eventualele litigii apărute în executarea prezentului protocol de colaborare, se vor soluţiona 

pe cale amiabilă sau, dacă altfel nu este posibil, în instanţă. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de colaborare în 2 (două) exemplare, câte 

un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială „Florea Bogdan”  Școala .................................................... 

                  Director        Director, 

        prof.Boariu Camelia        

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

  


