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MINISTERUL EDUCATIEI NATION ALE
INSPECTORATULSCOLARJUDETEANBACAU

Nr. MEN: .

CONCURS REGIONAL "PADUREA-AURUL VERDE AL TERREl"
Editia a V-a, AN ~COLAR 2017 - 2018

FORMULAR DE APLICATIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse in Calendarul Activitatilor Educative 2018

Proiectul va confine doar: formularul de aplicatie (scris cu TNR 12, la un rand), raportul de la editia
anterioarii (vizat de inspectorul educativ - 1 pagind + anexele), diagrama Gantt (1 pagind) si
regulamentul aprobat de inspectorul scolar general (in cazul concursurilor), in dosar de plastic cu sina,
fara folii protectoare.

Avizat,
Inspectoratul Scolar .Iudetean Bacau

INSPECTOR ~COLAR
PENTRU ACTIVITATI EXTRA~COLARE,

Prof. POPA Q-Elena

A. INFORMA Til DESPRE APLICANT 1,(-
Numele institutiei/unitatii de invatamdnt Centrul Scolar de Educatie InJluziva Nr. 1 Bacau
aplicante: Colegiul "Mihal Eminescu" Bacau
Adresa completa Str. Henri Coanda, nr. 17, Bacau, judo Bacau 1

Str. Mihai Eminescu 35, Bacau, jud. Bacau
Nr. de telefon/fax Nr. telefon/fax: 0234/552044 10234-562564
Site si adresa posta electronica E-mail: centrulscolarbc@yahoo.com

e-mail: liceumihaieminescu35@yahoo.com
Coordonator/i (nume si prenume, functie, MELINCIANU GABRIELA, profesor, Centrul Scolar de
date de contact) Educatie Incluziva Nr. 1 Bacau, mobil 0744-611697

HULEA CONSTANTINA, prof Colegiul "Mihai Eminescu"
Bacau, tel. 0788-284962

Numarul cadrelor didactice participante la 10 cadre didactice
proiect/nr. total de cadre didactice din unitate
Numarul elevilor din unitate participanti la 500 elevi
proiect
Alte programe/proiecte organizate (enumerati Proiect judetean "EcoNatura- EcoViata", 2014
mai jos max. 5 titluri de proiecte, perioada de Proiect judetean "Oameni, evenimente, fapte", 2015

desfasurare si finantatorul) Proiectjudetean"Natura, miscare, sanatate, viata" 2016
Proiectjudetean"Pretuim natura-pretuim sanatatea", 2017
Proiect LeAF"Stejarul stejari sa produca" 2014

B. INFORMATII DESPRE PROIECT
B.l.Titlul proiectului: Concurs regional "Padurea-aurul verde al Terrei=Ieditta a V-a)
B.2. Precizati tipul activitatii principale din cadrul proiectului (concurs; festival; festival-concurs;
proiect social; expozitie; tabard tematicd; scoald de vard; simpozioane doar pentru elevi): concurs.

8.3. Domeniul in care se incadreaza proiectul: (selectati un singur domeniu, considerat principal-
celelalte domenii le stergeti dinformular)

Domeniul ecologie si protectia mediului - X
B4: Editia nr.: Editia a V-a, 2018
B5: Numar participanti la proiect: 500 elevi, din toate judetele tarii
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B6: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contributie proprie/alte surse

2BOO RON 2000 RON
Contributia minima a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (conditie eliminatorie)

C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2500 caractere)
Prezentati minim urrnatoarele elemente ale proiectului dumneavoastra:

Concursul regional .Padurea - aurul verde al Terrei", (editia a V-a) 2018, cuprinde 4 sectiuni:
- Creatii artistico-plastice de tip: a) pictura/desen; b) colaje (clasele pregatitoare - clasa a II-a)
- Creatii literare tip eseu/ poezie: (clasele V - XII)
- Afise: (clasele V-VIII, IX-XII)
- PrezentariPowerPoint(max.lOslideun):(clasele V- XII))
a) Numar de elevi ~i numar de cadre didactice implicate: 500 elevi (invatarnam prescolar,

primar, gimnazial, liceal) si 100 cadre didactice din judete diferite.
b) Beneficiarii directi si indirecti:

elevii participanti la concurs, cadre didactice, parinti
c) Activitati propuse, In ordinea 'in care se vor desfasura:

1. Popularizarea proiectului, 15 noiembrie 2017- 28 februarie 2018
2. Inscrierea participantilor, 25 februarie - 06 aprilie 2018
3. Selectarea lucrarilor pentru evaluare, 11 aprilie -13 aprilie 2018
4. Evaluarea lucrarilor elevilor si desemnarea prerniantilor, 11-13 aprilie 2018
5. Realizarea Expozitiei "Padurea-aurul verde al Terrei", editia a IV-a, 13 aprilie 2018.
6. Realizarea volumului tiparit cu Iucrarile participante, 15 aprilie - 30 iunie 2018

d) Descrierea activitatii principale (faza regionala/interjudeteana) - 11-13 aprilie 2018
- jurizarea va fi realizata la Colegiul "Mihai Erninescu" Bacau, de catre membrii juriului; lucrarile
participante vor fi selectate pentru fiecare sectiune, pe cele patru grupe de varsta; eliminarea lucrarilor
care nu respecta tema concursului;
- aranjarea lucrarile participante pe grupe/categorii de varsta: primar si gimnazial, liceal; selectarea
lucrarilor, de catre juriu, conform cerintelor formulate In Regulamentul de organizare; evaluarea si
premierea lucrarilor; inmanarea diplomelor participantilor la concurs, direct si, indirect, prin
corespondenta.

e) Impactul educativ estimat asupra grupului tinta:
a) evaluare cantitativa
- In anul 2014, Editia I a Concursului "Pad urea - aurul verde al Terrei" a numarat: 285 elevi

participanti coordonati de 125 cadre didactice din 11judete;
-in anu12015, Editia a II-a a Concursului "Padurea - aurul verde al Terrei" a numarat: 185 elevi

participanti coordonati de 90 cadre didactice din 11judete;
- 'in anul 2016, Editia a III-a a Concursului "Padurea - aurul verde al Terrei" a numarat: 175

elevi participanti coordonati de 85 cadre didactice din 11judete;
- in anul 2017, Editia a IV-a a Concursului "Padurea - aurul verde al Terrei" a numarat: 115

elevi participanti coordonati de 55 cadre didactice din 10judete;
- in anul 2018 se urmareste cresterea numarului de elevi participanti, promovarea elevilor

talentati in domeniul creatiei literare si plastice; oportunitati de colaborare dintre scoala si alte institutii
din comunitate si cu alte scoli din tara, stabilirea de parteneriate 'in derularea de activitati educative;

b) evaluare calitativa
- cresterea vizibilitatii scolii in cadrul comunitatii din care face parte;
- implicare activa a scolii, alaturi de comunitate, in rezolvarea unor probleme ale mediului;
- dezvoltarea abilitatilor privind munca 'in echipa;
- grad de satisfactie dat de elevi si parinti ca forma de evaluare interna;
- mijloace realizate pentru diseminarea proiectului si a rezultatelor: articol in presa locala, afis,
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D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiza de nevoi) (max. 1500 caractere)

Eugen Pora spunea ca: "A intelege natura inseamna a intelege viitorul, iar a face ceva pentru
salvarea naturii atat de amenintata astazi inseamna sa contribuim la fericirea naturii." este un argument
puternic ce angajeaza scoala in asigurarea unei educatii de calitate la nivelul standardelor europene.
Aceste standarde includ domenii sensibile ale vietii economico-sociale, cunoscute generic ca "noile
educatii" sau raspunsuri la problematica lumii contemporane (PLC) tot mai des abordate in
curriculumul la decizia scolii sau in activitati extracurriculare. •

lata de ce, curiozitatea pe care 0 manifesta copiii fata de natura trebuie mentinuta si transformata
in dorinta de a cunoaste, explora ~i respecta natura, pentru a fi responsabili si direct angajati In
ocrotirea acesteia. Actiunea de invatare a protejarii mediului inconjurator, In toate componentele sale,
initiate In familie, continuata In gradinita si scoala, modeleaza si dezvolta, potrivit particularitatilor
de varsta ~i individuale ale copilului, interese, capacitati/abilitati si atitudini pro-natura, structurand
astfel sistemul de valori al acestuia.

In acest sens, prin Concursul .Padurea-aurul verde al Terrei" se doreste incurajarea elevilor In
domeniul creatiei literare si plastice materializate In productii personale.

D.2. Scopul proiectului
Formarea de atitudini ~i comportamente civice responsabile fata de natura vizand pastrarea unui

mediu natural echilibrat, propice vietii.

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului
- scrierea si popularizarea proiectului;
- inscrierea participantilor la concurs;
- cresterea calitatii lucrarilor realizate, de catre elevi, prin stimularea competitiei;
- evaluarea Iucrarilor prin valorificarea potentialului creator al elevilor in domeniul creatiei literare

si plastice;
- realizarea expozitiei cu lucrarile premiate, volumului cu lucrarile participante;
- promovarea imaginii institutiilor de Invatamant preuniversitar participante la concurs.

D.4. Descrierea grupului tinta caruia i se adreseaza proiectul:
Concursul se adreseaza elevilor din clasele pregatitoare -VIII ~i colegii/licee din toata tara, fiind

structurat pe urmatoarele categorii de varsta:
* elevi clasele pregatitoare; elevi din clasa 1- all-a;
* elevi din clasa a III-a; elevi din clasa a IV-a
* elevi clasele V-VI; * elevi clasele VU-VIII;
* elevi clasele IX-XII (15-18 ani)

D.S. Beneficiarii directi si indirecti:
- elevii participanti la concurs, cadre didactice, parinti

D.6. Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni )
- 8 luni (noiembrie 2017-30 iunie 2018)

D.7. Descrierea activitatilor (trebuie sa contina minim informatiile de mai jos pentru fie care
activitate in parte - maximum 16.000 caractere pentru toate activitatile):
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Activitatea nr. 1:
a.Titlul activitatii: Popularizarea concursului
b. Data/perioada de desfasurare: 15 noiembrie 2017- 28 februarie 2018
c. Locul desfasurarii: pagina facebook Colegiul "Mihai Eminescu "Bacau/C. S.E.I. Nr. 1 Bacau.z
.yy_}Vw,_cJ_i.Q,1!9JJQ_,[Q
d. Participanti: (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc.)

- elevi, cadre didactice, parinti
e. Descrierea pe scurt a activitatii:
Dupa evaluarea si aprobarea proiectului echipa de proiect va stabili responsabilitatile fiecarui membru;
va desemna juriul concursului; va pregati grupul tinta din scoala pentru participarea la activitatea
proiectului; va amenaja spatiul pentru expozitie cu lucrarile premiate.
Responsabili: prof. Melincianu Gabriela - Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Bacau

prof Hulea Constantina - Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau
Juriul concursului:
Comisia de organizare si evaluare a concursului este reprezentata de:
Presedinte: Prof. Camelia-Elena Popa - inspector scolar pentru activitati extrascolare, l.S.J. Bacau

Membri: Prof. dr. Nela Dumea - Palatul Copiilor Bacau
lng. Maria lonos - Agentia pentru Protectia Mediului Bacau
Prof. Hulea Constantina - Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau
Prof. Gabriela Melincianu - Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau
Prof. Gabor Adrian - director, Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Bacau
Prof. Braga Camelia - Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Bacau
Prof. Pauc Angelica - director adjunct, Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Bacau
Prof. Bortun Alina - Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau
Prof. Temelie Vasilica - Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau

Activitatea nr.: 2
a. Titlul activitatii: Inscrierea participantilor
b. Data/perioada de desfasurare: 15 februarie - 06 aprilie 2018
c. Locul desfasuraril: Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau/ C. S.E.1. Nr. 1 Bacau.
d. Participanti: (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc)

- elevi, cadre didacice, parinti
e. Descrierea pe scurt a activitatii:

Inscrierile se fac prin expediarea Fisei de inscriere, impreuna cu lucrarile elevilor, prin colet
postal, pana Ia 06 aprilie 2018 (data postei). Se accepta: I) maxim 2 Iucrari la Sectiunea-Creatii
artistico-plastice (total 4 Iucrari/fiecare cadru didactic indrumator); 2) maxim 2 lucrari/sectiune, la
alegere pentru elevii claselor V -XII (total 4 lucrari/fiecare cadru didactic indrumator). Pe fiecare lucrare,
in coltul din dreapta, jos, se va regasi 0 eticheta cu: titlul lucrarii, numele ~i prenumele elevului,
grupa/clasa, gradinita/scoala, numele si prenumele cadrului didactic indrumator, localitate, judet,
Lucrarile inscrise In concurs nu se restituie. Nu se percepe taxa departicipare.
Responsabili: prof. Melincianu Gabriela, prof Hulea Constantina.

Activitatea nr. 3
a. Titlul activitatii: Selectarea lucrarilor pentru evaluare
b. Data/perioada de desfasurare: 15 martie -13 aprilie 2018
c. Locul desfasurarii: Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau/ C. S.E.I. Nr. 1 Bacau,
d. Participanti: (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai cornunitatii etc)

- elevi, cadre didactice, parinti
e. Descrierea pe scurt a activitatii:

Lucrarile participante vor fi selectate pentru fiecare sectiune, pe cele patru grupe de varsta,
Eliminarea lucrarilor care nu respecta tema concursului, precizarile din Regulamentul concursului.
Responsabili: profHulea Constantina, prof. Melincianu G., prof. Bortun Alina, prof. Temelie Vasilica.
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Activitatea nr. 4
a. Titlul activitatii: Evaluarea lucrarilor si desemnarea ca~tigatorilor
b. Data/perioada de desfasurare: 11-13 aprilie 2018
c. Locul desfasurarii: Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau/ C. S.E.1.Nr. 1 Bacau.
d. Participanti: (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc.)

- membrii juriului
e. Descrierea pe scurt a activitatii:

Jurizarea va fi realizata la Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau/C, S.E.1. Nr. 1 Bacau, de catre
membrii juriului:
~ Presedinte: Prof. Camelia-Elena Popa - Insp. scolar pentru activitati extrascolare, I.S.J. Bacau.
In evaluarea lucrarilor juriul va tine seama de urmatoarele aspecte:

- lucrarea sa fie adecvata varstei;
- corectitudine, acuratete;
- impactul mesajului.

Rezultatele concursului vor fi transmise castigatorilor (15 aprilie 2018-15 iunie 2018).
Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III, mentiune si dipolme de participare pentru fiecare
sectiune, la fiecare nivel de varsta. Pe diploma va fi specificat numele cadrului didactic indrumator.
Responsabili: membrii Comisiei de organizare, prof Hulea Constantina, prof. Melincianu G., prof.
Bortun Alina, prof. Temelie Vasilica, Lupu Oana-Elena, Lungu Diana.

Activitatea Dr. 5
a. Titlul activitatii: Realizarea Expozitiei "Padurea-aurul verde al Terrei", cu lucrarile premiate
b. Data/perioada de desfasurare: 11.-13apri lie 2018

c. Locul desfasurarii: Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau/C, S.E.1.Nr. 1 Bacau
d. Participanti (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii locale etc)

- elevi, cadre didactice, parinti
e. Descrierea pe scurt a activitatii:

Expozitia cu lucrarile premiate va fi arnenajata pe holul Colegiului .Jvlihai Eminescu" Bacau.
Imaginile din cadrul expozitiei ~i rezultatele obtinute la concurs vor putea fi vizionate pe pagina
Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau/ Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Bacau,
Responsabili: prof Hulea Constantina, prof. Melincianu G., prof. Bortun Alina, prof. Temelie Vasilica,
Lupu Oana-Elena, Lungu Diana.

Activitatea Dr. 6
,.---" a. Titlul actlvltatii: Realizarea volumului tlparlt, cu lucrarile participante

b. Data/perioada de desfasurare: 15 aprilie - 30 iunie 2018
c. Locul desfasurarli: Colegiul .Jvlihai Eminescu" Bacau, editura DOCUCENTER Bacau

d. Participanti: (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc):
- coordonatorul proiectului, membrii juriului, membrii comisiei de organizare a proiectului

e. Descrierea pe scurt a activitatii:
- realizarea volumului cu lucrarile participante la concurs de catre echipa de proiect;

Responsabil: prof Hulea Constantina, prof. Melincianu Gabriela
Rezultatele asteptate ca urmare a implernentarii proiectului: participarea unui numar cat mai mare de
elevi la concurs; stimularea creativitatii prescolarilor/elevilor; premierea lucrarilor; realizarea expozitiei
cu lucrarile premiate.
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D. 8. Diagrama Gantt a activitatilor

Nr. Obiectiv Activltate Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Responsabili
crt. specific 1 2 3 4 5 6 7
1. Scrierea Constituirea unei x x x x - - 1- e~hipa deproiectului; baze de date cu protect

profesorii din echipa
de proiect

2. 1Popularizarea Realizarea unor - x x x x - - echipa de
proiectului; materiale de proiect

mediatizare a
concursului in scoala
si pe didactic.ro

3. Inscrierea Constituirea bazei - - x x x - - echipa de
participantilor de date cu elevi $i proiect
la concurs profesorii

participanti la
proiect I

4. Cresterea Prim irea lucrdrilor, - - - - x x - - echipa de
I calitatii selectarea lor pentru proiect

lucrarilor evaluare
realizate, de
catre elevi,
Prin

I
I stimularea

competitiei
5. Evaluarea Evaluarea si - - - - - x - - echipa de

1lucrdrilor prin premierea lucrdrilor proiect
valorificarea potrivit cerintelor din I
potentialului regulament

I
creator al
elevilor in

Idomeniul I

I II creatiei
I Iliterare si I Iplastice

1- echipa d~6. Realizarea Pregatirea lucrdrilor - i - I - ! - - x x
expozitiei cu pentru expozitie, I I I proiect I
lucrarile scanarea lucrarilor I I

I
I
I premiate, a participante pentru

Ivolumului cu tipdrirea volumului
lucrarile I cu lucrarile I

Iparticipante; i participante;
7. Promovarea Diseminarea - - - - - x x - echipa de !

imaginii rezultatelor

1

proiect

1

institutiilor de concursului in unitdti
tnvatamdnt le scolare: diplome,
preuniversitar volum, liste
participante cdstigdtori, premiere.
la concurs

D.9. 1- Rezultate calitative si cantitative asteptate ca urmare a implementarii proiectului (max.
2000 caractere)

) I I I" Va eva uare ca itattva
- cresterea vizibilitatii scolii In cadrul comunitatii;
- im~licare activa a scolii, alaturi de comunitate, In rezolvarea unor probleme ale mediului;
- crJ~terea gradului de coeziune a colectivului didactic din scoala, dezvoltarea abilitatilor privind

munca in echipa,
!
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- grad de satisfactie dat de elevi si parinti ca forma de evaluare interna;
- materiale realizate pentru diseminarea proiectului si a rezultatelor acestuia: articol In presa locala/afis.

b) evaluare cantitativa
- in anul 2018 se urrnareste cresterea numarului de elevi participanti la concurs prin promovarea

elevilor prerniati, talentati in domeniul creatiei literare si plastice; deschiderea de oportunitati de
colaborare dintre scoala ~i alte institutii din comunitate cat si cu aite scoli din tara, prin stabilirea de
parteneriate in derularea de activitati educative;

D.IO. Modalitati de monitorizare ~i de evaluare ale proiectului (max. 1500 caractere) -
- expozitie cu lucrarile plastice realizate de participanti;
- fotografii;
- diplome pentru prescolari/elevi/cadre didactice si lucrare/CD pentru indrumatori;
- volumul cu lucrarile participante.

D.Il. Modalitati de asigurare a continuitatii /sustenabilitatii proiectului (max. 1500 caractere)
- din fonduri proprii

D.12. Activitati de promovare/mediatizare ~i de diseminare pe care intentionati sa le realizati In
timpul implementarii proiectului (max. 1500 caractere)

Pe parcursul si la sfarsitul activitatilor propuse in proiect se intentioneaza sa se realizeze:
La nivelul scolii:

- organizarea expozitiei cu Iucrarile premiate
- afisarea listei cu premiantii concursului pe pagina de facebook a scolii.
- prezentarea proiectului in cadrul Consiliului profesoral, la intrunirile cu parintii;
- mijloacele de prezentare vizuala ale scolii (un panou de prezentare pe holul scolii);
In afara scolii:
- publicarea proiectului pe pagina de facebook a scolii si pe www.didactic.ro
- in cadrul comisiilor/cercurilor metodice la care vor participa membrii echipei de proiect;
- vizite efectuate in institutiile partenere din municipiul Bacau;
- schimburi de bune practici cu scolile parten ere in proiect si alte scoli, dupa finalizarea

proiectului.
- expedierea lucrarii proiectului dupa tiparire/realizare.
- materiale realizate pentru diseminarea proiectului si a rezultatelor acestuia: articol in presa, afis.

D.13. Parteneri implicati In proiect descrierea parteneriatului (roluri si responsabilitati in proiect,
adresa completd, nr. de telefon/fax, adresd posta electronica ISite, persoand de contact .Ji descrierea
ro lulu i, contributiei la organizarea proiectului - maxim 3000 caractere)

Inspectoratul Scolar Judetean Bacau
- evaluarea proiectului; avizarea proiectului;
- semnarea diplomelor pentru e1evii participanti ~i cadre didactice coordonatoare de catre

Persoanii de contact:
Prof. Camelia-Elena Popa - inspector scolar pentru activita{i extrascolare, I.S.J. Baciiu
- presedintele juriului concursului; evaluarea proiectului; avizarea proiectului ~i monitorizarea

activitatilor proiectului; stabilirea criteriilor de evaluare a creatiilor literare; evaluarea creatiilor literare
si artistico-plastice participante; semnarea diplomelor pentru elevii participanti si cadre didactice
coordonatoare; elaborarea Cuvantului inainte al volumului,

Palatul Copiilor Bacau, judetul Bacau
Persoanii de contact: Prof. Dr. Nela Dumea - Palatul Copiilor Baciiu

- membru al juriului; stabilirea criteriiIor de evaluare a lucrarilor artistico-plastice; evaluarea
creatiilor literare si artistico-plastice participante; semnarea diplomelor pentru elevii participanti si
cadre didactice coordonatoare.
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Agentia pentru Protectia Mediului Bacau
- semnarea diplomelor pentru elevii participanti si cadre didactice coordonatoare de catre

directorul executiv al Agentia pentru Protectia Mediului Bacau.
Persoanii de contact: Ing. Maria Ionos - Agentia pentru Protectia Mediului Baciiu
- stabilirea criteriilor de evaluare pentru creatiile literare si a lucrarile artistico-plastice; membru

al juriului; evaluarea creatiilor literare si artistico-plastice participante;

E. DEVIZESTIMATIV

Nr. Fonduri Finantare Total
crt.

Descrierea cheltuielilor* proprii solicitata suma

Cartoane, hartie xerox, toner, diplome 1000 - -
1
2 Markere, etichete 200 - -
3. Plicuri, timbre, lipici , folii 300 - -

4. Editare volum 500 - -
TOTAL: RON 2000 - 2000

*Cheltuielile eligibile sunt: cazare si masa participanti, premii (cf OMECTS nr.3216/13.02.2008),
cheltuieli de organizare si materiale (numai consumabile, nu obiecte de inventar), transport intern.
Fiecare tip de cheltuiald vafi descrisa detaliat (de exemplu cazare si masd 50 persoane x Y zile x Y
lei/zi/persoand; transport ruta gara - tabard si retur: 50 persoane x Y lei/persoand sau 50 km x Y
lei/km; premii: 3 premii I + 3 premii II + 3 premii III + 3 mentiuni - daca exista 3 categorii de vdrsta
etc.),
F Btl If 3 ditiiuge u u nne or e I II:

Anul de desfasurare Editia Buget total Buget prim it de Contributie
laMEN proprie/alte surse

2015 Editia a II-a 1200 lei - 1200 lei
2016 Editia a III-a 1100 lei - 1100 lei
2017 Editia a IV-a 800 lei - 800 lei

G. In cazul in care nu va exista posibilitatea de finantare MEN, doresc ca proiectul sa fie inclus in
CAERI2018:
a. DA

b. - Jl
Coordonatori (nume ~i semnatura): n J 1)\/"'''' ' ~ \
PROF. MELINCIANU GABRIELA;r'M ") PROF. HULEA CONSTANTIN

Centrul Scolar de Educatie Incluziva'Nr. 1 Bacau Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau

ANT INA
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MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
INSPECTORATUL ~COLAR AL JUDETULUI BACAU

INSPECTOR ~COLAR
ACTIVIT A T1 EXTRA$COLARE,

Prof. POPACAMELIA-ELENA

., t ,<7c
1

,' ~
001' o,lla,ori ',a,1 prOlec,tu ur: _ , '

PROF. MELINCIANU GABRIELA~, ' " , '
PROF. HULEA CONSTANTINA IJ~'

REGULAMENTUL CONCURSULUI REGIONAL

"PA.DUREA-AURUL VERDE AL TERREl", Editia a V-a, 2018

a) LOC DE DESFA~URARE:
- Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Bacau
- Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau

b) COORDONATORI AI PROIECTULUI:
Prof. MELINCIANU GABRIELA, Centrul Scolar de Educatie Incluzivii Nr. 1 Bacau

~. Prof. HULEA CONSTANTINA, Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau

c) DATA nESFA~URARII CONCURSULUI: 15martie 2018 -15 aprilie 2018
- jurizare - 11 - 13 aprilie 2018

d) PARTICIPAREA LA CONCURS:
La Concursului regional .Pddurea-aurul verde al Terrei", Editia a V-a, 2018, vor participa

elevi din judetul Bacau, clasele pregatitoare - clasa a XII-a, cu lucrari la fiecare sectiune.
Participarea la concurs este FARA TAXA DE PARTICIPARE.
Fiecare cadru didactic va participa la concurs cu 4 lucrari ale elevilor pe care ii indrurna,

maxim 2(doua) lucrari pentru fiecare sectiune. Creatiile literare si plastice particip~nte la concurs nu se
restituie. Termenul limita de trimitere a lucrarilor - 06 aprilie 2018 (data po~tei). Inscrierea la concurs
se va face pa baza fisei de inscriere care va insoti lucrarile participante.

Fiecare cadru didactic indrumator va trimite in plicul cu lucrarile si acordul de parteneriat,
semnat, in doua exemplare.

f) PROBELE DE CONCURS:
Concursul regional .Piidurea - aurul verde ttl Terrei", (editia a V-a) 2018, cuprinde 4 sectiuni,
dupa cum urrneaza:

- Creatii artistico-plastice de tip: a) pictura/desen; b) colaje (clasele pregatitcare - a IV-a,
sectiune speciala pentru elevii cu C.E.S.)



'~"

- Creatii literare tip eseul poezie: (clasele III - XII)
- Afise: (clasele V-VIII, IX-XII)
- PrezentariPoweiPoint(max.l0slideuri):(clasele V-VIII, IX-XII)

Concursul se adreseaza elevilor claselor pregatitoare - XII din scoli/colegii/licee din toata tara, fiind
structurat pe urmatoarele categorii de varsta:

* elevi din clasele pregatitoare-elevi clasa a IV-a (Sectiunea a) pictura/desen; b) colaje);
* elevi din clasele V - VI (Sectiunea Creatii literare tip eseul poezie);
*elevi din clasele VII-VIII (Sectiunea Creatii literare tip eseu/poezie; Afise; PrelentariPowetPoint);
* elevi clasele IX-XII (ISectiunea Creatii literare tip eseul poezie; Afise; PrelentariPowetPoint);

f) DESCRIEREA PROBELOR:
La concursul "Piidurea-aurul verde al Terrei" vor participa elevi din judetul Bacau si din tara, cu
lucrari la sectiunile:
Sectiunea - creatii artistico-plastice (desene, colaje):
• pot participa elevi din clasele pregatitoare-Iv, de la scoli/colegii de stat sau particulare din
judet/tara;
• lucrarile plastice (desenele) se executa pe coli de hartie format A4, folosind acuarela, tempera,
creioane colorate sau carioca;
• lucrarile plastice (colajele) se executa pe coli de hartie format A4, folosind diferite materiale din
natura - un singur material dar si combinate.
• criterii de apreciere a lucrarilor: incadrarea in tema, mesaj, grad de acoperire al lucrarii, armonie
cromatica, originalitate, aspect ingrijit ;

Compozitiile plastice (pictura, colaj) vor fi realizate in tehnica de lucru la alegere, pe suport format
A4, in coltul din dreapta jos, aplicandu-se 0 eticheta pe care se va specifica: titlul lucrarii, numele si
prenumele elevului, clasa, scoala, localitatea, judetul, numele si prenumele cadrului didactic
indrumator,
Sectiunea - creatii literare, afise, Prez.entariPowerPoint(max.lOslideuri)
• pot participa elevi din clasele III- XII de la scoli Icolegii de stat sau particulare din jude] si din tara;
• lucrarile vor fi scrise pe coli de hartie A4, TNR I 12, spatiu intre randuri 1.5, avand eel mult 2
pagim;
• criterii de apreciere a lucrarilor: incadrarea in tema, mesaj, originalitate, frumusetea limbajului
folosit.

h) JURIZAREA CONCURSULUI:
In perioada 11 martie -13 aprilie 2018, va avea loc:

-11 - 13 aprilie 2018 - jurizarea concursului, premierea lucrarilor, organizarea expozitiei;
Se vor juriza numai lucrari care abordeaza tematica propusa.
Se vor acorda premiile I, II, III $i mentiune pentru fiecare nivel de clasa si la fiecare sectiune,

diploma de participare tuturor participantilor si cadrelor didactice indrumatoare (expediate pana la
data de 15IUNIE 2018). Lucrarile vor fi expuse la scoala organizatoare.

g) JURIZAREA CONCURSULUI:
In perioada 15 martie - 15 aprilie 2018, va avea loc:

- 11 - 13 aprilie 2018 - jurizarea concursului, premiere a lucrarilor, organizarea expozitiei;
Se vor acorda premiile I, II, III # mentiune pentru fiecare nivel de clasa si la fiecare sectiune,

diploma de participare tuturor participantilor si cadrelor didactice indrumatoare (expediate pana la
data de 15IUNIE 2018). Lucrarile vor fi expuse la scoala organizatoare.
h) ECHIPA DE PROIECT:
Comisia de organizare si evaluare a lucrarilor participante la concurs este formata din:
Presedinte: Prof. Camelia-Elena Popa - inspector scolar pentru activitati extrascolare, I.S.J. Bacau

Membri: Prof. dr. Nela Dumea - Palatul Copiilor Bacau
Prof. Gabor Adrian - director, Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Bacau
Ing. Maria Ionos - Agentia pentru Protectia Mediului Bacau
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- Prof. Hulea Constantina - Colegiul .Jvlihai Eminescu" Bacau
- Prof. Melincianu Gabriela - Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr I Bacau, , .
- Prof. Pauc Angelica - director adjunct, Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. I Bacau
- Prof. Braga Camelia - Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. I Bacau
- Prof. Bortun Alina - Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau
- Prof. Temelie Vasilica - Colegiul .Jvlihai Eminescu" Bacau
- Prof. Dumitrache Oana-Gabriela - Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau
- Prof. Lungu Diana - Colegiul .Jvlihai Eminescu" Bacau
- Prof. Lupu Oana-Elena - Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau

i) COMPLETAREA FI~EI DE INSCRIERE de catre participanti

FI~A DE INSCRIERE
Concurs regional .Piidurea-aurul verde al Terrei", Editia a V-a, 2018.

Numele $i prenumele cadrului didactic coordonator: .
Functia: .
Unitate de invatamant: .
Telefon (personal I de contact): ..
E-mail: .
Adresa postala sau e-mail la care doriti sa primiti diplomele:

I
Nr~levi participanti:

crt.

Ll
I Numele ~i prenumele I Clasa r=ele si prenumele Sectiunea Titlul lucrarii

elevului ului didactic

I

I

I coordonator

j) PROBLEJ\llE ORGANIZATORICE:
Termenul limita de trimitere a lucrarilor - 06 aprilie 2018 (data postei).
Fiecare cadru didactic poate participa la expozitie cu 2(doua) lucrari ale elevilor pe care ii

indruma pentru fiecare sectiune. Lucrarile plastice participante la expozitie nu se restituie.
Se propune realizarea lucrarii pe suport de hartie/Clr-ului cu ISBN pentru indrumatori, cu

Iucrarile premiate/participante.
In plicul cu lucrarile pentru concurs se va trimite acordul de parteneriat (in 2 exemplare,

semnat la scoala dumneavoastra), fisa de inscriere si un plic A4 autoadresat, timbrat cu 5 lei (plic
recomandat), in care vor fi expediate diplomele si acordul de parteneriat;

Lucrarile care nu sunt insotite de documentele mentionate mai sus nu vor fi jurizate.

Participantii vor primi diploma de participare, adeverinta, acordul de parteneriat semnat
~i stampilat de aplicant prin posta. In fisa de inscriere coordonatorul va specifica adresa la care
vor fi expediate diplomele.

k) PRECIZARE:
LUCRARILE VOR FI EXPEDIATE PE ADRESA:
Colegiul "Mihai Eminescu" Bacau
Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Bacau
- PENTRU CONCURSUL «Piidurea --aurul verde al Terrei » 2018
Str. Henri Coanda, nr. 17, Bacau.jud. Bacau /
Str. Mihai Eminescu 35, Bacau, judo Bacau,
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