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"CUVINTE  ÎN CULORI" 
- ediția a V- a, 18 mai 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE  

Secțiunea CREAȚIE PLASTICĂ 

 

          Ediția  a V-a  a Concursului județean de creație plastică " CUVINTE ÎN CULORI" se desfășoară 

în ziua de 18 mai 2019 la Școala Gimnazială „ Marin Preda” și  este dedicat elevilor cu înclinații și 

aptitudini pentru pictură. 

Înscrierea se va face până în data de 15 mai pe baza fişei de înscriere (anexa 1) . 

Formularul de înscriere (anexa 1) va fi completat și trimis pe adresa de e-mail 

oanamariaradu@yahoo.com   sau  adus personal la secretariatul școlii. 
Nu se percepe taxă de participare. 

Concursul va cuprinde: pictură  clasele I, a II-a, a III-a, a IV-a.                  

           Fiecare cadru didactic poate participa la concursul de creație plastică cu maxim 2  elevi. 

         Copiii vor fi așteptați la Școala Gimnazială„ Marin Preda”, la orele 8:30. Concursul va 

începe la orele 9:00 și va dura o oră și jumătate. 

         Participanții vor veni în ziua concursului cu hârtie A4, acuarele,  pensule. 

         Compozițiile plastice se vor elabora pe baza textelor literare  selectate de către comisia de 

elaborare a subiectelor. 

         Comisia de organizare și elaborare a subiectelor va prezenta varianta selectată în urma tragerii la 

sorți (din cele trei variante elaborate). 

CRITERII DE EVALUARE 

1. PICTURĂ: respecterea temei, creativitate, originalitate, imaginație, unitate 

compozițională, expresivitatea liniei, formei, culorii. 

Nu se admit contestații. 

Informații suplimentare:  

 

Prof. Popescu Nicoleta:  0722375319, prof. Roșu Adela: 0742753565,   prof.Radu Oana 0744686215 

                                                                                                               
Anexa1 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Concursul județean 

„CUVINTE ÎN CULORI" 

ediția a V -a 

 
Unitatea de învățământ: ______________________________________________ 

Nume și prenume cadru didactic îndrumător:______________________________ 

Clasa:_____________________________________________________________ 

Adresa de mail:____________________________________________________ 

Tel: :_______________________ 

 

Tabel nominal cu elevii participanți la concurs: 

 
Nr. crt Nume și prenume Școala Secţiunea  Clasa 
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Anexa 2 

 

Școala  Gimnazială „Marin Preda”,Pitești 

Nr. .................  din   ................. 

Director:  Prof., Peleașe Simona 

                           L.S. 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE 

1. Părțile contractante: 

          A) Școala Gimnazială „Marin Preda”,Pitești,   reprezentată  prin : director, prof. Peleașe 

Simona,  în calitate de Aplicant, şi prof.înv.primar Popescu Nicoleta, , Roşu Adela, Radu Oana în 

calitate de coordonatori ai proiectului  ‘‘Cuvinteîn culori”. 

 B) Școala .................................................................  .....................  

Localitatea.................................................... Județul.............................................................. 

Reprezentată prin director 

…………………………………………………………………………………...             

și………………………...............................................................................................în calitate de 

Partener, 

          Convin  prezentul protocol de colaborare pe bază de parteneriat pentru stabilirea și dezvoltarea 

relațiilor de colaborare în domeniul educației .     

2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener în 

vederea organizării și desfășurării activităților extrașcolare prin concursul județean de creație plastică 

„Cuvinte în culori”. 

3. Grup țintă: Școlarii claselor I-IV 

4. Obligațiile părților: 

A) Aplicantul se obligă:  

- să informeze școlile despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziția cu lucrările elevilor; 

- să respecte termenele de desfășurare a concursului; 

- să emită și să distribuie diplomele școlarilor premiați; 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții: 

- să respecte regulamentul de desfășurare a concursului; 

- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

5. Durata acordului: 

       Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada semestrului al II-lea ,an 

școlar 2018-2019. 

6. Clauze finale ale acordului: 

 Concursul județean de educație plastică  „Cuvinte în culori” face parte din categoria activităților 

extrașcolare și urmărește stabilirea de relații de colaborare între instituțiile de învățământ din județ. 

   

Aplicant,                                                                                                             Partener, 

Școala....................................................... 

Nr. ...............   din   ............... 

Director........ ............................................ 

L.S. 

 


