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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN  NEAMȚ 

          CASA CORPULUI  DIDACTIC NEAMȚ 

ŞCOALA “GHEORGHE NICOLAU” ROMÂNI - STRUCTURA GOŞMANI 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

Proiect Educaţional „Nu uita că eşti român!” 

Concurs Naţional de artă plastică 

Editia a VIII a 

                                                          2016                                                      Avizat,  

                                                                                                        Inspector Școlar General 

                                                                                                               Prof. dr. Viorel STAN 

 

        Proiectul Educaţional „Nu uita că eşti român!” contribuie la păstrarea valorilor spirituale ale 

poporului român, mai ales în această perioadă, când în societatea românească se simte tot mai mult o 

„migrație” către culturi străine de specificul național și pierderea  patrimoniului mostenit de la inaintașii 

noștri. 

Cultivarea respectului pentru valorile poporului nostru revine şcolii, cadrelor didactice, preoţilor, 

oamenilor de cultură, tuturor celor care nu au uitat că sunt români. 

          

   Obiectivul general /scopul 

-dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea portului popular românesc, a 

tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru, dezvoltarea dragostei faţă de ţară şi de tot ce are 

valoros poporul nostru, păstrarea fiinţei naţionale prin artă. 

       

   Obiectivele specifice ale proiectului 

 

-promovarea artei ca mijloc de cunoaştere, păstrare, pretuire a portului popular românesc a tradiţiilor şi 

obiceiurilor din diferite zone ale ţării; 

-dezvoltarea imaginaţiei si a creativitaţii; 

-cultivarea spiritului de competiţie; 

-mândria de a fi român. 

 

           Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul  
Concursul se adresează copiilor preşcolari şi şcolari  din tara şi este structurat pe 4 categorii de vârstă, 

astfel: 

1. preşcolari 

2. clasa  pregatitoare, clasa I,clasa  a II-a   

3. clasa a III-a, a IV-a 

            4. clasele V-VIII 

5 liceu 

 

Secţiuni de concurs:  

 1 – desen, pictură;  

   2-   grafica 
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            3   – colaj; 

 4   – tehnici combinate. 

     

            

Înscrierile se fac prin expedierea Fişei de inscriere si a Acordului pentru educatie, semnat si 

stampilat, in doua exemplare, impreuna cu lucrarile elevilor, prin colet poştal. 

Fiecare cadru didactic coordonator va înscrie în concurs cel mult 3 lucrări ale copiilor.  

  În colţul din dreapta, jos, pe fata, se vor scrie : titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, 

clasa/grupa, şcoala/gradinita, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul. 

 

Fara taxă de participare 

Coletul cu lucrările copiilor va conține și un plic autoadresat și timbrat pentru expedierea 

DIPLOMELOR. 

 

 Trimiterea lucrărilor se face până la data de 10 mai 2016, data poştei la una din urmatoarele adrese: 

Prof . Mariana Cozma                           Inv. Verginia Ursache                                                               

Sat Silistea                                            Sat Gosmani  

Comuna Români                                   Comuna Români   

Cod  617386                                          Cod  617386 

Judetul Neamț                                       Judetul Neamț 

 

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. 

Jurizarea lucrarilor va vea loc in data de 30 mai 2016. 

- Se acordă diplome de participare pentru cadrele didactice coordonatoare și premii pentru 

copii(I,II, III , mentiuni , premii speciale). 

 

 Persoana de contact  

 Prof. Mariana Cozma , Tel. 0233768679 

 Inv. Verginia Ursache, Tel . 0233768935 

 

 

 

Director   

Prof. Mihaela Aldea 
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Şcoala „Gheorghe Nicolau” Români                                Şcoala ………………                                                                         

Judeţul    Neamţ                                                                   Judetul……………… 

Nr….. …….din…………                                                          Nr….. …….din………… 

 

ACORD DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI                     

EDUCAŢIONAL – CONCURS DE ARTĂ PLASTICĂ 

                 „NU UITA CĂ EŞTI   ROMÂN!” 

                                                                 Ediţia  a VIII a 

                                                                         2016 

1. Părţile: 

            A) Şcoala „Gheorghe Nicolau” Români–Structura Goşmani, Judeţul Neamţ, reprezentată 

prin director, Prof. Mihaela Aldea și coordonator proiect  Prof. Mariana Cozma, Inv. Verginia Ursache 

         B)Şcoala…………………………………………..,Judeţul………………….   reprezentată 

prin director………………………………………… si coordonator 

proiect…............................................................ 

2. Obiectul acordului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea în vederea organizării şi 

desfăşurării –Concursului National de artă plastica ”Nu uita că eşti român!”.  

Obiectivul general  

-dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea portului popular românesc, a 

tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru, dezvoltarea dragostei faţă de ţară şi de tot ce are 

valoros poporul nostru. 

Obiective specifice  

- promovarea artei ca mijloc de cunoaştere, păstrare, preţuire a portului popular românesc, a 

tradiţiilor şi obiceiurilor din diferite zone ale ţării; 

-dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii; 

-cultivarea spiritului de competiţie. 

Şcoala „Gheorghe Nicolau” Români, Structura Goşmani se obligă: 

            -să desfăşoare activități care să contribuie la cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea portului 

popular românesc, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru, dezvoltarea dragostei faţă de 

ţară; 

 - să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

             - să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 
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             - să  acorde  premii elevilor participanţi ; 

- să acorde  diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

Şcolile partenere  se obligă: 

                -să desfăşoare activități care să contribuie la cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea portului 

popular românesc, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru, dezvoltarea dragostei faţă de 

ţară; 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- să realizeze lucrări cu elevii; 

- să selecteze lucrările elevilor pentru participarea la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului.  

Durata acordului:    an şcolar 2015-2016 

Prezentul  acord se incheie in două exemplare, câte unul pentru fiecare şcoală. 

 

 Director,                                                                        Director, 

Prof. Mihaela Aldea 

 

 Şcoala „Gheorghe Nicolau” Români                                          Şcoala ……………… 

 Judeţul Neamţ 

 

Coordonator proiect                                                                    Coordonator proiect 

 Şcoala „Gheorghe Nicolau” Români                                                 Şcoala ……………  

Judeţul Neamţ 

 

Prof. Mariana Cozma , Tel. 0233768679 

Inv. Verginia Ursache, Tel . 0233768935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Proiectul Educaţional ”Nu uita că eşti român!” 

-Concurs Naţional de artă plastică  

2016 

Ediția a VIII a 

    

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător ………………………………. 

Unitatea de învăţământ: …………………………………………….. 

Adresa: 

Strada: ………………………….. Nr. …… 

Localitatea: ………………………. Codul: …………… 

Judeţul: ……………………….  

 Adresă poştă electronică : 

Telefon   :                                

                          

    Elevi participanţi: 

 

nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Clasa  Secţiunea       Titlul lucrării 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     Semnătura cadru  didactic,  

 

 

 

 

 

 

 



 8 

RAPORT DE LA EDIŢIA ANTERIOARĂ (ediţia 2015- ediţia a VII-a) 

 

Proiectul Educaţional „Nu uita că eşti român!” contribuie la păstrarea valorilor spirituale ale 

poporului nostru, mai ales în această perioadă, când se simte tot mai mult o „migrație” către culturi străine 

de specificul național și pierderea, cu timpul, a patrimoniului moștenit de la înaintașii noștri. 

În anul 2015, proiectul a făcut parte din CAEN, Arte vizuale, poziția 49.  

Echipa de proiect s-a întrunit în luna octombrie 2014 şi a stabilit obiectivele proiectului, 

activitațile şi rezultatele aşteptate. Lansarea proiectului s-a făcut de „Ziua Recunoștinței”, pe 2.11.2014, la 

Biserica din sat. (http://parohia-gosmani.blogspot.ro) 

Acordul de parteneriat în vederea stabilirii de parteneriate cu şcolile din ţară a fost postat, 

împreună cu Regulamentul de desfăşurare a concursului, pe site-urile www.isjneamt.ro, www.ccdneamt.ro, 

www.didactic.ro,facebook.com,www.itTeach.ro. 

Proiectul a fost prezentat intr-o emisiune la postul de  televiziune prin cablu local Buhusi. 

Au fost publicate 3 articole în ziare și reviste (Ziarul „Realitatea”, „Ceahlaul”, „Ziarul Lumina”). 

Şcoala noastră și partenerii din cadrul proiectului și-au dus la îndeplinire obligațiile cu privire la organizarea 

și desfașurarea proiectului.  

La toate şcolile din comună și la școlile partenere din țară  s-au organizat echipe de lucru care au 

realizat lucrări  pe care le-au înscris în concurs. Au fost selectate cele mai bune trei  lucrări de la fiecare 

cadru didactic şi au fost trimise şcolii organizatoare.  

De asemenea, s-au desfăşurat  serbări şcolare care au avut tema păstrarea tradiţiilor populare, care 

s-au desfăşurat la școlile comunei, unde au urcat pe scenă formaţia de dansuri ,,Românaşii din Goşmani”, 

interpreţi de muzică populară, recitatori iscusiţi, toţi îmbrăcați în costume populare. 

  În urma postării acordului de parteneriat pe internet, la şcoala au fost expediate multe lucrări ale 

copiilor din diferite colţuri ale ţării (judeţe ca : Alba -1 școală, Arad - 3 școli, Brăila - 1 școală, Brașov  -2 

școli, Botoșani - 2 școli, Bacău - 3 școli, Bihor - 1 școală, București - 4 școli, Cluj - 2 școli, Constanța - 2 

școli, Călărași - 2 școli Caraș-Severin - 2școli, Dâmbovița - 1școală, Galați - 2 școli, Hunedoara - 3 școli, 

Iași - 3 școli, Ialomița - 4 școli,  Neamț - 19 școli, Prahova - 1 școală, Suceava - 6 școli, Sibiu - 2 școli, 

Teleorman - 1 școală, Timiș - 3 școli, Vaslui - 2 școli, Vâlcea - 3 școli) fiecare școală participantă având 

uneori mai mult de un cadru didactic, iar fiecare cadru a participat cu  maxim trei lucrări ale elevilor), astfel 

că 142 cadre didactice au expediat 354 de lucrări în tehnici diferite. 

  Împreună cu comunitatea locală, cadre didactice şi părinţi s-a trecut la organizarea expoziţiei. 

Apoi, în luna mai 2015, s-au facut vernisajul expoziţiei şi jurizarea lucrărilor. Lucrările au fost expuse mai 

întâi la Biserica din localitatea Goșmani, unde cetățeni ai satului au fost încântați de exponate. Lucrările cele 

mai frumoase au fost premiate și de Centul de Cultura ,,Carmen Saeculare”, din Piatra Neamț (fotografii pe  

site-ul Centrului de cultură). În final, lucrările au fost expuse pe holul școlii Goșmani. 

  Tot în cadrul proiectului, formația de dansuri s-a deplasat la mai multe concursuri și festivaluri, 

de unde s-a întors cu diplome pentru locul I si trofee. (fotografii, filmulete pe youtube) 

Finalul proiectului a constat în anunţarea premiilor participanţilor la concurs şi expedierea diplomelor către 

colaboratori.(www.didactic.ro). 

Bugetul destinat acestui proiect a fost obținut prin sponsorizări, în special de la Biserica 

Goșmani, și a fost cheltuit pentru transportul formației de dansuri la concursuri, dar și pentru achiziționarea 

de materiale pentru realizarea expoziției. Premiile au fost acordate pe secțiuni și pe vârste, ceea ce înseamnă 

că au fost premii I, II și III corespunzătoare fiecărei secțiuni din cadrul concursului și fiecărei grupe de 

vârstă. 

În urma desfăşurarii proiectului,,Nu uita că eşti român”, s-a intensificat comunicarea dintre 

elevii Şcolii Goşmani și cei ai şcolilor din comună, cu elevi din ţară şi  cu membrii comunităţii noastre, s-a 

îmbogăţit orizontul de cunoaştere al elevilor  prin vizitarea expoziţiei–concurs, iar elevii au avut parte de 

activităţi educative şcolare şi extraşcolare deosebite. 

Director,        Coordonatori proiect, 

         Prof. Mihaela Aldea                                         Înv.  Verginia Ursache                                         

                                              Prof. Mariana Cozma                                                                                                          

http://parohia-gosmani.blogspot.ro/
http://www.isjneamt.ro/
http://www.ccdneamt.ro/
http://www.didactic.ro,facebook.com/
http://www.itteach.ro/
http://www.didactic.ro/

