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-Inspectoratul Şcolar Judetean Neamţ 

-Casa Corpului Didactic Neamţ 

-Asociatia Invăţătorilor Neamţ 

-Biblioteca Judeţeană”G.T.Kirileanu”, Neamţ 
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-Parohia Goşmani/ Neamţ 

-Şcoala Gimnazială Rugineşti, loc.Angheleşti, judeţul Vrancea 

-Şcoala Gimnazială nr.1 Avrămeşti, loc. Voineşti, judeţul Vaslui 

-Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi, judeţul Bacău 

-Şcoala Gimnazială Ruginoasa, judeţul Neamţ 

-Liceul teoretic,,Dimitrie Cantemir”Iaşi, judeţul Iaşi  

 

INIŢIATORI PROIECT: 

-prof. înv.primar, Elena-Daniela Poenaru 

-prof. biologie, Mioara Drăgoi 
 

 

•Humuleşti 
(Neamţ) 

 



ARGUMENT: 

           In ziua de 1 martie 1837, în  satul  Humuleşti  din  ţinutul  Neamţului, chiar  în  inima  

Moldovei, s-a  născut  cel  ce  avea  să  devină  Împăratul  Poveştilor  şi  să  se  numească  

pentru  totdeauna  ION  CREANGĂ.  

            „Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa 

părintească din Humuleşti, la stâlpul hornului unde lega mama o şfară cu motocei la capăt de 

crăpau mâţele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă ţineam când 

începusem a merge copăcel, la cuptioriul pe care mă ascundeam, când ne jucam noi băieţii 

de-a mijoarca şi la alte jocuri şi jucării pline de hazul şi farmecul copilăresc, parcă-mi saltă 

şi acum inima de bucurie! Şi, Doamne, frumos era pe atunci, căci şi părinţii, şi fraţii, şi 

surorile îmi erau sănătoşi, şi casa ne era îndestulată, şi copiii, şi copilele megieşilor erau de-

a pururea în petrecere cu noi, şi toate îmi mergeau după plac, fără leac de supărare, de 

parcă era toată lumea a mea!...”  

           Unul dintre cei mai iubiţi povestitori a creat un bogat şi valoros tezaur de poveşti care 

au fermecat copilăria a zeci de generaţii. Citind poveştile lui Ion Creangă, copiii cunosc 

numeroase figuri din viaţa satului: oameni şi buni şi răi, şi harnici şi leneşi, şi cinstiţi şi 

necinstiţi, optimişti, veseli, glumeţi, dar hotărâţi să lupte pentru o viaţă mai bună. 

 Creangă a realizat pentru prima dată în literatura noastră cea mai atractivă şi mai 

accesibilă operă, de o deosebită valoare artistică: „Amintiri din copilărie”. 

 Întreaga operă este presărată cu proverbe, zicători şi expresii populare, care 

îmbogăţesc vorbirea copiilor şi-i fac să pătrundă în tainele limbii materne şi în comorile 

înţelepciunii populare. 

 Petrecându-şi întreaga viaţă printre copii, marele povestitor a cunoscut preocupările şi 

preferinţele lor şi de aceea a reuşit să creeze pentru ei poveşti care să-i atragă, dar, în acelaşi 

timp, să-i educe şi să-i instruiască.  

 Unele replici au devenit memorabile, iar proverbele şi zicătorile din opera sa  

constituie un adevărat material educativ. 

 CEL MAI FRUMOS MĂRŢIŞOR  dăruit nouă, românilor, a devenit motivul 

unui proiect menit să atragă elevii la lecturarea operei celui mai iubit povestitor român, citit şi 

recitit de toate generaţiile. 

         Derulat în perioada octombrie 2015 - mai 2016 şi iniţiat de echipa de proiect formată din 

următoarele cadre didactice: prof. Mihaela Aldea - director, prof.  Elena-Daniela Poenaru, 

prof. Mioara Drăgoi, concursul are ca obiective principale, preţuirea operei marelui povestitor 

nemţean prin realizarea unor mărţişoare, desene, machete şi colaje reprezentative şi vizează  

educarea respectului faţă de valorile naţionale, ale comunităţilor din care elevii fac parte, prin 

implicarea efectivă în păstrarea şi  promovarea acestor valori, stimularea şi afirmarea 

potenţialului  artistic şi creativ  al copiilor  din  ciclurile  preprimar, primar, gimnazial şi 

liceal, formarea unor deprinderi de muncă în echipă care să le dezvolte competenţe reale de 

interrelaţionare. 

 

Scopul proiectului 

            Stimularea şi afirmarea potenţialului  artistic şi creativ  al copiilor  din  ciclurile  

preprimar, primar şi gimnazial, formarea  unor deprinderi de muncă în echipă care să le 

dezvolte  competenţe reale de interrelaţionare 

 

Obiective: 

            -să realizeze desene, colaje, machete inspirate din opera scriitorului; 

            -să păstreze  tradiţiile  legate  de  Mărţişor; 

            -să cunoască locul  copilăriei “copilului universal” în urma lecturării operelor crengiene; 

            -să conştientizeze  activitatea de grup ca suport al prieteniei. 



Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: 
           Concursul se adresează copiilor preşcolari şi şcolari  din ţară şi este structurat pe 5 

categorii de vârstă, astfel: 

1. preşcolari; 

2. clasa  pregătitoare, I, a II-a; 

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

            4. clasele V-VIII; 

            5. liceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

Proiect Educaţional  

,,Ion Creangă- mărţişorul literaturii române” 

 

Concurs Naţional  cultural artistic 

Ediţia a IV-a 

2015-2016 

Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Nicolau” Români, Structura Goşmani 
Judeţul Neamţ 

 

 

“Trecutul înseamnă istorie şi cultură, prezentul – transformare şi devenire – 

iar viitorul multe speranţe” 

 
Scopul proiectului 

            Stimularea şi afirmarea potenţialului  artistic şi creativ  al copiilor  din  ciclurile  

preprimar, primar şi gimnazial, formarea  unor deprinderi de muncă în echipă care să le 

dezvolte  competenţe reale de interrelaţionare. 

 

Obiective: 

            -să realizeze desene, colaje, machete inspirate din opera scriitorului; 

            -să păstreze  tradiţiile  legate  de  Mărţişor; 

            -să cunoască locul  copilăriei “copilului universal” în urma lecturării operelor crengiene; 

            -să conştientizeze  activitatea de grup ca suport al prieteniei. 

 Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: 
           Concursul se adresează copiilor preşcolari şi şcolari  din ţară şi este structurat pe 5 

categorii de vârstă, astfel: 

1. preşcolari; 

2. clasa  pregătitoare, I, a II-a; 

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

            4. clasele V-VIII; 

            5. liceu. 

Secţiuni de concurs:  

 1 – mărţişoare/felicitări; 

 2 – desen, pictură, colaje/tehnici combinate; 

 4 – măşti; 

            5 – machete. 

Înscrierile se fac prin e-mail la adresa scoalagosmani@gmail.com prin trimiterea 

Fişei de inscriere. 

Fişa de inscriere se va trimite  şi în plic, odată cu  Acordul de parteneriat, semnat  şi 

ştampilat, în două exemplare alaturi de  lucrările elevilor. Pentru cei care doresc acordul de 

parteneriat in original, vor trimite odata cu lucrarile si  un plic autoadresat, timbrat 

corespunzator, pe adresa: 

 

 

 

mailto:scoalagosmani@gmail.com


DRAGOI MIOARA  

Loc. Goşmani 

Com . Români 

Jud. Neamţ 

Cod poştal- 617386 

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                 

sau 

 

                                             POENARU ELENA-DANIELA                                                           

Loc. Goşmani 

Com . Români 

Jud. Neamţ 

Cod poştal- 617386 

                                                                                                                                      , 

cu menţiunea, pentru: 

 

Concursul Naţional ,,Ion Creangă- mărţişorul literaturii române” 
 

Diplomele pentru elevi şi  cadrele didactice îndrumătoare vor fi scanate şi 
trimise prin e-mail  la inceputul lunii iunie 

 
Coletul/ plicul va conţine: 

- lucrările copiilor; 

- fişa de înscriere; 

- acordul de parteneriat în două exemplare, înregistrat, semnat şi ştampilat. 

 

 

 

  Trimiterea lucrărilor se va face până la data de 31 martie 2016, data poştei. 

Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 3 lucrări (aceeaşi 

secţiune sau secţiuni diferite). 

 

CONCURSUL ESTE APROBAT DE M.E.N  IN CAER 2015, 
DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC, POZ. 964   

SI TRIMIS SPRE APROBARE CAEN 2016  
 

NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE! 
 

ELABORAREA LUCRǍRILOR 

 

    Lucrările trimise vor respecta următoarele cerinţe de elaborare: 

    Creaţiile artistico-plastice (pictură, desen, colaj/tehnici combinate) trebuie să fie pe suport 

A4 (hârtie, carton), utilizându-se materiale şi tehnici de lucru la alegere. Lucrarea va fi 

etichetată în partea dreaptă jos, astfel: 

 

                                      



Titlul lucrării: 

Secţiunea: 

Numele şi prenumele elevului: 

Clasa: 

Îndrumător: 

Şcoala: 

Localitatea: 

Judeţul: 

 

 

Plicurile/coletele poştale care nu vor respecta condiţiile impuse, nu vor intra în 

concurs! 

 

 Persoane de contact: 

Prof. Poenaru Elena-Daniela, tel.  0766631079 

Prof. Drăgoi Mioara,  tel.  0762253337 

 

 VA ASTEPTAM LUCRARILE CU DRAG SI INTERES! 

 

CU RESPECT, 

ECHIPA DE PROIECT 

 
     

 

Director,                                                                                                                          

Prof. Mihaela Aldea                    Coordonatori proiect,                                                  

 prof. Elena-Daniela Poenaru                

 

                                                       prof. Mioara Dragoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

 Proiect Educaţional 

,,Ion Creangă- mărţişorul literaturii române” 

Concurs Naţional  cultural-artistic 
Ediţia a IV-a 

 

                                                      2015- 2016 

● NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: 

_________________________________________________ 

● PROFESIA: 

___________________________________________ 

● UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

_________________________________________________ 

● ADRESA DE CONTACT (telefon, e-mail, domiciliu): 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

Participanţi 

Numele şi prenumele elevului Clasa/ 

Grupa 

Secţiunea Titlul lucrării 

 

1.    

2.    

3.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE NICOLAU”                                UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT     
                                                                                                                            PARTENERĂ                                                                                                                   
 LOCALITATEA ROMANI      
                                                                                                                ………………………………………………………                                                                                                
JUD.NEAMT                                                                                    JUD. ……………………………………………… 
 
Nr.......... din.....................                                                                  Nr............din................... 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
1.Parțile contractante: 

 

A.Şcoala Gimnazială,,Gheorghe Nicolau”Români, Structura Goşmani, com. Români, 

jud.Neamt,  reprezentată prin director, prof. Mihaela  Aldea şi coordonatori  proiect, profesor 
învăţământ primar, Elena-Daniela Poenaru, profesor   Mioara Drăgoi. 
B.Şcoala................................................................................reprezentată de............... 
............................................................................................în calitate de PARTENER. 
 
2. Obiectul contractului: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţile contractante în 

vederea organizării şi desfăşurării –Concursului Naţional de artă plastică,,Ion Creangă, mărţişorul 

literaturii române” 
3.Obligaţiile părţilor: 

A. APLICANTUL se obligă:  

-să informeze participanţii despre organizarea concursului; 

-să respecte termenul de desfăşurare a concursului; 

-să emită şi să distribuie diplome de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare; 

-să asigure spaţiul corespunzător desfăşurării activitatilor din cadrul concursului; 

-să trimită mapele tuturor participanţilor ce au respectat condițiile cerute; 

B. PARTENERUL se obligă să respecte următoarele condiţii: 

să  mediatizeze concursul în instituţia de învăţământ; 

să  pregătească elevii pentru activitate; 

să  selecteze lucrările acestora; 

să  respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

să  trimită fişa de înscriere, acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat, în dublu exemplar, 

împreună cu lucrările elevilor şi ale cadrelor didactice, la adresa indicată în regulament. 

5.Durata acordului:  

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării concursului. 

6. Clauze finale ale acordului: 

Concursul Naţional de artă plastică ,,Ion Creangă, mărţişorul literaturii române” face parte din 

categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea relaţiilor de colaborare între instituţii, cadre 

didactice şi elevi din judeţele participante  şi partenere. 

 

            Aplicant,                                                                                 Partener, 

 

Școala Gimnazială”Gheorghe Nicolau” Români 

Director: Prof. Mihaela Aldea 

 

 

Prof. Elena- Daniela Poenaru 

Prof. Mioara Drăgoi                                                                                                                                               



 

 

 

 
 


