
                                                                                                                                        
 

 

  

 

 

 

 

 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” IAŞI 

       Strada  Toma Cozma nr. 119 B 

   Telefon/Fax  0232 244330 

           E-mail: ioncreanga17@yahoo.com  

CONCURSUL  NAŢIONAL 
,,MĂRŢIŞORUL - TRADIŢIE ŞI SIMBOL” 

EDIŢIA A IX-A 

CAEN 2018 poziția 88 

 
 

Motto: 

                                                                   “În mintea mea e iarnă, dar  în sufletul meu e  

                                                                                               o  primăvară permanentă.” 

                                                                                                               (Victor Hogo) 

 

 

Regulamentul Concursului Naţional „Mărțișorul –Tradiție și Simbol” 

 

Capitolul I  Dispoziţii generale 

 

Art. 1 Concursul Naţional „Mărțișorul –Tradiție și Simbol”, ediţia a IX-a, se organizează anual de 

către Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi, cu sprijinul I.S.J. Iaşi, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare . 

 

Art. 2 Mediatizarea activităţilor proiectului se va face prin intermediul internetului, www.didactic.ro, a 

site-ului educativ de la nivelul judeţului Iaşi educonsis@yahoogroup.com, pe site-ul şcolii 

organizatoare www.scoalaioncreanga.ro şi în presa locală,  ziarul „Evenimentul de Iaşi”. 

 

Art. 3 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE, cheltuielile necesare organizării şi 

desfăşurării concursului fiind suportate de şcoala organizatoare. 

 

CapitolulII  Organizarea şi desfăşurarea proiectului 

 

Art. 4 La acest proiect au dreptul să se înscrie cadre didactice şi elevi din învăţământul preşcolar, 

primar, gimnazial şi liceal din toate judeţele, urmând ca jurizarea să se realizeze pe categorii de vârstă. 

mailto:ioncreanga17@yahoo.com
http://www.didactic.ro/
mailto:educonsis@yahoogroup.com
http://www.scoalaioncreanga.ro/


 

Art. 5  Etapa pe şcoală va avea loc în perioada 1–15 februarie 2018 şi va fi organizată de către 

coordonatorii din şcolile partenere. 

Art. 6 Înscrierea participanţilor la faza naţională se va face în perioada 15 – 26 februarie2018 prin 

trimiterea unei fişe de înscriere, împreună cu lucrările celor trei secțiuni menționate în proiect - 

 26 februarie 2018 (data poştei) pe adresa: Şcoala Gimnazială„Ion Creangă” Iaşi, Strada Toma Cozma 

nr. 119 B, Iaşi, cu menţiunea Concursul National  ,,Mărțișorul –TradițieșiSimbol ”(Anexa 1şiAnexa 2) 

.  

 . 

Art. 7 Concursul este structurat pe 3 secţiuni: 

 

Secţiunea I, cu participare directă:  Mărţişoare literare cu două sub secțiuni:  

 

a.) Ion Creangă văzut prin ochi de copil (versuri sau proză);  

b) Primăvara, anotimpul renașterii  (versuri sau proză). 

 

• Concursul are loc în data de   2 martie 2018, ora 13 şi se desfășoară pe categorii de vârstă,  

în Clubul lui Nică, Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Iaşi. 

• Se completează fișa de înscriere şi acordul de parteneriat până la data de 26 februarie 

2018.(Anexa 1 șiAnexa 2) 

• Fiecare participant va prezenta lucrarea în faţa Comisiei de evaluare. 

• În jurizarea lucrărilor se va țineseama de toate criteriile de realizare a unui text pe temă 

dată . 

• Cei care nu pot participa direct la concurs pot trimite creaţiile literare în acelaşi plic cu 

lucrările din şcoală, participante la celelalte secţiuni, în format electronic pe adresele de                           

e-mail ale coordonatorilor. Recomandăm următoarele condiţii de tehnoredactare: format Times 

New Roman, font 12, spaţiere la un rând şi jumătate. 

• Se pot înscrie maxim 2 lucrări /cadru didactic. 

 

Secţiunea a II-a :Felicitări pe tema: 1 Martie- obicei strămoşesc 

• Se  pot realiza în orice tehnică (colaj, quilling, tempera, guaşe, Kirigami) respectând tema 

dată. 

• Se pot înscrie maxim 2 lucrări /cadru didactic 

• Lucrările se semnează pe verso cu date complete. 

• Lucrările nu se restituie. 

 



Secţiunea a III-a Mărțișorul -simbol al tradiţiilor româneşti 
• Tehnica în care se vor realize aceste lucrări este la alegerea participanţilor, cu recomandarea să 

fie cât mai autentice și mai tradiționale, în spiritual zonei de unde este participantul.  

• Se pot înscrie maxim 2 lucrări /cadru didactic 

• Lucrările se semnează pe verso cu date complete. 

• Lucrările nu se restituie. 

 

Pentru fiecare participare la secţiunea aII-a și a III-a se va menţiona pe o etichetă aplicată pe verso 

lucrării: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, îndrumătorul, şcoala, localitatea, judeţul.  

 

Art.8 Coletul cu lucrări va conţine: fişa de înscriere, un plic A4 timbrat şi autoadresat şi acordul 

de parteneriat completat în două exemplare. 

 

Art. 9 Lucrările care nu respectă tema, criteriile de etichetare și expediere sau care vor fi trimise după 

data anunţată nu vor intra în concurs. 

 

Art. 10  Comisia de organizare are următoarele atribuţii: 

• Monitorizează organizarea şi desfăşurarea proiectului; 

• Stabileşte şi transmite unităţilor şcolare informaţii despre derularea proiectului; 

• Centralizează datele venite din şcoli: înscrierile, lucrările; 

• Asigură logistica necesară comisiei de evaluare 

• Numeşte membrii comisiei de evaluare; 

• Asigură evaluarea lucrărilor în conformitate cu criteriile stabilite; 

• Amenajează expoziţia cu lucrările premiate, organizează vânzarea lucrărilor şi donează suma 

colectată Fundaţiei “Solidaritate şi Speranţă” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei-Centrul de Asistenţă 

Socială şi Îngrijire la domiciliu pentru vârstnici Sf. Mina Iaşi. 

• Mediatizează rezultatele concursului; 

• Completează diplomele pentru elevii premiaţi, în procent de 25% din numărul elevilor 

participanţi; 

• Asigură trimiterea diplomelor elevilor, a adeverinţelor cadrelor îndrumătoare şi Acordul de 

parteneriat semnat de directorul şcolii coordonatoare tuturor instituţiilor participante. 

 

Art. 11 Criteriile de evaluare se stabilesc pentru fiecare secţiune în parte. Ele vizează: respectarea 

tematicii, munca elevului oglindită în lucrare, originalitatea, creativitatea, modul în care stăpâneşte şi 

utilizează tehnicile artistico-plastice învăţate, îmbinarea materialelor, culorilor şi asortarea lor, dar şi 

existenţa elementelor care să probeze cunoaşterea vieţii şi activităţii lui Ion Creangă. 

 

Art. 12 Comisia de evaluare va analiza lucrările elevilor şi va fi alcătuită după cum urmează: 

•  un  delegate desemnat de ISJ Iaşi; 

•  câte un delegat din şcolile partenere. 

 

Creaţiile elevilor vor fi evaluate şi clasificate după un punctaj hotărât de comisia de evaluare în ziua 

desfăşurării concursului.  



Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de clasă. Pe diploma va fi precizat şi 

numele cadrului didactic îndrumător. 

Diplomele vor fi semnate de ISJ Iaşi, Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Iaşi şi Asociația Universul 

Prieteniei, Iași 

ISJ va autoriza 25 % diplome premianţi la concurs din numărul total de participanţi, conform 

regulamentelor şcolare. 

 

 

Capitolul III Dispoziţii finale 

Art. 13Afişarea rezultatelor se va face pe 15 martie 2018 pe site-ul şcolii organizatoare 

www.scoalaioncreanga.ro . 

 

Art. 14 Trimiterea diplomelor se va face până la data de 15 aprilie 2018. 

 

DATELE DE CONTACT ALE COORDONATORILOR PROIECTULUI 

 Înv.Ursu ElenaGianina - e-mail  gyany1481@yahoo.com 

 Prof.inv. primarTimaru Elena Simona - e-mail timarucatalin@yahoo.com   
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Anexa 1 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

CONCURS NAŢIONAL 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „MĂRȚIȘORUL-TRADIȚIE SI SIMBOL” ediția a IX-a 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator: 

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

E-mail........................................... 

Telefon: .............................................. 

Specialitatea: ............................................................ 

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

Adresa pentru expedierea diplomelor: ............................................................. 

 

Elevi participanţi: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

copilului 

Clasa 

 

Secţiunea Titlul lucrării 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

   

  

 

   

  

 

   

 

       Semnătura cadrului didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 

 

Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi                    ŞcoalaGimnazială/Liceul/Colegiul 

StradaTomaCozma nr. 119B                                    Strada                                    nr. 

Tel./fax 0232244330                                                   Tel/fax                        

e-mailioncreanga17@yahoo.com                               e-mail                                                  

    

Nr. ______ / ________                                              Nr……… / ……………..                                     

 

ACORD DE PARTENERIAT 

ÎN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL 

„MĂRȚIȘORUL- TRADIȚIE ȘI SIMBOL” 

EDIŢIA a IX-a 

 

Încheiat  azi, ...................................... , între: 

Art.1 ŞcoalaGimnazială “Ion Creangă”, Iaşi,  reprezentată de prof. Nicoleta Cristina Creţu în 

calitate de director şi Înv.UrsuElenaGianina/prof. inv. primarTimaru Elena Simona în calitate de 

coordonatori. 

și 

Şcoala _______________________________________reprezentată prin 

_____________________________în calitate de director şi 

________________________________________ în calitate de coordonator. 

 

Art.2.Scopul acordului: Identificarea şi valorizarea resurselor creative ale elevilor, motivarea 

acestora de a „reinventa frumosul” într-o strânsă colaborare cu cadrele didactice, redescoperirea 

marilor nume ale literaturii româneşti 

 

Art.3. Durata parteneriatului: 1.09.2017-31.08.2018 

 

Art. 4. Obligațiile părților 

Şcoala coordonatoare se obligă: 

• Să informeze şcolile despre organizarea proiectului; 

• Să respecte calendarul de desfăşurare a proiectului; 

• Să colecteze lucrările trimise de către parteneri; 

• Să asigure jurizarea lucrărilor; 

• Să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor, vernisajul şi festivitatea de premiere; 

• Să distribuie elevilor participanţi diploma şi adeverinţa de participare pentru 

cadrul didactic îndrumător. 

Instituţia parteneră se obligă: 

• Să popularizeze proiectul în rândul copiilor; 

• Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor; 

• Să înscrie elevii în concurs, respectând termenul limită; 

• Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare; 

• Să distribuie diplomele elevilor participanţi.  

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acestasă se deruleze  

conform scopului stabilit. 
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Art. 5. Încetarea acordului (clauze) 

Prezentul accord încetează în cazul nerespectării obligațiilor părților și la expirarea duratei 

desfășurării proiectului. 

Art.6. Dispoziţii finale 

Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

Şcoala coordonatoare:                                                 Instituţia parteneră 

Şcoala Gimnazială  “Ion Creangă”, Iaşi                      Şcoala /Liceul /Colegiul 

Director,                                                                       Director,                                                         

Prof. Nicoleta Cristina Creţu                                       Prof. /Inv. 

 

 

 


