
Regulamentul Proiectului Educaţional Naţional „Bulgăre de humă” 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1 Prezentul regulament cuprinde dispoziţii care reglementează modul de organizare şi desfăşurare a 

Proiectului Educaţional “Bulgăre de humă”, ediţia a VI-a, organizat de  Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi  

Art. 2 Calendarul activităţilor din proiect va fi făcut public prin intermediul internetului, www.didactic.ro, a 

site-urilor educative de la nivelul judeţului Iaşi educonsis@yahoogroup.com, www.activedu.tk , dar şi pe site-ul 

şcolii organizatoare www.scoalaioncreanga.ro. 

 

Capitolul II 

Organizarea şi desfăşurarea proiectului 

 

Art. 3 La acest proiect au dreptul să se înscrie cadre didactice şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial din 

toate judeţele, urmând ca jurizarea să se realizeze pe categorii de vârstă. 

Art. 4 Înscrierea participanţilor se va face în perioada 1 – 25 martie 2016  prin trimiterea unei fişe de 

înscriere, împreună cu acordul de parteneriat semnat şi ştampilat în 2 exemplare, în acelaşi plic cu lucrările în 

format electronic sau CD-urile /fotografiile pentru secţiunea artă dramatică . 

Art. 5 Concursul este structurat pe 5 secţiuni: 

 Secţiunea I: Creaţie literară cu trei subsecțiuni:  

a.) Chipuri dragi (versuri sau proză);  

b) Lumea copilăriei (versuri sau proză); 

c) Naraţiune sau povestire didactică cu tema Năzbâtiile copilăriei, lecţii de viaţă pentru formarea 

personală.   

Textele vor fi redactate în Times New Roman 12, Justify, spațiere la un rând, cu diacritice, fără pagini 

numerotate, şi se vor expedia prin mail pe adresa veronica.prodan@gmail.com până pe data de 25 III 2016. 

 Secţiunea a II-a : Prezentări powerpoint, cu trei subsecţiuni:  

a) Opera lui Creangă - monografie a  satului moldovenesc de munte din secolul al XIX-lea 

b) Valori în lumea satului românesc oglindite de opera 

c) Pe urmele marelui povestitor 

La această secţiune pot participa şi cadrele didactice, cu softuri educaţionale. Prezentările care se vor 

trimite prin e-mail – loretamahalu@yahoo.com - nu trebuie să depăşească 5 MB. 

 Secţiunea a III-a: Creaţie plastică (desen, grafică, colaj etc), cu subsecţiunile:   

a). Opera lui Creangă- monografie a satului moldovenesc de munte din secolul al XIX-lea;  

b). Bucuriile copilăriei; 

c). În lumea personajelor lui Creangă. 

Lucrările secretizate de către cadrul didactic vor fi realizate pe carton sau pânză, în format A3 / A2, şi vor fi 

trimise prin poştă, pe adresa: Şcoala „Ion Creangă”, strada Toma Cozma nr. 119 B, Iaşi, jud. Iaşi până pe data 

de 25 III 2016, data poştei, cu mentiunea „Concursul National Bulgăre de humă” în atentia d-nei prof.înv. 

primar Hitruc Mihaela 

Tehnica în care se vor realiza aceste lucrări este la alegerea participanţilor.  

 Secţiunea a IV-a – artă dramatică, cu trei subsecţiuni:  

a). Dramatizări clasice; 

b) Opera lui I. Creangă între tradiţional şi modern; 

c) Scenarii originale. 

Pentru primele două subsecţiuni, se vor trimite CD-uri cu dramatizările alese şi 3-5 fotogofii din 

reprezentaţie pe adresa Şcolii “Ion Creangă”, strada Toma Cozma nr. 119 B până pe data de 25 III 2015, data 

poştei, iar pentru cea de-a treia se vor trimite documentele electronic pe adresa loretamahalu@yahoo.com. 

Secţiunea a V-a – artă şi tehnică va avea ca tematică "Lumea poveştilor", cu două tehnici de lucru - 

tehnica plierii și rulării hârtei – origami, quilling și machete sugestive. Lucrările vor fi expediate pe adresa 
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Şcolii „Ion Creangă”, strada Toma Cozma nr. 119 B, Iaşi, judeţul Iaşi până pe 25 III 2016,data poștei, cu 

mentiunea „Concursul National Bulgăre de humă” în atentia d-nei prof.înv. primar Hitruc Mihaela 

 

Art. 6 Pachetul cu lucrări va conţine: fişa de înscriere, acordul de parteneriat în 2 exemplare (semnat şi 

ştampilat), un plic timbrat şi autoadresat. 

Art. 7 Pentru fiecare participare la secţiunea a III-a şi a V-a se va menţiona pe o etichetă aplicată pe partea 

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

 

Art. 8 Lucrările trimise nu se restituie. Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate organizatorului. 

Art. 9 Lucrările care nu respectă criteriile de redactare, 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; 

- Numeşte membrii comisiei de evaluare; 

- Asigură evaluarea lucrărilor în conformitate cu criteriile stabilite; 

- Afişează rezultatele; 

- Completează diplomele pentru elevii câştigători; 

- Organizează o festivitate de premiere; 

- Trimite plicurile cu diplome şi acordurile de parteneriat. 

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 Jurizarea se va face de către specialişti ai instituţiilor implicate în proiect. Se vor acorda premii şi 

menţiuni pentru fiecare categorie de vârstă. Pe diplome se va preciza şi numele cadrului didactic îndrumător.  

 

Capitolul III 

Dispoziţii finale 

Art. 14 Trimiterea diplomelor se va face până la data de 30 mai2016. 

DATELE DE CONTACT ALE COORDONATORILOR PROIECTULUI 

 Prof. inv. primar Mihaela Hitruc – mika2873@yahoo.com 0743119167 

 Prof. Prodan Grațiela – veronica.prodan@gmail.com 0745633455 
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Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi                       Şcoala  Gimnazială/Liceul/Colegiul          

Strada  Toma Cozma nr. 119B                                    Strada                                    nr. 

Tel./fax 0232244330                                                   Tel/fax                        

e-mail ioncreanga17@yahoo.com                               e-mail                                                   

   

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

 

ACORD DE PARTENERIAT 

ÎN CADRUL PROIECTULUI NAŢIONAL 

„BULGĂRE DE HUMĂ” 

EDIŢIA a VI-a 

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

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

director şi prof.înv.primar Mihaela Hitruc/prof. Prodan Grațiela Veronica 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:1.09.2015-31.08.2016 

 

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 diplome 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 acesta să se deruleze conform 

scopului stabilit. 

 

Art. 5. Încetarea acordului (clauze) 

Prezentul acord 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   “Ion Creangă”, Iaşi                                         Şcoala /Liceul /Colegiul                   

Director,                                                                    Director,                                                         

Prof. Nicoleta Cristina Creţu                                        Prof. /Ing.                                                                        
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

CONCURS NAŢIONAL 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „BULGĂRE DE HUMĂ” ediția a VI-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, 

 


