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CONCURS   JUDEȚEAN 

 

BUCURIA ÎNVIERII DOMNULUI  

Ediția I,  MAI 2019 

 

DOMENIUL: cultural-artistic, arte vizuale 

 

   Avizat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONATOR   PROIECT BUCURIA ÎNVIERII DOMNULUI : 

 

Școala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică”, Târgoviște 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PARTENERI: 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ION HELIADE RĂDULESCU”, Târgoviște 

      ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE RELIGIE FILIALA DÂMBOVIȚA

 

GRUP ȚINTĂ: 

 Elevii  din clasele primare, gimnaziale; 

 Elevii cu situație materială precară din Școala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică”, Târgoviște 

 

BENEFICIARI  INDIRECȚI: 

       

 părinții elevilor implicați în proiect; 

 școala; 

 comunitatea; 

 

RESURSE UMANE: 

 elevii din învățământul primar, gimnazial; 

 cadrele didactice; 

 părinții elevilor. 

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 

 Școlile coordonatoare de secțiuni; 

 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ION HELIADE RĂDULESCU”, Târgoviște 

Școlile coordonatoare  de secțiuni vor comunica  rezultatele finale coordonatorilor de proiect. 

ADRESA DE EMAIL a proiectului:        bucuriainvierii@yahoo.com 

 

PAGINA DE FACEBOOK a proiectului: Bucuria Învierii.  

 (Documenentele proiectului - fișa de înscriere, contractul de parteneriat - se descarcă de pe această 

pagină.) 

Concursul se desfășoară fără taxă de participare 

 

 

 

 

 

PREZENTAREA  PROIECTULUI 

 

 

MOTTO : 

 „Copilăria e intervalul vieții mai apropiat de sfințenie, mai capabil de credință.” 

„Nu în zadar s-au alăturat aceste două cuvinte: copilărie și sfințenie.” 

„Dumnezeu și copiii au înrudirea spirituală pe care noi, cei mari, o pierdem.  

Sfinții sunt niște mari copii.” 

                                             Părintele Arsenie Boca – „Cuvinte vii”                        

ARGUMENT: 

 

  De ce un astfel de proiect? 
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Pentru a promova valorile autentice, care au asigurat progresul umanității,  valorile creștine de iubire a lui 

Dumnezeu, de iubire a semenului, de toleranță și de ajutorare reciprocă, într-un contingent în care sacrul, 

autenticul verificat sunt demontate și dizolvate într-un relativism cu efecte nocive asupra evoluției copiilor și 

a tinerilor. 

 

SCOP:                                                                                                                                                      

Stimularea și afirmarea potențialului creativ și artistic al elevilor din învățământul primar, gimnazial 

în spațiul generos al învățăturii creștine, strămoșești. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Păstrarea tradițiilor strămoșești; 

 Educarea unui caracter moral și a unui spirit civic angajat, voluntar; 

 Stimularea creativității copiilor; 

 Realizarea unor schimburi de experiență între cadrele didactice și diseminarea unor exemple 

de bune practici în organizarea activităților educative.  

 

TEMATICA:  Sărbătoarea Învierii Domnului 

DURATA PROIECTULUI: octombrie 2018 – 31 mai 2019 

  

DESFĂȘURĂTOR CONCURS: 

 

Mediatizare: 1 martie – 30 aprilie 2019 

Înscrierea pe email-ul concursului și trimiterea materialelor: 1 mai 2019 

Jurizare secțiuni indirecte: 3 - 7 mai 2019 

Amenajarea expozițiilor de decorațiuni și fotografii: 16-17 mai 2019 
Desfășurarea secțiunilor cu participare directă: 16 mai 2019 
Expedierea diplomelor și a adeverințelor de participare: 18.05.2019- 31.05.2019; 

Încheierea concursului: 31 mai 2019 . 

 

 

 

 

A.   SECȚIUNI CU PARTICIPARE DIRECTĂ: 

 

 

        Secțiunea I: Concurs de standuri cu decorațiuni de Paști (Târg de produse hand made, 

cu participare directă)  

 

Lucrările se vor executa în tehnică de lucru la alegere și vor avea la loc vizibil etichete cu nume 

elev, școala de proveniență, prof. coordonator. 

Lucrările, cu mențiunea  Pentru  concursul Bucuria Învierii, vor fi aduse personal la secretariatul  

Școlii Gimnaziale   ,,Prof.   Paul   Bănică”,   Târgoviște  sau   vor   fi   trimise   prin   poștă,   pe   

adresa: Târgoviște, str. Moldovei , nr. 3, cod poștal 130077, până la data de 1 mai 2017.  

Criteriile de jurizare:  
            Originalitate  

            Încadrarea în tematică  

 Creativitate 

 Complexitate 

 Calitatea execuției - tehnică 

 Calitatea execuției - artistică 



Lucrările vor fi vândute la standuri după ce acestea vor fi evaluate.  Fondurile realizate vor fi 

donate pentru activitățile  SNAC din cadrul Școlii Gimnaziale   ,,Prof.   Paul   Bănică”,   

Târgoviște 

 O parte dintre decorațiuni vor fi expuse la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște, 

pentru promovarea imaginii școlilor, în perioada 16 - 30 mai 2019.  
 

Secțiunea II: Atelier de creație – cusături tradiționale 

Secțiunea III: Atelier de creație – decorare/încondeiere ouă 

Sectiunea IV: Atelier de creație plastică - icoane pe sticlă 

Elevii vor realiza în direct lucrări care vor fi premiate și expuse alături de fotografii și de cele mai 

reprezentative decorațiuni la Biblioteca Județeană „ Ion Heliade Rădulescu” în perioada 16 - 30 

mai 2019. 
 

Criterii de jurizare:                       

Originalitate 

Încadrarea în tematică  

Creativitatea; 

Complexitate 

Calitatea execuției- tehnică 

Calitatea execuției-artistică 

 

B. SECȚIUNI CU PARTICIPARE INDIRECTĂ 

I. Secţiunea : Creații literare (eseu literar, compunere,  poezie, ghicitori etc.)  

Creaţiile literare (compuneri, poezii, eseuri) vor fi expediate în format electronic, vor avea maxim 2 pagini, 

redactate în format A4, font Times New Roman, cu diacritice, caracter 12, la un rând și jumătate. Titlul 

lucrării cu Times New Roman, font 14. La două rânduri de titlu se va scrie numele autorului, al 

coordonatorului şi instituţia de învăţământ, cu aceleași caractere ca și titlul. (Expedierea se va face în format 

electronic pe adresa de email a concursului, cu menționarea secțiunii, a datelor concurentului și ale prof. 

coordonator pe fișier, în fișier și la subiectul emailului, până la data de 1 mai 2019. 
Criteriile de jurizare:  

                  Originalitate 

                  Claritate 

                  Corectitudine (folosirea corectă a limbii romane) 

                  Expresivitatea limbajului 

                  Caracterul persuasiv 

                  Relevanța titlului pentru conținutul textului  

                  Folosirea cuvintelor cheie 

 

II. Secțiunea Concurs  de interpretare dramatică (momente biblice, poezii, narațiuni, piese de 

teatru)  

Criteriile de jurizare:  
                  Originalitate 

                  Ținută scenică 

                  Expresivitate 

                  Complexitate 

                  Calitatea execuției- tehnică 

                  Calitatea execuției-artistică 

                  Scenografie: costume, decor, recuzită; 

  
Profesorii coordonatori  vor trimite pe adresa concursului, o înregistrare video a pieselor, cu 

menționarea secțiunii, a datelor concurentului și ale prof. coordonator pe fișier, în fișier și la subiectul 

emailului, până la data de 1 mai 2019. 
. 



                       III. Secțiunea Concurs de interpretare vocală/muzicală (colinde, pricesne, muzică 

ușoară)  

Profesorii coordonatori  vor trimite pe adresa concursului, o înregistrare video a pieselor, cu 

menționarea secțiunii, a datelor concurentului și ale prof. coordonator pe fișier, în fișier și la subiectul 

emailului, până la data de 1 mai 2019. 

Criteriile de jurizare:  
                    Originalitate 

                    Ținută scenică 

                    Expresivitate 

                    Complexitate 

                    Calitatea execuției – tehnică 

                    Calitatea execuției-artistică 

 

 

       IV. Secțiunea Concurs de  fotografii  

 

 În concurs pot fi înscrise lucrări fotografice care se încadrează în următoarele categorii: 

 

I. Instantanee fotografice: 

1. peisaj (natural, urban, rural) 

2. portret 

3. macrofotografie 

4.  tradiții, obiceiuri, evenimente 

 

 

 

II. Povești în imagini 

1. reportaj 

2. serie fotografică 

3.         prelucrări foto digitale 

4.         eseu  

5. compoziție fotografică 

 

Criterii de jurizare:                       

Originalitate 

Încadrarea în tematică  

Creativitatea; 

Complexitate 

Calitatea execuției- tehnică 

Calitatea execuției-artistică 

Lucrările, imprimate pe hârtie fotografică, vor fi lipite pe carton de culoare albă, cu sistem de 

prindere. 

Fiecare fotografie va avea lipită pe verso o etichetă ce cuprinde: titlul fotografiei, categoria la care 

participă, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic 

coordonator, unitatea de învăţământ, localitatea. 

Fotografiile vor fi trimise într-un plic, cu mențiunea Pentru Prof. Ionuț Isari, prin poștă, pe adresa: 

Școala Gimnazială Raciu, Strada: Principală 109, cod poștal: 137267, localitate: Raciu, județ: 

Dambovița, până la data de 1 mai 2019. 

Fotografiile vor fi trimise şi în format electronic pe adresa de mail a proiectului, până la data de 

1 mai 2019, cu menționarea secțiunii, a datelor concurentului și ale prof. coordonator pe fișier, în 

fișier și la subiectul emailului. 
Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca 

urmare a participării cu fotografii la acest concurs;                                                                                   

Toate lucrările vor fi expuse la Biblioteca Județeană „ Ion Heliade Rădulescu” în perioada 16 -

30 mai 2019. 

 

 V.  Secțiune Concurs de creații digitale (pptx, film de scurt metraj)  

                      Creațiile PPT și film pot fi realizate individual sau în echipă și vor fi trimise şi în 



format electronic pe adresa de mail a proiectului, până la data de 1 mai 2019, cu menționarea 

secțiunii, a datelor concurentului și ale prof. coordonator pe fișier, în fișier și la subiectul emailului 
 

Durata: max 5 min. 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nici un film însuşit în mod ilegal de către concurenţi; 

Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca 

urmare a participării cu filme la acest concurs; 

Vor fi evaluate:  titlul;                                                                                                                                            

coloana sonoră;                                                                                                                             

efectele special;                                                                                                                                     

montajul (îmbinarea elementelor, înlănţuirea secvenţelor, legătura între conţinut, text,muzică, 

imagine). 

Criterii de jurizare:                       

Originalitate 

Încadrarea în tematică  

Creativitatea; 

Complexitate 

Calitatea execuției- tehnică 

Calitatea execuției-artistică 
 

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE ALE CONCURSULUI 

 Postarea pe FB a lucrărilor premiate (imagini, înregistrări), exemple de bune practici în 

organizarea activităților educative; 

 Realizarea unui CD cu  lucrările premiate (imagini, înregistrări), exemple de bune practici în 

organizarea activităților educative; 

 Mediatizarea în presa și la televiziunile locale; 

 
MOD DE CERTIFICARE:             

           Se vor acorda câte un premiu I, II,  III, mențiuni, premii speciale pentru fiecare secțiune. 

         Se vor acorda diplome de participare pentru toți elevii înscriși. 

         Diplomele vor menționa și numele cadrului didactic coordonator. 

         Cadrele didactice care vor dona fondurile obținute din vânzarea produselor, pentru susținerea 

elevilor cu situație materială precară din Școala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică”, Târgoviște, vor 

primi adeverință de profesori voluntari. 

 

 

Data desfășurare a concursului 27. 03. 2020 

Data limită de trimitere a lucrărilor este 20. 03. 2020, data poștei. 

Nu se acceptă întârzieri. 

Materialele vor fi trimse pe adresa bucuriainvierii@yahoo.com 

Pentru buna desfășurare a concursului, va rugăm să  precizați (obligatoriu) la 

subiectul e mailului secțiunea, numele și prenumele profesorului coordonator,  școala 

de proveniență. 

Fișa de inscriere și acordul vor fi atașate scanate (nu JPG!). 

Nerespectarea acestor condiții descalifică participanții. 

Documentele concursului (diplome , acorduri, adeverințe de profesori  voluntari)  vor 

fi trimise participanților pe e mail, pană în data de 30 iunie 2020. 
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Anexa 1 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 

  BUCURIA ÎNVIERII DOMNULUI 

Ediția a II-a, 27 MARTIE 2020 

 

 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT........................................................... 

 
Nr. 

crt. 
Secțiunea Nume și prenume elev/ 

             Clasa 

 

Clasa Nume și 

prenume 

coordonator  

Date de contact  prof 

coordonator  

(telefon / e-mail) 

      

      

      

      

 

Fișa de înscriere se completează cu majuscule (excepție – adresa de email). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2 

Contract de sponsorizare 

 1. Părțile contractante 

  A.  ........................................................................................................................... cu sediul în 

localitatea........................................................................................................., 

strada......................................................................, nr. .........., județul ..............................................., 

reprezentată de ..............................................., director de unitate, și de       

.................................................................................................................., în calitate de partener și 

SPONSOR. 

 

B. Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică”, Str. Moldovei, nr.3,  Târgoviște                                                                     

cod 130077   reprezentată de prof. Tică Dan, director de unitate și de prof. Maria Ceauș; prof. 

Anca Iuga, bibliotecar, Săvulescu Cătălina, prof. Ungureanu Gabriela, în calitate de 

coordonatori ai PROIECTULUI JUDEȚEAN  „BUCURIA ÎNVIERII DOMNULUI” și de 

BENEFICIARI ai acestui contract.. 

 

 

 2. Obiectul contractului 

Obiectul contractului privește utilizarea de către beneficiar a _____________________-

__________( bunul ce i se dă de către sponsor). 

 3. Valoarea contractului 

 Valoarea contractului constă în ___________________________( valoarea bunului sau a banilor). 

 4. Durata contractului  

Prezentul contract intră în vigoare 

- odată cu semnarea sa de către părți; 

- la data de ________________, dată asupra căreia ambele părți sunt de acord, și va fi 

valabil până la data de ________________ . 

5. Obligațiile părților contractante  

 

SPONSORUL se obligă: 

              -să furnizeze beneficiarului bunul ce face obiectul prezentului contract în stare bună de 

funcționare 

BENEFICIARUL se obligă să: 

- utilizeze bunul ce face obiectul prezentului contract potrivit destinației sale (premierea 

elevilor în cadrul proiectului județean „BUCURIA ÎNVIERII DOMNULUI”). 

 6. Răspunderea contractuală 

Nerespectarea obligațiilor (sau a uneia din obligațiile), prevăzute mai sus de către una din părți 

determină rezilierea contractului de către cealaltă parte cu un preaviz prealabil de 15 zile. 

 7. Litigii 

Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, vor fi soluționate de către 

părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor 

judecătorești competente. 

 8. Dispoziții finale 
Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți, sub 

forma unui act adițional. 

 Prezentul contract a fost încheiat astăzi _____________, în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

           BENEFICIAR,        SPONSOR 

 

 

 



 

Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică”                               Școala....................................................... 

Str. Moldovei, nr.3                                                               Str......................................., nr.................                                                                                        

Loc. Târgoviște,  Județul  Dâmbovița                                  Loc.............................Jud..........................                                                         

Telefon 0245612663                                                            Tel.....................................                                                                                  

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

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat astăzi, .................................. 

 

1. Părțile contractante: 

 

          A. Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică”, Str. Moldovei, nr.3,  Târgoviște                                                                     

cod 130077   reprezentată de prof. Tică Dan, director de unitate și de prof. Maria Ceauș; prof. 

Anca Iuga, bibliotecar, Săvulescu Cătălina, prof. Ungureanu Gabriela în calitate de coordonatori 

ai PROIECTULUI JUDEȚEAN  „BUCURIA ÎNVIERII DOMNULUI”. 

         B. ........................................................................................................................... cu sediul în 

localitatea........................................................................................................., 

strada......................................................................, nr. .........., județul ..............................................., 

reprezentată de ..............................................., director de unitate, și de       

.................................................................................................................., în calitate de partener în 

cadrul PROIECTULUI JUDEȚEAN  „BUCURIA ÎNVIERII DOMNULUI”. 

2. Scopul acordului: 

Prezentul Acord de parteneriat are în vedere colaborarea dintre Aplicant și Partener cu 

scopul organizării și desfășurării activităților extracurriculare și de voluntariat cuprinse în cadrul 

proiectului județean. Proiectul se realizează în beneficiul elevilor și al cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar, pentru promovarea performanțelor copiilor, a imaginii pozitive și a 

serviciilor educaționale a tuturor instituțiilor partenere.                        

3. Obligațiile părților: 
a. Coordonatorul - va avea în vedere respectarea programului anunțat; 

- va crea condiții tehnice de prezentare a materialelor la fiecare secțiune; 

- va returna semnate și ștampilate acordurile de parteneriat, diplomele și adeverințele. 

 

b. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții: 

- să mediatizeze concursul în școală; 

- să organizeze lucrările elevilor participanți la concurs, să creeze condiții de participare conform cu 

regulamentul concursului; 

- să respecte regulamentul de desfășurare al concursului. 

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi _______________ 2019  în 2 

exemplare, în original, pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării lui.  

 

 

 

 

Aplicant,                                                                                  Partener, 

Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică”                             Școala  ..............................................   

Director, prof. Tică Dan                                                        Director, prof.                      

 


