
 

 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI 

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN  DOLJ    

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGA”  CRAIOVA 

STR. BRESTEI NR.234;   Cod 200207 
TELEFON :0251/421660; 0351/432048  Fax 0251/421660 

e-mail:   scoala_16cv@yahoo.com 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

                                Proiectul Educațional „Copilăria - vârsta marilor superlative” 

 Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 2 echipaje formate din doi elevi de la aceeași clasă 

sau de la clase diferite, echipajul putând fi format și din elevi de clase diferite pentru clasele III – 

VIII  

 Lucrările scrise vor cuprinde compuneri de maxim o pagină A4 la clasele III – VIII urmărindu-se 

originalitatea și legătura strânsă dintre lucrarea scrisă și cea practică. 

 Lucrările plastice (Clasele Pregătitoare – VIII ) vor fi realizate în orice tehnică respectând tema 

copilăriei. 

 Pe lucrarea scrisă se menționează cei doi membri ai echipajului, școala de proveniență și profesorul 

coordonator, iar pe spatele lucrării plastice numele membrilor echipajului și școala de proveniență și 

profesorul coordonator.  

 Lucrările vor fi  trimise online (în format pdf, jpg) la Școala Gimnazială ”Ion Creangă”- data limita 

de trimitere - 2 iunie (copilaria.varsta.superlativelor@gmail.com ). 

 Se va organiza o expoziție online cu lucrările echipajelor participante. Expoziția se va organiza la 

Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Craiova și va avea vernisajul pe 3 iunie pe site-ul școlii. În ziua 

vernisajului se va realiza și premierea echipajelor câștigătoare. 

 Fișa de înscriere anexată se va completa cât mai citeț (eventual la calculator), de preferat cu 

majuscule, pentru a evita confuziile 

 Aveți la dispoziție un acord de parteneriat  pentru educație (opțional) care se va copleta și se va 

trimite în format pdf și va fi semnat la unitatea noastră școlară și trimis o dată cu diplomele PDF pe 

adresa de mail indicată în fișa de înscriere. 

 Diseminarea rezultatelor: –  iunie – septembrie  2022 - www. ioncreanga.ro, Revista  profesorilor 

școlii ARSDOCENDI, www.didactic.ro, Revista elevilor școlii „ABCDOR, 

Director Școala Gimnazială ,,Ion Creangă’’ Craiova 

 Prof. Ene Marian 

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

mailto:scoala_16cv@yahoo.com


 

 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI 

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN  DOLJ    

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGA”  CRAIOVA 

STR. BRESTEI NR.234;   Cod 200207 
TELEFON :0251/421660; 0351/432048  Fax 0251/421660 

e-mail:   scoala_16cv@yahoo.com 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Concursul județean 

„„COPILĂRIA – VÂRSTA MARILOR SUPERLATIVE” 

3 IUNIE 2022 

Ediția III - a 

NUME:..................................... 

PRENUME ............................... 

E-MAIL.................................................. 

SPECIALITATEA ...................................... 

ȘCOALA ................................................ 

TELEFON FIX/MOBIL ................................................ 

Nr. 

Crt. 

NUME ȘI PRENUME 

ELEVI 

CLASA TITLUL 

LUCRĂRII 

TIPUL LUCRĂRII OBSERVAȚII 

    SCRISĂ  

   PLASTICĂ  

    SCRISĂ  

   PLASTICĂ  

 

 

 

Data                                                                                                                       Semnătura 
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Școala ........................................................................ 
Adresa ................................................. 
Nr.           ..../............................ 
 

 

Acord de parteneriat 

în cadrul proiectului educativ 

”COPILĂRIA – VÂRSTA MARILOR SUPERLATIVE” 

Încheiat între Şcoala gimnazială ”Ion Creangă” Craiova reprezentată de : 

-prof. Marian Ena –director 

- prof. Manuela Simona Staicu -dir. adjunct 

în calitate de coordonatori ai proiectului educativ ”Copilăria – vârsta marilor superlative” 

şi 

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

în caliatate de  parteneri in cadrul proiectului educativ ”Copilăria – vârsta marilor superlative” 

DURATA: 1 iunie 2022 – 31 august 2022 

 Prezentul acord de parteneriat intra in vigoare la data de 1 iunie 2022, semnat fiind de ambii 

parteneri, pe o perioada de 3 luni. 

 Prezentul contract nu poate fi modificat de niciuna dintre parti, solutionarea oricaror litigii de orice 

natura se va face exclusiv pe cale amiabila. 

 Prezentul contract se va redacta in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

Obligaţiile partenerilor: 

Scoala Gimnazială ”Ion Creangă” Craiova se obliga: 

-sa asigure spatii adecvate pentru buna desfasurare a actiunilor; 

-sa respecte calendarul activitatilor propuse a fi derulate in colaborare ; 

-sa antreneze elevii in participarea la aceste actiuni; 

................................................................ se obliga: 

-sa asigure material informativ pentru activitatile desfasurate; 

-sa participe la actiunile derulate in cadrul parteneriatului; 

-sa popularizeze activitatile care reprezinta colaborarea dintre institutii; 

Şcoala gimnazială ”Ion Creangă” Craiova                                           

Director,                                                                                                     

Prof. Maraian Ene                                              

Şcoala ............................................................. 

Director,                                                                             

Prof. ......................................                                              
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