
International Creativity Competition: “Spring flowers via ICT, origami  and crafts” 
Concurs International de Creativitate: “Flori de primavara”  

tehnici de realizare: foto/scanare, origami, colaj 

Tema concursului: FLORI DE PRIMAVARA 
 
Organizator:  
Gradinita „Ion Creanga” Zalau – Salaj - Romania  
Parteneri:  
MECTS prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Salaj - Romania 
Scoala Gimnaziala Romanasi - Salaj - Romania 
„St. Mary & St. Thomas” Catholic Primary School – Gateshead – Blaydon - England 
Coordonatori concurs:       
Insp. de spec. prof. Mateiu Roza 
Director prof. Negru Emilia 
Director prof. Farcas Angelica 
Director prof. Scannel White Elaine 
Obiective: 
 Dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor; 
 Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor preşcolari şi şcolari; 
 Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice; 
 Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea creativitatii. 
 Descoperirea şi atragerea în competiţie a unui număr cât mai mare de preşcolari şi elevi cu înclinaţii   
spre activitatile practice. 
Grup tinta: preşcolari şi elevii claselor I – IV. 

Sectiune propusa: Creativitate – tehnici de lucru: foto/scanare, origami, colaj. 

Cadre didactice implicate in organizarea si desfasurarea concursului:  
Romania: Cotoi Roxana Teodora, Cuc Lavinia, Toma Florita, Muresan Mindrica, Fekete Timea, 
Lupse Gabriela, Milas Cristina, Petrean Mariana, Ungur Cristina, Banut Veronica, Soran Iuliana, 
Pop Rodica, Durus Octavia, Curta Lucia, Oros Victoria, Iov Dorina, Pop Maria, Molnar Rozalia, 
Major Katalin. 
England: Claire Jordan, Louise Eley, Iain Knox, Collette Bell, Chris Lucas, Leanne Barker, Cath-
erine Burns , Rosie Murphy, Roisin Brennan, Linda Lake, Yvonne Sexton, Lisa Dawson, Leigh 
Lamb /„St. Mary & St. Thomas” Catholic Primary School–Gateshead 

MECTS Romania- Inspectoratul Scolar Judetean Salaj 

Gradinita “Ion Creanga” Zalau / Scoala Gimnaziala Romanasi 

Gradinita “Ion Creanga”  
Romania, Town: Zalau, Str. Closca, Nr. 37, County: Salaj 
Phone: 0040-0260 - 612415 
E-mail: gradinita_icreanga@yahoo.com 
Site: www.gradinitaioncreangazalau.ro 
Headteacher: prof. Negru Emilia 

Contact person: Cuc Lavinia, tel. 0040.0742.741327 

Date: 01-16/03/2012 

Time: 2 weeks/ 2 sapt. 

Anglia - “St. Mary & St. Thomas” Catholic Primary Shool 
Newcastle - Stella Lane - Blaydon 
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International Creativity Competition: “Spring flowers via ICT, origami  and crafts” 
Concurs International de Creativitate: “Flori de primavara”  

tehnici de realizare: foto/scanare, origami, colaj 

Art. 1. Organizatorul 
Organizatorul concursului este ISJ Salaj prin Gradinita “Ion Creanga” Zalau, 
Salaj, Romania. Partenerul international este Scoala ”St. Mary & St. Thomas” 
Blaydon, Anglia 
Prin acest concurs, organizatorul doreste să pună în valoare experienţa, creativi-
tatea de care dau dovadă cadrele didactice si copiii din învăţământul prescolar si 
primar. 
Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament, care 
este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul poate modifica prezentul 
regulament pe parcursul desfăşurării concursului, anunţând, in prealabil, toţi 
participanţii. 
 
Art. 2. Condiţii de participare 
La acest concurs de creativitate pot participa toate cadrele didactice si copiii din 
învăţământul prescolar si primar, indiferent de dotarea cu   tehnologie moderna 
de comunicare a unităţilor în care acestia activează. 
 
Art. 3. Durata şi mecanismul concursului 
Concursul de creativitate “Flori de primavara” se desfăşoară, la nivel interna-
ţional, în perioada 01 martie – 16 martie 2012. 
Participarea la concurs implică parcurgerea mai multor etape şi anume: 
 
Desfăşurarea concursului: 
 anunţarea concursului - 01 - 10.02.2012 
 primirea lucrarilor– pana pe 29.02.2012 
 selecţia lucrarilor – 01 - 09.03.2012 
 premierea lucrarilor si trimiterea diplomelor – 12 - 16.03.2012 
 
Etapa 1 – Anunţarea şi înscrierea la concurs a participanţilor 
MECTS - ISJ Salaj prin Insp de specialitate prof. Mateiu Roza precum si prof. 
Elaine White in Anglia vor trimite o scrisoare de informare către şcolile din 
reţeaua lor, prin intermediul căreia invită toate cadrele didactice din invataman-
tul prescolar si primar, doritoare de a-şi împărtăşi experienţa şi a-şi face cunos-
cută munca, să participe la concursul international “Flori de primavara”.  
Scrisoarea va fi trimisa către directorii de gradinite si scoli primare în perioada 
01 - 10.02.2012, acestia asigurand transmiterea materialelor informative către 
toate persoanele implicate în această campanie. Scrisoarea va conţine invitaţia la 
concurs, precum şi regulamentul acestuia.  
Înscrierea la concurs – se face automat prin trimiterea prin poşta a 
plicului cu materiale. 
Atenţie ! Materialele trimise nu se vor restitui autorilor. 
Criteriile de selecţie sunt următoarele: 
- Cadre didactice si copii din invatamantul prescolar si primar ; 
- Originalitatea ideii; 
- Valoarea didactică; 
- Valoarea estetica si calitativa a materialelor utilizate. 
 

Etapa 2 – Primirea lucrarilor 
- se va realiza pana la data de 29.02.2012 
 
Stabilirea câştigătorilor se va face după o atentă 
studiere de către cele două comisii de examinare a 
materialelor primite. 
 
Comisiile de selecţie vor fi alcătuite după cum urmează: 
selecţia din punct de vedere didactic se va face de către 
4 educatoare / profesori pentru invatamantul prescolar si 
primar. 
selecţia din punct de vedere al originalităţii şi al calitatii 
se va face de către 4 profesori de arte. 
expedierea lucrarilor copiilor se va face pe  adresa 
Romania, Gradinita “Ion Creanga”, Loc. Zalau, str. 
Closca, nr. 37, cod postal 450053, jud. Salaj   până la 
29.02.2012, data poştei. 
 
Etapa 3 – Selectarea lucrarilor şi desemnarea 
câştigătorilor 
Selectarea materialelor se va face în doua etape: 
- din punct de vedere didactic – urmând a se stabili 
un punctaj de la 1 la 5 acordat de fiecare membru al 
comisiei. 
- pentru originalitate, calitate - urmând a se stabili un 
punctaj de la 1 la 5 acordat de fiecare membru al 
comisiei. 
- Media punctajelor acordate de cele două comisii va 
constitui punctajul pe baza căruia se va face desemnarea 
câştigătorilor. 
Selecţia lucrarilor se va face în perioada:  
01 - 09.03.2012 
 
Etapa 4 – Oferirea diplomelor 
Diplomele acordate de către organizator vor fi  trimise 
participantilor in perioada 12 - 16.03.2012. 
Rezultatele concursului vor fi anuntate pe site-urile celor 
doua institutii scolare organizatoare, din Romania si 
Anglia. 
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“St. Mary & St. Thomas” Aquinas Catholic Primary School 
England, Stella Lane, Blaydon, Gateshead, NE21 4NE 
Phone: 0044 - 191 - 414 3116 
E-mail: info@stmaryandthomasaquinas.co.uk  
Site: http://www.stmaryandthomasaquinas.co.uk  
Headteacher: White Elaine 
 



International Creativity Competition: “Spring flowers via ICT, origami  and crafts” 
Concurs International de Creativitate: “Flori de primavara”  

tehnici de realizare: foto/scanare, origami, colaj 

Art. 4. Regulamentul 
 
Regulamentul acestui concurs este disponibil si pe internet la 
www.gradinitaioncreangazalau.ro, iar informaţii despre concurs pot fi obţinute 
la: 0040.0260.612415 sau la: gradinita_icreanga@yahoo.com 
Prin trimiterea plicurilor cu lucrarile pentru concurs, participanţii sunt de acord 
să se conformeze şi să respecte prevederile acestui Regulament. 
 
Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic (anexa 1) şi  
acordul de parteneriat (2 exemplare)- (pentru scoala participantă si pentru 
organizator) (anexa 2) vor fi completate şi trimise odată cu lucrările copiilor.  
 
Un cadru didactic poate participa cu un număr de 3 lucrări care respecta 
tematica “Flori de primavara” si tehnica de lucru (foto/scanare, origami, colaj)
aplicate pe carton colorat A4 sau A3. 
Pe spate, în colţul din dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, 
următoarele: titlul lucrării, numele şi prenumele copilului, clasa/grupa, şcoala/
gradinita, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul, 
tara. 
Taxa de participare de 20 lei, pentru fiecare cadru didactic înscris, include 
cheltuieli pentru tipărirea diplomelor, organizarea expoziţiei.  
Se vor acorda premiile I, II, III, Menţiune, Premiu de Excelenta pentru fiecare 
nivel de clasă/grupa / diplome de participare copiilor, cadrelor didactice 
îndrumătoare si directorului unitatii scolare respective. 
Nu se admit contestaţii. 
 
Diplomele şi acordul de parteneriat vor fi expediate in perioada 12 - 16.03.2012. 
Expoziţia cu lucrările participante va avea loc la Gradinita “Ion Creanga”, în 
data de 16.03.2012. 
 
Taxa de participare va fi achitată catre Asociatia Ion Creanga Zalau, în Contul  
bancar (IBAN): RO87BPOS32007709987RON02 deschis la S.C. Bancpost S.A. 
Zalău, până la data de 29.02.2012.  În momentul achitării se va preciza 
obligatoriu numele dumneavoastră şi taxă concurs.  
 
În plicul cu lucrări pentru expoziţie se va trimite o copie după chitanţa de achi-
tare a taxei. Lucrările trimise vor fi însoţite de un plic format A4 autoadresat, 
timbrat cu timbre în valoare de 3 lei. 
Va asteptam cu drag! 
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Gradinita “Ion Creanga”  
Romania, Town: Zalau, Str. Closca, Nr. 37, County: Salaj 
Phone: 0040-0260 - 612415 
E-mail: gradinita_icreanga@yahoo.com 
Site: www.gradinitaioncreangazalau.ro 
Director:  prof. Negru Emilia 
 
 
 

 
“St. Mary & St. Thomas” Aquinas Catholic 
Primary School 
England, Stella Lane, Blaydon, Gateshead, NE21 4NE 
Phone: 0044 - 191 - 414 3116 
E-mail: info@stmaryandthomasaquinas.co.uk  
Site: http://www.stmaryandthomasaquinas.co.uk  
Director: Scannel White Elaine 
 
 
 
  

MECTS - Inspectoratul Scolar Judetean Salaj 
Romania, Town: Zalau, Str. Unirii, Nr. 2, County: Salaj 
Phone: 0040-0260 - 661391 
E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro  
Inspector General Prof. Dr. Abrudan Ioan 
 
 
 
Inspector de specialitate prof. Mateiu Roza 
 

Organizatori concurs international: 
Insp. de spec. prof. Mateiu Roza 
Director prof. Negru Emilia 
Director prof. Farcas Angelica 
Director prof. Scannel Elaine 

 
O.N.G. Asociatia Ion Creanga Zalau 
Romania, Town: Zalau, Str. Closca, Nr. 37, County: Salaj 
Phone: 0040-0260 - 612415 
E-mail: asociatiaioncreangazalau@yahoo.com 
Vicepresedinte Flonta Lavinia 
 
 

 
Scoala Gimnaziala Romanasi 
Romania, Village: Romanasi, Str. Principala, Nr. 49 
County: Salaj 
Phone: 0040-0260-624115 
E-mail: scoalaromanasi@yahoo.com 
Director: prof. Farcas Angelica 
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ANEXA 1   
 
          School L.S. 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
Concurs International „Flori de primavara” 

 
01-16.03.2012 

 
 
 

-Cadre didactice coordonatoare- 
 
 
 

Unitatea şcolară................................................................................................................ 

Localitatea...................................................................Judeţul.......................................... 

Tara.................................................................... 

Număr de telefon.................................................  

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

Cadru didactic coordonator............................................................................................. 

Date de contact cadru didactic: tel......................................, e-mail............................... 

 
 
Copii participanţi: 
 

 

Nr.cr
t 

Numele şi prenumele Grupa/Clasa 

1   
  

  

2   
  

  

3   
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Anexa 2 
ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

Încheiat azi …………………….. 
1. Părţile contractante: 
Gradinita “Ion Creanga” loc. Zalau, str. Closca, nr. 37, cod postal 450053, jud. Salaj, CUI 
4566402 reprezentată prin director prof. Negru Emilia si cadrele didactice  Cuc Lavinia, Toma 
Florita, Muresan Mindrica, Fekete Timea, Lupse Gabriela, Milas Cristina, Petrean Mariana, Ungur 
Cristina, Banut Veronica, Soran Iuliana, Pop Rodica, Durus Octavia, Curta Lucia, Oros Victoria, Iov 
Dorina, Pop Maria, Molnar Rozalia, Major Katalin  în calitate de Organizator Romania şi 
 Scoala Gimnaziala Romanasi, loc. Romanasi, str. Principala, nr. 49, , jud. Salaj, CUI 663670  
reprezentată prin director prof. Farcas Angelica si cadrul didactic Cotoi Roxana Teodora, în 
calitate de Organizator Romania şi 
“St. Mary & St. Thomas” Aquinas Catholic Primary School, England, Stella Lane, Blaydon, 
Gateshead, NE21 4NE reprezentată prin director prof. Elaine White Scannel si cadrele didactice  
Claire Jordan, Louise Eley, Iain Knox, Collette Bell, Chris Lucas, Leanne Barker, Catherine Burns , Rosie 
Murphy, Roisin Brennan, Linda Lake, Yvonne Sexton, Lisa Dawson, Leigh Lamb în calitate de 
Organizator Anglia şi 
Şcoala / Gradinita ………………………………………............................…......................................, 
Strada ……………...................................................................,Nr. …..…, Localitatea …………..……… 
Judeţul  ………..………..., Tara…………………………………………………,reprezentată prin  
director ………………………………… si cadrele didactice/ cadrul didactic....................................... 
...................................................................................................................................în calitate de Partener. 
2. Obiectul contractului: 
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi partener în vederea desfăşurării 
de activităţi extraşcolare în instituţia organizatoare prin concursul internaţional „Flori de primavara”. 
Tehnici de realizare: foto/scanare, origami, colaj. 
3. Grup ţintă: Preşcolari şi şcolarii claselor I – IV 
4. Obligaţiile părţilor: 
 A) Organizatorul se obligă : 
- să informeze şcolile / gradinitele despre organizarea concursului; 
- să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor; 
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 
- să  emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi şcolarilor premianţi; 
- să distribuie diplomele de participare copiilor, cadrelor didactice îndrumătoare si directorilor unitatilor scolare 
implicate. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 
- să mediatizeze concursul în şcoală/ gradinita; 
- să pregătească elevii/ prescolarii pentru activitate; 
- să selecteze lucrările elevilor/prescolarilor participanţi la concurs; 
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 
5. Durata acordului: 
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada sem. II al anului 
şcolar 2011 – 2012. 
6. Clauze finale ale acordului: 
Concursul internaţional de creativitate „ Flori de primavara” face parte din categoria 
activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de 
invatamant din tara si din strainatate. 
Organizator Romania,  Organizator Anglia,               Partener, 
Director,……………….  Director,………………….              Director,……………….
         
L.S.    L.S.                                            L.S.  
 


