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FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUI 

 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN „RECICLĂM CREATIV!,  

cuprins în  

OFERTA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE LA NIVELUL JUDEȚULUI CONSTANȚA, Nr. 

7285A/8.12.2021, (domeniul Ecologie și protecția mediului, poziția 51, Nr. înregistrare ISJ 6229A/07/21.10.2021) 

- ediţia a VI-a- 

 

Organizator: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 

 

Coordonatori de proiect:  

Prof. Mangri Ligia Elena - director 

Prof. înv. primar Muscoi Georgeta 

Prof. înv. primar Mitu Vasilica 

 

Parteneri:  

 Casa de Cultură „Pontus Euxinus” - Năvodari  

 Asociaţia de părinţi a Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil” - Năvodari 

 Primăria oraşului Năvodari 

 Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie România (CCDG) 

 Postul de televiziune local – Litoral TV 

 C.J.R.A.E. Constanța 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” 

 

Categoria în care se încadrează proiectul: Domeniul ecologie şi protecţia mediului  

Descrierea proiectului prin obiective: 

 Scopul proiectului este stimularea interesului elevilor pentru participarea la activități de 

conștientizare a importanței celor Trei R (Reducerea, Refolosirea și Reciclarea deșeurilor), contribuind 

astfel la formarea unei conduite eco-civice.  

 Implementarea celei de-a cincea ediții a proiectului „Reciclăm creativ!” va constitui încă un pas pe 

drumul salvării planetei. Pe termen lung, întreaga comunitate va beneficia de un mediu înconjurător mai 

curat și mai prietenos, condiții de viață la standarde ridicate, însușirea unor deprinderi de colectare și 

valorificare a deșeurilor. 

 

Durata proiectului: noiembrie 2021 - iunie 2022 
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Grupul țintă: elevii claselor P-IV din şcolile participante la proiect, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani, 

inclusiv elevii cu CES integrați în învățământul de masă și cei din învățământul special, primar; cadrele 

didactice care organizează activitățile din cadrul proiectului 

 

Regulamentul de participare:  

1. Calendarul activităţilor 

 Încheierea unui acord de parteneriat între organizator (Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari) 

și instituțiile partenere: ianuarie-aprilie 2022 

 Acordul de parteneriat se va putea descărca de pe site-ul concursului: 

https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-de-pornire/acord-de-

parteneriat-cu-%C8%99coli 

 După completarea acestuia cu datele școlii se va trimite, scanat, pe adresa de e-mail: 

georgeta_muscoi@yahoo.com 

 Înscrierea la secțiunile concursului și încărcarea lucrărilor (on-line) pe site-ul concursului: 

https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/sec%C8%9Biuni-concurs-2021-2022 

în perioada 1 martie – 14 aprilie 2022 (Fiecare cadru didactic poate înscrie maximum 3 elevi la fiecare 

secțiune.) 

 Concursul on-line – secțiunea III: 20 mai 2022 

 Jurizarea lucrărilor (secțiunile I, II și III):  23 mai – 27 mai 2022 

 Trimiterea on-line a diplomelor/adeverințelor: iunie 2022 
 

2. Probele concursului 

A. Secţiunea I: ECO-ARTĂ – Concurs de lucrări realizate din materiale reciclate 

(tablouri/colaje/felicitări/jucării/mascote) - adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă) 

B. Secţiunea II: ECOVESTIMENTAȚIE - Concurs de costume ecologice fotografiate - adresat 

elevilor din clasele P-IV (participare indirectă) 

C. Secțiunea III: „ȘI EU POT SĂ FIU ECO!” - Concurs de desene pe teme ecologice, adresat copiilor 

cu CES din învățământul special sau integrați în învățământul de masă, clasele P-IV (participare 

indirectă) 
D. Secţiunea IV: ECO – ŞTIINŢĂ ȘI CULTURĂ - Concurs pe teme ecologice - adresat elevilor din 

clasele P-IV (participare on-line) 

 

3. Descrierea secțiunilor 

A. Secţiunea I: ECO-ARTĂ – Concurs de lucrări realizate din materiale reciclate 

(tablouri/colaje/felicitări/jucării/mascote) - adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă) 

 Pe parcursul lunii februarie 2022, se va organiza în fiecare școală înscrisă în proiect o activitate de 

selecție a lucrărilor elevilor (etapa locală). 

 Lucrările realizate de copii pot fi tablouri/colaje/felicitări/jucării/mascote și vor ilustra refolosirea 

creativă a unor materiale reciclabile. 

 Criterii de jurizare: utilizarea unor materiale reciclabile, originalitatea, aspectul estetic. 

 Înscrierea în concurs se va face în perioada 1 martie – 14 aprilie 2022 pe baza Formularului de 

înscriere (on-line), accesând link-ul:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPp6CLXJ4YMSmZzlwyMCCGQp5IbpyNAvMVHwr

euPBBAxwQ1w/viewform 

https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-de-pornire/acord-de-parteneriat-cu-%C8%99coli
https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-de-pornire/acord-de-parteneriat-cu-%C8%99coli
https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/sec%C8%9Biuni-concurs-2021-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPp6CLXJ4YMSmZzlwyMCCGQp5IbpyNAvMVHwreuPBBAxwQ1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPp6CLXJ4YMSmZzlwyMCCGQp5IbpyNAvMVHwreuPBBAxwQ1w/viewform
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 Se va  completa formularul cu datele cerute. Tot aici vor fi încărcate fotografii ale lucrărilor copiilor, 

care vor fi denumite cu numele copilului înscris în concurs și al cadrului didactic îndrumător. 

Numărul maxim de elevi înscriși - 3/fiecare cadru didactic. 

 Pe fiecare lucrare se va atașa o etichetă care va respecta următoarea structură: 

Numele şi prenumele elevului: …………………………………….. 

Clasa ……………… 

Şcoala ………………………………………………………………… 

Cadrul didactic îndrumător: ………………………………………. 

 

B. Secţiunea II: ECOVESTIMENTAȚIE - Concurs de costume ecologice fotografiate - adresat 

elevilor din clasele P-IV 

 Pe parcursul lunii februarie 2022, se va organiza în fiecare școală înscrisă în proiect o activitate de 

selecție a costumelor ecologice și fotografierea acestora (etapa locală). 

 Costumele vor fi confecționate din materiale reciclabile, refolosibile.  

 Fotografia trebuie să fie color, să reprezinte un singur copil costumat, nu un grup de copii. 

 Cadrele didactice se vor asigura că au acordul părinților pentru ca elevii să fie fotografiați. 

 Criterii de jurizare: utilizarea unor materiale reciclabile, originalitatea, aspectul estetic. 

 Înscrierea în concurs se va face în perioada 1 martie – 14 aprilie 2022 pe baza Formularului de 

înscriere  (on-line), accesând link-ul: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPp6CLXJ4YMSmZzlwyMCCGQp5IbpyNAvMV

HwreuPBBAxwQ1w/viewform 

 Se va  completa formularul cu datele cerute. Tot aici vor fi încărcate fotografii ale elevilor costumați, 

care vor fi denumite cu numele copilului înscris în concurs și al cadrului didactic îndrumător. 

Numărul maxim de elevi înscriși - 3/fiecare cadru didactic. 

 Pe fiecare fotografie se va atașa o etichetă care va respecta următoarea structură: 

Numele şi prenumele elevului: …………………………………….. 

Clasa ……………… 

Şcoala ………………………………………………………………… 

Cadrul didactic îndrumător: ………………………………………. 

 

C. Secțiunea III: „ȘI EU POT SĂ FIU ECO!” - Concurs de desene pe teme ecologice, adresat copiilor 

cu CES din învățământul special sau integrați în învățământul de masă, clasele P-IV (participare 

indirectă) 

 Pe parcursul lunii februarie 2022, se va organiza în fiecare școală înscrisă în proiect o activitate de 

selecție a lucrărilor elevilor (etapa locală). 

 Desenul va respecta tema: „Micul ecologist”. Se acceptă orice tehnică de realizare. 

 Criterii de jurizare: respectarea temei, originalitatea, aspectul estetic. 

 Înscrierea în concurs se va face în perioada 1 martie – 14 aprilie 2022 pe baza Formularului de 

înscriere (on-line), accesând link-ul:  

https://docs.google.com/forms/d/1ljA50ilkHfhidqwBZKCBrH_-

SHDHRSoMNiKq1KFiF_A/edit 

 Se va completa formularul cu datele cerute. Tot aici vor fi încărcate fotografii ale lucrărilor 

copiilor, care vor fi denumite cu numele copilului înscris în concurs și al cadrului didactic 

îndrumător. Numărul maxim de elevi înscriși -  3/fiecare cadru didactic. 

 Pe fiecare lucrare se va atașa o etichetă care va respecta următoarea structură: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPp6CLXJ4YMSmZzlwyMCCGQp5IbpyNAvMVHwreuPBBAxwQ1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPp6CLXJ4YMSmZzlwyMCCGQp5IbpyNAvMVHwreuPBBAxwQ1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ljA50ilkHfhidqwBZKCBrH_-SHDHRSoMNiKq1KFiF_A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ljA50ilkHfhidqwBZKCBrH_-SHDHRSoMNiKq1KFiF_A/edit
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Numele şi prenumele elevului: …………………………………….. 

Clasa ……………… 

Şcoala ………………………………………………………………… 

Cadrul didactic îndrumător: ………………………………………. 

 

D. Secţiunea IV: ECO – ŞTIINŢĂ ȘI CULTURĂ - Concurs pe teme ecologice - adresat elevilor din 

clasele P-IV (participare on-line) 

 Fiecare şcoală va organiza şi desfăşura, în luna februarie, un concurs în vederea selectării elevilor 

ce vor participa la faza finală. Școala inițiatoare va elabora subiectele de concurs, ținând cont de 

conţinuturile din programele şcolare în vigoare (Explorarea mediului/Științe ale naturii), dar vor fi 

abordate și cunoștințe de cultură generală/ecologică, specifice vârstei. În dimineaţa concursului se 

va extrage o variantă cu subiecte şi se va trimite responsabilului de proiect pe şcoală. 

 Data concursului final: 20 mai 2022 

 Testul pe teme ecologice, elaborat pe baza formularelor Google, va avea o durată determinată și se 

va putea susține o singură dată, în intervalul stabilit. Punctajul obținut se va afișa automat după 

terminarea testului. 

 Cadrele didactice îndrumătoare vor primi link-ul testului în dimineața susținerii concursului. 

 Înscrierea în concurs se va face în perioada 1 martie – 14 aprilie 2022 pe baza Formularului de 

înscriere (on-line), accesând link-ul: 

https://docs.google.com/forms/d/1bAcxCkB_AZhRl8O03aI-Bl5NmXcudpNfYWO-

M2KchxU/edit 

 Se va  completa formularul cu datele cerute. Numărul maxim de elevi înscriși -  3/fiecare cadru 

didactic. 

 Programa de concurs poate fi accesată pe site-ul concursului sau la următorul link: 

https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-de-pornire/programa-de-concurs 

 Materiale ajutătoare pentru învățare puteți viziona pe site-ul concursului sau la următorul link:  

https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/bibliotec%C4%83-materiale 

 

Premierea concursurilor (pe secţiuni): 

 Secțiunile I, II și III - diplome (premii/mențiuni/participare) pe secţiuni şi categorii de vârstă 

 Secțiunea IV - Premiul I:  95 - 100 puncte 

                 - Premiul al II-lea:  85 - 90 puncte 

                 - Premiul al III-lea:  75 - 80 puncte 

                 - Menţiune: 65 - 70 puncte 

 

 Se acordă cadrelor didactice: 

o diplomă de participare la activitățile din proiect 

o diplomă coordonator/îndrumător elevi 

o adeverință de voluntariat în cadrul proiectelor din domeniul educației ecologice 

o adeverință de utilizare a platformelor digitale 

o contract de parteneriat  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bAcxCkB_AZhRl8O03aI-Bl5NmXcudpNfYWO-M2KchxU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bAcxCkB_AZhRl8O03aI-Bl5NmXcudpNfYWO-M2KchxU/edit
https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-de-pornire/programa-de-concurs
https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/bibliotec%C4%83-materiale
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Instituţia iniţiatoare, 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  

„GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 

Director, 

Prof. Mangri Elena Ligia 
       

Nr. 74 / 18.01.2022 

 

Instituţia parteneră, 

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

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

Director, 

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

      

Nr. ........... / ............................ 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

1. Părţile contractante:  

a) Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari, județul Constanța, reprezentată prin prof. Mangri 

Ligia Elena, în calitate de director și coordonator, și prof. înv. primar Muscoi Georgeta, prof. înv. 

primar Mitu Vasilica, în calitate de coordonatori, în cadrul Concursului Județean „Reciclăm 

creativ!”, ediția a VI-a, 2021-2022 

și 

b) Școala ......................................................................................................................, reprezentată prin 

.................................................................., în calitate de director, și prof. ................................................. 

........................................................................................................................................................................., 

în calitate de colaboratori. 

 

2. Obiectul contractului 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 

organizării și desfășurării activităților din cadrul Concursului Județean - „Reciclăm creativ!”, ediția a 

VI-a, 2021-2022. 

 

3. Obligațiile părților 

 

Școala coordonatoare se obligă: 

 să informeze unitățile școlare despre activitățile proiectului prin anunţuri pe site-ul şcolii, pe 

forumul ISJ C-ţa și pe alte rețele de socializare destinate profesorilor; 

 să transmită profesorilor colaboratori regulamentul de participare la activități; 

 să colecteze lucrările participante la concurs; 

 să organizeze concursul on-line; 

 să realizeze jurizarea lucrărilor înscrise la concurs; 

 să acorde diplome/adeverințe tuturor participanţilor la proiect; 

 să asigure diseminarea rezultatelor proiectului în școlile partenere. 

 

Școala parteneră se obligă: 

 să mediatizeze activitățile din cadrul proiectului în unitatea școlară; 

 să selecteze/înscrie elevii pentru participarea la secțiunile concursului;  

 să disemineze rezultatele proiectului în unitatea școlară. 

 

4. Durata contractului 
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părţi şi este valabil pe perioada anului 

şcolar 2021-2022. 
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5. Clauze finale ale acordului 

Concursul Județean „Reciclăm creativ!”, ediția a VI-a, 2021-2022, cuprins în oferta activităților 

educative la nivelul județului Constanța - Nr. 7285A/8.12.2021, domeniul Ecologie și protecția mediului, 

poziția 51 (Nr. înregistrare ISJ 6229A/07/21.10.2021), face parte din categoria activităților extrașcolare și 

urmărește stabilirea de relații de colaborare între instituțiile de învățământ partenere. 

Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

                           Aplicant,                                                                         Instituția parteneră, 

 Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari _________________________________ 

                           Director,                                                                           Director,  

            Prof. Mangri Elena Ligia                                           _______________________________ 

 
 

 


