
 

 

 

 

 

 

INVITAŢIE 

 

 

Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov, organizează Concursul Regional 

  „Natura te învaţă să fii ECO” (concurs aflat in CAER 2015),  care  

se va desfăşura în data de 25 mai 2015, la care vă invităm să participaţi. 

   Vă trimitem alăturat regulamentul, fişa de înscriere şi acordul de 

parteneriat. 

    Persoană de contact: prof.Diana Dicianu – tel.0213515201 

 

 

 

DIRECTOR, 

prof.Diana Dicianu 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

REGULAMENT 

 

        CONCURS REGIONAL DE PROTECŢIA MEDIULUI  

,,Natura te învaţă să fii ECO” 

               

 

 

 

 

Scopul:  

    Concursul vizează stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor din domeniul 

protecţiei mediului. 

 

Grupul ţintă: 

   Concursul se adresează elevilor din palate şi cluburi ale elevilor, unităţi de învăţământ din 

ciclul primar, gimnazial şi liceal, receptivi la procesul de modernizare, eficientizare şi 

implementare a cunoştinţelor de protecţia mediului. 

 

Obiectivele concursului: 

 conştientizarea importanţei ocrotirii mediului; 

 implicarea elevilor în activităţi practice de protejare a mediului; 

 stimularea iniţiativei individuale, a creativităţii şi imaginaţiei elevilor; 

 dezvoltarea interesului elevilor de a realiza lucrări originale folosind deşeuri şi 

materiale reciclabile. 

 

Perioada de desfăşurare: 25 mai 2015  

 

Locul desfăşurării: Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov, str.Ştirbei Vodă, nr.18, oraş Buftea 

 

 

Condiţii de participare la concurs: 

 

     La concurs participă elevi din ciclul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din unităţi 

şcolare, palate şi cluburi din ţară. 

     Participarea la concurs va fi confirmată prin fişa de înscriere cu elevii participanţi, fişă 

care va fi trimisă odată cu lucrările elevilor. 



     Se admit lucrări în tehnici diferite: colaje, obiecte din materiale reciclabile si din natură, 

afişe, desen, pictură, grafică, postere. Pot participa elevi din ciclul preşcolar, primar, 

gimnazial şi liceal ( se admit trei lucrări / elev).  

 

    Pentru participarea la concurs, coletul cu lucrări se va expedia prin poştă (până la data 

de 22 mai 2015) şi va cuprinde lucrările însoţite de etichete pe care se vor trece următoarele: 

numele şi prenumele elevului, categoria de vârstă/clasa, instituţia de învăţământ, titlul lucrării 

şi numele profesorului îndrumător. În colet se va ataşa fişa de înscriere, acordul de parteneriat 

semnat şi ştampilat (în două exemplare) şi un plic A4, autoadresat, timbrat(3 lei) pentru 

trimiterea diplomelor. 

    Lucrările se trimit prin poştă până la data de 22 mai 2015 (data poştei), cu menţiunea –

pentru Concursul Naţional ,,Natura te învaţă să fii ECO” pe adresa: Palatul Copiilor şi 

Elevilor Ilfov, str.Ştirbei Vodă, Nr. 18, localitatea Buftea, judeţul Ilfov, cod 070000. 

    Nu se percepe taxă de participare. 

    Lucrările nu se returnează. 
 

Stabilirea rezultatelor şi alcătuirea clasamentului: 

    Punctajul pentru fiecare secţiune se stabileşte de către Comisia de jurizare alcătuită din 

specialişti în domeniu. Clasamentele se întocmesc pe categorii de vârstă. Premiile se acordă 

conform OMECTS nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei– cadru de 

organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a regulamentului de organizare a 

activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare. 

    Lucrările vor fi apreciate tinând cont de: calitate, grad de dificultate, originalitate, 

creativitate şi corectitudinea tehnicilor folosite. 

    Se va organiza o expoziţie cu toate lucrările echipajelor participante la concurs. 

    Diplomele se vor trimite prin poştă până la data de 5 iunie 2015. 

     

Persoane de contact: prof. Diana Dicianu, tel.0723652711, ccebuftea@yahoo.com 

                                   

 

              Director,                                                                       Coordonator concurs: 

     prof. Diana Dicianu                                                               prof. Diana Dicianu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                   FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

 

        CONCURS REGIONAL DE PROTECŢIA MEDIULUI  

,,Natura te învaţă să fii ECO” 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUL  DESFĂŞURĂRII – Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov 

 

DATA: 25 mai 2015 

 

 

NUMELE  CONCURENTULUI : ………………………………………………………… 

 

 

ŞCOALA: ………………………………………………………………………………. . … 

 

 

CATEGORIA DE VÂRSTA: …………………………………………………………........ 

 

TITLUL LUCRĂRII: ……………………………………………………………………… 

 

SECŢIUNEA:........................................................................................................................... 

 

ÎNDRUMĂTOR: ……………………………………………………………………….......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov                                    ...................................................... 

Str. Ştirbey Vodă, nr.18, oraş Buftea                                   ..........................................................  

jud. Ilfov, tel/fax : 021.351.52.01                                        .......................................................... 

e-mail: ccebuftea@yahoo.com                                                   e-mail:.......................................................                                                                                                       

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

 

 

                                                    ACORD   DE   PARTENERIAT 
 

Încheiat în cadrul Concursului Regional „NATURA TE ÎNVAŢĂ SĂ FII  ECO“ ediţia I-a pentru 

perioada………………….între urmatoarele instituţii: 

1. Părţile contractante: 

A. Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov, Str. Ştirbei Vodă, nr.18, oraş Buftea, jud. Ilfov, reprezentat 

prin doamna director: profesor Dicianu Diana şi doamna profesor Dicianu Diana, în calitate 

de Aplicant, 

B. ....................................................................................................................................... 
    reprezentată prin.............................................................................................................,  

           în calitate de Partener.  
2. Obiectivul parteneriatului: 

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

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul 

Regional “ NATURA TE ÎNVAŢĂ SĂ FII ECO”, ediţia a II-a. 

3. Grup ţintă: Şcolarii claselor preşcolari, elevi I-VIII. 

4. Obligaţiile părţilor: 

A. Aplicantul se obligă: 

 Să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

 Să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

 Să respecte termenele de desfăşurare a concursului;   

 Să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi; 

 Să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice participante. 

B.  Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

 Să mediatizeze concursul în comunitatea locală; 

 Să selecteze lucrările elevilor 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 anului şcolar 2014- 2015. 

6. Clauze finale ale acordului: 

Concursul Regional ,, NATURA TE ÎNVAŢĂ SĂ FII ECO” , ediţia a II-a, face parte din categoria 

activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ 

din ţară. 

 

                    Aplicant,                                                                                 Partener, 

     Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov                                

          Dir. prof. Dicianu Diana                                            
                                                                                 

 

                            

mailto:ccebuftea@yahoo.com

