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A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:LICEUL TEORETIC "AVRAM 

IANCU"CLUJ-NAPOCA 

Adresa completă STRADA: ONISIFOR GHIBU, NR.25,CLUJ-NAPOCA 

Nr.de telefon/fax 0264596028 

Site şi adresă poştă electronică  

http://www.avramiancucluj.ro; e-mail: liceulavramiancu@yahoo.com;  

Persoană de contact  

(Oltean Cristina-Maria, profesor de geografie,crisspalo@yahoo.com,tel.0748317740) 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1.Titlul proiectului :”CULOAREA ORAŞULUI-FORME ŞI CULORI" 

 B.2.Tipul activităţii principale- PROIECT CONCURS DE FOTOGRAFII 

B.3.Domeniul în care se încadrează proiectul:Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte 

caritabile 

B.4:Ediţia nr.III 

B.5: Număr participanţi: aprox. 50 de elevi (câte10 elevi din fiecare şcoală participantă) 

B.6: Bugetul proiectului: Contribuţie proprie realizată cu eforturi foarte mari (sponsori părinţi 

sau cadre didactice) 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate  aprox. 50 elevi,  4 cadre didactice 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: Elevii din Liceul Teoretic "Avram Iancu"Cluj-Napoca 

precum şi toţi elevii implicaţi din şcolile partenere şi concurente, comunitatea locală, etc. 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura  

Regulamentul concursului; 

Inscrierea elevilor pe internet pe e-mail-ul liceului aplicant;  

Trimiterea pe adresa de email creată a unei poze cu care participă la concurs; 

Constituirea juriului; 

Desemnarea câştigătorilor; 

Realizarea unor calendare cu pozele câştigătoare şi distribuirea lor caritabil . 

 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1  Argument justificare,context (analiză de nevoi) 

Prin acest proiect venim în întâmpinarea elevilor spre a cunoaşte şi aprecia oraşul în care 

trăiesc, frumuseţea lui. Din punct de vedere geografic, matematic şi plastic trebuie să iniţiem şi 

să susţinem grija permanentă faţă de mediu înconjurător, să cultivăm frumosul. 

http://www.avramiancucluj.ro/
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O altă nevoie constatată la educaţie plastică e aceea de a se exprima prin alt mod decât 

pictura sau desenul. Fotografia instantanee surprinde deseori aspecte ale vieţii oraşului pe care 

deseori le ignorăm sau nu avem timp să le remarcăm. Aceste nevoi îmbinate cu dorinţa elevilor 

de a-şi vedea munca reunită într-un obiect folositor care-l donează îi motivează spre a fi activi ca 

cetăţeni ai acestei urbe.  

 

D.2. Scopul proiectului 

Promovarea metodelor/modelelor de bună practică; 

Prezentarea experienţelor cadrelor didactice participante la proiect; 

Realizarea unui schimb permanent de idei, opinii, cunoştinţe etc. 

Scopul final e de natură caritabilă, el fiind secundat de scopuri precum: dezvoltarea 

creativităţii, a spiritului de observaţie, afirmarea unei atitudini civice adecvate. 

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului 

Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a cetăţeniei active; 

Conştientizarea rolului proiectelor educative extracurriculare în dezvoltarea 

învăţământului actual; 

Stimularea creativităţii, spontaneităţii şi a pasiunii pentru promovarea frumosului local a 

tuturor celor implicaţi; 

Conştientizarea rolului de tânăr cetăţean; 

Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare, comunicare şi integrare în societate  ale 

elevilor, dezvoltarea spiritului estetic; 

Realizarea calendarelor; 

D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. 

 Elevii claselor a VI-a, a IX-X- XI-a din şcolile participante, părinţii, cadrele didactice 

Persoanele care vor primi calendarele. 

D.5. Beneficiarii direcţi şi indirecţi. 

D.6. Durata proiectului noiembrie 2015- iunie 2016 

D.7.Descrierea activităţilor 

Conform calendarului de activităţi 

 

Nr. 

Crt. 

ACTIVITĂŢI 

PROPUSE 

MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 

 

TERMEN RESPONSABILI 

 

1. Intâlniri între cadrele 

didactice implicate 

în derularea acestui 

proiect 

  Dialoguri, sugestii, 

propuneri 

Noiembrie 

2015 

Prof. Oltean Cristina 

Prof. Marian Cristina  

Prof.Verdeş Monica 

Prof. Luduşan Ioana 

 

 

2.  Împlementarea 

proiectului 

 Trasarea 

obiectivelor şi a 

activităţilor care se 

vor desfăşura cât şi 

identificarea 

resurselor materiale 

şi umane. 

Decembrie 

2015 

 

 

Prof. Oltean Cristina 

Prof. Marian Cristina 

 Prof.Verdeş Monica 

Prof. Luduşan Ioana 

 



 

 

3. 

  

Concurs 

”CULOAREA 

ORAŞULUI-

FORME ŞI 

CULORI" 

Postarea 

regulamentului pe 

internet 

http://www.avramia

ncucluj.ro; 

e-mail: 
liceulavramiancu
@yahoo.com; 
Înscrierea la concurs 

arhitecturaurbana@

yahoo.com; 

Constituire juriu 

Jurizare 

Martie 

2016 

Prof. Oltean Cristina 

Prof. Marian Cristina  

Prof.Verdeş Monica 

Prof. Luduşan Ioana 

 

4. Imprimarea 

calendarului 

Pozele câştigătoare 

se vor imprima pe 

un calendar 

 

Martie-

Aprilie 

2016 

Prof. Oltean Cristina 

Prof. Marian Cristina  

Prof.Verdeş Monica 

Prof. Luduşan Ioana 

 

5. Finalizarea 

Proiectului 

educaţional 

Diseminare-

impresii, păreri –

diplome pentru  

elevii şi profesorii 

implicaţi în proiect 

Dăruirea 

calendarelor 

Martie 

 2016  

Iunie  

2016 

Prof. Oltean Cristina 

Prof. Marian Cristina  

Prof.Verdeş Monica 

Prof. Luduşan Ioana 

 

 

 
 

D.7.Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului 
Dezvoltarea educaţiei şi a spiritului antreprenorial. 

Educarea elevilor şi stimularea interesului acestora pentru recunoaşterea şi promovarea 

unor valori. 

Implicarea  activă în activităţile propuse de organizatori. 

Creşterea interesului pentru acest oraş. 

Perceperea lucrurilor pozitive, frumoase. 

Dezvoltarea simţului estetic. 

Elevii să devină mai conştienţi de frumuseţile oraşului în care trăiesc, să fie mai 

responsabili.  

 

D.8. Prezentaţi modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

Profesorii vor evalua activităţile efectuate conform calendarului. 

Implicarea unui număr tot mai mare de elevi în activităţile proietului. 

Schimbarea atitudinii şi comportamentul elevilor. 

 

D.9.  Arătaţi cum veţi asigura continuitatea/sustenabilitatea proiectului 

http://www.avramiancucluj.ro/
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 Prin repetarea anuală a proiectului şi implicarea a cât mai multe şcoli atât la nivel 

judeţean cât şi  la nivel naţional. 

 

D.10. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le 

realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia 

 Postarea pe site-ul liceelor a activităţilor organizate şi rezultatele proiectului. 

 Organizarea unei activităţi finale de prezentare a proiectului în următorul consiliu 

profesoral. 

Implicarea elevilor în activităţi de acelaşi tip organizate de comunitatea locală şi O.N.G.-

uri. 

 Distribuirea calendarelor- activitate de voluntariat  şi caritabilă. 

D.11. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu 

comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie 

 Şcolile partenere implicate în proiect sunt: Liceul de Informatică „Tiberiu 

Popoviciu”Cluj-Napoca, Liceul Teoretic”Gh.Şincai”Cluj-Napoca, efectuarea în aceeaşi zi a 

activităţilor propuse în calendar,  activităţi de voluntariat şi caritabile. 

 

F. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

a. Tipul unităţii de învăţământ:LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU"CLUJ-NAPOCA 

b. Numrul cadrelor didactice participante la proiect : 4 cadre 

c. Numărul elevilor participanţi la proiect :aprox. 50 elevi 

d. Numărul claselor: 18 clase ( clasa cu care se fac activităţile a VI-a, a IX-X- XI-a din cele trei 

şcoli) 

 

G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI 

G.1. Unităţile şcolare partenere 

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj- Napoca, Str.Calea Turzii, nr.140-142,  

e-mail: tpopoviciu@yaho.com, Marian Cristina, profesor de educaţie plastică, tel. 
0723674404, Licceul Teoretic „Gh. Şincai” Cluj-Napoca,Str. Avram Iancu , nr. 33,     
e-mail: sincaicn[at]yahoo.com; Luduşan Ioana, profesor de matematică, tel: 
0744333114. 
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REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„CULOAREA ORAŞULUI-FORME ŞI CULORI"-PROIECT CONCURS DE 

FOTOGRAFII 

Ediţia a III-a 2016 

Perioada: noiembrie 2015-iunie 2016 

 

Prezentul regulament oferă informaţii cu privire la desfăşurarea unui concurs de 

fotografii organizat la nivel local, adresându-se următoarelor unităţi de învăţământ: 

Liceul Teoretic „Avram Iancu”Cluj-Napoca, Liceul de Informatică”Tiberiu 

Popoviciu”Cluj-Napoca şi Liceul Teoretic”Gheorghe Şincai”Cluj-Napoca şi elevilor din 

aceste şcoli interesaţi de promovarea frumosului local prin intermediul unei fotografii. 

Profesorii propunători ai acestui proiect iniţiază şi promovează valori şi obiective 

precum spiritul antreprenorial, civic şi estetic, grija faţă de mediul înconjurător, 

conştientizarea rolului de tânăr cetăţean, dezvoltă interrelaţionarea, comunicarea, 

spontaneitatea şi pasiunea. 

Descrierea activităţilor  

I.ÎNTĂLNIRI ÎNTRE CADRELE DIDACTICE – 14 NOIEMBRIE 2015 

1. Dialoguri, sugestii, propuneri 

2. Stabilirea regulamentului 

II.IMPLEMENTAREA PROIECTULUI-10 DECEMBRIE 2015 

1. Trasarea activităţilor care se vor desfăşura 

2. Jurizare  martie-aprilie 2016 

III.POSTAREA REGULAMENTULUI-8 MARTIE 2016 

1. Postarea regulamentului pe internet http://www.avramiancucluj.ro;  

e-mail:liceulavramiancu@yahoo.com ; Realizare afiş ;Realizare adresă email la 

care se trimit pozele pentru participarea la concurs. 

2. Constituire juriu  

(PROF.DELIA COADĂ,PROF.GAVRIL  ZMICALĂ) 

GRILA DE JURIZARE-întâlnire ultima săptămână din martie 

FOLDER/ 

NUME 

COMPOZIŢIA 

IMAGINII 

MIJLOACELE 

FOLOSITE 

MESAJUL CONCORDANŢA 

CU TITLUL 

ANALIZA 

RĂSPUNSURILOR 

CHESTIONARULUI 

TOTAL 

PUNCTE 

 

3. Desfăşurarea concursului 8 MARTIE 2016-30 MARTIE 2016 

4. Afişarea rezultatelor pe sit-ul liceului aplicant -8 APRILIE 2015 

5. IV.IMPRIMAREA  CALENDARELOR 

1. Pozele câştigătoare sunt imprimate pe  calendar pentru anul 2017 

2. Conceperea diplomelor şi tipărirea lor 

3. Dăruirea diplomelor şi premiilor 

V.FINALIZARE PROIECT EDUCAŢIONAL- 15 aprilie 2016 

1. Diseminare- Power point 

2. Alegerea beneficiarilor calendarelor 

3. Dăruirea calendarelor 

http://www.avramiancucluj.ro/


Acest regulament cuprinde o serie de reguli care urmează a fi întreprinse în acest 

concurs după cum urmează: 

1.Concursul„CULOAREA ORAŞULUI-FORME ŞI CULORI"- din oraşul 

meu-Cluj Napoca, se va desfăşura prin intermediul sit-ului Liceului Teoretic „Avram 

Iancu”Cluj-Napoca, proiect concurs iniţiat, susţinut şi implementat în mod direct de 

Liceul Teoretic „Avram Iancu”Cluj-Napoca. 

2.La acest concurs pot participa elevii din cele trei şcoli partenere (elevi din clasa 

a VI-a,clasele a IX-X- XI-a) care doresc să se înscrie cu condiţia să respecte prezentul 

regulament postat pe site-ul Liceului Teoretic „Avram Iancu”. 

3.Regulamentul este întocmit şi este disponibil, gratuit, persoanelor interesate la 

secţiunea proiecte http://www.avramiancucluj.ro; 

e-mail:liceulavramiancu@yahoo.com; unde prin intermediul acestuia vor fi 

întreprinse toate activităţile legate de organizarea concursului„CULOAREA 

ORAŞULUI-FORME ŞI CULORI"-.Orice alte informaţii privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pot să fie solicitate la adresele de e-mail ale 

profesoarelor.(crisspalo@yahoo.com;anacristinamarian@yahoo.com;ioana12r12@yahoo.c

om;) 

4.Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa oricare dintre 

condiţiile privind organizarea concursului, sau de a suspenda/înceta desfăşurarea 

acestuia, modifica perioadele de desfăşurare a concursului cu înştiinţarea prealabilă a 

potenţialilor participanţi privitor la orice modificare a regulamentului. 

 Modificările sau completările vor fi comunicate cu cel puţin 24 de ore înainte ca 

acestea să devină aplicabile prin afişarea lor la secţiunea proiecte. 

5.Unicul titular al website-ului http://www.avramiancucluj.ro; este Liceul 

Teoretic „Avram Iancu”Cluj Napoca. 

6.Prelucrarea datelor furnizate, colectate şi utilizate în acest concurs se fac în 

conformitate cu legislaţia română. 

7.Scopul proiectului este realizarea unui schimb permanent de idei, opinii, 

cunoştinţe etc.,promovarea metodelor/modelelor de bună practică;prezentarea 

experienţelor cadrelor didactice participante la proiect. 

Vizează în mod direct stimularea interesului elevilor în activităţile de promovare 

şi protejare a unor valori legate de susţinerea şi dezvoltarea oraşului nostru drag -

Cluj-Napoca. 

Concursul are ca obiective generale dezvoltarea cunoştinţelor şi experienţelor 

fiecărui elev cu scopul creării unei valori adăugate în cadrul comunităţii. 

Scopul final e de natură caritabilă, el find secundat de scopuri precum: 

dezvoltarea creativităţii, a spiritului de observaţie, afirmarea unei atitudini civice 

adecvate. 

8.Concursul va fi lansat începând cu data de 8 martie 2016 şi se va încheia la data 

de 30 martie 2016 cu anunţarea câştigătorilor la data de 8 aprilie 2016 pe website-ului 

http://www.avramiancucluj.ro; 

Concursul se va desfăşura în următoarele etape, respectiv: 
a) INFORMARE, SUPORT, ÎNSCRIERE la concurs-această etapă se va desfăşura în 

perioada 8 martie 2016-30 martie 2016. Se vor desfăşura următoarele: 

1.Trimiterea afişului şcolilor participante şi invitarea participanţilor la concurs; 

2.Selectarea pozelor participante la concurs de către profesorii organizatori. 

http://www.avramiancucluj.ro/
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b) ÎNSCRIEREA POZELOR la concurs-  8martie 2016-30 martie 2016 

1.Poza să aibă titlu; 

2.Asumarea responsabilităţilor că nu e copiată poza/imaginea; 

3.Poza să nu fie prelucrată;să nu fie realizată cu telefonul mobil 

4.Să răspundă la următoarele întrebări(CHESTIONAR): 

A)Ce impact crezi că are fotografia ta asupra oamenilor? 

B)Spuneţi ce detaliu semnificativ pentru Cluj aţi surprins în fotografie? 

C)Putem schimba un oraş folosind fotografia?Argumentaţi răspunsul! 

5.Toate cele de mai sus să fie salvate intr-un singur fişier denumit cu numele 

participantului la adresa : 

arhitecturaurbana@yahoo.com 

c) POSTAREA FOTOGRAFIILOR SELECTATE DE CĂTRE PROFESORII COORDONATORI DIN 

ŞCOLILE PARTENERE (MAXIM 10 POZE  PENTRU FIECARE ŞCOALĂ) pe adresa de 

email creată special pentru concurs. 

d) ANALIZAREA FOTOGRAFIILOR ÎNSCRISE în concurs şi desemnarea câştigătorilor 

concursului 

1.Evaluarea pozelor înscrise la concurs 

2.Premiile Juriului (Premiul I,II,III-clasa a VI-a gimnaziu; Premiul I,II,III-clasele a  IX-X-

XI-a liceu) 

e) ACORDAREA DIPLOMELOR ŞI PREMIILOR  elevilor  câştigători şi participanţi precum 

şi cadrelor didactice coordonatoare. 

9.Finalizare CALENDARE şi PROIECT EDUCAŢIONAL 
1.Tipărirea şi dăruirea calendarelor 

2.Diseminare – Power point-iunie  2016 

 

 


