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CONCURSUL  JUDEȚEAN „MUZICĂ ȘI CULOARE” 

REGULAMENT  

Ediția a IV-a, 15 februarie 2020 

 
SCOP: Prin acest concurs ne propunem să oferim elevilor posibilitatea de a se manifesta din perspectiva  

a două domenii artistice interdisciplinare, muzică și desen. Arta “un mijloc de a exercita o influență 

directă asupra sufletului, culoarea este clapa. Ochiul este ciocanul. Sufletul este pianul cu multe 

coarde.(...) Artistul este mâna care, pe o clapă sau alta, face să vibreze corespunzător sufletul omenesc”.                                                                                

Wassily Kandinsky 

 

15 februarie 2020– Etapa Județeană -  Participare DIRECTĂ

 

ORGANIZATORI:   Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava reprezentată prin coordonatorii: 

 

• Aneculăesei Mihaela Alina  - Prof. Educație plastică, mihaelazarean_alina@yahoo.com 

• Caliniuc Adriana – Prof. Educație muzicală, caliniucadriana@yahoo.com 

• Ștefură Anna – Prof. învățământ primar, annastefura@yahoo.com 

• Cozmanciuc Alina – Prof. învățământ primar, alyna_manuella@yahoo.com 

Director  unitate - Prof. Moraru Dumitru    

Director adjunct – Prof. Gulei Ancuța Nadia 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

 Concursul  se adresează elevilor din: ciclul primar: clasele I-IV și ciclul gimnazial: clasele V-VIII  

 Vor participa câte 10 elevi per unitate de învățământ - școală participantă din județul Suceava. 

 5 elevi din ciclul primar la nivelul unității de învățământ 

 5 elevi din ciclul gimnazial la nivelul unității de învățământ 

 Elevii pot fi din aceeași clasă sau nivele diferite, însoțiți obligatoriu de către 1-2 cadre didactice 

 ( învățător și/sau profesor) și părinți.   

 Elevii participanţi vor veni cu propriile materiale plastice, specifice orei de educație plastică: bloc de 

desen A 4 ( clasele I-IV), bloc de desen A3 (clasele V-VIII), pensule, creioane, recipient pentru apă și 

altele potrivit tehnicii de lucru). 

 Timpul de lucru pentru elevii claselor I – IV va fi de 2 ore, iar pentru clasele V-VIII de 3 ore. 

 Participanții își vor asigura transportul. 

 Cadrele didactice care doresc să participe vor organiza o etapă locală sau o selecție riguroasă, în unitatea 

de învățământ din care provin, pentru a desemna cei mai buni elevi participanți. Rog o bună colaborare și 

înțelegere între învățământul primar și gimnazial. 

 8 februarie 2020, data limită de trimitere a formularului de înscriere în concurs (format word) și a 

acordului de parteneriat (scanat, înregistrat și ștampilat), pe adresa de e-mail: 

muzica.culoare@gmail.com 

 Se va aduce în ziua concursului acordul de parteneriat completat în 2 exemplare originale, ștampilat și 

semnat de directorul școlii. 
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DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

• Elevii vor asculta timp de 15 minute un fragment din compoziția muzicală, apoi pe baza 

interpretării  acesteia  vor crea o originală compoziție plastică figurativă sau non-figurativă 

care va fi evaluată astfel: 

• Modul în care a fost înțeles mesajul compoziției muzicale  transpus într-o imagine vizuală. 

 gradul de originalitate, creativitate și inovare în dezvoltarea temei - crearea unui spaţiu plastic 

armonios şi expresiv prin care să fie respectate elementele de limbaj plastic; 

 încadrarea în tema propusă. 

 evaluarea va fi realizată de către cadre didactice specializate din domeniul artei plastice și muzicale. 

 

TEMA Concursului : CULOARE, IUBIRE, MUZICĂ 

Compozițiile muzicale vor fi din creațiile  compozitorilor: 

• George Enescu-  Rapsodia Română Nr.1 

• Antonio Vivaldi- Primăvara 

• Ludwig van Beethoven- O, lume, ce frumoasă ești! 

• Interpret Andrea Bocelli –Mamma 

• Iosif Ivanovici-  Valurile Dunării 

 

TEHNICĂ: desen, pictură sau grafică 

SUPORT: Bloc de desen  

DIMENSIUNE: A4 – ciclu primar, A3 – ciclu gimnazial 

PREMIILE se vor acorda pe fiecare nivel de clasă. 

 

ORARUL CONCURSULUI: 

Ora 09.00 – Sosirea invitațiilor  

Ora 09.30 - 10.00 – Extragerea la sorți a temei de concurs 

Ora 10.00 – 12.00/13.00-  Proba de concurs 

 

 REZULTATELE  ÎN FORMAT ELECTRONIC : 

• 22 februarie -7 martie 2020 

• Rezultatele se vor afișa pe site-ul școlii  http://www.scoalamironcostinsuceava.ro sau pe paginile de 

Facebook a coordonatorilor: Aneculăesei Mihaela, Caliniuc Adriana, Ștefură Anna și Cozmanciuc 

Alina. 

 

Diplomele: mai-iunie 2020 
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Școala Gimnazială ,,Miron Costin”                                           Şcoala……………………....................................... 

Strada Păcii nr.10, Suceava 720099                                          Str............................................................................. 

Loc. Suceava, Jud. Suceava,                 Loc. ................................/ Jud. ..............................., 

tel/fax 0230-519780l                                                                 tel/fax.......................................... ..............................                                             

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

                              

 

ACORD  DE  PARTENERIAT 

 

1.Părţile contractante : 

A) Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, Strada Păcii nr.10, Suceava 720101, reprezentată prin prof.  

Moraru Dumitru  în calitate de director, prof. Aneculăesei Mihaela, prof. Caliniuc Adriana, prof. Ștefură 

Anna și prof. Cozmanciuc Alina în calitate de coordonatori și  

 

B) Școala…………..……………………………………………………………..…………......................, 

reprezentată de director …………………………………………………………… și coordonatori 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.Obiectul acordului: 

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

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Suceava, prin 

desfăşurarea Concursului Interjudețean de Arte Vizuale ,,Muzică și Culoare”, ediția  a IV-a. 

 

3.Obligaţiile părţilor: 

    Aplicantul se obligă: 

• să informeze instituţiile de învăţământ; 

• să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor; 

• să respecte termenele de desfăşurare a  concursului; 

• să emită, apoi să distribuie diplome de participare elevilor, cadrelor didactice, premianților; 

 

    Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii : 

• să mediatizeze  concursul în instituţie; 

• să organizeze etapa locală a concursului; 

• să pregătească elevii pentru etapa județeană; 

• să înscrie elevii selectați în cadrul etapei locale; 

• să respecte regulamentul de desfăşurare; 

• să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta, în mod negativ, imaginea concursului. 

 

 4. Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia. 

 

 5. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului. 

 

 6. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este valabil pe perioada  

anului școlar 2019-2020. 

 

Școala Gimnazială ,,Miron Costin ”                       Școala………………………………………… 

Loc. Suceava, Jud. Suceava                                    Loc……………….…. Jud.…………….…..…. 

Director, prof. Moraru Dumitru                              Director, prof…………………………………                             
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                                                            FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 
Concursul județean de Arte Vizuale „Muzică și Culoare” 

Ediţia a IV-a   2020 

 

Unitatea de învăţământ: ………………………………………….………………….. 

Localitatea……………………………………………………………………………. 

Îndrumători……………………………………………………………………………. 

 A se completa cu majusculă. 

 

Nivel primar: 
Nr. Numele şi prenumele elevului Clasa Numele și prenumele 

îndrumătorului 

Specialitatea 

îndrumătorului 

Nr. telefon 

 

1.   

 

    

2.   

 

    

3.   

 

    

4.   

 

    

5.   

 

    

 

Nivel gimnazial: 
Nr. Numele şi prenumele elevului Clasa Numele și prenumele 

îndrumătorului 

Specialitatea 

îndrumătorului 

Nr. telefon 

 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

 

Adresa unde se vor trimite diplomele: 

 

Destinatar…………………………………………………………………………………..………  

Strada: …………………………………………………………..…....Nr.……………………...... 

Codul: ………………………………………………………………………………………...……   

Localitatea: ………………………………………………………………………………..………. 

Judeţul: …………………………………………………………………………………….……… 

tel........................................................................e-mail..................................................................                                                                                                                                                                                                 

Data           Semnătura                                             
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