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A. Informaţii despre aplicant  

Numele instituţiei de învățământ 

aplicante: 

Colegiul Tehnic “Apulum” Alba 

Iulia 

Adresa completă localitatea Alba Iulia, str. Gheorghe 

Pop de Băseşti, numărul 2,  

cod poştal 510215, județul Alba  

Număr telefon/fax: 0258 834102  

Site și adresă poştă electronică:  office@aicta.ro 

Coordonator/ Persoană de contact: Prof. Urițescu Dana  

e-mail  dana.uritescu@gmail.com 

telefon 0744517633  

  

B. Informaţii despre proiect  

 Titlul proiectului naţional: "PC – între util și plăcut” – desfăşurat sub 

genericul:  “Dezvoltarea durabilă, o prioritate a educației”. 

 Precizaţi tipul activității principale din cadrul proiectului - CONCURS 

 Proiectul se încadrează în - Domeniul tehnic 

 Ediţia nr. 6 

 Număr participanţi: 350 – concurs cu participare directă (elevii din județul Alba)  

      și indirectă   

 

C. Rezumatul proiectului  

Organizatorii proiectului apreciază că numărul participanţilor va fi cuprins între 

300-350, iar cel al cadrelor didactice între 80-100. Beneficiarii direcţi ai acestui proiect-

concurs sunt elevii participanţi datorită faptului că îşi verifică aptitudinile şi cunoştinţele în 

ceea ce priveşte utilizarea calculatorului, intră în competiţie cu colegii lor de la alte instituţii 

de învăţământ din ţară şi îşi ocupă în mod util timpul petrecut în faţa calculatorului. Dacă 

ne referim la beneficiarii indirecţi, aceştia vor fi profesorii coordonatori, şcolile pe care 

elevii le reprezintă în cadrul proiectului şi nu în ultimul rând părinţii.  

Organizatorii proiectului îşi propun derularea următoarelor activităţi:  

 Înscrierea concursului în CAEN/CAER  

 Promovarea concursului și a regulamentului în şcoli, licee, pe site-urile 

http://www.ccdab.ro, http://aicta.ro şi http://www.didactic.ro  

 Primirea, înregistrarea și centralizarea lucrărilor;  

 Numerotarea lucrărilor și realizarea expoziției cu fotografiile primite;  

 Constituirea echipelor de lucru;  

 Jurizarea și premierea lucrărilor;  

 Expedierea diplomelor, a premiilor și a CD-urilor cu ISSN conținând toate lucrările 

participante la concurs, precum şi a revistei proiectului  

Activitatea finală a proiectului-concurs se desfăşoară în cadrul Colegiului Tehnic 

“Apulum” Alba Iulia şi constă în jurizarea lucrărilor tuturor participanţilor în urma tragerii 

la sorţia a echipelor, ierarhizarea lucrărilor şi premierea tuturor participanţilor.    

D. Prezentarea proiectului 

 Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul 

 elevi din clase III-IV 

 elevi din clasele V-VIII 

mailto:dana.uritescu@gmail.com
http://www.ccdab.ro/
http://www.ccdab.ro/
http://aicta.ro/
http://aicta.ro/
http://aicta.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
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 elevi din clasele IX-XII 

 cadre didactice coordonatoare 

 Durata proiectului  

 Octombrie 2017-Mai 2018 

 data/perioada activităţii finale – desfăşurarea propriu-zisă a concursului va avea loc în data 

de 23 februarie 2018, adică jurizarea lucrărilor participanţilor 

 Organizatori:  

 Prof. Dana Urițescu – director adj. 

 Prof. Mihaela Jurcan   

 Prof. Mariana Oțelea  

 Prof. Genoveva Teișan 

 Prof. Gabriela Pitea 

 Prof. Dăescu Nicoleta 

 Prof. înv. primar Gabriela Cîmpean 

 Prof. înv. primar Georgeta Petruț 

Echipa de organizare tehnică:  

 prof. Carmen-Iuliana Ursu - director  

 prof. Nandrea Maria – partener CCD Alba 

 Echipa de proiect:  

 analist-programator Teodor Berindeie;  

 bibliotecar Ana Panduru – Centrul de Documentare şi Informare;  

  

SECȚIUNILE  CONCURSULUI: 

Toate lucrările vor trata tema celei de a șasea ediții a concursului: 
“Dezvoltarea durabilă, o prioritate a educației” 

  

SECŢIUNI PENTRU ELEVI:  

A. clasele III-IV - Realizarea unor desene 

B.  clasele V-VIII  

1. Desene, fotografii prelucrate cu ajutorul calculatorului  

2. Realizarea unor prezentări PowerPoint   

3. Realizarea unor pagini Web  

C.  clasele IX-XII 

1. Desene, fotografii prelucrate cu ajutorul calculatorului  

2. Realizarea unor prezentări/expuneri folosind MovieMaker, Prezi etc. (sunt 

excluse prezentările PowerPoint la această secțiune) 

3. Realizarea unor pagini Web 

 

SECŢIUNE PENTRU CADRE DIDACTICE:  

D. Materiale didactice utilizate în orele de curs sau în orele de consiliere și 

orientare respectând tema actualei ediții a concursului “Dezvoltarea durabilă, 

o prioritate a educației”, sub formă de: prezentări/expuneri folosind 

MovieMaker, Prezi, PowerPoint sau desene, afișe, scheme, pagini web etc.  
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Pentru toate secţiunile concursului, se impun următoarele cerinţe tehnice:  

A. Realizarea unor prezentări PowerPoint, MovieMaker, Prezi (vor conține între 10-

15 diapozitive cu: imagini, efecte de animație/tranziție, casete de text, culori, sunete, 

link-uri, WordArt, număr diapozitiv, smart, obiecte încapsulate, diagrame, grafice, 

tabele etc.)  

B. Desene (care vor fi cuprinse într-o expoziție), originale (nu vor fi preluate de pe 

Internet), în format A4 sau A3. Criteriile de apreciere a lucrărilor: încadrarea în temă, 

originalitatea, claritatea imaginii. Acestea vor fi trimise în plic la adresa liceului, 

menționată mai jos, alături de fişa de înscriere. Pentru fotografiile prelucrate se poate 

utiliza PhotoShop, MovieMaker sau orice altă aplicație specializată.  

C. Realizarea unor pagini Web - cu accent pe creativitate și complexitate – design, 

tehnologia folosită, funcţionalitate, conţinut, concordanţa temei concursului cu 

lucrarea.  

D. Realizarea unor materiale didactice cu ajutorul calculatorului respectând tema 

actualei ediții, sub forma unor prezentări PowerPoint, materiale prelucrate/realizate 

folosind calculatorul sau desene, scheme, afişe (în format A4 sau A3).   

Pentru ca toate lucrările concursului să poată fi cuprinse într-un DVD cu ISSN, ISSN-L 

este necesar ca fiecare cadru didactic coordonator să trimită doar un SINGUR 

argument al lucrărilor + obiectivele urmărite + scurtă descriere (toate de maxim 1-2 

pagini, scrise cu diacritice, fontul TNR, dimensiunea 12, spaţiere la un rând, iar sub titlu se 

vor nota numele, prenumele și școala de proveniență).  

 Toți participanții la concurs vor trimite un e-mail la adresa 

pc.intreutilsiplacut@yahoo.com care va conține în atașament următoarele:  

1. Fișa de înscriere  

2. Un articol pentru revista concursului, articol scris de cadrul didactic coordonator 

referitor la materialul trimis, de 1-2 pagini, într-un fișier creat cu Microsoft Office 

Word 

3. Lucrarea/materialul  

      Fotografiile prelucrate, desenele și afişele vor fi trimise în plic alături de fișele de înscriere, 

cu menţiunea Concursul “Dezvoltarea durabilă, o prioritate a educației”, pe 

numele prof. înv. primar Cîmpean Gabriela, la adresa următoare: Colegiul Tehnic „Apulum” 

Alba Iulia, Str. Gheorghe Pop de Băseşti, nr.2, cod 510215, jud. Alba   

 

Perioada  de  înscriere şi trimitere a lucrărilor: 

20 ianuarie - 20 februarie 2018 
 

Prezentarea/expunerea materialelor și jurizarea lucrărilor se va 

face pe data de 23 februarie 2018 

Pentru concurs,  un cadru didactic poate participa cu maxim trei lucrări ale elevilor şi o 

lucrare personală (pentru elevii din județul Alba participarea și susținerea lucrării este 

obligatorie). 

 Informaţii suplimentare:   

 pot fi obţinute accesând www.didactic.ro, www.aicta.ro, www.ccdab.ro  

 Profesor  organizator Urițescu Dana – tel.0744517633,  

 e-mail pc.intreutilsiplacut@yahoo.com şi dana.uritescu@gmail.com  

http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.aicta.ro/
http://www.aicta.ro/
http://www.aicta.ro/
http://www.aicta.ro/
http://www.ccdab.ro/
http://www.ccdab.ro/
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     Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia  

Str. Gheorghe Pop de Băseşti nr.2, cod 510215, jud. Alba   

Tel./fax: 0258834102, Web: aicta.ro, mail: office@aicta.ro  

  

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

„Dezvoltarea durabilă, o prioritate a educației” ediţia a VI-a 
23 FEBRUARIE 2018 

 
CADRU DIDACTIC COORDONATOR……...…………………………………………….  

 Adresă ……………………………………………………………………………………… 

 Telefon …………………………………………………………………………..………… 

 e-mail (OBLIGATORIU!) ………………………………………………………………… 

 

Nr. 

crt. 

Elev participant Cls. Școala de 

proveniență 

Jud. 

 

Secțiunea și titlul  lucrării 

1.          

  

2.          

  

3.    

  

        

   

  

 cadru 

didactic  

      

Pentru buna desfășurare a activităților de jurizare vă rugăm să lipiți pe colţul din 

dreapta jos (pe față) la fiecare lucrare (fotografii, desene) câte o etichetă care să conțină 

următoarele date:  

 

Numele şi prenumele elevului............................................  

…………………………………...Clasa............................  

Titlul lucrării...................................................................... 

Profesor coordonator.........................................................  

Unitatea de învăţământ......................................................  

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

Lucrările personale ale cadrelor didactice (desene, scheme, afişe) vor conţine 

câte o etichetă cu următoarele date:  

 

Numele şi prenumele cadrului didactic............................  

……………………………………………………….……  

Titlul lucrării......................................................................  

Unitatea de învăţământ....................................................... 

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

  


