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INVITAȚIE 

 

PROIECTUL  

„FRUMUSEȚEA CONSTRUCȚIILOR‟  

CONCURS -  EDIŢIA NR.1 

Proiect înscris în CAEJ 2015-2016 

 

 

 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny‟ are plăcerea de a vă invita să participați la 

Concursul nostru care are două secțiuni : 

Secțiunea I: Concurs de reprezentare plastică  a construcțiilor cu arhitectură 

armonioasă din mediul urban sau rural existent, într-una din tehnicile: acuarelă, tempera, 

creioane colorate, ceracolor, colaj.  

Secțiunea II: Concurs de reprezentare plastică  a soluţiilor imaginare reprezentând 

Orașul viitorului, într-una din tehnicile: acuarelă, tempera, creioane colorate, ceracolor, colaj.  

 

  

Proiectului ”Frumusețea construcțiilor” are în primul rând rolul de a stimula elevii 

claselor a VII-a si a VIII-a și profesorii de educație tehnologică în colaborare cu profesorii de 

educație plastică, reprezentând grupul țintă pentru a se  implica în descoperirea în mediul 

construit  în care trăiesc, a elementelor de frumusețe arhitecturală și de a contribui la 

evidențierea lor într-o societate care, în mare parte, trece nepăsătoare pe lângă acestea sau 

chiar contribuie din ignoranță la mutilarea construcțiilor care, în faza de proiect aveau o 

arhitectură bine gândită. 

 Perioada de desfășurare a proiectului, cuprins în CAEJ este  noiembrie 2015- mai 

2016.   

 Atașat vă trimitem regulamentul de desfășurare a concursului. 

 

 Pentru clarificări suplimentare va stau la dispoziție coordonatorii proiectului  

Gligan Aurora, profesor, auroracluj@yahoo.fr și 

Fărcaș Valeria, profesor, hanna30590@yahoo.com . 

 

 

Director unitate: prof. Pop Corina Virginia 

 

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 

400604 CLUJ - NAPOCA 

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128 - 130, Tel. 0264-430942, fax 0264-595694 

e-mail: a.salignycluj@yahoo.com, web: http://www.colegiul-saligny.ro 
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PROIECTUL  

FRUMUSEȚEA CONSTRUCȚIILOR  

CONCURS 

Scurtă prezentare 

 

 

Grupul țintă: elevii de gimnaziu din clasele a VII-a și a VIII-a și profesorii de educație 

tehnologică în colaborare cu profesorii de educație plastică. 

Obiectivele concursului:  

1. Stimularea elevilor și a profesorilor pentru a se implica în identificarea frumosului în 

arhitectură 

2. Asigurarea unei vizibilități maxime pentru lucrările premiate ale elevilor 

3. Creșterea aprecierii comunităţii locale în ceea ce privește creativitatea elevilor și 

originalitatea lucrărilor expuse. 

Profesori coordonatori:  

 Prof. Gligan Aurora 

 Prof. Fărcaș Valeria 

Secţiuni:  

Secțiunea I: Concurs de reprezentare plastică  a construcțiilor cu arhitectură 

armonioasă din mediul urban sau rural existent, într-una din tehnicile: acuarelă, tempera, 

creioane colorate, ceracolor, colaj.  

Secțiunea II: Concurs de reprezentare plastică  a soluţiilor imaginare reprezentând 

Orașul viitorului, într-una din tehnicile: acuarelă, tempera, creioane colorate, ceracolor, colaj.  

 

Activitătile preconizate în proiect sunt: 

1. Realizarea unor trasee didactice pentru identificarea construcțiilor care corespund 

temei proiectului 

2. Realizarea lucrărilor pe hîrtie format A3, într-una dintre tehnicile: acuarelă, 

tempera, creioane colorate, ceracolor, colaj. 

3. Primirea lucrărilor de la școlile implicate  

4. Evaluarea lucrărilor concursului  

5. Premierea participanţilor  

6. Cooptarea Primăriei Cluj-Napoca în asigurarea unui spațiu expozițional vizibil 

7. Realizarea expoziției cu lucrările premiate, într-un spațiu public din Cluj-Napoca 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 Planșele se vor realiza în format A3(420x594mm), într-una din tehnicile:  

-acuarelă  

-tempera  

-creioane colorate 

-ceracolor 

-colaj 

 Un elev va prezenta în concurs o singură lucrare plastică la o singură secțiune.  

 Planșele vor fi semnate citeț, scris cu majuscule, în colțul din dreapta , jos.  

 Pe verso-ul lucrării se vor completa următoarele informații:  

-școala  

-localitatea  



3 
 

-clasa 

-numele profesorului îndrumător 

-adreasa de contact prin e-mail a profesorului îndrumător 

-secțiunea la care participă 

-tema lucrării 

 Planșele vor fi trimise prin poștă, pe adresa Colegiul Tehnic ” Anghel Saligny”, bd. 21 

Decembrie 1989, nr 128-130, Cluj Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400604  sau vor fi 

predate direct unuia dintre coordonatorii proiectului, la sediul școlii: Gligan Aurora, 

e-mail: auroracluj@yahoo.fr și Fărcaș Valeria, e-mail: hanna30590@yahoo.com . 

 Termenul de trimitere limită, prin poștă (data poștei):18 mai 2016. 

 Termenul de predare directă, la sediul școlii: 20 mai 2016, ora 14.  

 

*Toţi participanţii vor primi diplome.  

*Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi pe data de 25 mai 2016 prin e-mail pe adresa de 

contact a profesorilor îndrumători. 

*Se acordă următoarele premii: câte un Premiu I, un Premiu al II-lea, un Premiu al III-lea 

pentru fiecare dintre secţiuni, pentru fiecare tehnică plastică, separat. 

 

N.B. Lucrările care nu respectă cel puţin una dintre regulile de mai sus vor fi descalificate în 

mod automat. 

Contact: pentru relaţii suplimentare vă puteți adresa coordonatorilor proiectului la una dintre 

adresele de mai sus. 
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