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COM. DUMBRAVA ROȘIE 

 

             Nr. MEN: ..................................................... 

Ministerul Educaţiei Naționale 

FORMULAR DE APLICAŢIE  

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2018 

 

             Avizat,  

                                                                   Inspector educativ I.S.J./I.S.M.B_ 

                             

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială Nr.1 Dumbrava 

Roșie 

Adresa completă Strada Dumbravei, nr.71 comuna 

Dumbrava Roșie, Neamț 

Nr. de telefon/fax 0233/282419 

Site şi adresă poştă electronică www.scldr.ro  

sc_dumbrava_rosie@yahoo.com 

scdumbravarosie@isjneamt.ro 

Coordonator/i Ţuvichi Marius, director la Școala 

Gimnazială Nr.1 Dumbrava Roșie, 

mariustuv@gmai.com, 

0746078280 

Stroici Lucreția, profesor la Școala 

gimnazială nr.1Dumbrava Roșie și la 

Liceul de Arte”Victor Brauner” 

0754515568, 

lucretia_stroici@yahoo.com 

http://www.scldr.ro/
mailto:sc_dumbrava_rosie@yahoo.com
file:///D:/An%20scolar%202017-2018/scdumbravarosie@isjneamt.ro
mailto:mariustuv@gmai.com
mailto:lucretia_stroici@yahoo.com
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Drăghiceanu Daniela, profesor la 

Palatul Copiilor, Piatra Neamț 

0743131158, 

daniela.draghiceanu@yahoo.com 

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 

de cadre didactice din unitate 

10/52 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 230 

Alte programe/proiecte organizate 1. Proiect Educațional ”Armonii 

româno-franceze”, Septembrie 

2013 - Iunie 2014; finanțare: 

Primăria Dumbrava Roșie, 

Primăria Piatra Neamț, Centrul 

pentru Cultură şi Arte „Carmen 

Saeculare”, Primăria Piatra 

Neamț, sponsori 

2. Proiect Educațional ”Simfonii 

Cromatice”, 3Mai - 1Octombrie 

2012, finanțare proprie 

3. Proiect Educațional ”Muzică și 

artă prin suflet de copil”, An 

Școlar 2015-2016, finanțare 

proprie 

4. Proiect regional New Start , 

noiembrie 2015- iunie 2016, 

Proiect național New Start 2017, 

finanțator Primaria municipiului 

Piatra Neamț 

5. Proiect Cultural-Educațional, 

Regional, Festival 

Folcloric”Coronița Primăverii” - 

”Moldovă, Moldovioara mea!”, 

în fiecare lună Mai, timp de trei 

ani (2011-2013); finanțatori: 

Primăria Dumbrava Roșie 

6. Un copil educat, un mediu 

curat!, etapa I, nivel 

interjudețean, 9 ianuarie 2017-

15 August 2017 

 

 

 

 

 

mailto:daniela.draghiceanu@yahoo.com
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B.  

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului : Un copil educat - un mediu curat! 

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: CONCURS 

 

 B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:  

 

▪ Domeniul ştiinţific, Educație civică 

 

B4: Ediţia nr II 

 

B5: Număr participanţi la proiect: 500 

 

B6: Bugetul proiectului: 

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 

1500 lei  - 1500 lei 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  

Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 430 elevi, 70 cadre didactice. 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Dumbrava Roșie plus familiile lor; 

comuna Dumbrava Roșie, unitățile școlare participante din țară. 

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

- Popularizarea Proiectului în comuna Dumbrava Roșie; 

- Seminarii pe teme de igienă, antialcool/antidrog 

- Expoziție de desene respectând tematica proiectului 

- Igienizarea mediului înconjurător din comuna Dumbrava Roșie 

- Concurs național 

d. Descrierea activităţii principale: 

Vom organiza un concurs cu teme de igienă corporală și a mediului. Concursul se va desfășura pe 

următoarele secțiuni: 

- Lucrări de artă vizuală  

- Creații literare (poezie, proză, compuneri) 

- Lucrări științifice 

- Aplicații power-point sau/și fotografii 

- Concert cu soliști vocali sau instrumentiști, coruri sau orchestre doar din județul Neamț 
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e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă:  

- Grupul țintă va respecta regulile de igienă personală, acasă, la școală și la locul de muncă. 

 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

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

   Igiena personală înseamnă să ai grijă de tine în fiecare zi. Alături de aceasta, la fel de importantă 

este igiena spațiului în care ne desfășurăm diferite activități. Toti trebuie să învățăm să ne însușim 

obiceiurile care ne ajută să ne pastram sănătatea. Educaţia pentru sănătate vine în întâmpinarea nevoilor 

fundamentale de educaţie a fiecărui copil, iar formarea unui stil de viaţă sănătos, dobândirea de repere în 

orientarea şcolară şi profesională devin condiţii esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii 

elevului. Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă de la vârste mici pentru că în această etapă se 

dobândesc obiceiuri care sunt relevante pentru activităţile ulterioare.  

            În decursul mai multor ani am constatat că unii elevi acordă mai puțină importanță igienei 

personale. De aceea, de multe ori, aerul din sălile de clasă e mai greu de suportat iar copiii, și chiar cadrele 

didactice sunt mai expuși îmbolnăvirilor. În multe cazuri părinții nu cunosc sau nu respectă suficient 

regulile de igienă în locuințele personale, crescând astfel riscul de pierdere a sănătății. Din acest motiv, ne-

am hotărât să desfășurăm un program de promovare a regulilor de igienă pentru copiii și familiile acestora.  

           Am constatat că în familiile în care părinții sunt dependenți de alcool, gradul de sărăcie, mizerie și 

boală este mai ridicat. Dorim ca prin acest proiect să ajutăm să se reducă consumul de alcool de către 

părinți și să se prevină consumul la copii. 

 

D.2. Scopul proiectului:  formarea unui stil de viaţă sănătos şi responsabil în rândul elevilor, oferindu-le 

câteva soluţii prin care să preîntâmpine îmbolnăvirea şi/sau să sporească starea de sănătate. 

 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:  

• Conştientizarea importanţei igienei personale pentru sănătatea umană  

• Însușirea unor deprinderi corecte privind igiena personală şi sănătatea mediului înconjurător 

•  Educarea elevilor prin realizarea de desene, creații literare, fotografii, lucrări științifice,   aplicații 

power-point și concerte educative. 

• Reducerea sau renunțarea la consumul de alcool. 

• Diseminarea rezultatelor proiectului în 25 unități școlare, într-un interval de 2 luni.  

 

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:  

• Copiii din comuna Dumbrava Roșie și familiile lor. 

 

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți: elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Dumbrava Roșie plus familiile lor, 

comuna Dumbrava Roșie, unitățile școlare participante din țară. 
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D.6. Durata proiectului: 9 Ianurie 2018 - 15 August 2018 

 

D.7. Descrierea activităţilor: 

Nr.1 

a. Titlul activităţii: Popularizare Proiect 

b. Data/perioada de desfăşurare 9 Ianuarie - 31 Ianuarie 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială nr 1  Dumbrava Roșie, Căminul Cultural Dumbrava Roșie, 

Dispensarul comunal. 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Dumbrava Roșie 

e. Descrierea pe scurt a activității:  

Elevii coordonați de cadre didactice vor realiza afișe și fluturași, pliante și le vor distribui în toate școlile, la 

Căminul Cultural și Dispensar. De asemeni se va crea o secţiune dedicată acestui proiect pe pagina web a 

şcolii. 

Nr.2 

a. Titlul activităţii: Seminarii despre sănătate 

b. Data: 1 Februarie 2018 - 30 Aprilie 2018 

c. Locul desfăşurării: Căminul Cultural Dumbrava Roșie și Palatul Copiilor din Piatra Neamț 

d. Participanţi: elevii și cetățenii comunei Dumbrava Roșie, elevi și profesori de la Palatul Copiilor din 

Piatra Neamț, cadre medicale, consilier educativ, responsabil comisie SSM (de la Școala Gimnazială Nr.1 

Dumbrava Roșie). 

e. Descrierea pe scurt a activității  

Lunar vor fi organizate seminarii cu tema: Igiena personală, acasă, la școală și la locul de muncă. Aceste 

seminarii vor fi susținute de cadre medicale și de profesori de biologie. 

 Nr.3 

a. Titlul activităţii: Sănătate prin igienă - prima mea prioritate! 

b. Data/perioada de desfăşurare: 1 Mai 2018 - 31 Mai 2018 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială nr 1 Dumbrava Roșie, Căminul Cultural din Dumbrava Roșie,  

Liceul de Arte ”Victor Brauner” și Palatul Copiilor din Piatra Neamț. 

d. Participanţi: 230 elevi coordonați de cadrele didactice 
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e. Descrierea pe scurt a activității: în urma seminariilor despre sănătate, la care au participat, elevii vor 

realiza lucrări de arte-vizuale și se vor organiza expoziții. 

Nr.4 

a. Titlul activităţii:  Un mediu curat! 

b. Data/perioada de desfăşurare: 5 iunie (Ziua Mediului) - 8 Iunie 2018 

c. Locul desfăşurării: malurile râului Bistrița, Lunca Bistriței; 

d. Participanţi: elevi coordonați de cadre didactice; reprezentanți ai Primăriei locale; 

e. Descrierea pe scurt a activității: în această perioadă, elevi organizați pe grupe, însoțiți de cadrele 

didactice vor face curățenie în stațiile de autobuz, pe malurile Bistriței din zona Cut, în Lunca Bistriței  

împrejurimi, stația de autobuz Izvoare și împrejurimi. 

Nr.5 

a. Titlul activităţii: Concurs național ”Un copil educat - un mediu curat!”  

b. Data/perioada de desfăşurare:  7 Iunie 2018 

c. Locul desfăşurării: Căminul Cultural Dumbrava Roșie 

d. Participanţi: 70 cadre didactice. 430 elevi din comuna Dumbrava Roșie și din alte unități școlare din țară 

e. Descrierea pe scurt a activității: Diseminarea  concursului în unitățile școlare din țară se va face în 

perioada 1 Martie - 1 Aprilie 2018 prin poșta electronică..  

   La Căminul Cultural din Dumbrava Roșie și la Palatul Copiilor din Piatra Neamț se va desfășura un 

program muzical - literar; la final va avea loc festivitatea de premiere a lucrărilor.  

Nr.6  

a. Titlul activităţii: Să ne apreciem munca 

b. Data/perioada de desfăşurare:10 Iunie - 10 August 2017 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Nr.1 Dumbrava Roșie 

d. Participanţi: Cadrele didactice din echipa de proiect  

e. Descrierea pe scurt a activității: Se va constitui o bază de date cu profesorii participanți la proiect; vor fi 

realizate CD-uri  cu lucrările participante la concurs și vor fi trimise profesorilor implicați.  

 

D.8. Diagrama Gantt a activităților - anexată 

 



 

                              

Școala Gimnazială Nr.1 Com. Dumbrava Roșie 
Comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamţ, str. Dumbravei, nr.71 

Tel/fax. 0233/282419, e-mail: sc_dumbrava_rosie@yahoo.com 
Site web: www.scldr.ro 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1   

COM. DUMBRAVA ROȘIE 

D.9.  – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului : 

     Elevii Școlii Gimnaziale nr 1 din Dumbrava Roșievor veni la școală cu haine spălate, își vor îngriji 

corespunzător propriile corpuri; casele, curțile vor fi mai curate și animalele bine îngrijite și mai sănătoase. 

În școli și case va fi un permanent ambient sănătos. 

 

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: portofolii cu eseuri, referate, desene ale 

elevilor; concursuri între elevii din aceeași clasă, între clase; între școlile din comuna Dumbrava Roșie și 

Palatul Copiilor Piatra Neamț, expoziţii, albume foto, jurnalul proiectului, CD-ul proiectului, articole 

postate pe site-ul Școlii Gimnaziale nr.1 Dumbrava Roșie, secțiunea dedicată proiectului.  

 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului: vom atrage noi sponsori, vom 

motiva voluntari să participe la proiect și vom încheia noi parteneriate cu autorități locale și ONG-uri. 

 

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului 

       Expozițiile, seminariile și concertul final vor fi înregistrate și transmise de către reprezentanți ai 

postului de radio - televiziune 1TV Neamț și TURN TV; cadrele didactice și elevii mai talentați vor scrie 

articole pentru presa locală: “Realitatea”, “Ceahlăul” și “Monitorul de Neamț”. 

       Se vor distribui flyere în comuna Dumbrava Roșie și la Palatul Copiilor din Piatra Neamț. 

D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului:  

- ISJ Neamț – coordonare, strada Locotenent Drăghescu, nr 4A, nr. tel 0233227357, persoană de contact 

insp. prof. Ioan Roman Romeo, e-mail: roman.romeo@yahoo.com 

- Primăria Dumbrava Roșie - susținere financiară, organizare, primar inginer Catană Nicolae 

- Palatul Copiilor Piatra Neamț - implementare proiect; adresă str Ștefan cel Mare nr 144, persoană de 

contact: Drăghiceanu Daniela, nr. tel 0743131158, e-mail: daniela.draghiceanu@yahoo.com 

- Dispensar comuna Dumbrava Roșie - sprijin logistic, dr. Marc Ramona, telefon 072 222 8627 

- Asociația Aquila, sprijin logistic, președinte dr. Ropotică Veronica, 073 611 5446 

- PRO Salubritate Dumbrava Roșie SRL, str. Dumbravei nr. 68, persoană de contact prof. înv. primar Rusu 

Ana, telefon 074 767 3328 

- Poliția locală, Dumbrava Roșie Strada Dumbravei, Dumbrava Roșie 617185, telefon 0233 282 494 

- Asist. Univ. Dr. Daniela Elena Grigorescu - Iași, telefon 0742095749 

- Liceul de Arte ”Victor Brauner” – Piatra Neamț, str. Peneș Curcanul nr.6, persoană de contact prof. 

Adrian Stroici, telefon 0746637049, e-mail: adrianstroici@yahoo.com 

- Liceul teoretic de informatică ”Grigore Moisil”, persoană de contact prof. Adochiei Anca-Narcisa, e-mail: 

narcisa.leizeriuc22@yahoo.com 

mailto:adrianstroici@yahoo.com
mailto:narcisa.leizeriuc22@yahoo.com
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- Școala Filipești – Bacău, prof. Ouatu Ana –Maria, anny_ouatu@yahoo.com, telefon 0751685807 

- Școala Gimnazială Leșile – Dolj, persoană de contact prof. Manda Nadia, e-mail: 

scoalagenerala.lesile@gmail.com, telefon 0766691472 

E. DEVIZ ESTIMATIV  

Nr. 

crt. 
Descrierea cheltuielilor* 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată 
Total 

sumă 

1 Materiale publicitare 0  - 300 

2 Diplome 0 - 500 

3 

Consumabile (creioane, culori, acuarele, 

carton, cartus imprimantă, toner 

multiplicator) 

100 - 100 

4 Protocol 0 - 100 

5 Concert- deplasare taraful Liceului de Artă 0 - 300 

6 TOTAL RON 100 - 1500 

 

F. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în CAEN 

2018: 

a. DA 

Echipa de proiect: profesor Țuvichi Marius, profesor Ciurlea Viorel, profesor Petrescu Laura, profesor 

Buruiană Andreea, prof. înv. primar Chifu Crina, profesor Zânica Mihaela, profesor doctor Marc Romeo, 

prof. înv. primar Mancaş Loredana, prof. înv. primar Prisecaru Mariana, prof. înv. primar Pleșoianu Elena, 

profesor Sidor Rus, medic Marc Ramona, prof. Saulea Camelia, prof. Archip Ana-Maria, profesor Grama 

Ioana. 

Coordonator/i (nume și semnătură)    Prof. Stroici Lucreția  

                                                            Prof. Drăghiceanu Daniela 

                                                            Prof. Țuvichi Marius 

 

Director unitate (nume și semnătură) Prof. Țuvichi Marius 

 

  

 

mailto:anny_ouatu@yahoo.com
mailto:scoalagenerala.lesile@gmail.com

