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Proiect educațional ,,Orașul Verde al Viitorului ,,

Informații despre instituția organizatoare:

 Numele instituţiei organizatoare:  LICEUL TEHNOLOGIC„ION VLASIU”, TÎRGU-
MUREȘ

Date de contact instituţie: Str. Gheorghe Marinescu, nr 62, Tg.-Mureș, jud. Mureș,        
tel. 0365730990

 Echipa de organizare:
 Directorul liceului: Nistor Simona;
 Iniţiator  proiect:  prof. Săndulescu Ramona

                             prof.Stoica Ioana          

Coordonare Proiect: Prof. Săndulescu Ramona, Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu”, 
Tg.-Mureș, tel 0748095031.
Colaboratori în organizarea :Hampel Emoke, Man Mihaela.

COLABORATORI:
Primăria Tg.Mureș
S.C. Azomureș S.A

Proiect educațional ,,Orașul Verde al Viitorului ,, este cofinanțat de Primăria Tg.Mureș în urma
câștigării concursului de proiecte pentru sprijinirea acțiunilor instituțiilor de învățământ.
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Regulamentul de desfășurare a

Concursului ,,Orașul Verde al viitorului,,

Ediția 2021

  Concursul  ,,Orașul Verde al viitorului,,- este un concurs dedicat eleviilor din clasele a VII și

a VIII.

ORGANIZATOR: Liceul Tehnologic ,,Ion Vlasiu,, Tg.Mureș, Mureș.

SCOPUL PROIECTULUI:Stimularea elevilor și a profesorilor față de problematica mediului,

prin implicarea acestora în  acțiuni  de informare și  conștientizare a elevilor,  profesorilor și  a

comunității locale, prinvind protejarea mediului.

DATA DESFĂȘURĂRII: în intervalul 01.10.2021-29.10.2021

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE:  online

Concursul  ,,Orașul Verde al Viitorului ,,  va consta în prezentarea unui proiect cu tema:

,,Natura prietena noastră-importanța protejării mediului înconjurător,,  care trebuie să 

surprindă următoarele aspecte: reciclare, reducere și reutilizare a deșeurilor, prevenirea 

poluarii,reducerea poluarii, influența deșeurilor asupra calității vieții animalelor, păsărilor, a 

omului, surse de energie ,,verde,, asigurarea unei vieții ,,curate,, pentru toți.

- Realizarea Proiectului pe tema ,,Natura prietena noastră-importanța protejării mediului 

înconjurător,, se va realiza de echipe de câte 3 elevi coordonați de un profesor ;

 Fiecare profesor are dreptul să participe cu câte 2 echipe de elevi, care vor prezenta 

Proiectul;

 Echipele pot să fie mixte ( într-o echipă pot fi atât elevi de clasa a VII-a cât și de clasa a 

VIII-a)
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 Proiectul va putea fi realizat în orice format,  cât mai original, ales de elevi: planșe, 

machete, prezentări  power-point, padlet, colaje, videouri sau alte modalități creative.

 Criteriile de evaluare vizează: respectarea tematicii, conținutul, originalitatea și modul de 

prezentare.

 Evaluarea Proiectelor se va realiza online conform unui grafic stabilit la o dată ulterioară 

și transmis participanților, se va trimite un link de conectare.

 Fiecare echipă are la dispoziție 10 minute pentru a-și prezenta Proiectul.

 Toți concurenții și profesorii coordonatori vor primii diplome de participare iar 

câștigătorii vor primi diplome și premii, care vor fi trimise pe adresele școlilor sau 

înmânate profesorilor coordonatori.

    Profesorii coordonatori, vor completa Acordurile de parteneriat(Anexa 1) și fișa de 

înscriere(Anexa 2) iar părinții elevilor participanți, vor completa  Acordul în vederea 

diseminării proiectelor premiate (Anexa 3).

   Premierea elevilor va avea loc la finalul celor trei zile de concurs, în format online.Ora va 

fi anunțată în timp util.

Anexele vor fi transmise la adresa: ramonasandulescu.ionvlasiu@gmail.com, până în data de 

20.10.2021 pentru informații suplimentare puteți suna la numerele de telefon:0748095031-

Săndulescu Ramona sau 0744359382 Stoica Ioana. 

Calendarul Concursului:

-înscrierea proiectelor-1.10.2021-20.10.2021;

-desfășurarea concursului în format online în perioada 26.10-28.10.2021 conform unui 

program orar stabilit și anunțat profesorilor coordonatori;

-evaluarea proiectelor 29.10.2021;

-premierea  29.10.2021.

mailto:ramonasandulescu.ionvlasiu@gmail.com

