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Palatul Copiilor Iaşi Localitatea Iaşi, judeţul Iaşi 

Bulevardul Carol I, nr. 2                                          

Tel.– fax: 0232-410802 

e-mail:pciasi@gmail.com                                               
Nr. .......... din ..................                                        

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

Localitatea Iaşi, judeţul Iaşi 

Str.  Nicolae Bălcescu 

Tel. 0232-268014       www.isjiasi.ro 

Nr.………………../………………. 

                                                                                                                                     Aviz     
                                                                                                Inspector pentru activităţi educative extraşcolare                       

                                                                                                  Prof. dr. Maria Andreea NECULAU    

                                       

ACORD DE PARTENERIAT 
Art. 1 Prezentul acord de parteneriat se ȋncheie ȋntre: 

a) PALATUL COPIILOR IAŞI, cu sediul în Iaşi, bulevardul Carol I, nr. 2, Iaşi, jud. Iaşi, reprezentat 

prin director, prof. Adrian Gelu Dobranici , în calitate de APLICANT şi 

b) INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI, cu sediul în Iaşi, judeţul Iaşi, cod 700117, tel./fax 

0232268014 ,  reprezentat prin Inspector Școlar General Prof. Luciana Antoci, în calitate de 

PARTENER. 

Art.2 Scopul acordului de parteneriat 

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

şi desfăşurării de activităţi extraşcolare care să ducă la realizarea obiectivelor prevăzute în proiectul 

judeţean ,,PRIETENII NATURII,” ediţia a XI-a, perioada martie-iunie 2023 în unitatea aplicantă. 

           Art. 3 Durata acordului 
Prezentul protocol se încheie în două exemplare şi se aplică începând cu data semnării şi este valabil până la 30 

iunie. 2023. 

Art. 4 Obligaţiile părţilor: 

A)  Aplicantul se obligă: 

- să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor, pe secţiuni din concurs; 

- să se implice în promovarea, organizarea, coordonarea proiectului; 

- să emită şi să distribuie diplomele premianţilor, adeverinţe cadrelor didactice şi invitaţilor participanţi;  

- să mediatizeze concursul în mass –media. 

B) Partenerul se obligă: 

- să consilieze ȋn scrierea ṣi organizarea proiectului,  

- să desemneze un reprezentant care să participe la activitatea principală a proiectului, monitorizarea 

implementării proiectului 

- să certifice diplomele premianţilor la concurs ȋn limita a 30% din total participanţi ṣi a adeverinţelor 

organizatorilor. 

        Art. 5 Incetarea acordului (clauze) : 

     I.S.J. Iaşi nu este implicat financiar în susţinerea proiectului. Proiectul face parte din categoria activităţilor 

extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ judeţean.Orice 

comunicare între parteneri în legătură cu prezentul acord se va face în scris.  

 Art. 6 Dispoziţii finale 

           Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat într-un număr de două exemplare, astăzi, 10.11. 2022. 

 

          Palatul Copiilor Iași                                                                  Inspectoratul Școlar Județean Iași                          

                   Director,                                                                                     Inspector Școlar General, 

       Prof. Adrian Gelu DOBRANICI                                                               Prof.  Luciana ANTOCI 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                              Vizat,  

                                                                                                                      Consilier juridic,                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                         Creangă Ion 

http://www.isjiasi.ro/


 

                      

FORMULAR DE APLICAŢIE 

 
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene 2023 

 

                                                Avizat,      

                                                       

                                                                         Inspector pentru activităţi educative extraşcolare                       

                                                                                      Prof. dr. Maria Andreea NECULAU                                          

 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Palatul Copiilor Iaṣi 
Adresa completă Bulevardul Carol I, nr. 4 

Nr. de telefon/fax 0232410802 

Site şi adresă poştă electronică pciasi@gmail.com 

Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de 

contact) 

Prof. Mimi Lefter , tel. 0749923793 

mimilefter12@yahoo.com 

Prof.  Cristina Pohoaţă, tel. 0752141280  

e-mail: cristina.pohoata@gmail.com 

Numărul cadrelor didactice participante la proiect 12 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 30 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului : PRIETENII NATURII 

B.2. Tipul activității principale din cadrul proiectului : CONCURS;  

B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:Ecologie ṣi protectia mediului 
B4: Ediţia nr. 11 

B5: Număr participanţi la proiect: 120  

B6: Proiectul este cu participare:     directă. 

 

REZUMATUL PROIECTULUI 

a. Număr de elevi 110 şi număr de cadre 25 didactice implicate; 

b. Beneficiarii direcţi: 110 de preşcolari. elevi din invăţământul preuniversitar.   

      Beneficiarii indirecti: Colectivele de elevi din care fac parte elevii (grupul ţintă); cadrele   

didactice; partenerii implicaţi în realizarea proiectului, comunitatea locală.  

c. Activităţi propuse: 1.,,Să ne cunoaştem proiectul”; 2. Promovarea proiectului; 3. Ce ştim despre 

natură?  4,,Participăm, ne implicam !” 5. ,,Rezultatele muncii noastre “   

 d. Descrierea activităţii principale și data de desfășurare; Activitatea principală se va desfăṣura pe 

data de 4 iunie, la Serele Copou ale Palatului Copiilor Iaṣi unde elevii şi preşcolarii din minimum 10 

instituţii de învăţământ din judeţul Iaşi vor prezenta spre evaluare, la concursul cu participare directă, 

lucrările realizate ȋn cadrul activităţilor desfăṣurate ȋn cadrul proiectului. 

     Comisia de evaluare va evalua şi lucrările ale căror autori nu participă în direct la concurs, stabilindu-

se clasamentul final (premiile I,II,III, mentiuni si premii speciale). 

     După susţinerea directă lucrărilor, referate ṣi proiecte, elevii prezenţi vor participa la o campanie de 

informare stradală de promovare a comportamentelor ecologice, urmată de vizita de specialitate la 

Grădina Botanică ,,Anastasie Fătu “ Iaṣi.  
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c.PREZENTAREA PROIECTULUI 
C.1. Argument /ideea proiectului sau problema ce se doreşte a fi rezolvată prin proiect 

Educaţia ecologică reprezintă o componentă a educaţiei care contribuie la recunoaşterea 

valorilor mediului înconjurător şi la clarificarea conceptelor privind mediul. Educaţia pentru mediu 

contribuie la dobândirea de cunoştinţe, dar mai ales la formarea unor motivaţii, atitudini şi  deprinderi  

pentru gestionarea eficientă a  resurselor naturale şi la menţinerea calităţii mediului. 

Considerăm că dezvoltarea durabilă este o realitate şi trebuie abordată de întreaga comunitate, 

iar educaţia  este cea mai eficientă metodă prin care putem să schimbăm calitatea  vieţii noastre; 

proiectul propus este coordonat de o echipa de proiect cu experientă în derularea proiectelor în 

domeniul educaţiei ecologice si se adresează unei categorii mari de copii.  

C.2 Scopul proiectului 

Scopul proiectului „Prietenii naturii!” este formarea unor deprinderi şi atitudini ecologice, 

precum şi realizarea unor acţiuni specifice în comunitatea în care elevii traiesc,  modalitate de a-i 

stimula să creeze o legătură cu natura şi să acţioneze pentru găsirea şi aplicarea de soluţii durabile în 

relaţionarea cu aceasta. 

C3.Obiective specifice proiectului 

O1. Atragerea a cel putin două instituţii care pot oferi sprijin real, concret şi pertinent  în derularea 

proiectului.  

O2. Stimularea interesului pentru tematica proiectului şi formarea deprinderilor ecologice a unui 

numar de 120 de preşcolari şi elevi din minimum 10 instituţii de invaţamânt din judeţul Iaşi prin 

implicarea lor în activităţi ecologice extracurriculare 

O3. Valorificarea rezultatelor de la obiectivul anterior prin participarea cu lucrări (conform 

regulamentului) la Concursul judeţean ,,Prietenii naturii "  din 4  iunie 2023.  

O4. Creşterea interesului comunităţii (prin instituţiile partenere) pentru modul în care activităţile 

educative (cum este şi cazul prezentului proiect) produc plusvaloare în rândul participanţilor prin 

materialele realizate pentru concursul ,,Prietenii naturii” şi premierea celor mai valoroase lucrări.  

 

C.4 Grupul-ţintă al proiectului: 110 de  preşcolari, elevi din învăţământul primar, gimnazial, liceal 

din  cel puţin 10 instituţii din învăţământ din judeţul Iaşi 

C.5. Beneficiarii direcți și indirecți; 

- Beneficiari directi :  110  membrii ai grupurilor ţintă cuprinse în proiect; 

-Beneficiari indirecti: - profesorii, şcoala ca organizaţie şi managerii şcolii, partenerii, 

comunitatea 

C.6. Durata proiectului; martie – 30 iunie 2023 

C.7. Descrierea activităţilor  
 

Activitatea nr. 1 

a. Titlul activităţii: ,, Să ne cunoaṣtem proiectul,” 

b. Data/ perioada de desfăşurare: 1- 15 martie 2023 

c. Locul desfăşurării:  Palatul Copiilor Iaşi   

d. Participanţi: coordonatorii şi organizatorii proiectului, reprezentanţi ai partenerilor (Agenția de 

Protecție a Mediului -Iași,etc...   

e. Descrierea pe scurt a activităţii: Activitatea constă în întâlnirea iniţială în scopul formării echipei 

de realizare a proiectului şi stabilirea programului acţiunilor următoare pentru buna desfăşurare a 

proiectului. Coordonatorii prezintă proiectul şi apoi se  stabilesc participanţii la proiect (prin 



 

                      

acceptarea voluntară în urma mediatizării proiectului în instituţiile de învăţămant prin trimiterea 

invitaţiilor de participare şi  pe internet, cont Facebook. 

 

Activitatea nr. 2 

a. Titlul activităţii: , Promovarea proiectului;” 

b. Data/ perioada de desfăşurare: 16 martie –  3 iunie 2022 

c. Locul desfăşurării:  sala de clasa 

d. Participanţi: patricipanţii la proiect 

e. Descrierea pe scurt a activităţii: Fiecare institutie de învăţământ care doreşte să participle la 

proiect, va organiza activitati având drept teme: cunoașterea importantei unui mediu sănătos, 

modificările factorilor de mediu, reciclarea materilelor, înfiinţarea şi îngrijirea spaţiilor verzi, 

participarea la ȋnființarea și ȋntreținerea unor plantatii, activitati practice demonstrative si 

experimentale    

-   Cadrele didactice împlicate în proiect, având în vedere   abilităţile şi talentele personale ale 

copiilor, vor coordona activitățile pe ateliere de lucru după cum urmează: postere, afişe, machete, 

proiecte, pe tema aleasă, în care elevii materializează impresiile, cunoștințele, abilitățile, 

comportamentele dobândite. Fiecare profesor coordonator implicat în proiect va selecta un numar 

de 5 lucrari ale elevilor, care respectă tema concursului şi se ȋncadrează la una din secţiunile 

concursului, colaje, afise, postere, fotogafii, machete, proiecte. Lucrarile selectate, însotite de fisa 

de înscriere vor fi trimise organizatorilor concursului ,,Prietenii naturii” 

Activitatea nr. 3 

 Titlul activităţii: Concurs judeţean ,, PRIETENII NATURII” – participare directă 

b. Data/ perioada de desfăşurare: 4-6 iunie 2023 

c. Locul desfăşurării:  Palatul Copiilor Iaşi (Sere Copou) 

d. Participanţi: Autorii materialelor realizate, însoţiţi de carele didactice coordonatoare, comisia de 

jurizare, coordonatorii proiectului 

e. Descrierea pe scurt a activităţii: Elevii şi preşcolarii din minimum 10 instituţii de învăţământ 

din judeţul Iaşi vor prezenta spre evaluare, la concursul cu participare directă, lucrările realizate ȋn 

cadrul activităţilor desfăṣurate ȋn cadrul proiectului. 

     Comisia de evaluare va evalua toate lucrările inclusiv ale căror autori nu participă în direct la 

concurs, stabilindu-se clasamentul final (premiile I,II,III, mentiuni si premii speciale). 

     După susţinerea directă lucrărilor, referate ṣi proiecte, elevii prezenţi vor participa la o campanie de 

informare stradală de promovare a comportamentelor ecologice, urmată de vizita de specialitate la 

Grădina Botanică ,,Anastasie Fătu “ Iaṣi.  

 

Activitatea nr. 4 

a. Titlul activităţii: ,, Rezultatele muncii noastre!” 

b. Data/ perioada de desfăşurare: 10 – 30 iunie 2023 

c. Locul desfăşurării:   Palatul Copiilor Iaşi  

e. Descrierea pe scurt a activităţii: 

Activitatea finală va cuprinde două evenimente: 

        -Transmiterea rezultatelor concursului, diplomelor, adeverintelor, 

        -  Diseminarea rezultatelor proiectului 



 

                      

g. Resurse ȋn corelaţie cu obiectivele: 

-pentru obiectivul O1:  

              - Resurse umane:  coordonatorii proiectului şi reprezentanţii partenerilor 

    -Resurse  materiale: articole de papetărie, computer, imprimantă. 

  -Resurse de timp: 1 martie 2023 – 20 iunie 2023  

 -pentru obiectivele O2 şi O3:  

             -Resurse umane:    110 de  preşcolari, elevi din învăţământul primar, gimnazial, liceal din  

cel puţin 10 instituţii din învăţământ din judeţul Iaşi, cadre didactice coordonatoare pentru copiii 

implicaţi în activităţi, comisia de jurizare şi cadrele didactice coordonatoare ale proiectului 

    -Resurse  materiale: materiale necesare realizării lucrărilor de către copii, panouri 

expoziționale, computer, retroproiector, etc. 

    -Resurse financiare: contravaloarea transportului participanţilor la concurs 

    -Resurse de timp: 16 martie – 10 iunie 2022. 

-pentru obiectivul O4:  

    -Resurse umane:    30 dintre participanţi care au fost premiaţi împreună cu profesorii 

coordonatori, coordonatorii proiectului şi reprezentanţii partenerilor;    

    -Resurse  materiale: diplome, premii 

    -Resurse financiare: contravaloarea transportului participanţilor la activitate 

    -Resurse de timp:  martie – 20 iunie 2023; 

h. Diagrama Gantt (pagina următoare) 

C8. Rezultate cantitative ṣi calitative aṣteptate ca urmare a implementării proiectului: 

Rezultate cantitative  

- 1 grup de iniţiativă - acţiune în domeniul educaţiei pentru mediu; 

- 4 planuri de activităţi; 

- 1 CD cu materiale informative despre proiect şi activităţile sale; afişul acţiunii 

- 1 punct documentar al Palatului Copiilor ( pentru educaţie ecologică); 

- o expozitie cu lucrări ale elevilor, 40 diplome,    un portofoliu al proiectului   

Rezultate calitative 

- Manifestarea unei conduite ecologiste, faţă de întreaga natură,; 

- Formarea unei colaborări viabile elev – profesor – părinte – comunitate; 

- Implicarea membrilor comunităţii acest tip de proiect;  

- Dezvoltarea spiritului de echipă, a cooperării, pe baza încrederii şi respectului reciproc 

C.9.Modalităţi de monitorizare ṣi evaluare 

Monitorizarea  proiectului  se va realiza prin:  întâlniri pentru analiza stadiului în care se află 

proiectul; procese- verbale; consultări cu partenerii în vederea remedierii eventualelor probleme sau 

disfuncţii apărute în cadrul procesului implementării; raport de activitate intermediar; observaţiile 

participanţilor; imagini (fotografii, filme)  surprinse în timpul activităţilor. 

Evaluarea proiectului se va realiza  prin:  

 Concurs, portofolii realizate de fiecare echipa  participantă la proiect ; acordarea de diplome pentru 

contribuţii deosebite,  originalitate şi expunerea lucrărilor elevilor; schimburi de impresii postate pe  

internet ; Fotografii, realizarea unui CD cu aspecte din  timpul derulării proiectului; Fişe de 

consemnări   (feed-beck obţinut de la beneficiarii proiectului , elevi, cadre didactice,parinţi, 

comunitatea  locală şi partenerii proiectului ); 

C.10. Modalittăţi de asigurare a sustenabilităţii proiectului 



 

                      

-Activitatea de promovare şi popularizare a proiectului ar asigura o colaborare mai bună între caderele 

didactice şi membrii comunităţii în vederea organizării a cât mai multe activităţi extraşcolare; 

- Încurajarea elevilor şi cadrelor didactice participante la proiect să proiecteze şi să implementeze noi 

activităţi extraşcolare; 

-Convingerea echipelor care s-au format în cadrul proiectului să continuie să lucreze împreună; 

- Posibilitatea de dezvoltare / continuare ulterioara a proiectului prin autofinanţare sau prin atragerea 

de noi parteneri 

C.11. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în 

timpul implementării proiectului: 

Proiectul se va lansa într-o întâlnire între organizatori, grupul ţintă, parteneri şi alţi factori  

interesaţi, iar pe parcurs activităţile vor fi popularizate ȋn, scoli, palate și cluburi ale copiilor,  și 

oglindite în internet, fişe de impresii, film cu imagini din timpul activităţii, expunerea rezultatelot 

proiectului,  aviziere, afişe, pliante;  

-  Diseminarea rezultatelor  proiectului se va realiza prin, internet prin conturile facebook ale 

partenerilor,  ale Palatului Copiilor Iaşi ṣi a structurii Tibăneṣti  
C12. Bugetul proiectului va fi asigurat de parteneri ( combustibil, premii, cupe, diplome, 

adeverinte,) 

     C.13. Parteneri implicaţi în proiect  

1. Asociaţia ,,Om bun” Iaṣi – mediatizează proiectul ṣi asigură premii, asigură editarea diplomelor 

ṣi adeverinţelor. 

2. Grădina Botanică ,,Anastasie Fătu” – asigură vizita gratuitate la vizita de specialitate a celor 

40 de elevi prezenţi concurs. 

3. Liceul Tehnologic ,,Petre P. Carp” – popularizează proiectul ṣi asigură transportul a 15 copii la 

concursul organizat la finalul proiectului 

 

   

    Coordonatori proiect,                                                            Consilier educativ, 

 

     Prof. Mimi LEFTER                                                           Prof. Mihaela URSACHI 

 

     Prof. Cristina POHOAŢĂ 

 

 

 

Director, 

 

Prof. Adrian Gelu DOBRANICI 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

 

                                                                                                  DIAGRAMA    GANTT  ( anexa 1)  

 
 

 

 

Obiectiv specific Activitate Perioada Responsabili 

01.03.2023- 

15.03.2023 

16.03.2023- 

3.06.2022 

4.06.2023 

 

5. 06.2023- 

20.06.2023 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 Atragerea a cel puţin 2 instituţii  

care pot oferi sprijin real, concret şi 
pertinent  în derularea proiectului 
 

 

 

1. Pentru un viitor verde 

 

 

 

x 

    

Prof. Adrian Gelu Dobranici 

Prof. Cristina Pohoaţă 

Prof. Mimi Lefter  

2. 

 

 

 

O2 Stimularea interesului pentru 

tematica proiectului şi formarea 

deprinderilor ecologice a unui numar 

de 120 de preşcolari şi  elevi  din 

minimum 10 instituţii de invaţamânt 

din judeţul Iaşi prin implicarea lor în 

activităţi ecologice extracurriculare  

 

 

2.  Pentru un viitor verde - provocare  

comună pentru urban şi rural 

 

 

 x 
  

 

 

Prof. Cristina Pohoaţă 

Prof. Mimi Lefter 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

03.  Valorificarea rezultatelor de la 
obiectivul anterior prin participarea cu 

lucrări (conform regulamentului) la 

Concursul judeţean ,,Prietenii naturii " 

3. Concurs judeţean ,,PRIETENII 

NATURII” 
  

x 

  

Prof. Cristina Pohoaţă 
Prof. Mimi Lefter 

 

 

 

 

4. 

04.Creşterea  interesului comunităţii 

(prin instituţiile partenere) pentru 

modul în care activităţile educative 

(cum este şi cazul prezentului proiect) 

produc plusvaloare în în rândul 
participanţilor prin materialele realizate 

pentru concursul ,,Prietenii naturii” şi 

premierea celor mai valoroase lucrări.  

 

 

3. Rezultatele muncii noastre!” 

   

x 

Prof. Cristina Pohoaţă 

Prof. Mimi Lefter, 

 parteneri 

       

 



                                                                                          

 

                                                                                                       

                                                                                                         
 

                                    

 

 

DECIZIE 

privind constituirea Comisiei de organizare şi evaluare a activităţii din cadrul 

PROIECTULUI JUDETEAN ,,PRIETENII NATURII” 

Ediţia a XI-a, martie – iunie 2023 

 

În temeiul: 

 Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 OME nr. 4183 din 04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP);; 

 OMENCS nr. 4624/2015 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Palatelor şi 

Cluburilor Copiilor; 

 Anexei nr. 1 la OMECTS nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de 

organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare ṣi extraṣcolare;  

 Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ṣi al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecţia persoanelor fizice ȋn ceea ce priveṣte prelucrarea datelor cu 

caracter personal ṣi privind libera circulaţie a acestor date ṣi de abrogare a directivei 

95/46/CE; 

 

DECIDE:  

Art. 1. Se constituie Comisia de organizare şi evaluare a activităţii   din cadrul Proiectului 

judeţean „Prietenii naturii”- ediţia a XI-a, martie – iunie 2023,  cuprins în Oferta 

judeţeană a activităţilor educative - 2023, Secţiunea D – Proiecte judeţene, care se va 

derula în perioada de   februarie-iunie  2023  la Palatul Copiilor Iași, având următoarea 

componență: 

1. COORDONATORI ŞI ORGANIZATORI DE PROIECT: 

 Prof. Mimi Lefter                               - Palatul Copiilor Iaşi, structura Ţibăneşti 

 Prof. Cristina Pohoaţă                             - Palatul Copiilor Iaşi 

 



                                                                                          

 

2. Echipa de proiect: 

- Prof . Adrian Gelu Dobranici, director        -  Palatul Copiilor Iași 

- Prof. dr. Gabriela Andrei, director adjunct  -  Palatul Copiilor Iași 

- Prof. Mihaela Ursachi, cosilier educativ      - Palatul Copiilor Iaṣi 

- Prof. Petronela Damian                                 - Palatul Copiilor Iaṣi 

- Prof. Mihaela Irinel Papuc                       -  Palatul Copiilor Iaṣi, structura Tibăneṣti 

- Prof. Mimi Lefter                - Palatul  Copiilor Iaşi – structura Tibăneşti 

- Prof. Camelia Teodoru                             -  Palatul Copiilor Iaṣi – structura 

Răducăneni 

- Prof. Mariana Condrea                             -  Palatul Copiilor Iaṣi – structura Podu 

Iloaiei 

- Ec. Elena Popescu, secretar ṣef                -  Palatul Copiilor Iaṣi,        

- Ing. Gabriela Todică, adm. patrimoniu     -  Palatul Copiilor Iaṣi,       

3.  MONITOR/EVALUATOR DIN PARTEA I.S.J. IAȘI: 

- Prof. Mihaela Băsu - Colegiul National „Vasile Alexandri” 

 

4. ECHIPA DE EVALUARE: 

 

 Preşedinte – prof. dr. Andrei Gabriela           -  Palatul  Copiilor Iaşi 

 

 Membri:   - prof. Mihaela Mititelu                  – Scoala Gimnazială ,,Ion Neculce” 

Iaṣi  

- prof. Mihaela Ursachi                   -  Palatul  Copiilor Iaşi 

 

Art. 2.  Proiectul  se desfăşoară în perioada martie – iunie 2023 

Art. 3. Persoanele nominalizate la Art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

decizii, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului.  

 

           Copie de pe decizie se va comunica  membrilor comisiei.  

 

 

 

                            Datǎ astǎzi,  

 

 

                                 DIRECTOR, 

                              Prof. Adrian Gelu Dobranici 

 

 



                                                                                          

 

 

.                                                                                                                                                                         

  Nr……. din…………..                                                                                              

 

 

                                                                                                            Aprobat, I.S.J. Iaşi, 

                                                                                                        Inspector Scolar General,                             

                                                                                                          Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 

 

REGULAMENT 

 

CONCURS JUDETEAN ,, PRIETENII NATURII” 
 

  Ediţia a XI-a ,   4-6 iunie - 2023,  IAŞI  

Domeniul – EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 

. 

 

        Tema ediţiei:  Protejam mediul, protejam viaţa!  

 

Dacă iubeşti natura, selectezi şi reciclezi materialele, îngrijeşti spaţiile verzi, participi la 

acţiuni de informare ecologică, de ecologizare a parcurilor, pădurilor şi apelor, ai identificat 

surse de poluare a mediului în localitate, protejezi păsările şi animalele, spune-ne despre 

experienţa ta! 

  

GRUPUL ȚINTĂ: 

Proiectul se adresează preşcolarilor şi elevilor din învăţământul preşcolar, primar, 

gimnazial şi liceal din celor din învățământul formal, de stat sau particular , precum și cel special 

din judeţul Iaşi  

 SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

SECTIUNEA I - Expoziţie-concurs: 

Lucrări plastice ,desene, colaje, obiecte utile sau decorative,  realizate în cadrul 

proiectului, din diverse materiale reciclabile, folosind tehnici diferite, căsuţe  si hrănitori pentru 



                                                                                          

 

păsărele. Lucrările vor indiviuale (nu se admit doi elevi la lucrare), etichetate după moelul de 

mai jos. 

 

 SECTIUNEA II - Afise, postere –    
               Afişe, postere, anunţuri- reclamă, pliante cu mesaj ecologic  realizate în format A4, A3, A2. 

Lucrările vor fi individuale (nu se admit doi elevi la lucrare) și etichetate după modelul: 
 

   

Titlul lucrării……………………….………....... 

Sectiunea.............................................................. 

Elev ……………………………….…... Cls ...… 

Şcoala…………………………………………... 

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

Prof. coordonator: …….……………………….. 

 
Evaluarea lucrărilor la sectiunile I și II:     

 

   

SECTIUNEA III - Proiecte de mediu -  realizate de echipe  formate din maxim 5 elevi de la 

gimnaziu şi liceu, respectând tema proiectului pot fi prezentate în format word (maxim 5 

pagini),  în Power Point  maximum 25 slid-uri  sau format video, cu durata de maxim 5  min.   

Prezentarea proiectelor nu va depăși 5 minute. 

     La această secţiune puteţi participa direct sau prin e-mail, trimiţând proiectul  pe adresa  

mimilefter12@yahoo.com.. 
   

 

 

NR. 

CRT. 
CRITERIUL DE EVALUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

1. RESPECTAREA TEMATICII CONCURSULUI 30p 

2. ASPECTUL/PREZENTAREA LUCRĂRII 30 p 

3. ORIGINALITATA LUCRARII 30 p 

4 DIN OFICIU 10 p 

TOTAL 100  

NR. 

CRT. 
CRITERIUL DE EVALUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

1. RESPECTAREA TEMATICII CONCURSULUI 20p 

2 MESAJ ECOLOGIC/ŞTIINŢIFIC  20 p 

3. 
ORIGINALITATE, INOVATIVITATE-CREATIVITATE A SOLUȚIILOR  

APLICATE ÎN PROIECT 
20 p 

4. IMPACTUL  SOLUTIILOR APLICATE IN MEDIU 20 p 

5. ASPECTUL/PREZENTAREA LUCRĂRII 10 p 

6 DIN OFICIU 10p 

TOTAL 100 p 

MODEL 

ETICHETĂ: 



                                                                                          

 

PRECIZĂRI: 

 

 Fiecare echipaj va trimite maxim 3 lucrări  pentru  fiecare categorie de vârstă la secţiunile 1 

şi 2 iar la secţiunea 3, un singur proiect la fiecare categorie de vârstă. 

 Lucrările se vor trimite pâna pe data de 2 noiembrie 2022, pe adresa : Pohoaţă Cristina - 

Palatul Copiilor Iasi, B-dul Carol I , Nr.2, Iasi, jud. Iasi, pentru concursul „Prietenii 

naturii“însotite  de plic,  format A4 , autoadresat şi timbrat cu o valoare mai mare pentru 

trimiterea diplomelor . 

 Fisa de inscriere completată, rog să fie trimisă pe adresa de e-mail 

mimilefter12@yahoo.com. 

 Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori . 

 Se vor acorda premiile I, II, III ṣi menţiuni  pentru fiecare grupă de vârstă şi secţiune, 

adeverinţe de participare pentru fiecare coordonator de lucrări (cadru didactic) 

 Constituie un avantaj pentru elevi participarea directă. 

 Susţinerea lucrărilor va avea loc pe data de 4-6 iunie 2023, ora 10.00 la Serele Copou 

ale Palatului Copiilor Iaşi 

  Lucrările vor fi expuse la Serele Copou ale Palatului Copiilor Iaşi.  

 După prezentarea lucrărilor  manifestarea  va  mai cuprinde vizită de specialitate la Grădina 

Botanică ,,Anastasie Fătu" şi  o campanie de informare stradală pe traseul Copou  - Palatul 

Copiilor. 

  Diplomele şi adeverinţele vor fi expediate pâna pe data de 30 iunie 2023.    

 Nu se admit contestaţii. 

 Lucrările înscrise în concurs nu se returnează. 

  Având ȋn veedere situațiile pandemice COVID din ultimii ani, propun: 

 

Regulamentul de desfășurare a concursului on – line. 

 

Precizări privind participarea elevilor la secțiunile I și II: 

- Fiecare cadru didactic poate trimite  maximum 3 lucrări la fiecare secțiune, unde pot 

participa copii de la toate categoriile de vârstă, preșcolar, primar, gimnaziu și liceu. 

Lucrările vor fi indiviuale,   fotografiate sau filmate., vor fi ȋnsoțite cu o  scurtă fișă de 

prezentare unde se va menționa titlul lucrării,  tehnica și  materialului utilizat. In cazul 

fotografiei, fișa va conține și câteva imagini surprinse ȋn diferite etape de  realizare a lucrării.  

Fotografiile, filmele, vor  fi salvate astfel: Numele și prenumele elevului_ Institutia școlară 

mailto:mimilefter12@yahoo.com


                                                                                          

 

_secțiunea _. .(Exemplificare: Ionescu Ionel_ Palatul Copiilor Iași_secțiunea 

tehnică_.(exemplu: Ionescu Ionel_ Palatul Copiilor Iași_secțiunea I). 

- Evaluarea lucrărilor se va realiza după următoarele criterii:     

 

 

 

Precizări privind participarea elevilor la secțiunea III: 

- Fiecare cadru didactic poate trimite un proiect pentru fiecare categoriie de vârstă , 

respectiv V-VII și IX -XII. 

- Proiectul pot fi prezentate în format  Power Point  CU maximum 25 slid-uri  sau 

format video, cu durata de maxim 5  min.    

Evoluțiile participanților la prezentarea lucrărilor  vor fi preluate și transmise  în 

direct, folosind aplicația Zoom /WhatsApp.  Filmarea trebuie să acopere integral spațiul avut 

la dispoziție pentru desfăşurarea probei iar camera de filmat trebuie așezată pe un trepied fix și 

frontal acestui spațiu. În situația în care apar probleme de transmisie sau conexiune video, 

participanții pot relua prezentările, o singură dată, la sfârșitul tuturor  secțiunilor concursului.  

Alte precizări: 

 Lucrările, format imagine sau video, ȋmpreună cu    fisa de ȋnscriere  se vor trimite  pâna pe 

data de 30 mai 2023, pe adresa de e-mail  cristina.pohoata@gmail.com.  

NR. 

CRT. 
CRITERIUL DE EVALUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

1. RESPECTAREA TEMATICII CONCURSULUI        30p 

2. ASPECTUL/PREZENTAREA LUCRĂRII        30 p 

3. ORIGINALITATA LUCRARII         30 p 

4 DIN OFICIU         10 p 

TOTAL 101  

NR. 

CRT. 
CRITERIUL DE EVALUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

1. RESPECTAREA TEMATICII CONCURSULUI 20p 

2 MESAJ ECOLOGIC/ŞTIINŢIFIC  20 p 

3. 
ORIGINALITATE, INOVATIVITATE-CREATIVITATE A 

SOLUȚIILOR  APLICATE ÎN PROIECT 
20 p 

4. IMPACTUL  SOLUTIILOR APLICATE IN MEDIU 20 p 

5. ASPECTUL/PREZENTAREA LUCRĂRII 10 p 

6 DIN OFICIU 10p 

TOTAL 100 p 



                                                                                          

 

 Susţinerea lucrărilor va avea loc pe data de 4 iunie 2023, ora 10.00, pe WhatsApp  / 

aplicația Zoom,  link-ul de conectare fiind transmis de către organizatori către coordonatorii 

echipajelor participante cu 1 oră înainte de începerea concursului, iar prezentarea lucrărilor 

se va face în limita a 3-7 minute, în funcție și de întrebările adresate de comisia de jurizare.  

 Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere. In urma evaluării 

lucrărilor se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni, la fiecare sectiune și categorie de 

vârstă,  

 Elevii vor primi diplome iar cadrele didactice coordonatoare de lucrări, adeverinţe de 

participare care vor fi trimise pâna pe data de 30 iunie 2023.    

 Nu se admit contestaţii. 

Informatii suplimentare : 

prof. Cristina Pohoaţă,  tel 0752 141 280,  e-mail: cristina.pohoata@gmail.com    

prof. Mimi Lefter, tel. 0749 923  793, e-mail: mimilefter12@yahoo.com 

 

 

 

Coordonatori proiect,                                                             

 

Prof. Mimi LEFTER                                                            

 

Prof. Cristina POHOAŢĂ 

 

 

 

Director, 

 

Prof. Adrian Gelu DOBRANICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cristina.pohoata@gmail.com
mailto:mimilefter12@yahoo.com


                                                                                          

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

CONCURS JUDEȚEAN ,,PRIETENII NATURII” 

 

Ediţia a XI-a 

 

4-6 iunie  - 2023 

 

 

 

NUMELE SI  PRENUMELE CADRULUI  DIDACTIC : 

ŞCOALA : 

CLASA : 

ADRESA : 

LOCALITATEA : 

JUDEŢUL : 

ADRESA DE E-MAIL :                 

 

  

TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANŢI 

 

NR. 

CR

T 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

COPILULUI 

 

TITLUL LUCRĂRII 

 

SECTIUNEA 

 

CLASA 

1     

2     

3     

4     

5     

   

 

 

 

   

                Director,                                                                                     Profesor, 

 

 

 

 

 



                                                                                          

 

                                                                                                 
Nr......... din ................. 

  

 

RAPORT DE EVALUARE 

Pentru proiectele cuprinse în Calendarul Activităților Extrașcolare Județene CAEJ 

         

      

INFORMAȚII DESPRE APLICANT 

 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:   Palatul Copiilor Iaṣi 
Nr. de telefon/fax/adresa posta electronica ;    tel. 0232401802 

Coordonatorii proiectului (nume și prenume, funcție, date de contact: 

                  Prof. Cristina Pohoaţă -  tel. 0754204664 – e-mail – cristina.pohoata@gmail.com 

                  Prof. Mimi Lefter          - tel. 0749923793  - e-mail – mimilefter12@yahoo.com 

 

          Proiectul județean ,,PRIETENII NATURII”- ediția a X-a, cuprins ȋn Oferta judeţeană a 

activităţilor educative -2022 din 1057/04.02.2022, Secţiunea D – Proiecte cu participare 

judeţeană, poziţia 63,  domeniul  - Educaţie ecologică,  s-a  derulat ȋn perioada ianuarie – 

noiembrie 2022  cu un buget propriu de  300 lei. 

 

       REZUMATUL PROIECTULUI 

 

Modul în care au fost atinse atât scopul   ṣi obiectivele proiectului (stimularea interesului şi 

formarea unor deprinderi ṣi atitudini ecologice precum ṣi realizarea unor acţiuni specifice în 

comunitatea în care elevii trăiesc),  se reflectă ȋn calitatea lucrărilor ale copiilor,  participante la 

concursul cu participare directă "Prietenii Naturii", activitate care poate fi considerată 

evaluarea propriu-zisă a proiectului. 

 

La concursul structurat pe secţiuni (I - Expoziţie-concurs cu lucrări plastice ,desene, colaje, 

obiecte utile sau decorative,  confecţionate  din diverse materiale refolosibile,  căsuţe  si hrănitori 

pentru păsărele, II - Afise, postere , III - Proiecte de mediu, referate),  au participat 127 de lucrări 

ale copiilor preṣcolari, şi elevilor din ȋnvăţământul primar, gimnazial ṣi liceal, care iubesc natura, de 

la Palatul Copiilor Iaṣi, cu structurile Belceṣti, Podu Iloaiei, Răducăneni, Tibăneṣti ṣi din cele 13 de 

şcoli  din judeţul Iaşi ( Colegiul Economic Administrativ  - Iasi, Liceul Tehnologic ,,Petru Poni , 

Liceul Tehnologic ,,Petru Poni, Liceul Teoretic ,,Miron Costin, Sc. Gimnazială ,,Elena Cuza”, 

Scoala Gimnazială ,,Dimitrie A. Sturdza, Scoala Gimnazială ,,Garabet Ibrăileanu, Scoala 

Gimnazială ,,Nicolae Iorga , Scoala Gimnazială ,,Ion Creangă -  Tg.Frumos, Școala Gimnazială 

Balș, Scoala Gimnazială Drăguṣeni, Scoala Gimnazială nr.1 Costeşti, Scoala Profesionala Plugari, 

Scoala Gimnazială ,,D.D. Pătrăṣcanu“ - Tomeṣti,Colegiul Naţional de Artă ,,O. Băncilă“,   

coordonaţi de 29 de cadre didactice ( anexa 2). 

REZUMATUL CONCURSULUI  

      La activitatea finală, respectiv Concursul judeţean ,,Prietenii naturii“ care a avut loc ȋn perioada 

5-7 noiembrie, la Serele Copou ale Palatului Copiilor Iaṣi,  Comisia de evaluare a apreciat toate 

lucrările trimise si cele prezentate direct de cei 19 elevi (echipajele de la Scoala Gimnazială 

,,Nicolae Iorga “ Iaṣi, Palatul Copiilor Iaṣi – cercul de legumicultură, – cercul de protectie a 

mailto:cristina.pohoata@gmail.com
mailto:mimilefter12@yahoo.com


                                                                                          

 

mediului ṣi écologie -  structura Răducăneni a Palatului Copiilor Iaṣi), a stabilit clasamentul final ȋn 

urma căruia s-au acordat  41 premii (I,II,III ) ṣi mentiuni cifră ce reprezintă aproximativ 30% in 

lucrările participante. 

      

     După susţinerea directă lucrărilor, referate ṣi proiecte, elevii prezenţi au participa la o campanie 

de informare stradală de promovare a comportamentelor ecologice (anexa 3). 

        

        Proiectul a fost susţinut financiar de către coordonatorii proiectului, din fonduri proprii,  (suma 

de 400 lei reprezentând cheltuieli privind listare documente, afiṣe, pliante, flyere, diplome, 

adeverinţe, apă, sucuri, dulciuri pentru copiii prezenţi la concurs).  

 

       Parteneri : ISJ – A avizat documentele, diplomele, ṣi a oferit consultanţă necesară privind 

editarea, organizarea ṣi desfăṣurarea activităţilor  proiectului.  

  

     Anexe: Echipa de proiect (Anexa 1) 

                  Cadre didactice participante (Anexa 2) 

                  Fotografii de la acțiunile din proiect (pe suport hârtie) 

 

 

 

   

 

   COORDONATORI PROIECT,                                                                DIRECTOR, 

       Prof. Cristina POHOAŢĂ                                                          Adrian Gelu DOBRANICI 

 

                                 

        Prof. Mimi LEFTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

 

Anexa 2 

ECHIPA DE PROIECT: 
 

 

1. Coordonator și organizator de proiect: 

- Prof. Mimi Lefter    - Palatul Copiilor Iaşi, structura Ţibăneşti 

- Prof. Cristina Pohoaţă - Palatul Copiilor Iaşi 

Monitor/evaluator din partea I.S.J. Iași: 

        Prof. Mihaela Băsu – Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri” 

 

2. Echipa de proiect : 

 

- Prof. Adrian Gelu Dobranici – director – Palatul Copiilor Iași; 

- Prof. dr. Gabriela Andrei, director adjunct - Palatul Copiilor Iași; 

- Prof. Mihaela Ursachi, consilier educative - Palatul Copiilor Iași; 

- Prof. Petronela Damian - Palatul Copiilor Iași; 

- Prof. Irinel Papuc - Palatul Copiilor Iași;- strct. Tibăneṣti 

- Prof. Camelia Teodoru     - Palatul Copiilor Iaşi – structura Răducăneni 

- Prof. Mariana Condrea              - Palatul Copiilor Iaşi – structura Podu Iloaiei 

- Ec. Elena Popescu, secretar ṣef - Palatul Copiilor Iași; 

- Ing. Gabriela Todică, adm. Patrimoniu - Palatul Copiilor Iași; 

 

3. Monitor/evaluator din partea I.S.J. Iași: 

-  Prof. Mihaela Băsu – Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri” 

  

4. Echipa de evaluare: 

 

- Președinte – prof. dr. Mihai Cantemir – Liceul Tehnologic Agricol ,,M. Kogălniceanu” 

Miroslava- Iaşi ; 

- Membri:  

1. prof. dr. Gabriela Andrei – Palatul Copiilor Iași; 

2. prof. Mihaela Mititelu Scoala Gimnazială ,,Ion Neculce” – Iaşi; 

 

 



                                                                                          

 

Lista cadrelor didactice participante la concurs 

 
Nr 

crt 

NUME prof Scoala localitate Date contact 

1.  
ADUMITROAIEI 

Camelia 

Scoala Profesionala 

Plugari 

Plugari cameliaserbi@yahoo.com 

2.  
ADOBRITEI Elena Palatul Copiilor Iaṣi- 

strct Podu Iloaiei 

strct Podu 

Iloaiei 

adobritei.elena67@gmail.
com 

3.  
AGHIORGHIESEI 

Tatiana 

Liceul Teoretic ,,Miron 

Costin 

Iaşi  

4.  
AMARANDEI Iuliana Scoala Gimnazială nr.1 

Costeşti 

Costeşti  

5.  
CIOBANU Simona Ionela Scoala Gimnazială ,,Ion 

Creangă » 

Tg.Frumos siobanu73@yahoo.com 

6.  
CONDREA Mariana Palatul Copiilor Iaṣi- 

strct Podu Iloaiei 

strct Podu 

Iloaiei 

 

7.  
CONSTANTINESCU 

Maria 

Palatul Copiilor Iasi – 

strct. Belceṣti 

Belceṣti Mariaconstantinescu39@

yahoo.com 

8.  CORBATIUC Iuliana Școala Gimnazială Balș BALȘ iulya_c@yahoo.com 

9.  
COVRIG Emilia Scoala Gimnazială 

Drăguṣeni 

Drăguṣeni drăguṣeniscoala@yahoo.c
om 

10.  
DĂNCIUG Ionela Scoala Gimnazială nr.1 

Costeşti 

Costeşti  

11.  FROICU Elena Daniela Palatul Copiilor Iaṣi  danutza@gmail.com 

12.  
GRIGORESCU Camelia Scoala Gimnazială 

,,Nicolae Iorga  

Iasi cameliagrigorescu83@ya

hoo.com 

13. i 
IONESCU Iulian Sc.Gimnazială,,,D.D... 

Pătrăṣcanu Tomeṣti 

Tomeṣti  

14.  
IVANCIUC Liliana 

Genuţa 

Colegiul Naţional de 

Artă ,,O.Băncilă » 

Iaṣi  

15.  
LEFTER Mimi Palatul copiilor Iaṣi 

strct Tibaneṣti 

 mimilefter12@yahoo.com 

16.  
LUNGU Ionuţ Iulian Liceul Teoretic ,,Miron 

Costin” 

Iasi  

17.  
MALANCA Elena Scoala Gimnazială nr.1 

Costeşti 

Costeşti elena 
_malanca@yahoo.com 

18.  
PAPUC Irinel Palatul copiilor Iaṣi 

strct Tibaneṣti 

  

19.  
PAVEL Ioana - Bianca Scoala Gimnazială 

,,Dimitrie A. Sturdza  

Iasi ioanapavel01@yahoo.co

m 

20.  
PETREA Crina Rodica Liceul Tehnologic 

,,P.Poni  

 petreasrodica@gmail.com 

21.  
PRISECAIRU Pansela Liceul Teoretic ,,Miron 

Costin 

Iaşi  

22.  
RUSU Alina Roxana Scoala Profesionala 

Plugari 

Plugari rusualina68@yahoo.com 

23.  
SOVAN Stelian Sc. Gimn. ,,Elena 

Cuza” 

Iaṣi  

mailto:iulya_c@yahoo.com


                                                                                          

 

24.  
TEODORU Camelia Palatul Copiilor Iasi – 

strct Răucăneni 

Răucăneni  

25.  
TIPLEA Simona Diana Scoala Profesionala 

Plugari 

Plugari s.tiplea@yahoo.com 

26.  
UNGUREANU Alice-

Mădălina 

Colegiul Economic 

Administrativ  

Iaşi aliceungureanu@yahoo.c

om 

27.  URSACHI Mihaela Palatul Copiilor Iasi Iasi mursk2005@yahoo.com 

28.  
VASILE Monica Luiza Scoala Gimnazială 

,,Garabet Ibrăileanu  

Tg. Frumos monica7feb@yahoo.com 
 

29.  
VIERIU Elena Mădălina Liceul Tehnologic 

,,Petru Poni  

Iaṣi elena 

maalina09@yahoo.com 
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PALATUL COPIILOR IASI 

 

Nr. _____ din ______________ 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE 

 

 
 

 

 Subsemnatul Adrian Gelu DOBRANICI, director al PALATULUI COPIILOR IAŞI, declar 

că ȋn cadrul Proiectului județean "PRIETENII NATURII" - ediția a XI-a, coordonat de prof. Mimi 

LEFTER şi prof. Cristina POHOAŢĂ,  nu se percepe taxă de participare sau alte contribuții 

financiare din partea părinților/elevilor participanți. 

 

 

 

        

           Director,                                                                        Prof. coordonator, 

Prof. Adrian Gelu DOBRANICI                                                 Mimi LEFTER 

 

                                                                                                    

                                                                                                     Cristina   POHOAŢĂ 

                                                                                                      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

 

             
                                                    

                                                                                                                                    Coordonatorii proiectului , monitorul ISJ ṣi  comisia de evaluare 

        

                            
                                                                                         Aspecte din concurs – Sectiunea III – prezentare proiecte de mediu      



                                                                                          

    


