
 



REGULAMENT     CONCURS 

avizat CAERI  Nr 24986 /2 /22. 01. 2018 

,,PETRECEM   ALĂTURI   DE  CEI  DRAGI” 

(FAZA LOCALĂ, JUDEŢEANĂ, REGIONALĂ) 

 An şcolar 2017-2018 

 

ORGANIZATORI:  

Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir „Vaslui structură Grădiniţa cu P.P. Nr.6 Vaslui  

Str. Ştefan cel Mare , nr. 193 Vaslui 

 

COORDONATORII   CONCURSULUI: 

Prof. Mustăţea Monica- Inspector Școlar pentru activităț i extraș colare 

Prof. Popescu Zoica – Inspector Şcolar Educaţie Timpurie 

Prof. Lefter Daniela- Inspector pentru dezvoltarea resursei umane  

 Prof. Ciubotaru Cristin  -  Inspector Arte 

Prof.  Asmarande Petru – Director  Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir „Vaslui  

              structură Grădiniţa cu P.P. Nr.6 Vaslui  

Prof. Popovici Speranţa Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir „Vaslui  

                                       structură Grădiniţa cu P.P. Nr.6 Vaslui 

ECHIPA DE  ORGANIZARE: 

Prof. Brînză Cecilia –metodist C. C. D. Vaslui 

Educ. Ţabără Elena 

Prof. Cordunianu Gabriela  

Prof. Harnagea Alexandra  

Prof. Stratulat Viorica  

Prof.Stancu  Onila Elena Carmina 

Educ. Ghiluşcă Sînziana  

Asistent Bulugu Tatiana 

Administrator patrimoniu Medeleanu Valerica 

 

PARTENERI: 

-Inspectoratul   Şcolar Judeţean Vaslui  

-Casa Corpului Didactic Vaslui 

- Mass media 

- Grădiniţe / şcoli din Vaslui şi alte judeţe 

LISTA CU MEMBRII  ECHIPEI –COORDONATORI  DELEGAȚI  PE  JUDEŢE 

-Scoala Gimnazială”N.M. Spătaru„Fereș ti Vaslui director, prof. Cristian M., prof Popovici H.  

-Liceul Tehnologic Stoina,  Gorj , prof. Ioana Jenica Mihaela   

-Şcoala Gimnazială. Gheorghe Petraşcu Tecuci , Galaţi prof Radu Valerica 

- Liceul Tehnologic Bistrita  Năsăud prof Domnica Homei  

- Scoala Gimnazială Nr. 19 Braşov    prof. Monica Mareş 

- Scoala Gimnazială Nr 25 Timişoara prof. Filip Cristina  

-Liceul  Tehnologic” Petru Cercel “Tîrgovişte prof. Bucăloiu Ionela 

 

PERIOADA: 12 aprilie  – 1 iunie 2018 

 



                                                                 ARGUMENT 

 

               Datoria noastră este de a păstra şi a arăta semenilor noştri frumuseţea datinilor şi 

obiceiurilor noastre.Tradiţiile româneşti constituie una dintre valorile inimaginabile şi incontestabile 

ale poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le 

uităm.  Alături de literatură, care constituie un factor cu eficienţă deosebită în educaţie , muzica ș i  

arta plastică au şi ele o contribuţie de seamă. În primul rând  copiii încep să înţeleagă specificul 

poporului din care fac parte , aspiraţiile lui , idealurile de ieri şi de azi, care sunt oglindite în 

obiceiurile locurilor şi creaţiile meşteşugarilor . În al doilea rând, punându-i pe copii , încă de la 

vârsta preşcolară în contact direct cu muzica ș i  creaţia plastică, le insuflăm respectul pentru tradiţiile 

noastre şi dorinţa de a duce mai departe tot ceea ce ne reprezintă ca naţiune. 

 

SCOP- Obiectivul general:   Cunoaşterea unor datini şi obiceiuri specifice locului, transmiterea 

obiceiurilor si traditiilor locale in forme accesibile prescolarilor si elevilor; Impilcarea parintilor in 

pastrarea si transmiterea unor obiceiuri si traditii specifice zonei prin participarea directa la actiune şi 

familiarizarea copiilor cu sărbătorile de peste an. 

 

 Obiectivele specifice ale proiectului;   Dezvoltarea interesului şi admiraţiei pentru obiectele de artă 

; -cultivarea dragostei faţă de tradiţii , obiceiuri populare: 

-  stimularea expresivităț ii ș i a creativităț ii; 

- atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activităț i cu caracter  extraș colar, contribuind la 

creș terea calitativă a acestora. 

TIPUL CONCURSULUI: REGIONAL  

GRUP ŢINTĂ: Preşcolari / şcolari din judeţul Vaslui şi din alte judeţe . 

                           Cadre didactice din  învăţământul preşcolar/primar/gimnazial  din judeţul Vaslui şi 

din alte judeţe partenere.  

    CALENDARUL CONCURSULUI: 

 FAZA LOCALĂ: 

12 aprilie 2018 , 

– Înscrierea  la  faza locală  se face până pe  12 aprilie 2018, etapa pe grădiniţe  

Trimiterea rezultatelor centralizate- faza locală- 16 aprilie  2018 (data poştei) 

PERSOANĂ  DE CONTACT: - prof.Brînză Cecilia, e-mail: brinza_cecilia@yahoo.com , 

nr. telefon 0749324410 

FAZA JUDEŢEANĂ:  

21 mai  2018 , 

– Înscriere faza judeţeană 18 mai 2018, etapa județ eană se desfăș oară la grădiniţa coordonatoare a 

concursului pe plan județ ean participare indirect( Grădiniț a cu P.P nr. 6 Vaslui ) ;  

Trimiterea  lucrărilor ,CD/DVD  până pe 20 mai  2018 (data poştei) 

- 22-23 mai evaluarea şi centralizarea rezultatelor; 

PERSOANĂ DE CONTACT: - prof.Stratulat Viorica nr. telefon 0745833620 

e-mail: vioviorea_s@yahoo.com  
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FAZA REGIONALA:   

  1 iunie  2018 

 -Înscriere faza regională 29 mai 2018, etapa regională desfăș urată la Grădiniț a cu PP nr. 6 Vaslui  

( participare indirecta)  

-trimiterea lucrărilor  CD/DVD  până pe data de 29 mai 2018 (data poştei) ; 

-2 - 4 iunie 2018 – evaluarea şi centralizarea rezultatelor;  

-6  iunie 2018 scrierea diplomelor; 

 -trimiterea diplomelor la grădiniţele participante; 

  evaluarea activităţii- 15 iunie 2018; 

 - diseminarea rezultatelor concursului 

PERSOANĂ DE CONTACT: - prof. Cordunianu Gabriela, nr. telefon 0736341830, 

e-mail: cordunianugabriela@yahoo.com  

  

SECŢIUNI DE PARTICIPARE:  
1.Creaţii artistico-plastice (se acceptă orice tehnică - desen, pictura, colaj); 

2. Secț iunea de  recitări şi interpretări muzicale. 

 

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!  

 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: 

FAZA LOCALĂ -  12 aprilie 2018 se va desfăș ura la nivelul fiecărei instituț ii înscrise la concurs-

participare directă- rezultatele  urmând să fie raportate  coordonatorului delegat pe județ  ,partener 

în proiect prin semnarea acordului de parteneriat . Toate cadrele didactice organizatoare din județ  ș i 

din ţară vor primi un model de diplomă prin e-mail pentru a putea stimula toţi copiii care au participat 

la faza locală  si adeverintele necesare   .  

prof.Brînză Cecilia nr. telefon 0749324410, e-mail: brinza_cecilia@yahoo.com 

-Liceul Tehnologic Stoina,  Gorj , prof. Ioana Jenica Mihaela   

-Şcoala Gimnazială. Gheorghe Petraşcu Tecuci , Galaţi prof Radu Valerica 

- Liceul Tehnologic Bistrita  Năsăud prof Domnica Homei  

- Scoala Gimnazială Nr. 19 Braşov    prof. Monica Mareş 

- Scoala Gimnazială Nr 25 Timişoara prof. Filip Cristina  

-Liceul  Tehnologic” Petru Cercel “Tîrgovişte prof. Bucăloiu Ionela 

 

FAZA JUDEŢEANĂ - 21 Mai 2018 se va desfăşura în fiecare unitate de învăţământ coordonatoare a 

fiecărui județ   participant  -  pentru Vaslui  (  Grădiniţa cu PP Nr. 6 Vaslui) - participare 

indirect 

PERSOANĂ DE CONTACT: - prof.Stratulat Viorica nr. telefon 0745833620, 

e-mail: vioviorea_s@yahoo.com  

FAZA  REGIONALA 1  iunie 2018 ,  participă doar concurenț ii care au obț inut premiul I,II,  la 

faza judeţeană  se va desfăș ura  la Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir “Vaslui structură 

Grădiniț a cu  P. P. Nr. 6 Vaslui  strada Ș tefan cel Mare nr193.  

PERSOANĂ DE CONTACT: - prof. Cordunianu Gabriela, nr. telefon 0736341830, 

e-mail: cordunianugabriela@yahoo.com  
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 PREMIILE CONCURSULUI  

Se vor acorda: premiul I, premiul II, premiul III, menţiuni pentru toate categoriile de vârstă.  

Diplomele vor fi trimise tuturor participanţilor până la data de 15.06.2018. 

 

 

MEDIATIZARE:  

  Publicarea concursului pe site-ul ISJ Vaslui; 

  Postarea pe Facebook şi pe site-ul grădiniţei;  

  Comisiilor metodice şi Cercul pedagogic,  

   Mass-media,  

 DISEMINARE: 

     Diseminarea rezultatelor activităţii în cadrul Consiliului profesoral, a şedinţelor cu părinţii, 

Comisiilor metodice; Mass-media. 

 FINALITĂŢI ; 

                    -diplome pentru preşcolarii/elevii participanţi;  

                    -adeverinţe pentru cadrele didactice ; 

 

                                              Se pot înscrie la concurs : 
-preşcolari de grupă mică, mijlocie şi mare; 

- elevi din ciclul primar, gimnazial; 

- formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic (anexa 1) şi acordul de parteneriat (anexa 2), 

pentru fiecare grădiniţă/şcoală  participantă, în dublu exemplar vor fi completate şi trimise în plic 

recomandat (acesta va conţine şi un plic autoadresat, timbrat corespunzător) până la data stabilită 

pentru fiecare fază pe adresa grădiniț ei: Grădiniț  a cu P.P. Nr. 6 Vaslui, strada 

 D. Bolintineanu  , Nr. 1, cu menţiunea ,,Pentru Concursul Petrecem alături de cei dragi” 

- parteneriatele trimise trebuie semnate de director şi ştampilate, vor primi în unitatea aplicant număr 

de înregistrare, vor fi semnate de directorul unităţii aplicant, se va opri un exemplar, celălalt va fi 

returnat odată cu diplomele 

- în fişa de înscriere se va specifica adresa unde se vor trimite diplomele, (adresa cadrului didactic 

participant). 

 

 

                            DETALII : 

 Nu se percepe taxa de inscriere. 

 Pentru faza locală diplomele copiilor participanţi vor fi trimise în format electronic şi vor fi 

semnate de directorul unităţii respective. 

 Se vor acorda diplome pentru premiile I, II şi III,M.  pentru toate secţiunile.  

Pentru faza judeţeană se vor acorda diplome copiilor pentru premiile I , II şi  III la  toate secţiunile 

şi adeverinţe cadrelor didactice. 

 Pentru faza regională se vor acorda diplome copiilor pentru premiile I şi II la toate secţiunile  

şi adeverinţe cadrelor didactice 

 

-Se vor acorda adeverinţe   cadrelor didactice ce au înscris preș colari /elevii în concurs.  

-Lucrările nu se restituie.  

-Nu se admit contestaţii.  



-Nu se restituie lucrările ,CD/DVD preşcolarilor/elevilor  participanţi. 

- Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii, lucrările care nu respectă această cerinţă 

vor fi descalificate. 

 -Jurizarea va fi realizată de către o comisie formată din reprezentanţi  de la  I. S. J. Vaslui,  Casa 

Corpului Didactic Vaslui şi cadre didactice  de la  Grădiniţei cu PP Nr. 6 Vaslui. 

 

Criterii unitare de evaluare  a CD/ DVD, lucrărilor din concurs / Punctaj acordat       

 1. Calitatea ș i prezentarea lucrării / interpretării20p   

 2. Esenț a/mesajul lucrării, interpretării  20p     

3. Respectarea temei /tematicii 20p 

4. Originalitate 20p                    

5. Creativitate 20p 

 

 

        Acolo unde sunt   două  cadre didactice  la grupă pot fi trecute împreună ca  îndrumător.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             FiȚă de înscriere la Concursul Regional “Petrecem alături de cei dragi” 

faza……….…. din cadrul 

Proiectului Educaţional  Regional “ Datini  Ți aniversări” 

Avizat CAERI Nr.24986 /2/22.01.2018, pozitia1170 

 

 

 

Nume   cadru  didactic  indrumător...................................................................... 

Unitatea  scolara..................................................................................... 

Telefon......................................................fax................................ 

Specialitatea.................................................................. 

Grupa /clasa................................................................ 

E-mail........................................................................... 

                         

 

 

 

                     Secţiunea        -  desen, pictură , colaj ș i interpretări muzicale 

                                                      

Nr 

crt 

Numele si prenumele 

prescolarului/elevului 

Grupa /clasa Secț iunea, 

titlul lucrării 

1 

 

   

2 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ȚCOALA GIM. „DIMITRIE CANTEMIR”VASLUI                            ȚCOALA   ............................................                                                                                               

structură GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 6 VASLUI                                 ............................................................                                                                                         

STRADA ȚTEFAN CEL MARE NR. 193                                                     ........................................................... 
 Tel .0235318668                                                                                 ............................................................ 
NR..........DIN.............................                                                         NR................DIN.................................. 
 

                                                  PROTOCOL DE COLABORARE 

     

          Școala  Gimnazială  “Dimitrie Cantemir  “ Vaslui , Str. Ș tefan cel Mare Nr. 193,  telefon 

0235318668   reprezentată  prin  director  prof.Asmarande Petru ,responsabil  structură           

prof. Brînză  Cecilia ș i  prof.Popovici Speranț a –coordonator proiect 

   Ți GradiniȚa//Țcoala..................................................................................................................... 

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

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

    Obiectul prezentului Protocol de colaborare  îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităţilor în 

cadrul Concursului  Regional “Petrecem  alături de cei dragi”  activitate din  Proiectul Educaț ional  

Regional   “DATINI  ŞI  ANIVERSĂRI”       

 A Articolul 1 

1    Va asigura participarea cadrelor didactice la activităţi 

2    Va asigura participarea copiilor la Concursul  Regional “Petrecem  alături  de cei  dragi”   

3    Va  desemna  un coordonator de concurs în persoana doamnei  prof. Popovici Speranț a, care va 

fi şi persoana de contact din partea ș colii 

 

B.Rolul Ți responsabilităȚile GrădiniȚei /Țcolii....................................................................... 

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

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

1    Informează cadrele didactice  implicate în proiect despre Concursul  Regional  

“Petrecem  alături  de cei  dragi”      

2   Va realiza activităţi în vederea pregătirii şi participării la   Concursul  Regional  

“Petrecem  alături  de cei  dragi”   

 3   Desemneaza persoana de contact din ș coala parteneră. 

 

Articolul 2 Durata parteneriatului; 

Prezentul protocol de colaborare este valabil in perioada 1 aprilie 2018-  1 iunie 2018. 

 

Articolul 3 Dispozitii finale ; 

      Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de catre cele doua părț i . 

      Prezentul protocol de colaborare este semnat în doua exemplare originale , câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

Țcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir  “ Vaslui              Unitatea…………………………. 

Director,Prof. Asmarande Petru                                        ......................................................... 
                                                                                                                                   

                                                                                         Director....................................................                  

 

 

 


