
       



                                                    REGULAMENT   CONCURS 

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

,,ÎN  LUMEA  MUZICII” 

(FAZA LOCALĂ, JUDEŢEANĂ, REGIONALĂ) 

 An şcolar 2017-2018 

ORGANIZATORI:  

 -Şcoala Gimnazială “Mihail  Sadoveanu„Vaslui,  Strada Victor Babes, Nr.1, Loc. Vaslui, Jud. 

Vaslui, Cod. 730019, 
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Prof Asmarande  Petru - director Şcoala Gimnazială “Dimitrie  Cantemir” Vaslui 

Prof. Aurică  Felincioiu-  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui 

Prof. Popovici  Horia-  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui 

ECHIPA DE ORGANIZARE: 

Prof. Mungiu  Viorel-consilier educativ-  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui 
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Prof. Gheţ  Octavian-  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui 
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Prof. Bolea Ciprian-  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui 

Prof.  Flueraş  Mihaela-  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui 

Prof. Barzu Emilia-  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui 

Prof. Huiban Mariana-  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui 

Prof. Tăbăcaru Cristina-  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui 

Prof. Sofroni Maria-  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui 
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Prof. Toma Alexandra-  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui 

Prof. Bejan  Alina-  Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui 

Prof. Popovici Speranţa- Şcoala Gimnazială “Dimitrie  Cantemir” Vaslui 

PARTENERI: 
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Casa Corpului Didactic Vaslui 

LISTA CU MEMBRII  ECHIPEI –COORDONATORI  DELEGAȚI   PE  JUDEŢE 

-Şcoala Gimnazială “Dimitrie  Cantemir” Vaslui director, prof Asmarande  Petru 
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PERIOADA: 20 aprilie -04 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 și  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 și  creaţia plastică, le insuflăm 

respectul pentru tradiţiile noastre şi dorinţa de a duce mai departe tot ceea ce ne reprezintă ca 

naţiune.  

Obiectivul general:    

         Cunoaşterea unor datini şi obiceiuri specifice locului, transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor 

locale în forme accesibile preşcolarilor şi elevilor; Impilcarea părinţilor în păstrarea şi 

transmiterea unor obiceiuri şi tradiţii specifice zonei prin participarea directă la acţiune şi 

familiarizarea copiilor cu sărbătorile de peste an. 

Obiectivele specifice: 

O1.  Dezvoltarea interesului şi admiraţiei pentru  artă ;  

O2.  Cultivarea dragostei faţă de tradiţii , obiceiuri populare;  

O3.  Stimularea expresivității și a creativității; 

O4. Atragerea efectivă a copiilor în  activități extrașcolare. 

Grupul ţintă: 

  Copiii din grădiniţele  şi şcolile din judeţul  Vaslui şi din alte judeţe; 

  Cadrele didactice din grădiniţele şi şcolile din judeţul Vaslui şi din alte judeţe; 

  Comunitetea educativă  locală. 

   Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială.“Mihail Sadoveanu” Strada Victor Babes, Nr.1, Loc. 

Vaslui, Jud. Vaslui, Cod. 730019, 0335410994/0335410993. 

 Mediatizare: Revista proiectului, presa locală, site-ul şcolii. 

 Diseminare 

Prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice. 

   Calendarul concursului: 

 

-20 aprilie 2018-faza locală; 

-18   mai 2018 –faza  judeţeană 

-04  iunie 2018- faza regională  

 

Regulamentul concursului 

    Concursul va cuprinde două secţiuni:  

-secțiunea interpretări  muzică ușoară; 

-secțiunea   interpretări  muzică populară. 

     Se vor efectua selecţii pe nivele de vârstă: 3-6 ani , 6-9ani, 9-12 ani, 12-14 ani, 14-16 ani. 

Fiecare coordonator va înscrie în concurs maxim 2 concurenţi. 



      Concursul are 3 faze: 

    -faza locală-20 aprilie 2018 se va desfășura la nivelul fiecărei instituții înscrise la concurs-

participare directă- iar copiii care au obţinut locul I, II, participă la etapa următoare (cea 

judeţeană). 

     Trimiterea rezultatelor centralizate- faza locală- 04 mai 2018 (data poştei) 

- Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Strada Victor Babes, Nr.1, Loc. Vaslui, Jud. Vaslui, 

Cod. 730019, . Persoana de contact: Prof.Popovici Horia, tel.0742225267, e-mail: 

popovicihoria@yahoo.com.  
     Cadrele  didactice  organizatoare  din instituţiile  partenere, pot solicita modelul de diplomă, 

pentru această fază. 

    -faza judeţeană 18 mai 2018 se va desfășura la nivelul fiecărei instituții înscrise la concurs -

urmând ca organizatorul din fiecare unitate parteneră să trimită cd-urile cu înregistrările audio-

video a concurenţilor , pentru jurizare la şcoala iniţiatoare- Şcoala Gimnazială 

“Mihail Sadoveanu” Strada Victor Babes, Nr.1, Loc. Vaslui, Jud. Vaslui, Cod. 730019,  

 tel. 0335410994/0335410993.(cu specificaţia-pentru concurs faza a II-a), împreună cu un plic 

autoadresat timbrat. Persoana de contact: Prof.Popovici Horia, tel.0742225267, e-mail: 

popovicihoria@yahoo.com. 

La această  fază participă doar copiii care au obţinut premiul I,II, la faza locală.  

Trimiterea CD/DVD  până pe 29  mai  2018 (data poştei)   

     -faza  regională 04 iunie 2018,  se va desfășura la şcoala iniţiatoare, participare indirectă-  

 cd-urile cu înregistrările audio-video vor fi trimise pentru jurizare la  Şcoala Gimnazială.“Mihail 

Sadoveanu” Strada Victor Babes, Nr.1, Loc. Vaslui, Jud. Vaslui, Cod. 730019,  

tel.0335410994/0335410993 (cu specificaţia-pentru concurs faza a III-a), împreună cu un plic 

autoadresat timbrat. La această  fază participă doar copiii care au obţinut premiul I, la faza 

judeţeană. 

Trimiterea CD/DVD  până pe 31 mai  2018 (data poştei) 

   Înscrierea la concurs se face până pe data de 19. aprilie 2018-pentru faza I; până pe data de  17 

mai 2018-pentru faza a II-a, până pe data de 02 iunie 2018  pentru faza a III-a, completând 

formularele de înscriere anexate. 

Nu se percepe taxă de participare. 
Criterii unitare de evaluare / Punctaj acordat    

  - Abilități vocale: timbru, tehnică, dinamică, frazare, intonație-20p 

- Impresie generală: expresivitate (corporală, facială – contact vizual); atitudine față de melodia 

aleasă; abordare; comunicare cu publicul; lejeritate; controlul emoțiilor; prezență scenic-20p 

- Interpretare/originalitate: alegerea unei melodii potrivite capacității vocale, ambitusului, 

personalității interpretului; transmiterea mesajului cântecului într-un mod personal-20p 

- Empatie muzicală: capacitate de a te conecta cu publicul, relație relaxată între public și 

interpret; emoție-20p 

-Dicţie- 20p 

     Stabilirea rezultatelor Baremele de jurizare sunt stabilite de către comisia de evaluare, 

formatã din profesori specialiști şi reprezentanţi ai partenerilor.  

 

                                              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  

mailto:popovicihoria@yahoo.com
mailto:popovicihoria@yahoo.com


(anexa 2), pentru fiecare grădiniţă/şcoală  participantă, în dublu exemplar vor fi completate şi 

trimise în plic  (acesta va conţine şi un plic autoadresat, timbrat corespunzător) până la data 

stabilită pentru fiecare fază(judeţeană şi regională) pe adresa Şcoala Gimnazială.“Mihail 

Sadoveanu” Strada Victor Babes, Nr.1, Loc. Vaslui, Jud. Vaslui, Cod. 730019 

- parteneriatele  trebuie semnate şi ştampilate de director, vor primi  număr de înregistrare, un 

exemplar se va opri la unitatea aplicantă iat celălalt  va fi returnat odată cu diplomele şi 

adeverinţele. 

- în fişa de înscriere se va specifica adresa unde se vor trimite actele concursului. 

 

 

                                                 DETALII : 

 Nu se percepe taxa de inscriere. 

 Pentru faza locală diplomele copiilor  şi adeverinţele cadrelor didactice  vor fi trimise în format 

electronic. 

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

 

 

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

-Nu se admit contestaţii.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL REGIONAL  

 “ÎN LUMEA MUZICII” 

faza………. din cadrul 

Proiectului Educaţional  Regional “ În lumea muzicii” 

Avizat CAER  poziţie 1172 din 22.01.2018 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

                                                             Înterpretări muzicale 

                                                      

Nr 

crt 

Numele si prenumele 

prescolarului/elevului 

Grupa /clasa Secțiunea,titlul cântecului 

1 

 

   

2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ȘCOALA GIM.  “MIHAIL SADOVEANU” ‚ VASLUI                    ȘCOALA ..................................................                                                                                                                                                                                                                                                                           

STRADA VICTOR  BABEŞ,  NR1                                                      ............................................................... 

TEL0235/315950; 0335/410995                                                    .......................................................... 
NR............DIN.......................                                                        NR.................DIN............................... 
 
                                                                                                                                                                   
 

                                              PROTOCOL DE COLABORARE 

     

          Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu “ Vaslui , Str. Victor Babeș, Nr.1, telefon  

0235 319555, reprezentată prin director prof Anuşcă-Popa Anca Corina și prof. Popovici Horia 

coordonator concurs. 

   și Gradinita/Școala..................................................................................................................... 

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

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

     Obiectul prezentului Protocol de colaborare  îl constituie stabilirea rolului şi 

responsabilităţilor în cadrul Concursului  Regional  “ÎN LUMEA MUZICII”       

 Articolul 1  
A.Rolul și responsabilitățile şcolii organizatoare: 

1 Va asigura participarea cadrelor didactice la activităţi. 

2 Va asigura participarea copiilor la activităţile desfăşurate în cadrul Concursului Regional     

“ÎN LUMEA MUZICII” .     

3  Va  desemna  un coordonator de concurs în persoana domnului profesor Popovici Horia, care 

va fi şi persoana de contact din partea scolii. 

. 

B.Rolul și responsabilitățile Grădiniței /Școlii....................................................................... 

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

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

1    Informează cadrele didactice  despre acţiunile organizate în 

cadrul Concursului   Regional    “ÎN LUMEA MUZICII”        

      2   Va realiza activităţi în vederea pregătirii şi participării la acţiunile organizate în  

cadrul Concursului  Regional  “ÎN LUMEA MUZICII”        

            3   Desemneaza persoana de contact  

 

Articolul 2 Durata parteneriatului; 

 Prezentul protocol de colaborare este valabil in perioada 19 aprilie  2018-  15 iunie 2018. 

 

Articolul 3 Dispozitii finale ; 

      Prezentul protocol de colaborare intra în vigoare la data semnării de catre cele doua părți . 

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

fiecare parte. 
 

Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu “ Vaslui                      Unitatea…………………………… 

 Director,Prof. Anuşcă-Popa Anca Corina                              ………............................................... 

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