
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



REGULAMENT DE ORGANIZARE 

CONCURS  DE CREAŢIE PLASTICĂ ŞI PRACTICĂ 

„RITMURILE ANOTIMPURILOR” / EDIȚIA a II-a 

 

ORGANIZATOR: GRĂDINIȚA CU P.P. NR.2 BÂRLAD 

                                   STR: B-DUL EPUREANU NR.54 

                                   E-MAIL: gradinita2barlad@yahoo.com 

                                   TEL: 0235 / 417722 

Coordonatorii concursului: 

  Inspector Școlar pentru educație timpurie, Prof. Cristina Bejan 

  Director, Grădinița cu P.P.Nr.2 Bârlad,  Prof. Cati Slavu  

  Prof. înv. preșcolar, Chirilă Filoteia  

          

Echipa de organizare: 

 Prof. Bobârcă Cătălina 

 Prof. Botoșeneanu Viorica 

 Prof. Gheciu Rodica 

 Prof. Giușcă Loredana 

 Prof. Hultoană Maria 

 Prof. Prister Cristina 

 Educ. Olteanu Mădălina 

 Educ. Sulcină Andrada 

 Prof. Radu Camelia 

 Prof. Toniță Constanda 

 Prof. Țurcanu Gina 

 Prof.Trifu Adriana 

 Educ. Plop Adina 

 Prof. Zaharia Elena 

 

Parteneri: 

 Prof. Radu Geanina Elena – director, Grădinița cu P.P.Nr.8 Bârlad 

 Prof. Druțu Adina – director, Grădinița cu P.P.Nr.11 Bârlad 

 Prof. Chirilă Oana Denisa –director, Grădinița cu P.P. Nr.5 Bârlad 

 Prof. Obreja Nuța – responsabil structură, Grădinița cu P.P.Nr.4 Bârlad 

 Prof. Samson Oana  – director, Școala Gimnazială „M. C. Epureanu” Bârla 
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ARGUMENT 

 

Motto:  ,,A educa înseamnă a porni de la ceea ce este, cu scopul de a 

conduce spre ceea ce e mai bine!”    (Adolphe Ferrier) 

 

Arta îl aduce pe om mai aproape de frumos, îi oferă posibilitatea să creeze 

frumosul, să-l descopere sub aspecte noi. Grădiniţa este primul factor care contribuie în 

mod organizat la conturarea personalităţii umane, la formarea şi cultivarea gustului 

pentru frumos, oferind preşcolarului posibilitatea stimulării câmpului emoţional tonic şi 

îndepărtarea inhibiţiilor.  

Prin arta plastică, prin realizarea sau admirarea unei lucrări plastice, artistice se 

declanşează o mulţime de stări afective, de sentimente care îl fac pe copil să vibreze în 

faţa problemelor vieţii. Activitatea artistico-plastică poate introduce frumosul în viaţa de 

zi cu zi, dezvoltă sentimente primare, amplifică emoţiile complexe. O lucrare artistică 

frumoasă, expresivă poate stimula sau relaxa, poate unii oameni de vârstă, educaţie, 

inteligenţă, mediu social complet diferite.  

Prin intermediul acestui concurs  urmărim dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor 

de a comunica prin culoare, de a aduce o rază de lumină în viaţa copiilor, chiar și prin 

activitățile on-line.                           

SCOP: 

 Promovarea  si valorificarea potenţialul creativ al copiilor deschizand accesul la 

educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate. 

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor. 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică. 

 Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru diverse. 

 Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor. 

 Realizarea unei expoziţii cu lucrările participanţilor. 

 

GRUP ŢINTĂ: 

 Prșcolari - grupa mică, mijlocie, mare şi școlari- clasele I-IV din județul Vaslui și din 

țară. 

SECŢIUNI: 

 Secţiunea  I  :   PICTURĂ  ŞI  DESEN 

 Secţiunea  II :     COLAJ    

      

 Prezentul concurs este o dovadă a sustenabilității Proiectului educațional 

local „PATRULA ECO ÎN ACȚIUNE” , avizat de ISJ Vaslui pozitia 132 / nr. 

part.60. 



 

REGULAMENT 

DE ÎNSCRIERE,  PARTICIPARE,  DESFAŞURARE ŞI EVALUARE 

 

CAP.1 Cadrul general  

Art.1 Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare și desfășurare a 

Concursului Județean de creație plastică și practică - ,,RITMURILE ANOTIMPURILOR” 

adresat tuturor preșcolarilor şi școlarilor –clasele I-IV,din unitățile de învățământ 

preuniversitar din județ, dar şi cadrelor didactice care îi îndrumă în realizarea lucrărilor.  

Art.2 Obiectivul central vizează afirmarea şi stimularea  potenţialului  creativ  al  

preşcolarilor şi şcolarilor mici prin intermediul artelor plastice. 

Art.3 Concursului Regional de creație plastică și practică- ,, RITMURILE 

ANOTIMPURILOR ” promovează competitivitatea și valoarea, cultivă disponibilitățile 

artistice și practice ale copiilor. 

Art.4 Concursului Regional de creație plastică se desfășoară pe niveluri 

corespunzătoare- preșcolar, primar, fiecare cadru didactic putând participa cu  trei copii.  

CAP.2 Organizarea concursului 

Art.5 Concursul Regional de creație plastică- ,, RITMURILE ANOTIMPURILOR ” este 

organizat de Grădiniţa cu P.P.Nr.2 Bârlad, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean Vaslui, grădinițe și școli din județ . 

Art.6 Concursul se adresează copiilor cu vârste intre 3-10/11 ani și se desfășoară pe 

următoerele trepte de școlarizare- 

a) preșcolari- grupa mică, mijlocie, mare 

b) elevi ciclul primar- clasele P. - IV  

Pentru fiecare nivel se va acorda premiul I, premiul II, premiul III și mențuini. 

Art.7 Comisiile de organizare și evaluare a concursului sunt constituite și funcționează 

conform prevederilor Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare 

-OMECTS nr.3035/2012 

Art.8 Data desfășurării se stabilește  de către unitatea de învățământ organizatoare. 

 

Art.10 Nu se percepe taxa de înscriere pentru acest concurs. 

 

CAP.3  Desfășurarea concursului județean on-line 

    Concursul are  doua  faze și două secținuni 

       Faza I (locală) 18 martie 2022 – se organizează la nivelul fiecarei unități de 

învățământ preșcolar / școlar. Lucrările pentru această fază se primesc în perioada 07 

martie 2022 – 16 martie 2022. 

     



      Notă: La nivelul fiecărei unităși de învățământ, înscrisă la concurs, va fi un 

coordinator local, desemnat de unitatea respectivă, care va organiza faza locală, 

acordând premii și diplome pentru faza rescpectivă, diplome ce vor fi trimise 

online de către coordonatorii concursului. Rezultatele vor fi transmise online 

către coordonatorii de la Grădinița cu P.P.nr.2 Bârlad.  Fișierul va cuprinde: tablul 

nominal cu participanții, premiile obținute și fotografii cu lucarile premiate. 

       

 Faza  a II-a (județeană) – 20 mai 2022 – participă copiii și cadrele didactice din 

unitățile partenere care au obținut premiile I, II, III și Mențiune la faza locală (ambele 

secțiuni) 

  Compoziţiile plastice vor fi realizate în orice tehnică, pe hârtie format A4, respectând 

tema concursului. Împreună cu lucrările se va trimite:  acordul de parteneriat semnat 

și ștampilat, fişa de înscriere pentru fiecare cadru didactic (Anexa 1). 

     Lucrările vor fi trimise până la data de 18 mai 2022 pe adresa de e-mail: 

filo_ro34@yahoo.com              

     Fișierul va fi denumit  cu numele cadrului didactic / secțiunea concursului și va 

conține: lucrările copiilor scanate sau fotografie, etichetate pe partea din față a lucrării 

, dreapta jos, fisa de înscriere și parteneriatul completat si ștampilat. 

 

CAP.4 Evaluare lucrărilor 

    Art.11 Se vor premia compoziţiile originale, corect realizate, cu  cele mai  frumoase 

mesaje venite din sufletul copilului. Se vor puncta creativitatea, corectitudinea executiei 

şi varietatea temelor tratate.   

    Art.12 Se  vor acorda diplome pentru premiile I, II, III, menţiuni, pentru fiecare 

secţiune şi diplome de participare tuturor copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

    Art.13 Numărul total de premii I,II,III,M va fi de 25% din totalul de concurenți 

    Art.14  Fiecare cadru didactic va primi: 

 Diplomele copiiilor premiați la faza locală și județeană 

 Adeverință de pregătire lot copii 

 Adeverință de organizator și evaluator faza locală 

 Adeverință participare schimb de experiență 

 Adeverință de participare cu lucrări la expoziția județeană 

online. 

Comisia de evaluare 

- un reperezentant ISJ Vaslui 

- un profesor de arte plastice Scoala Gimnazială „M. C. Epureanu” Bârlad 

- un profesor învățământ primar 

- cadre didactice din Grădinița cu P.P. nr.2 Bârlad 

 

Diplomele şi adeverinţele vor fi trimise în format electronic în luna iunie 2022. 
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CAP. 5 Mediatizare 

 Art.15 Trimiterea de invitaţii prin  intermediul adreselelor  de  poştă electronică ale 

cadrelor didactice şi unităţilor şcolare; publicarea  concursului  pe site-ul ISJ Vaslui; 

mediatizarea concursului pe grupurile educative de pe facebook Educativ_VS, Activități 

grădinițe. 

 

CAP. 6 Diseminare 

Art.16 Diseminarea rezultatelor activităţii în cadrul  Consiliului Profesoral, pe grupurile 

educative de pe facebook: Educativ_VS, Activități grădinițe. Realizarea EXPOZIȚIEI 

ON-LINE cu lucrările premiate. 

PERSOANE DE CONTACT:       PROF. SLAVU CATI – TEL. 0721471193 

                                                     PROF. CHIRILĂ FILOTEIA - 0770443236                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 1 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS JUDEȚEAN  ONLINE DE CREAŢIE PLASTICĂ ȘI PRACTICĂ 

,,RITMURILE ANOTIMPURILOR ” 

 

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE ................................................................................... 

 

TELEFON Fix / Mobil .................................................................................................. 

 

 E-MAIL(obligatoriu) 

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

 

GRĂDINIŢA........................................................................................... 

  

LOCALITATEA ......................................................................................................  

 

JUDEŢUL  ...............................................................................................................  

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

COPILULUI 

GRUPA TITLUL LUCRĂRII / 

FORMAȚIA 

1.    

2.    

3.    

 

                                                                                             Semnătura cadrului didactic,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


