
 

 

 

GRĂDINIȚA CU P.P. “NOROCEL”NEGREȘTI 

  

 

 

CONCURS ŞI SIMPOZION 

EDIȚIA A IV-A, NEGREȘTI,JUD.VASLUI 

AN ȘCOLAR 2019-2020,aprobat în C.A.E.R.2020,poziția 1714,pag.36 

REGULAMENT 

 
COORDONATORI PROIECT: 

Prof.Pintilie Nicoleta 

Prof. Iacob Mirela 

Prof. Ciobanu Felicia Coca 

 

PARTENERI: 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui 

Casa Corpului Didactic Vaslui 

Organizaţia Salvaţi Copiii filiala Negreşti, 

  Fundaţia World Vizion România 

           Şcoala Gimnazială ,,Mihai David”Negreşti 

Școala Gimazială “Andone Cumpătescu” Rafaila /Grădinița cu P.N. Rafaila ,jud.Vaslui,  

Școala Gimnazială “Gheorghe Cioată” Todirești, com.Todirești, jud.Vaslui 

Grădinița cu P.P.nr.1 Huși,jud. Vaslui, 

Grădinița cu PP nr.15 Arad, jud.Arad 

Liceul Tehnologic Jivei, jud. Alba 

Școala Gimnazială “Anton Pann”Brăila, jud.Brăila,  

Școala Gimnazială “Spiru Haret”,loc. Însurăței, jud. Brăila 

Liceul Tehnologic “Matei Basarab”/Grădinița cu P.N. Maxineni, jud. Brăila; 

Școala Gimnazială nr.1 /Grădinița cu P.P.nr.4 Săveni Botoșani, jud. Botoșani 

Grădinița cu P.N. Vadu-Pașii,com.Vadu-Pașii,jud.Buzău 

Grădinița cu P.P.Riki-Priki Reșița, jud. Caraș-Severin,  

Liceul Tehnologic Berzovia/Grădinița cu P.N. Gherteniș,jud. Caraș-Severin  

Lic. Teoretic Bilingv Romano-Croat Carașova, jud. Caraș-Severin,  

Școala Gimnazială Costinești/Grădinița Pinocchio Costinești, jud. Constanța,  

Grădinița cu PP “Căsuța fermecată”Gerla,jud.Cluj  

Grădinița Mircea-Vodă, com.Sălcioara, jud. Dâmbovița  



C.S.E.I.”Sf. Vasile”Craiova,jud. Dolj 

Școala Gimnazială nr.10,Grădinița Lizuca,Galați, jud.Galați  

Școala Gimnazială “I.Iordan”Tecuci,jud. Galați, 

 Școala Gimnazială nr.22,loc. Galați,jud. Galați 

Școala Gimnazială Scoarța, jud.Gorj 

Școala Gimnazială Novaci,lpc. Novaci, jud. Gorj 

Grădinița Mărțișor, sector 4 București,jud. Ilfov 

Grădinița nr.273 București,sector6,jud. Ilfov 

Școala Gimnazială “Viorica Micle”Iași,jud. Iași 

Gădinița “Otilia Cazimir”Baia Mare, jud. Maramureș 

Grădinița cu P.P.nr.25 Baia Mare, jud. Maramureș, 

 Școala Gimnazială “George Coșbuc”Baia Mare, jud. Maramureș 

Școala Gimnazială Băsești, jud. Maramureș 

Școala Gimnazială Vulpeni, comuna Vulpeni, jud. Olt, 

 Școala Gimnazială”Candiano Popescu”Ploiești, jud. Prahova 

Grădinița cu P.P. Ardud, jud. Satu Mare 

Școala Gimnazială”Vasile Lucăcel”/Grădinița cu P.N. Someș-Odorhei,jud. Sălaj 

Școala Gimnazială Bogdănești nr.1,loc. Bogdănești,jud. Suceava 

Grădinița cu P.P. nr1,Sannicolau Mare, jud. Timis  

 Grădinița cu P.P. nr22, Timișoara,jud.Timiș 
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Prof.Pintilie Nicoleta 

Prof. Iacob Mirela 

Prof. Ciobanu Felicia Coca  

Prof. Moroșanu Cristina Elena 

Prof.Bran Elena 

Prof. Vieru Corina 

Prof. Miler Oana Mădălina 

Prof. Bărbosu Lenuța 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FAZA LOCALĂ: Concurs local artistico-plastic (desen, pictură, colaj) cu tematica ecologică 

“Eco- dar pentru prieten”. Creațiile plastice vor fi realizate pe hârtie format A4, cu orice tehnică. 

            8 mai 2020, etapa locală
 

 
Se desfășoară la grupa/sala de clasa din instituțiile (grădiniță, școală) ale căror cadre didactice 
doresc să participe la concurs. Participă toți copiii, preşcolari/elevi, din grupă/sala de clasă. 
Cadrele didactice îndrumătoare vor acorda premiile I, II și III și vor completa Anexa 1 cu primii 3 
copii (care au luat permiul I, II, III) și cu premiile obținute la faza locală. 

FAZA JUDEȚEANĂ: Concurs județean artistico-plastic (desen, pictură, colaj) cu tematica 
ecologică “Eco - dar pentru prieten”. Creațiile artistico-plastice vor fi realizate pe hârtie format 
A4, cu orice tehnică.  
 15 mai 2020, etapa județeană

 

 
Se desfășoară la grădiniţa parteneră coordonatoare a concursului pe plan județean și unitățile 
coordonate. Organizatorii din fiecare județ vor stabli sala/grupa unde se va desfășura concursul. Se 

înscriu 3 din copiii care au obţinut premiul I şi II la faza locală. Cadrele didactice îndrumătoare vor 
acorda premiile I, II și III și vor completa Anexa 1 cu premiile obținute de aceeași copii la faza 
județeană.  
Toate cadrele didactice organizatoare din județ și din ţară vor primi un model de diplomă prin e-
mail pentru a putea stimula toţi copiii care au participat la faza locală și faza județeană. Diploma 

acordată copiilor va fi semnată de directorul unitații unde se desfășoară concursul și de cadrul 
didactic îndrumător.  

Până pe 26 mai 2020 se face centralizarea rezultatelor obținute la cele doua faze și se 

trimite prin poștă lucrările copiilor pentru faza regională, împreună cu anexele 1, 2, 3 completate, 

scanate, semnate și ștampilate. Pe Fișa de înscriere la faza locală și județeană (anexa 1) se 

complează premiile obținute de copii la cele doua faze. Totodată, se completează pe aceeași anexă și 

tabelul cu înscrierea copiilor participanți la faza regională (trebuie sa fie aceeasi copii la cele trei 

faze). 

FAZA REGIONALĂ: Concurs regional artistico-plastic (desen, pictură, colaj) cu tematica 

ecologică “Eco- dar pentru prieten” și Simpozion regional ,, Să cunoaştem, să iubim, să ocrotim 

natura ".  
La faza regională se înscriu 2 din cei 3 preşcolari/elevi, înscriși la faza județeană, care au 

obţinut premiul I şi II (Anexa 1). 
 10 mai 2020 -  26 mai 2020 înscriere la simpozionul regional 

 

 28 mai 2020, etapa regională concurs și simpozion
 

 
Se desfășoară la Grădinița cu Program Prelungit “Norocel” Negrești, jud. Vaslui. Creațiile 
plastice - desen, pictură, colaj vor fi realizate pe hârtie format A4, cu orice tehnică. Se va completa 
şi aplica următoarea etichetă pe spatele lucrării, în colţul din dreapta, jos. Lucrările ȋnscrise în 
concurs nu se restituie, nu se admit contestaţii. 
 

Numele   şi prenumele   

preșcolarului/elevului   

Unitatea    

Cadru didactic   

coordonator    

LocaliatateaJu

dețul    

Titlul lucrării    

Grupa/clasa    



Fiecare cadru didactic va trimite prin poştă pâna pe 26 mai 2020, la următoarea adresă: 

Grădiniţa cu P.P. “Norocel”, Str. Mihail Kogălniceanu nr.8, loc. Negrești, Jud. Vaslui, cod 

735200.  Pentru d-na Pintilie Nicoleta:  
 plicul/coletul cu lucrări; 

 Anexa 1 cu fişa de înscriere completată (premiile obținute) și semnată pentru fiecare 

cadru didactic participant la faza locală și județeană și înscrierea celor 2 copii pentru faza regională; 

 Anexa 2 cu fişa de înscriere semnată pentru fiecare cadru didactic participant la 

simpozionul regional; 

 Acordul de parteneriat în două exemplare semnat şi ştampilat; 

 Plic autoadresat.  
                  Jurizarea lucrărilor copiilor, va avea loc pe 28 mai 2020; 

                  Fiecare cadru didactic participant la concurs va primi adeverințe şi diplome cu premii.
 

 

Criterii de evaluare pentru lucrările preșcolarilor/elevilor  

- Creativitatea temei, a activităţii prezentate - 30p
  

- Originalitate - 30p
  

-  Diversitatea şi expresivitatea temelor 30p 
 - Din oficiu - 10p

 

COMISIA DE JURIZARE PENTRU FAZA I - se va constitui la fiecare instituţie de 

învăţământ care participă la concurs.  
COMISIA DE JURIZARE PENTRU FAZA II - se va constitui de organizatorul fiecărui județ 

care participă la concurs.  
COMISIA DE JURIZARE PENTRU FAZA a III-a 
 Prof. Popescu Zoica, Inspector Educație timpurie, I.S.J. Vaslui - Președinte

   

 Prof. Moroșanu Cristina Elena, Director Grădinița cu PP,,Norocel”Negrești, 
  

 Prof. Pintilie Nicoleta, Grădinița cu PP,,Norocel”Negrești,
  

 Prof. Ciobanu Felicia Coca, Grădinița cu PP,,Norocel”Negrești,
  

 Prof. Iacob Mirela, Grădinița cu PP,,Norocel”Negrești,
  

 Prof. Miler Oana Mădălina, Școala Gimnazială “Mihai David”Negrești,
  

 

CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE. 

 

Simpozion regional  Să cunoaştem, să iubim, să ocrotim natura 
Regulament de participare 

Tematica simpozionului: educația ecologică.  
Se va reflecta în referate, proiecte derulate cu tema propusă, produse finale ale proiectelor, 

portofolii, postere, parteneriate educaționale, exemple de bună practică cu specificarea bibliografiei 

folosite în realizarea lucrării. 

Pot participa cadre didactice din învățământul preșcolar, primar. 

Nota: Participanţii îşi asumă conţinutul fiecarei lucrări, organizatorii urmărind latura practică 

a acesteia . 
10 mai- 26 mai 2020, înscriere la simpozionul regional (nu este obligatorie și participarea la 

concurs). Se va trimite pe adresa de mail : pinnico69@gmail.com
 

Fișa de înscriere la simpozion (Anexa 2) și lucrarea în format Word.
 

28 mai 2020- desfășurarea simpozionului regional.
 

Redactarea lucrărilor 
Tehnoredactare în Microsoft Word (2007-2010), cu font Times New Roman, corp de literă

 

12, cu caractere româneşti (diacritice);
 



Tehnoredactare la un rând;
 

Titlul lucrării se va scrie cu Times New Roman, 14, bold, centru;
 

Numele autorului (max 2 autori), unitatea școlară, localitatea se vor trece la un rând, dreapta;
 

Bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării în ordinea următoare: numele și prenumele 

autorului, titlul lucrării, editura, anul apariției;
 

Fișierele trimise pe mail cu lucrarea se denumesc cu numele autorului și titlul lucrării.
 

LUCRĂRILE, CARE NU VOR ÎNDEPLINI CONDIȚIILE DE MAI SUS, NU VOR FI
 

PUBLICATE;
 

    Prezentările Power Point vor avea cel mult 10 slide-uri;
 

Să se respecte tematica propusă.
 

SIMPOZIONUL ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE. 
 Se va realiza unui exemplar auxiliar didactic cu ISSN, în format electronic, cu articolele din 

cuprinsul simpozionului. Fiecare cadru didactic participant la simpozion va primi un exemplar în 

format electronic la adresa menționată pe fisa de inscriere. 

 

Programul zilei:  
9.30 - 10.00 - primirea invitaţilor şi a participanţilor, deschiderea oficială a activităţii; 
program artistic prezentat de unitățile partenere;  
10.00 -10.30 - vizitarea expoziţiei .  
10.30 - 12.30 - susţinere de referate, proiecte derulate cu tema propusă, produse finale ale 

proiectelor, portofolii, postere, parteneriate educaționale, exemple de bună practică şi 
comunicări ştiinţifice prin prezentare Power Point;  
12.30 -13.00 - pauză; 

13.00 -14.00 - concluzii finale, evaluarea simpozionului. 

Coordonatori proiect : prof. Pintilie Nicoleta     prof.Ciobanu Felicia    prof. Iacob Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 1  
SĂ CUNOAŞTEM, SĂ IUBIM, SĂ OCROTIM NATURA 

 Ediția a IV-a, 2020 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Concurs local, județean și regional ECO- DAR PENTRU PRIETEN 

8 mai 2020 - 15 mai 2020 – 28 mai 2020 

Numele și prenumele cadrului didactic………………………………………….. 

Funcția și specialitatea:…………………………………………….. 

Unitatea de învățământ/adresa unității/nr.tel………………………………… 

Adresa cadrului didactic participant: 

Strada……………………Localitatea………………..Județul……………..Codul postal……… 

   Adresa de e-mail unde vor fi trimise diplomele………….. 

FAZA LOCALĂ – 8 mai 2020          
 

             
 

Nr. Numele şi prenumele Grupa/ 
Titlul      

Premiul  

lucrării/forma de 
 

Îndrumător 
 

crt. preșcolarului/elevului Clasa 
 

acordat 
 

realizare 
     

 

           
 

             
 

1.             
 

             
 

2.             
 

             
 

3.             
 

           
 

FAZA JUDEȚEANĂ - 15 mai 2020          
 

           
 

Nr. Numele şi prenumele 
  Titlul lucrării/   Premiul 

 

Grupa/clasa forma 
 

de Îndrumător 
 

acordat 
 

crt. preșcolarului/elevului 
  

 

  
realizare 

      
 

            
 

             
 

1.             
 

             
 

2.             
 

             
 

3.             
 

           
 

FAZA REGIONALĂ – 28 mai 2020         
 

            
 

Nr. Numele şi prenumele Grupa/ 
Titlul       

 

lucrării/forma de 
 

Îndrumător 
 

 

crt. preșcolarului/elevului Clasa 
  

 

realizare 
      

 

           
 

             
 

1.             
 

             
 

2.             
 

          
 

       Semnătura cadrului didactic, 
 



ANEXA 2 

PROIECT EDUCAȚIONAL  

SĂ CUNOAŞTEM, SĂ IUBIM, SĂ OCROTIM NATURA 

 Ediția a IV-a, 2020 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

          Simpozion regional SĂ CUNOAŞTEM, SĂ IUBIM, SĂ OCROTIM NATURA 
 

 

28 mai 2020 
 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic.................................................................................................... 
 

Funcția și specialitatea: 

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

Unitatea de învăţământ/adresa 

unității/nr.telef:.................................................................................... 
 

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

.... 
 

Adresa unde organizatorii vor trimite materialele: 
 

Strada...................................Localitatea .......................... Judeţul....................Codul 

poştal................. 
 

Telefon fix/mobil:.......................................................................................................................... 
 

Adresa e-mail........................................................................................................................................ 
 

 

Titlul lucrării........................................................................................................................................ 
 

Participare directa/indirectă: 
 

Pentru participarea directă: 
 

MIJLOACELE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTARE: 

        Videoproiector


 Calculator

 
 

Semnătura cadrului didactic, 

 



ANEXA 3 

 

Grădiniţa cu P.P. „Norocel”                                              Şcoala/ Grădiniţa......................... 

Str.M. Kogălniceanu, Nr.8                                              .................................................... 

 Negreşti, Vaslui                                                               ...................................................                                                                                                     

 Tel/Fax 0235457728                                                     Tel/Fax   

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

                       Proiect educațional Să cunoaştem, să iubim, să ocrotim natura 

    CONCURS ȘI SIMPOZION 

Ediţia a IV-a, Negrești, 8 mai 2020 – 28 mai 2020 

încheiat între partenerii: 

- Grădiniţa cu P.P. Norocel Negreşti, cu sediul în Negresti, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.8, 

tel/fax.0235457728, e-mail camin.negresti@gmail.com, instituţie reprezentată de Director, prof. 

Moroşanu Cristina şi prof. Ciobanu Felicia,  prof. Pintilie Nicoleta Prof. Iacob Mirela, în calitate de 

coordonatori de proiect  

Și 

Grǎdiniţa/Şcoala..................................................................................................str........................ 

................................................localitatea........................................județul......................telef./fax.....................

.......reprezentată de...................................................................................................... 

         Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl constituie participarea la Proiectul educațional Să 

cunoaştem, să iubim, să ocrotim natura - concurs și simpozion, ediția a IV-a,Negrești, din 8 mai 2020 – 

28 mai 2020 şi colaborarea dintre aplicant şi partener, în vederea unei bune organizări . 

A. Rolul şi responsabilităţile GRĂDINIŢA CU P.P. „NOROCEL” NEGREŞTI, VASLUI 

1. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor conform proiectului aprobat de I. Ş. J. Vaslui; 

2. Asigurarea spaţiului, a condiţiilor de desfăşurare a concursului și simpozionului dar și de organizare a 

expoziției și afişare a lucrărilor participante la concursul de creații plastice; 

3. Jurizarea lucrărilor participante la concurs; 

4. Acordarea de diplome pentru cadrele didactice participante atât la concurs cât și la simpozion. 

B. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei /Școlii 

…………………………..………................................................................................................... 

1. Mediatizează concursul în unitate; 

2. Realizarea activităților/lucrărilor care să se încadreze în tema concursului și a simpozionului; 

3. Să se implice în desfăşurarea activităţilor, selectând şi promovând preșcolari/elevi ; 

4.Trimiterea lucrărilor participante la simpozion/concurs, în conformitate cu fişa de înscriere și calendarul 

activităților. 

       Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului educațional 25.07.2020. 

Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.Prezentul protocol 

de colaborare este semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Grădiniţa cu P.P.  “Norocel”                                       Grădiniţa/ Şcoala .............................  

 Negreşti, jud. Vaslui                                                       ...............................................                                               

Director,                                                                                   Director, 

Prof. Moroşanu Cristina Elena                                               ................................................ 

 

 

 


