
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “PĂMÂNTUL – PLANETA VERDE” 
CONCURS REGIONAL DE CREAŢIE 

Ediţia a VIII-a 2018 

 
ORGANIZATOR: 

Grădiniţa cu P.P. Nr.5 Vaslui 
 

Str. Avântului nr. 19,  Tel/Fax 0235.311.173  

E-mail: gradinita5vs@yahoo.com,      

Facebook: Gradinitacinci Vaslui 

Website: http://gradinita5vaslui.wordpress.com 

 

PARTENERI: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 

 Casa Corpului Didactic Vaslui  

 Primăria Municipiului  Vaslui 

 Mass media 

 Grădiniţe şi şcoli din Vaslui şi alte judeţe 

 

 

COORDONATORI CONCURS: 
Prof. Zoica Popescu–Inspector Şcolar Educaţie Timpurie 

Prof. Irina  Ofelia Ghiurţu - Director, Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui;  

Prof. Simona Moşneagu - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Prof. Silvia Nedelcu - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui . 

 

 

ECHIPA DE ORGANIZARE: 

Prof. Irina  Ofelia Ghiurţu - Director, Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui;  

Prof. Simona Moşneagu - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Prof. Silvia Nedelcu - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Prof. Carmen Dăniciuc  - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Prof. Cristina Macovei - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Ed. Liliana Maria Iacob - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Ed. Paula  Bordeianu - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Prof. Genoveva Afrăsînei - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Prof. Ciurescu Despina - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Prof. Maricica Pintilie  - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Ed. Luminiț a Boidache - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Prof. Cristina Şopron - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Prof. Iuliea Iacob - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Prof. Diana Nina Miron - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui;  

Ed. Gabriela Rîpanu  - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Ed. Eugenia Acatrinei - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Ed. Elena Ț ăranu - Grădiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui; 

Director Prof.Gavriluț  Gabriel , prof.Bondari Irina Mihaela , Ș coala Gimnazială 

”Veronica Micle ” , Iaș i 

Prof. Radu Iuliana , Grădiniț a cu P.P. NR.2 Brăila 

http://gradinita5vaslui.wordpress.com/


Prof. Arnăut Otilia, Oț et Georgeta ș i Ș tefănigă Marinela, Grădiniţa cu P.N. Nr. 1 

Loc. Caransebeș  , jud. Caras –Severin; 

Dir.Prof. Corbu Iulia , Prof. Repta Elena , Prof. Răduț  Elena Mihaela , Inst. 

Dinescu Ramona Ioana, Grădiniț a cu PP. Pui de Lei ,Loc Piteș ti , Jud. Argeș  ; 

Prof. Saitoc Paulina, Grădiniț a Castel , Loc. Bucureș ti; 

 

 

 

 

PERIOADA:  

 15 ianuarie – 15 iunie 2018 

 

 

   

 

 ARGUMENT 

 

             Educaţia ecologică priveşte omul de toate vârstele şi implică toţi factorii 

educaţionali. 

             Pentru educarea copiilor în spiritul acestui concept, munca trebuie începută în 

familie. Jocurile în aer liber, plimbările, observarea dirijată a unei plante, a unui animal, 

poveşti despre plante şi animale, duc la cultivarea unor sentimente, la formarea unor 

comportamente şi cultivarea interesului faţă de natură. 

Grădiniţa are menirea de a organiza şi desfăşura o activitate  susţinută pentru 

protejarea mediului astfel încât preşcolarii să-şi  însuşească şi să respecte  reguli de natură 

ecologică ce vizează asigurarea echilibrului dintre sănătatea individului, a societăţii, a 

mediului precum şi formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste 

reguli.  

SCOP: 

 Dezvoltarea şi menţinerea interesului copiilor asupra problemelor de mediu;  

 Valorificarea potenţialului creator şi evaluarea cunoştinţelor preşcolarilor în 

cadrul domeniului ecologie şi protecţia mediului, sensibilizarea opiniei 

publice faţă de aspectele negative ale acţiunilor umane asupra ecosistemelor. 

OBIECTIVE: 

 Formarea unei atitudini pozitive în relaţionarea cu mediul natural şi social, de 

responsabilitate, de solidaritate şi protecţie; 

 Valorificarea  potenţialului creator al preşcolarilor; 

 Flexibilizarea ofertei de învăţare prin propunerea unui alt tip de activitate 

educaţională – concursul şcolar; 

 Promovarea unor idei originale prin intermediul expoziţiilor. 

 

TIPUL CONCURSULUI:    REGIONAL 

 

GRUP ŢINTĂ: 

 Preşcolari din judeţul Vaslui şi din alte judeţe . 

 Cadre didactice - învăţământul preşcolar din judeţul Vaslui şi din alte judeţe. 

 

 

CALENDARUL CONCURSULUI: 

FAZA LOCALĂ: 

 

 27 februarie - 7 martie 2018 ,– Înscriere faza locală 

 15 martie 2018, etapa pe grădiniţă  



 Trimiterea rezultatelor centralizate- faza locală- până pe data de 23 martie 

2018 (data poştei)  

 

 FAZA JUDEŢEANĂ: 

 

 11-16 aprilie 2018 ,– Înscriere faza judeţeană 

 18 aprilie 2018, etapa județ eană desfăș urată la grădiniţa coordonatoare a  

concursului pe plan județ ean; 

 24 aprilie 2018, organizarea expoziţiei judeţene la Casa Corpului Didactic 

Vaslui. 

 Trimiterea rezultatelor centralizate- faza judeţeană - până pe data de 20 

aprilie 2018 (data poştei)  

 

FAZA REGIONALA: 

   7- 11 mai 2018 -Înscriere faza regională 

    16 mai 2018, etapa regională  desfăș urată la Grădiniț a cu PP nr. 5 Vaslui 

( participare directă  pentru judeţul Vaslui) şi la grădiniţele coordonatoare 

din judeţele partenere; 

   Trimiterea lucrărilor şi a fişelor de lucru - faza regională - până pe  data de 

18 mai  2018 (data poştei) 

 24 - 25 mai 2018 – Evaluarea fişelor de lucru şi centralizarea rezultatelor; 

 29 mai 2018       - Organizarea expoziţiei regionale la Agenț ia pentru 

Protecț ia Mediului;   

 30 mai  2018       - Jurizarea lucrărilor  din cadrul expoziţiei; 

 14 iunie 2018 

 scrierea diplomelor; 

 trimiterea diplomelor la grădiniţele participante; 

 evaluarea activităţii; 

 15  iunie  2018    - Diseminarea rezultatelor concursului 

 

 

SECŢIUNI DE PARTICIPARE: 

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

2. Domeniul Ș tiinț e ( Cunoaș terea mediului ) şi  Domeniul Om ș i Societate ( 

Educaț ie pentru societate )   – Subiect tip concurs ; 

 

 FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE! 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: 

 

 FAZA LOCALĂ -  se va desfăşura în fiecare unitate de învăţământ 

participantă. 

 FAZA JUDEŢEANĂ  

 se va desfăşura în fiecare unitate de învăţământ coordonatoare a fiecărui 

județ  participant. 

 Casa Corpului Didactic Vaslui - organizarea expoziţiei judeţene   

 FAZA REGIONALĂ : 

 Grădiniţa cu PP Nr. 5 Vaslui şi grădiniţele coordonatoare din judeţele 

partenere;  

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui  - organizarea expoziţiei regională; 

 

 

PREMIILE CONCURSULUI                   



 Se vor acorda: premiul I, premiul II, premiul III.   

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

 

MEDIATIZARE:  

 Publicarea  concursului  pe site-ul ISJ Vaslui;   

 Trimiterea de invitaţii prin  intermediul adreselelor  de  poştă 

electronică ale cadrelor didactice şi unităţilor şcolare;  

 Postarea pe Facebook şi pe site-ul grădiniţei; 

 Comisiilor metodice şi Cercul pedagogic,  Mass-media, 

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. 

DISEMINARE: 

 Diseminarea rezultatelor activităţii în cadrul  Consiliului profesoral, a şedinţelor 

cu părinţii, Consiliului reprezentativ al părinţilor, Comisiilor metodice; Mass-

media. 

 

FINALITĂŢI: 

 

 Expoziţie judeţeană şi regională cu lucrări; 

 Diplome pentru preşcolarii participanţi; 

 Adeverinţe pentru cadrele didactice ; 

 CD  şi portofoliul concursului; 

 

PERSOANE DE CONTACT: 

- prof. Moș neagu Simona,  nr.tel.0740352333,   e-mail simonamosneau@yahoo.com  

- prof. Nedelcu Silvia,  nr.tel. 0748128633, e-mail silviaanastasiei@yahoo.com  

 

       

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 
CONCURS REGIONAL DE  CREAŢIE 

Ediţia a VIII-a 2018 

,,PĂMÂNTUL - PLANETA VERDE ” 
  

 

Articolul I 

 Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 5 Vaslui 

stabileşte, prin planul managerial anual, perioada de desfăşurare a concursului regional 

“Pământul – Planeta verde” în anul 2018, ediţia a VIII-a. 

Articolul II 

Consiliul de Administraţie al grădiniţei propune Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Vaslui includerea Concursului regional “Pământul – Planeta verde” în Calendarul 

Activităţilor Educative Regionale  pentru anul 2018. 

Articolul III 

Se prezintă propunerea în cadrul Consiliului Profesoral, care aprobă Planul 

managerial al activităţilor educative şcolare şi extracurriculare pentru anul 2017- 2018. 

Articolul IV 

 Conducerea grădiniţei stabileşte echipa de proiect după cum urmează: 

mailto:simonamosneau@yahoo.com
mailto:silviaanastasiei@yahoo.com


 Echipa de coordonare: 

 Prof. Ghiurț u Irina Ofelia – director 

 Prof.Moș neagu Simona  

 Prof. Silvia Nedelcu 

 Echipa de implementare: 

 Prof. Irina Ofelia Ghiurț u 

 Prof. Moș neagu Simona 

 Prof. Nedelcu Silvia 

 Prof. Cristina Macovei 

 Prof. Carmen Dăniciuc 

 Prof. Liliana Iacob 

 Prof. Genoveva Afrăsînei 

 Prof. Ciurescu Despina 

 Prof. Maricica Pintilie 

 Prof. Diana Miron 

 Prof. Cristina Şopron 

 Prof. Iuliea Iacob  

 Ed. Gabriela Rîpanu   

 Ed. Eugenia Acatrinei 

 Ed. Elena Ț ăranu 

 Ed. Luminiț a Boidache 

 Ed. Paula Ramona Bordeianu 

 Echipa de evaluare: 

 Prof. Irina  Ofelia Ghiurţu  

 Prof. Simona Moşneagu 

 Prof. Nedelcu Silvia 

 Prof. Cristina Macovei 

 Prof. Carmen Dăniciuc 

 Prof. Liliana Iacob 

 Prof. Maricica Pintilie 

 

Articolul V 

Prof. Moș neagu Simona ș i Nedelcu Silvia sunt desemnate pentru întocmirea 

documentaţiei necesare şi obţinerea aprobărilor de la Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Vaslui ,Primăria Municipiului Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui ș i Agenț ia pentru 

Protecț ia Mediului Vaslui. 

Articolul VI 

 Popularizarea concursului prin trimiterea invitaţiilor, a regulamentului în 

grădiniţele din judeţ şi judeţele partenere şi postarea pe site-urile: grădiniţei, didactic.ro, 

educatoarea.ro, C.C.D. Vaslui şi al ISJ Vaslui.  

Articolul VII 

 

CALENDARUL CONCURSULUI: 

FAZA LOCALĂ: 

 

 27 februarie - 7 martie 2018 ,– Înscriere faza locală 

 15 martie 2018, etapa pe grădiniţă  

 Trimiterea rezultatelor centralizate- faza locală- până pe data de 23 martie 

2018 (data poştei)  

 

 FAZA JUDEŢEANĂ: 

 



 11-16 aprilie 2018 ,– Înscriere faza judeţeană 

 18 aprilie 2018, etapa județ eană desfăș urată la grădiniţa coordonatoare a  

concursului pe plan județ ean; 

 24 aprilie 2018, organizarea expoziţiei judeţene la Casa Corpului Didactic 

Vaslui. 

 Trimiterea rezultatelor centralizate- faza judeţeană - până pe data de 20 

aprilie 2018 (data poştei)  

 

FAZA REGIONALA: 

   7- 11 mai 2018 -Înscriere faza regională 

    16 mai 2018, etapa regională  desfăș urată la Grădiniț a cu PP nr. 5 Vaslui 

( participare directă  pentru judeţul Vaslui) şi la grădiniţele coordonatoare 

din judeţele partenere; 

   Trimiterea lucrărilor şi a fişelor de lucru - faza regională - până pe  data de 

18 mai  2018 (data poştei) 

 24 - 25 mai 2018 – Evaluarea fişelor de lucru şi centralizarea rezultatelor; 

 29 mai 2018       - Organizarea expoziţiei regionale la Agenț ia pentru 

Protecț ia Mediului;   

 30 mai  2018       - Jurizarea lucrărilor  din cadrul expoziţiei; 

 14 iunie 2018 

 scrierea diplomelor; 

 trimiterea diplomelor la grădiniţele participante; 

 evaluarea activităţii; 

 15  iunie  2018    - Diseminarea rezultatelor concursului 

 

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

 Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic (anexa 1) şi acordul de 

parteneriat (anexa 2),  pentru fiecare grădiniţă  participantă, în dublu exemplar  

vor fi completate şi trimise în plic recomandat (acesta va conţine şi un plic  

autoadresat, timbrat corespunzător) până la data de 7 martie   2018 (data poştei) 

pe adresa grădiniț ei:  Grădiniț a cu P.P. Nr. 5 Vaslui, Str. Avîntului, Nr. 19, 

Cod poș tal 730104, cu menţiunea ,,Pentru Concursul  Pământul - Planeta 

Verde”  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. 

 Unitatea coordonatoare a concursului din fiecare județ  participant va trimite în 

plic recomandat (acesta va conţine şi un plic  autoadresat, timbrat corespunzător) 

lucrări ale preș colarilor participanț i la faza regională) ,  până la data de 18 mai   

2018 (data poştei) pe adresa grădiniț ei:  Grădiniț a cu P.P. Nr. 5 Vaslui, Str. 

Avîntului, Nr. 19, Cod poș tal 730104, cu menţiunea ,,Pentru Concursul  

Pământul - Planeta Verde”    

 În fişa de înscriere  se va specifica adresa unde se vor  trimite diplomele, (adresa 

cadrului didactic participant). 

 

 Faza locală 

 ( se desfăşoară  în fiecare unitate de învăţământ ce s-a înscris în concurs ) 

  

Sectiunea I:  

Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de  3 copii -  o 

singură lucrare de copil, format A4, realizată în orice tehnică(desen, pictura, 

colaj). -În colţul din dreapta, jos, spate, se vor scrie, pe o etichetă, cu majuscule, 

următoarele: numele şi prenumele preşcolarului, titlul lucrării, grupa, grădiniţa, 

numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea. 



 

Sectiunea a II-a: 

Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de  3 copii. Unitatea 

coordonatoare a proiectului, va trimite prin poşta electronică fişele de lucru 

specifice fiecărui nivel de vîrstă şi baremul de corectare. Fişele vor fi corectate de 

către o echipă formată din trei cadre didactice . 

Rezultatele centralizate de catre echipa organizatoare a fiecărei unităţi, vor fi 

trimise electronic la unitatea coordonatoare de proiect, pe adresa de e- mail 

simonamosneagu@yahoo.com. 

                       

Faza judeţeană  

( se desfăşoară  în fiecare unitate de învăţământ   ce coordonează la nivel  

judeţean concursul). 

 

           Sectiunea I:  

Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de  2copii ( 

preşcolarii care au obţinut premiul I şi II la faza locală )-  o singură lucrare de 

copil, format A4, realizată în orice tehnică(desen, pictura, colaj).  

-În colţul din dreapta, jos, spate, se vor scrie, pe o etichetă, cu majuscule, 

următoarele: numele şi prenumele preşcolarului, titlul lucrării, grupa, grădiniţa, 

numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea. 

 

 

Sectiunea a II-a: 

Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de  2copii ( 

preşcolarii care au obţinut premiul I şi II la faza locală ). Unitatea coordonatoare a 

proiectului, va trimite prin poşta electronică fişele de lucru specifice fiecărui nivel 

de vârstă şi baremul de corectare. Fişele vor fi corectate de către o echipă formată 

din trei cadre didactice  . 

Rezultatele centralizate de catre echipa organizatoare a unităţii pe judeţ, 

vor fi trimise electronic la unitatea coordonatoare de proiect, pe adresa de e- mail 

simonamosneagu@yahoo.com . 

  

Faza regională : 

Se va desfăşura cu participare directă pentru unităț ile din judeţul Vaslui, în 

 unitatea de învăţământ ce coordonează concursul, Grădiniț a cu PP Nr. 5 Vaslui 

şi 

 cu participare indirectă în unităţile coordonatoare din judeţele partenere. 

 

Sectiunea I:  

  Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de  2 copii( 

preşcolari care au obţinut premiul I ș i II  la faza județ eană )-  o singură lucrare 

de copil, format A4, realizată în orice tehnică(desen, pictură, colaj).  

-În colţul din dreapta, jos, spate, se vor scrie, pe o etichetă, cu majuscule, 

următoarele: numele şi prenumele preşcolarului, titlul lucrării, grupa, grădiniţa, 

numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea. 

 

Un cadru didactic/echipă poate participa cu un număr maxim 2 copii 

(preşcolari care au obţinut premiul I ș i II la faza județ eană). Unitatea 

coordonatoare a proiectului, va trimite prin poşta electronică fişele de lucru 

specifice fiecărui nivel de vîrstă .  

 

mailto:simonamosneagu@yahoo.com


Lucrările şi fişele de lucru  vor fi trimise prin poştă la unitatea 

coordonatoare de proiect, Grădiniţa  cu PP Nr.5 Vaslui, până pe data 18 mai 

2018, data poştei, pentru a fi evaluate . 

 

Articolul VIII 

 Se stabilesc responsabilităţile: 

 Echipa de coordonare a concursului: urmăreşte, coordonează şi îndrumă 

desfăşurarea concursului şi a activităţilor propuse, elaborează regulamentul 

concursului, întocmeşte documentaţia de desfăşurare a concursului, obţine 

aprobările necesare, popularizează concursul, selectează membrii comisiilor 

de evaluare, organizează festivitatea de premiere, efectuează evaluarea 

activităţilor, scrie diplomele pentru cadrele didactice; 

 Echipa de implementare a concursului: primeste fişele de înscriere, 

centralizează datele primite de la unităţile partenere, asigură organizarea în 

condiţii optime a concursului pe faze, organizează expoziţiile; 

 Comisia de evaluare a concursului: elaborează subiectele tip concurs şi 

stabilesc baremele de corctare (pe nivele de vârstă), evaluează lucrările, 

centralizează datele, scrie diplomele, întocmesc tabele cu premiile obţinute de  

către preşcolarii participanţi. 

 

Articolul IX: 

Concursul  are două secț iuni: 

 

 Creaţii artistico-plastice (se acceptă orice tehnică  - desen, pictura, colaj); 

 Subiecte tip concurs pe temă  ecologică  (DȘ  / CM+DOS/ EPS ); 

 

a) La fiecare secț iune , pot participa preşcolari atât de la nivelul I, cât şi de 

la nivelul II.;  

b) Faza locală se va desfăşura în fiecare unitate şcolară, iar preș colarii  care 

au obţinut locul I şi II se prezintă la etapa următoare, faza județ eană; 

c) La faza regională participă preşcolarii care au obţinut premiul I ș i II la 

faza județ eană. Participarea va fi directă pentru preș colarii din 

municipiul Vaslui, concursul se va desfăşura la Grădiniț a cu PP Nr. 5 din 

Vaslui pe 16 mai 2018, ora 10.00, judeţele partenere şi colegele din judeţ 

(zona Huşi, Bârlad, Negreşti, Murgeni) vor  trimite fişele de lucru şi 

lucrările copiilor până pe data de 18  mai 2018, data poştei. 

d)  Înscrierea la concurs se va face pe baza FIŞEI DE ÎNSCRIERE, însoţită 

de acordul de parteneriat ( 2 exemplare ), prin poştă la  adresa: Grădiniţa 

cu P.P. NR. 5 Vaslui str. AVÂNTULUI  NR.19, VASLUI, jud.Vaslui, 

cu menţiunea ,,Pentru Concursul  Pământul - Planeta Verde”    
 

Toate articolele sunt obligatorii şi trebuie respectate de toţi participanţii, pentru 

buna desfăşurare a concursului. 

 

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, pentru  toate secţiunile. 

 Pentru faza judeţeană se vor acorda diplome copiilor pentru premiile I şi II 

pentru  toate secţiunile. 



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

pentru  toate secţiunile. 

 Se vor acorda diplome de participare cadrelor didactice ce au înscris 

preș colari în concurs, diplome de organizator, diplome supraveghetor ș i 

diplome de evaluator pentru  fiecare unitate înscrisă  în concurs. 

 Unităţile participante vor trimite la unitatea coordonatoare a concursului, 

Grădiniţa cu PP Nr. 5 Vaslui, tabele ce conţin informaţii cu privire la 

cadrele didactice şi rolul acestora în organizarea concursului. 

 Lucrările nu se restituie. 

 Expoziţia judeţeană se va organiza la Casa Corpului Didactic Vaslui ș i 

cea regională la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui . 

 Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările preşcolarilor participanţi.  

 Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii, lucrările 

care nu respectă această cerinţă vor fi descalificate.   

 Jurizarea expoziţiei regionale va fi realizată de către o comisie formată din 

reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar, Agenţiei pentru Protecţia Mediului 

Vaslui, Casei Corpului Didactic Vaslui şi cadre didactice ale Grădiniţei cu 

PP Nr. 5 Vaslui.  

 

DISEMINAREA ACTIVITĂŢII: 

 Expoziţie cu lucrările participanţilor la Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Vaslui şi Casei Corpului Didactic Vaslui. 

 Postarea concursului pe site-ul educational www. didactic.ro, 

educatoarea.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

CONCURSUL REGIONAL 

„PĂMÂNTUL – PLANETA VERDE” 
Editia a VIII a 2018 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Numele şi prenumele îndrumătorului: .....……….............…………………................... 

Specialitatea: ……………....………......………………....................…............................. 

Unitatea de învăţământ: …………....................……………………................................. 

Adresa unde organizatorii  vor  trimite materialele de la concurs :                  
Strada: ………………….........................................Nr........................................  

Localitatea: ……………………...…. Codul poştal: ….......................…........... 

Judeţul: ……………tel...............................e-mail...................................................... 

 

 Secţiunea 1 - Creaţii artistico-plastice (se acceptă orice tehnică) 

 Secţiunea 2 – Subiecte tip concurs  cu temă ecologică  

                                     (DȘ  / CM+DOS/ EPS); 

FAZA LOCALĂ    

Secţiunea I 

 

Secţiunea II 

 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor didactice........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Grupa Titlul lucrării Îndrumător 

1     

2     

3     

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Grupa Titlul lucrării Îndrumător 

1     

2     

3     



CONCURSUL REGIONAL 

„PĂMÂNTUL – PLANETA VERDE” 
Editia a VIII a 2018 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Numele şi prenumele îndrumătorului: .....……….............…………………................... 

Specialitatea: ……………....………......………………....................…............................. 

Unitatea de învăţământ: …………....................……………………................................. 

Adresa unde organizatorii  vor  trimite materialele de la concurs :                  
Strada: ………………….........................................Nr........................................  

Localitatea: ……………………...…. Codul poştal: ….......................…........... 

Judeţul: ……………tel...............................e-mail...................................................... 

 

 Secţiunea 1 - Creaţii artistico-plastice (se acceptă orice tehnică) 

 Secţiunea 2 – Subiecte tip concurs  cu temă ecologică  

                                     (DȘ  / CM+DOS/ EPS); 

 

FAZA JUDEŢEANĂ   

Secţiunea I 

 

Secţiunea II 

 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor didactice........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Grupa Titlul lucrării Îndrumător 

1     

2     

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Grupa Titlul lucrării Îndrumător 

1     

2     



CONCURSUL REGIONAL 

„PĂMÂNTUL – PLANETA VERDE” 
Editia a VIII a 2018 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Numele şi prenumele îndrumătorului: .....……….............…………………................... 

Specialitatea: ……………....………......………………....................…............................. 

Unitatea de învăţământ: …………....................……………………................................. 

Adresa unde organizatorii  vor  trimite materialele de la concurs :                  
Strada: ………………….........................................Nr........................................  

Localitatea: ……………………...…. Codul poştal: ….......................…........... 

Judeţul: ……………tel...............................e-mail...................................................... 

 

 Secţiunea 1 - Creaţii artistico-plastice (se acceptă orice tehnică) 

 Secţiunea 2– Subiecte tip concurs  cu temă ecologică  

                                     (DȘ  / CM+DOS/ EPS); 

 

FAZA REGIONALĂ   

Secţiunea I 

 

Secţiunea II 

 
 

 

 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor didactice........................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Grupa Titlul lucrării Îndrumător 

1     

2     

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Grupa Titlul lucrării Îndrumător 

1     

2     



 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui                   Inspectoratul Şcolar Judeţean  ……….              

Grădiniţa cu P.P. Nr. 5                                         Grădiniţa …………………………… 

 Str, Avîntului, Nr. 19                                           Str, ……………………, Nr………..                                         

Tel/Fax 0235.311.173                                           Tel/Fax .............................  

Loc. Vaslui, Jud. Vaslui                                        Loc. ......................., Jud. ...................      

E-mail: gradinita5vs@yahoo.com                    E-mail:  ..............................................                                                    

                                Protocol de parteneriat 
           încheiat la data de _____________________ între: 

Grãdiniţa cu P.P Nr. 5,Vaslui, str. Avîntului, nr. 19, tel/fax 0235311173,  reprezentată 

prin director prof. Irina Ofelia Ghiurţu, în calitate de organizator  

şi 

Grădiniţa 
…………………………………………………Str.…………………………...…………

………..............……..,Nr……,Localitatea........................………,Judeţul………………

……reprezentată de....................................................................,  

în calitate de  partener. 

   
 Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie participarea la Concursul  

Regional „Pământul – Planeta Verde” ediţia a VIII-a 2018. 

Articolul 1 

A. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei cu P.P. Nr. 5, Vaslui 

1. Organizarea şi desfăşurarea Concursului Regional  „Pământul – Planeta Verde”, conform 

proiectului aprobat în CAER . 

2. Asigurarea spaţiului de desfăşurare, a logisticii şi a expunerii lucrărilor participante la 

concurs. 

3. Expediază materialele concursului (subiectele tip concurs, diplomele pentru faza locală) 

în format electronic, grădiniţelor partenere. 

4. Jurizarea lucrărilor participante la concurs. 

5. Acordarea de diplome şi premii pentru preşcolarii care au obţinut locul I, II, III şi 

premiul pentru originalitate, cât  şi diplome pentru cadrele didactice îndrumătoare. 

 

B. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei ........................................................................... 

1. Mediatizarea concursului pe plan local şi judeţean; 

2. Stabilirea echipei de concurs(coordonator, supraveghetori, evaluatori); 

3. Înscrierea şi pregãtirea copiilor pentru concurs; 

4. Organizarea concursului; 

5. Asigurarea securităţii preşcolarilor în timpul deplasării; 

6. Trimiterea lucrărilor participante la concurs în conformitate cu  regulamentul 

concursului; 

7. Completarea şi respectarea  Protocolului de colaborare. 

Articolul 2. Durata parteneriatului: 
Prezentul protocol de colaborare este valabil de la data semnării, până la data de 17 iunie 2017. 

Articolul 3. Dispoziţii finale: 
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. 

 

    Grãdiniţa cu P.P. Nr. 5 Vaslui                              Grădiniţa_________________________        

                                                   

                  Director,                                                                        Director,                                                                                                                          

          Prof. Irina Ghiurţu                                                  ____________________                

mailto:gradinita5vs@yahoo.com

