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ARGUMENT: 

La grădiniț ă copiii dobândesc valori şi sentimente de grijă faţă de mediu, utilizează 

cunoştinţele şi abilităţile dobândite în acţiuni pozitive şi bine gândite care pot îmbunătăț i 

calitatea mediului. Proiectul ”Eco Junior” îşi propune să antreneze copiii în activităţi care să 

valorifice priceperile şi deprinderile ecologice dobândite prin utilizarea lor în contexte 

diferite de cele întâlnite anterior, punând totodată  în valoare creativitatea, imaginaț ia, lucrul 

în echipă.  

Speranţa de a avea o lume mai bună şi mai curată vine odată cu tânăra generaţie care 

se plămădeşte acum din mâinile noastre. Este foarte important să acţionăm acum - şcoala, 

comunitatea locală, împreună cu instituţiile abilitate – să ne reunim eforturile pentru a putea 

oferi copiilor noştri un mediu natural de care să se poată bucura şi care să le ofere şi lor 

satisfacţiile pe care nouă ni le oferă încă. 

Concursul  Regional ”Eco Junior”, aflat la a III-a ediț ie, îș i propune să atragă copiii, 

împreună cu părinț ii ș i cadrele didactice, spre găsirea unor soluț ii inovative de a recicla 

deș euri de orice fel, creând din acestea costumaț ii atractive, potrivite defilării pe podium. 

 

ORGANIZATOR: 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 3 VASLUI 

COORDONATORI: 

 Prof. Lefter Cristina 



 Prof. Scînteie Ana-Maria 

 Prof. Mihu Marina 

 

ECHIPA DE ORGANIZARE: 

 Prof. Cazacu Nela 

 Prof. Borza Alina 

 Prof. Atofanei- Iftime Daniela 

 Prof. Crăciun Irina 

 Prof. Munteanu Mihaela 

 Prof. Rotaru Vasilica 

 Prof. Chiriac Mihaela 

 Prof. Ș enchiu Fănica 

 Prof. Anton Gabriela 

 Prof. Costin Angelica 

 Prof. Dănilă Ecaterina 

 Prof. Buză Magdalena 

 Prof. Ermesa Monica 

 Prof. Simona Vrabie 

 Educ. Strat Maria 

 Educ. Ondu Niculina 

 Educ. Apostol – Rotaru Manuela 

PARTENERI: 

 Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Vaslui; 

 Asociaț ia”O Ș ansă în Ț ara Piticilor” Vaslui; 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui; 

 SC Goscom SA Vaslui; 

 Grădiniț a cu P.N. Muntenii de Jos; 

 Grădiniț a cu P.N. Nr.2 Simand Arad; 

 Grădiniț a cu P.N.Nr.16 Sibiu; 

 Grădiniț a cu P.P.”Tom si Jerry” Sibiu 

 Grădiniț a cu P.P.”Pinocchio” Sibiu 

 Grădiniț a cu P.P.”Nicolae Romanescu” Craiova 

 Grădiniț a cu P.N.Nr.3 Peris, Ilfov; 

 Grădiniț a cu P.N.Nr.3 Caciulati,Moara Vlasiei, Ilfov 

 Grădiniț a cu P.P.Nr.18 Vaslui; 

 Grădiniț a cu P.P.nr.21 Vaslui; 

 Grădiniț a cu P.N.Nr.8 Giurgiu; 

 Grădiniț a cu P.P. Nr. 27 Satu Mare; 

 Grădiniț a cu P.P. Nr. 9 Satu Mare 

 Grădiniț a cu P.P.”Hemeiuș ” Bacău; 

 Grădiniț a cu P.P. Nr. 31 ”LTFG.Schiller”; 

 Grădiniț a cu P.P.Nr.7 Brăila; 

 Grădiniț a cu P.N. Nr.1 Ineu; 

 Grădiniț a cu P.N.”Ș oș dea ”Caraș  Severin” 

 Grădiniț a cu P.N.”Sfântul Nicolae” Galaț i; 

 Grădiniț a cu P.P.”Magic Land One” Cluj; 



 Grădiniț a cu P.P. Nr.1, Sânnicolau Mare, Timiș ; 

 Grădiniț a cu P.P.”Căsuț a Fermecată” Dolj; 

 Grădiniț a cu P.P.”Ecaterina Teodoroiu” Gorj; 

 Grădiniț a cu P.P.”Cei 7 Pitici” Buzău; 

 Grădiniț a cu P.N.”Budila” Braș ov; 

 Grădiniț a cu P.N.”Buleta” Vâlcea; 

 Ș coala ”Ș tefan cel Mare”, loc. Ș tefan cel Mare, Jud.Vaslui; 

 Ș coala gimnazială Nr.17 ”I. Minulescu”, structura  G.O.N. ”Abracadabra” 

Constanț a; 

 Ș coala gimnazială Nr.2, structura  G.P.N. Nr.2 Râmnicu Sărat, Buzău; 

 Ș coala gimnazială ”N.Chercea”Braila 

 

SCOPUL CONCURSULUI: 

 Ridicarea standardelor calitative ale activităţii curriculare şi extracurriculare în 

vederea valorificării competenț elor ecologice ș i a potenț ialului creativ al copiilor. 

 

 OBIECTIVE: 

 

 Stimularea colaborării şi schimbului de bune practici între unităţile şcolare din 15 

judeţe din ţară pe toată durata proiectului; 

 Dezvoltarea abilităț ilor de reciclare prin implicarea a peste 600 copiii în cadrul 

concursului de costume eco, până în aprilie 2019;  

 Promovarea culturii ecologice şi a rezultatelor concursului în comunităţile locale din 

cele 15 judeţe ale ț ării, pe toată durata proiectului ș i după încheierea acestuia. 

 

GRUP ŢINTĂ: preşcolari de nivel I ș i II, elevi inv. primar  

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

Calendarul concursului: 

 aprilie 2019, etapa pe grădiniţă – faza locală – selectarea preşcolarilor în vederea 

participării directe la concurs; 

 19 aprilie 2019, trimiterea fişei de înscriere la concurs, pe adresa Grădiniţei cu P.P. 

Nr. 3 Vaslui ș i  a fotografiei pentru faza județ eană; 

 15 mai  2019 – faza județ eană – la Gr. cu P.P. Nr. 3 Vaslui – participare indirectă, 

prin intermediul fotografiilor – maxim 3 participanț i/grupă; 

 23 mai 2019 - faza regională – la Gr. cu P.N. Nr. 12 Vaslui – participare directă, 

primii 2 copii de la faza județ eană; 

 mai- iunie  2019: 

- scrierea diplomelor; 

- trimiterea diplomelor la grădiniţele participante; 

- evaluarea activităţii; 

 1- 15  iunie  2018 - diseminarea rezultatelor concursului 



 

Concursul  are o singură secţiune : prezentare costumaț ie eco 

a) Concursul se desfăș oară individual, fiecare cadru didactic având posibilitatea să 

se înscrie cu maxim 3 copii pentru faza de preselecț ie (local-județ ean), respectiv 2 copii 

pentru faza interjudeț eană; 

b) La faza de preselecţie participarea este indirectă – aceasta se va desfăşura în 2 

etape: în fiecare unitate şcolară (concursul local), iar copiii care au obţinut locul I, II, III vor 

fi înscriș i la faza județ eană pe baza unei fotografii A4 (plastifiată!), îmbrăcaț i în 

costumaț ia eco propusă; câș tigătorii fazelor de preselecț ie se prezintă la etapa următoare 

(cea interjudeț eană); 

c) La faza  interjudeț eană participarea va fi directă  pentru concurenț ii din 

Vaslui ș i împrejurimile acestuia ș i indirectă pentru cei din ț ară. Concursul se va desfăşura 

la Grădiniț a Nr. 12 Vaslui pe data de  23 mai 2019, începând cu ora 10.00. Evaluarea 

tuturor participanț ilor va fi făcută de către juriul de la Grădiniț a Nr. 12 Vaslui, conform 

graficului întocmit pe baza fiș elor trimise de partenerii din celelalte județ e. Pentru 

portofoliul concursului, partenerii au obligaț ia de a trimite fotografiile concurenț ilor  la 

Grădiniţa cu P.N. Nr. 12 Vaslui până pe 15 mai 2018; 

d) Vor fi acordate diplome pentru locurile I, II, III, menţiuni şi diplome de 

participare tuturor participanț ilor, precum şi adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare. 

e) Înscrierea la concurs se va face pe baza fişei de înscriere, 2 exemplare a 

protocolului de colaborare şi acordului de parteneriat completate, ştampilate, un plic 

autoadresat se pot trimite prin poştă la  adresa Grădiniţa cu P.P. NR. 3 Vaslui, str. GH. 

RACOVIŢĂ NR. 191, VASLUI, jud. Vaslui la adresele de e-mail ascinteie@yahoo.com, 

marinapvs@yahoo.com, sau la nr. de tel.0773867675 Scinteie Ana Maria si 0763631880 

Mihu Marina.  
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURS   REGIONAL 

 
“ECO JUNIOR” INSCRIS IN C.A.E.R.I. la poziț ia 2238/ 09.01.2019 

Ediț ia a III- a 
 

 

NUME/PRENUME CADRU DIDACTIC:   ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

GRĂDINIŢA/ŞCOALA: 

TELEFON: 

 E-MAIL:   

 LOCALITATEA: 

JUDEŢUL:   

 

 

- Faza județ eană - 

 

 
 

NR: 

CRT. 

 

 

NUME/PRENUME COPIL 

 

 

GRUPA 

 

 

CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

- Faza regională – 

 
 

NR: 

CRT. 

 

 

NUME/PRENUME COPIL 

 

 

GRUPA 

 

 

CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR 

1.    

2.    



 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

 

Încheiat azi …………………….................. 

 

1. Părţile contractante: 

a) GRĂDINIŢA CU P. P. NR. 3 VASLUI reprezentată prin: director, prof. 

Cristina Lefter şi coordonatorii concursului: prof. Scînteie Ana Maria, prof. Mihu 

Marina, în calitate de aplicant 

şi 

b) GRĂDINIŢA/ŞCOALA........................................................................................., 

Strada ....................................................., Nr........, Localitatea............................................, 

Judeţul.........................reprezentată prin: director................................................................. şi 

............................................................................................................................partener. 

 

2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi 

partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantă 

prin concursul interjudeț ean “ ECO JUNIOR”  

 

3. Grup ţintă: preşcolari nivel I ș i nivel II 

 

4. Obligaţiile părţilor: 

A. Aplicantul se obligă : 

 să informeze grădiniţele/şcolile despre organizarea concursului; 

 să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

 să  emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor/şcolarilor premianţi; 

 să distribuie diplomele de participare preşcolarilor/şcolarilor şi 

cadrelor didactice îndrumătoare. 

B. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

 să mediatizeze concursul în grădiniţe;  

 să pregătească preşcolarii pentru activitate; 

 să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului; 

 

 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada  anului 

2018-2019. 

5.  Clauze finale ale acordului: 

 Concursul “ ECO JUNIOR” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi 

urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ. 

 

 

 

 Aplicant,                                                                        Partener, 

Grădiniţa cu P.P. Nr.3 Vaslui                           Grădiniţa/Şcoala.......................................... 

 Director,                                                                       Director,  

Prof. Lefter Cristina 


