
 



MINISTERUL EDUCAŢIEI   

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI  

GRĂDINIŢA P.P.Nr.1 HUŞI   

  

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI, FAZA 

LOCALĂ, JUDEȚEANĂ, INTERJUDEŢEANĂ  ,,SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS ” 

  

ORGANIZATORI:  

GRĂDINIŢA  DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 HUŞI  

  

COORDONATORII CONCURSULUI:      

Prof.Cãtãnescu Mariana-Elisabeta – Inspector Şcolar General Adjunct – ISJ Vaslui  

Prof. Bejan Cristina-Nicoleta– Inspector Educaţie Timpurie -  ISJ Vaslui  

Prof Lazăr Liliana 

Prof.Ungureanu Maria  

 

 ECHIPA DE ORGANIZARE 

Prof. Grecu Cristina-Cătălina 

Prof. Tărăgan Luciana  

Prof. Dumitru Alexandra 

Prof. Andoroi Irina-Veronica 

 

COLABORATORI:    

Prof. Ciupilan Cristina – metodist CCD Vaslui ,Filiala - Huşi   

Prof. Turbatu Dana - - Şcoala Gimnazialã Nr 1 ,,Mihail Sadoveanu’’- Huşi  

Prof. Radu Nela - Şcoala Gimnazialã Nr 1 ,,Mihail Sadoveanu’’ - Huşi  

Prof. Nãstase Liliana - Şcoala Gimnazialã Nr 1 ,,Mihail Sadoveanu’’-  Huşi  

Prof. Cuceanu Otilia Raluca – Şcoala Gimnazialã,,Anastasie Panu’’ - Huşi  

Prof. Tudose Alina-Cipriana -director   Biblioteca Municipală,,M.Ralea’’ - Huşi     

Prof. Bejan Irina – bibliotecar -  Biblioteca Municipală,,M.Ralea’’ - Huşi       

 

PARTENERI  
1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui   

2. Casa Corpului Didactic Vaslui  

3. Biblioteca Municipală,,Mihai Ralea”-Huşi  

4. Şcoala Gimnazială ,,Anastasie Panu”,Huşi  

5. Şcoala Gimnazialã Nr.1,,Mihail Sadoveanu” – Huşi  

6. Şcoala Gimnazialã Nr.2,,Ion Creangã” - Huşi  

7. Grădinita cu P.P. Nr.10 Huşi  

 8.Grãdiniţa cu P.P. Nr.12-Huşi  

 

                  
 



 
  ARGUMENT 

 
MOTTO: 

”Orice copil trebuie să aibă şansa de a trăi într-o lume mai bună, mai curată, mai sănătoasă, mai 

onestă. Depinde de cum ştim să le creăm această lume.” 

 

La nivelul grădiniței au existat dintotdeauna preocupări în ceea ce privește stimularea 

interesului și a motivaţiei  copiilor și nu numai , pentru o alimentație și pentru viață sănătoasă.               

Mediul educaţional preşcolar a fost și este foarte receptiv la proiecte educaţionale pe această 

teamă, deoarece toate aceste probleme au legătură cu alimentaţia copiilor, iar alimentația, de cele 

mai multe ori este una nu tocmai sanătoasă. 

 Strategiile utilizate pentru educația privind stilul de viață sănătos în perioada copilăriei 

își pun o amprentă adâncă și îl va determina pe copil  să fie foarte atent și selectiv față de ceea ce 

mănâncă pentru că hrana corespunzătoare este adevăratul medicament.  

Toate aceste probleme au legătură cu alimentaţia copiilor, iar alimentația asigură 

diseminarea ideii de alimentaţie sănătoasă în toate ariile societăţii. Ghidul de intervenție pentru 

alimentație sănătoasă alături de activitatea fizică va conduce la formarea deprinderilor şi 

atitudinilor corecte în ceea ce privește stilul de viață sănătos. 

 

SCOPUL CONCURSULUI: 

 Educarea preşcolarilor şi a adulților pentru promovarea sănătății şi a stării de bine, 

formarea unui stil de viață sănătos prin cultivarea respectului față de viața personală, sănătatea 

proprie şi a celorlalți.  

 

OBIECTIVE: 

 O1  -Cunoaşterea valorilor nutritive ale fructelor şi legumelor 

 O2  -Înţelegerea pericolului pe care îl reprezintă mâncarea fast-food pentru propria sănătate; 

 O3  -Conştientizarea unui program riguros de masă, de joacă, de trai; 

 O4 -Dezvoltarea unui comportament corect referitor la consumul alimentelor sănătoase, în 

special- fructele şi legumele, fără aditivi, mai ales în timpul cât elevii nu sunt sub supravegherea 

părinţilor; 

  O5 -Stimularea consumului de fructe şi legume, a altor alimente proaspete. 

  O6 -Dezvoltarea creativității prin realizarea de lucrări practice șă plastice inspirate din această 

generoasă temă. 

DOMENII  ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ  CONCURSUL  

  Domeniul cultural-artistic,literar   

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii, elevi, educatoare, învãţãtorii /profesorii şi pãrinţii 

copiilor din unităţile partenere  

CONDIŢII DE PARTICIPARE:   

Se pot înscrie preşcolari, elevi şi cadre didactice din învăţământul preşcolar şi 

primar pe baza fişei de înscriere (vezi anexele 2,3,4 la Regulament) , până la data stabilita 

în calendarul concursului.  



LOCUL DESFĂŞURĂRII: GRĂDINIȚA DE COPII CU P.P. Nr.2 – HUŞI; 

ŞCOLILE ŞI GRĂDINIȚELE DIN  JUDEȚELE  PARTENERE  

DOMENIUL IN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL 

Domeniul: Domeniul ecologie, protecția mediului 

TIPUL PROIECTULUI:  INTERJUDEȚEAN 

DATELE CONCURSULUI: Faza locală: 12 APRILIE 2022 

      Faza județeană: 18 MAI 2022 

                                                      Faza interjudețeană:- 27 MAI 2022 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI 

EVALUARE 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

        Se pot înscrie cadre didactice din învățământul preuniversitar pe baza unei 

fișe de înscriere (vezi anexa) transmise la unitatea organizatoare până la data 

fiecărei faze. Concursul cuprinde 3  secțiuni cu trei faze: 

Secțiunea 1.   Prezentari Power Point  

Secțiunea 2. Compoziţii artistico-plastice (desen, pictură) 

Secțiunea 3.  Colaj,  postere și sloganuri 

 

FAZA LOCALĂ – 12 APRILIE 2022 

Această fază este cu participare directa, se organizează la nivelul fiecărei instituții de 

învățământ, stabilindu-se echipajele ce vor merge la faza județeană ; 

Echipajele care obțin premiul I si II se califică pentru faza județeană ; 

In caz de suspendare a cursurilor această fază se va desfășură online prin fotografierea 

lucrărilor participante și încărcarea lor pe un grup de Whatsapp ce va fi creat special. Jurizarea 

lucrărilor se va face online prin notarea fiecărei lucrări, lucrările premiate vor participa la 

următoarele faze ale concursului. 

Termenul de înscriere a copiilor : 8.APRILIE 2022 

Fiecare echipă prezintă spre evaluare prezentarea activității din proiect și lucrările 

practice pentru a fi jurizate. 

      Desfășurarea concursului: 12 APRILIE 2022  

     Jurizarea concursului: 12 APRILIE 2022 



 

FAZA JUDEȚEANĂ – 18 MAI 2022 

Aceasta faza este cu participare indirectă, participă echipajele care obțin la faza locală 

premiul I si II. 

 Fisa de inscriere se trimite la coordonatorul fiecărui județ conform calendarului din 

prezentul regulament. Organizatorii din fiecare judeţ vor stabli sala/sălile unde se va desfășura 

concursul. Se califică pentru faza interjudeţeană participanții care obţin la faza judeţeana premiul 

I. 

FAZA INTERJUDEȚEANĂ – 27   MAI    2022 

Aceasta faza este cu participare indirectă, participă echipajele care obțin la faza judeţeană 

premiul I si II. Fișa de înscriere împreună cu posterele câștigătoare vor fi trimise la 

coordonatorul/ coordonatorii grădiniţei organizatoare — Grădiniţa cu P.P. Nr. 1 Huși, până pe 

data de 25 mai 2022. 

In caz de suspendare a cursurilor această fază se va desfășura online prin fotografierea 

lucrărilor participante și încărcarea lor pe grupul de Whatsapp. Jurizarea lucrărilor se va face 

online prin notarea fiecărei lucrări,  

Termenul de înscriere a copiilor: 2 mai 2022 - 20 mai 2022 

Desfășurarea concursului : 27 mai 2022  

Jurizarea concursului : 27 mai 2022  

 

EVALUAREA: 

Lucrările câștigătoare vor fi jurizate/ evaluate de către o comisie stabilită de comun acord 

de către organizatori și în a cărei componență vor fi inclusi inspectori școlari și metodiști de 

specialitate, profesori de biologie . Jurizarea va putea fi făcută și online, în funcție de dispozițiile 

normative ale perioadei respective. 

 Componența juriului: 

Președinte de onoare - va superviza concursul fară a acorda note;  

-președinte executiv și șase membri vor acorda note de la 1 la 10, putând să acorde și 

jumatăți de punct (6,5; 7,5.. .) 

-fiecare membru al juriului va nota individual fiecare poster - în cazul în care un membru 

al juriului are lucrare în concurs, acesta nu va acorda nota, în acest caz nota acordata de 

presedintele executiv al juriului se va dubla;  

-când președintele executiv al juriului are un echipaj în concurs, nu va nota momentul 

respectiv, ci se va lua nota maximă și minimă de la ceilalti membrii ai juriului și se va face o 

medie între acestea, rezultand nota finala; 

-notarea posterelor va fi făcută individual, de fiecare membru al juriului, pe un formular 

special, pus la dispoziție de organizatori;  

-notele vor fi acordate imediat după evaluarea lucrării de către membrii juriului; 

președintele juriului nu acordă note, el doar verifică să nu apară discrepanțe mai mari de 2 puncte 

între notele acordate de membrii juriului;  

-la propunerea președintelui juriului, lucrările pot să li se acorde intre 0,5 — 2 puncte 

pentru inovatie , dar nu mai mult de atât;  

-orice contradicție între membrii juriului este arbitrată de președinte.  

În cazuri de abateri grave acesta poate lua hotărârea de eliminare din juriu a unui 

membru, anunțând organizatorii, la finalul concursului juriul pune la dispoziția coordonatorilor 

fișele cu notele acordate , la cererea acestora, fișa individuală de punctaj. 



Criterii de jurizare/ evaluare: originalitatea si autenticitatea lucrării în conformitate cu 

tema concursului. 

Stabilirea clasamentului: nota finală va reprezenta media aritmetica rezultată din suma 

tuturor notelor acordate de membrii comisiei de evaluare/ jurizare și împarțite la numarul 

acestora ; clasamentul va fi alcatuit in functie de ordinea descrescătoare a notelor finale acordate 

concurenţilor pe grupe de varsta. Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda, daca este cazul, unul 

dintre premii sau poate conferi Același premiu mai multor concurenti , deciziile finale ale 

juriului sunt irevocabile si nu pot fi contestate. 

 

BENEFICIARI : copii preșcolari, elevi, părinţi, cadre didactice, comunitatea locală.  

 

OBLIGAȚII ORGANIZATORI : 

-asigurarea unei organiări optime a concursului; 

-asigurarea spaţiului necesar desfășurării concursului; 

-asigurarea aparaturii electronice și a spaţiului necesar jurizării; 

-elaborarea fișei de jurizare pentru fiecare secţiune inclusă în concurs; 

-eliberarea diplomelor și a adeverinţelor. 

 

OBLIGAȚII PARTICIPANȚI : 

-respectarea regulamentului de participare; 

-acordul de parteneriat, unul pentru fiecare grădiniță participantă, în dublu exemplar (Anexa 2), 

va fi completat și trimis o data cu fișa de înscriere, parteneriatele trebuie semnate de director și  

ștampilate, se va opri un exemplar la unitatea organizatoare, iar celălalt va fi returnat o data cu 

diplomele și adeverințele. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL INTERJUDEȚEAN  ,, SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS’’ 

FAZA  I – LOCALĂ – 12 APRILIE 2022 

 

 

Secțiunea 1.   Prezentari Power Point  

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC / CADRELOR DIDACTICE:  

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

ŞCOALA/GRĂDINIȚA.................................................................................................... 

SPECIALITATEA.............................................................................................................  

 TELEFON:....................................................................................................................... . 

 EMAIL............................................................................................................................... 

TITLUL LUCRĂRII ......................................................................................................  

Participare:  ONLINE / INDIRECTĂ  

 

Secţiunea 2 – Compoziţii artistico-plastice (desen, pictură) 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC / CADRELOR DIDACTICE:  

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

ŞCOALA/GRĂDINIȚA.................................................................................................... 

SPECIALITATEA............................................................................................................ .  

 TELEFON:........................................................................................................................ 

 EMAIL................................................................................................................ ............... 

TITLUL LUCRĂRII ......................................................................................................  

Participare:  ONLINE / INDIRECTĂ  

                                                     

  

Secţiunea 3- Colaj,  Postere și sloganuri 

Nume  şi prenume cadru didactic participant: ................................................................  

Unitatea şcolară:...................................................................................................................  

Adresa  .................................................................................................................................  

Telefon.................................... / E-mail................................................................................  

Specialitatea: ____________________Grupa/Clasa _________________         

 

 Colaj  

Nr. 

crt.  

Numele şi prenumele 

copilului / elevului  

Grupa / 

clasa  

Titlul lucrării  Cadrul didactic îndrumător  

1.          

2.          

  



  Postere și sloganuri 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

copilului / elevului  

Grupa  

/ clasa  

Titlul lucrării  Mijloc de 

realizare  

Cadrul didactic 

îndrumător  

1.            

2.            

   

                                                                                                SEMNĂTURA  CADRULUI  DIDACTIC:                            

                                                      

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL INTERJUDEȚEAN,, SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS’’ 

FAZA A- II-A - JUDEȚEANĂ 

18 MAI 2022 

Secțiunea 1.   Prezentari Power Point  

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC / CADRELOR DIDACTICE:  

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

ŞCOALA/GRĂDINIȚA.................................................................................................... 

SPECIALITATEA............................................................................................................ .  

 TELEFON:........................................................................................................................ 

 EMAIL................................................................................................................ ............... 

TITLUL LUCRĂRII ......................................................................................................  

Participare:  ONLINE / INDIRECTĂ  

 

Secţiunea 2 – Compoziţii artistico-plastice (desen, pictură) 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC / CADRELOR DIDACTICE:  

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

ŞCOALA/GRĂDINIȚA.................................................................................................... 

SPECIALITATEA.............................................................................................................  

 TELEFON:....................................................................................................................... . 

 EMAIL............................................................................................................................... 

TITLUL LUCRĂRII ......................................................................................................  

Participare:  ONLINE / INDIRECTĂ  

                                                     

  

Secţiunea 3- Colaj,  Postere și sloganuri 

Nume  şi prenume cadru didactic participant: ................................................................  

Unitatea şcolară:...................................................................................................................  

Adresa  .................................................................................................................................  

Telefon.................................... / E-mail................................................................................  

Specialitatea: ____________________Grupa/Clasa _________________         

 

 Colaj  

Nr. 

crt.  

Numele şi prenumele 

copilului / elevului  

Grupa / 

clasa  

Titlul lucrării  Cadrul didactic îndrumător  

1.          

2.          

  



  Postere și sloganuri 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

copilului / elevului  

Grupa  

/ clasa  

Titlul lucrării  Mijloc de 

realizare  

Cadrul didactic 

îndrumător  

1.            

2.            

   

                                                                                                SEMNĂTURA  CADRULUI  DIDACTIC:                            

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ,, SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS’’ 

FAZA A- III-A – INTERJUDEȚEANĂ 

22 MAI- 2022 

Secțiunea 1.   Prezentari Power Point  

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC / CADRELOR DIDACTICE:  

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

ŞCOALA/GRĂDINIȚA.................................................................................................... 

SPECIALITATEA.............................................................................................................  

 TELEFON:....................................................................................................................... . 

 EMAIL............................................................................................................................... 

TITLUL LUCRĂRII ......................................................................................................  

Participare:  ONLINE / INDIRECTĂ  

 

Secţiunea 2 – Compoziţii artistico-plastice (desen, pictură) 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC / CADRELOR DIDACTICE:  

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

ŞCOALA/GRĂDINIȚA.................................................................................................... 

SPECIALITATEA............................................................................................................ .  

 TELEFON:........................................................................................................................ 

 EMAIL................................................................................................................ ............... 

TITLUL LUCRĂRII ......................................................................................................  

Participare:  ONLINE / INDIRECTĂ  

                                                     

  

Secţiunea 3- Colaj,  Postere și sloganuri 

Nume  şi prenume cadru didactic participant: ................................................................  

Unitatea şcolară:...................................................................................................................  

Adresa  .................................................................................................................................  

Telefon.................................... / E-mail................................................................................  

Specialitatea: ____________________Grupa/Clasa _________________         

 Colaj  

Nr. 

crt.  

Numele şi prenumele 

copilului / elevului  

Grupa / 

clasa  

Titlul lucrării  Cadrul didactic îndrumător  

1.          

2.          

  



  Postere și sloganuri 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

copilului / elevului  

Grupa  

/ clasa  

Titlul lucrării  Mijloc de 

realizare  

Cadrul didactic 

îndrumător  

1.            

2.            

   

                                                                                                SEMNĂTURA  CADRULUI  DIDACTIC:                            
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