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REGULAMENT 

CONCURS SPORTIV, 

2259 CAER 3016 / 09.01.2019 
,,ARATĂ CĂ-ŢI PASĂ DE SĂNĂTATEA TA” 

(FAZA LOCALĂ,  JUDEŢEANĂ, REGIONALĂ) 

EDIŢIA a-VI-a 

2018-2019 

 

 

ORGANIZATORI:GRĂDINIŢA DE COPII CU PROGRAM  PRELUNGIT NR. 12 HUSI  

 

COORDONATORII CONCURSULUI:     

Prof. Popescu Zoica – Inspector pentru Educaţie Timpurie 

Prof. Guţu Mihaela  

Prof. Patraşcu Luiza 

 

ORGANIZATORI: 

1. GRĂDINIŢA CU P. N. NR. 1 MOLDOVA SULITA, jud. SUCEAVA 

 2. GRĂDINIŢA CU P. P. NR. . 47 BRĂILA 

 3. GRĂDINIŢA CU P. P. NR. ,,Dumbrava Minunata,,    BACĂU 

 4. GRĂDINIŢA CU P. N,,ORIZONT,, Râmnicu Sărat, jud. BUZĂU 

 5. GRĂDINIŢA CU P. P. NR. 4 IASI 

 6. GRĂDINIŢA CU P. P .Nr. 3, Loc.Vaslui, jud.VASLUI 

 7. GRĂDINIŢA CU P. P . OTELU ROSU, jud. CARAS SEVERIN 

 8. GRĂDINIŢA CU P. P. ,,NOROCEL,,Negreşti,  jud. VASLUI 

 9. GRĂDINIŢA CU P. P. NR. 12 HUSI 

 

PARTENERI: 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUŞI  

BIBLIOTECA,,MIHAI RALEA,, HUSI 

ASOCIATIA CLUB SPORTIV MUNICIPAL HUSI 

MASS – MEDIA 

 

COLABORATORI:    

Prof. Berica Ecaterina-director Grădiniţa cu P.P. nr.1 Huşi 

Prof. Calancea Alina-director Grădiniţa cu P.P. nr.10 Huşi 

Prof. Tudose Alina Cipriana – director Biblioteca Mun.,,Mihai Ralea,, Huşi             

Prof. Pascal Liliana - responsabil Cerc pedagogic Nr. 2Huşi 

Preşedinte– Cehan Mihai- Asociaţia“CLUB SPORTIV MUNICIPAL HUSI”  

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI : 12. 03. 2019 - 07 IUNIE 2019 
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ARGUMENT 

       Întrucât generaţiile de astăzi trăiesc într-o lume a calculatoarelor, roboţilor şi a filmelor SF, activităţi 

statice într-un mediu închis, fără a mai lua contact cu natura, copiii devin obezi şi nu ştiu să comunice şi 

să socializeze între ei.Observând modalitatea  de deplasare a copiilor doar în mijloace de transport, ne 

propunem  să  reamintim că este foarte important, că este aproape vital să acţionăm optim în favoarea 

copilului învăţându-l să iubească mişcarea . 

Urmărim prin intermediul acestui concurs să dezvoltăm capacităţile de comunicare şi interrelaţionare 

între copii, promovarea unor metode şi tehnici noi de lucru  cu copiii şi conştientizarea părinţilor cu 

privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor pentru perspectiva de prietenie, colegialitate, 

comunicare în relaţia cu persoanele din jurul lor, cât şi din punct de vedere al sănătăţii propriilor lor 

copii. 

Mişcarea desfasurată in mod organizat si sistematic contribuie in mare masura la cresterea si 

dezvoltarea normala a prescolarilor,a scheletului copilului si a sistemului sau muscular, se imbunatateste 

asimilarea hranei, se intensifica metabolismul, organelor interne. 

      Făcând regulat mişcare corespunzator  varstei, copiii isi perfectioneaza o serie de deprinderi motrice 

necesare in viata ca: mersul, alergarea, saritura, echilibrul, tararea, catararea, aruncarea si prinderea; isi 

formeaza o tinuta corecta a corpului in toate pozitiile (stand, sezand, in mers etc.). aceste  mişcări  

contribuie in mare masura  la formarea calitatilor pozitive de vointa si caracter. 

Prin intermediul acestui concurs încercăm să deschidem o poartă spre un tărâm mirific, de joc, de 

muncă, sănătate fizică , psihică şi cognitivă, a corpului, a minţii şi a sufletului fiecărui copil. 

SCOPUL CONCURSULUI : Descoperirea copiilor cu potenţial sportiv,  

stimularea competiţiei preşcolarilor pentru a desfăşura activităţi de mişcare şi practicarea unei ramuri de  

sport conform particularităţilor de creştere şi dezvoltare;  

OBIECTIVELE CONCURSULUI 

O1.  Stimularea creativităţii şi a potenţialului sportiv la copiii preşcolari 

O2. Organizarea de competiţii cu preşcolarii din unităţile partenere  în vederea valorificării 

aptitudinilor  sportive  

   O3.  Conştientizarea părinţilor si a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu privire la rolul 

sportului  în formarea şi dezvoltarea armonioasă a  propriilor copii  

DOMENII  ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ  CONCURSUL 

 Domeniul sportiv (inclusiv majorete şi gimnastică aerobică)  

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii, educatoarele şi parinţii copiilor din unităţile partenere 

DATA CONCURSULUI:  

CONDIŢII DE PARTICIPARE:  

Se pot înscrie cadre didactice din învăţământul preşcolar pe baza unei fişe de înscriere (vezi anexa1) 

transmise la unitatea organizatoare până la data fiecărei faze :  

1. FAZA LOCALĂ 

APRILIE  2019 

Concursul de adresează preşcolarilor      

 Termenul de înscriere a copiilor:  11. 03. 2019 - 29 03. 2019 

 Organizarea concursului :   18APRILIE  2019 

 Jurizarea concurenţilor:  18 APRILIE  2019 
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2. FAZA JUDEŢEANĂ ( STADIONUL MUNICIPAL HUŞI) 

MAI  2019 

Concursul de adresează preşcolarilor care au obţinut locurile I, II, III, la faza locală. 

      

   Termenul de înscriere a copiilor:  06. 05. 2019 – 24. 05. 2019 

   Organizarea concursului : 28 MAI 2019 

   Jurizarea concurenţilor:    28 MAI 2019 

 

3. FAZA REGIONALĂ 

  IUNIE 2019 

Concursul de adresează preşcolarilor care au obţinut locul  I  la faza judeţeană.  

   Termenul de înscriere a copiilor:  29.05.2019 – 03.06. 2019 

   Organizarea concursului   07 IUNIE 2019 

   Jurizarea concurenţilor:     07  IUNIE 2019 

Fiecare grădiniţă   pot înscrie toti concurenţi cu locurile I. Încrierile se fac prin telefon sau e-mail 

pe coordonatele de mai jos:  

gutumihaela69@yahoo.com; telefon :0765231475 

lulu_ed008@yahoo.com; telefon: 0760276983 

 

BENEFICIARI : copii preşcolari, părinţi, cadre didactice, comunitatea locală.  

OBLIGAŢII ORGANIZATORI : 

 asigurarea unei organizări optime a concursului ; 

  asigurarea spaţiului necesar desfăşurării concursului; 

  asigurarea aparaturii electronice şi a spaţiului necesar jurizării; 

  elaborarea fişei de jurizare pentru fiecare secţiune inclusă în concurs; 

 elaborarea diplomelor şi a adeverinţelor ; 

 

OBLIGAŢII PARTICIPANŢI : 

 respectarea regulamentul de participare; 

 acordul de parteneriat, unul pentru fiecare grădiniţă participantă, în dublu exemplar (Anexa 2), va fi 

completat şi trimis odată cu fişa de înscriere. Parteneriatele trebuie semnate de director şi ştampilate. Se 

va opri un exemplar la unitatea organizatoare, iar celălalt va fi returnat odată cu diplomele şi 

adeverinţele. 

 

CRITERII DE EVALUARE CROSS 

 - Participare concurs  ( oficiu) -10 p 

-  Ţinuta vestimentară sportivă - 20p 

- Poziţii fundamentale ale corpului şi segmentelor sale – prin executarea diferitelor  

mişcări, prin poziţiile iniţiale şi finale ale execuţie diferitelor procedee tehnice; -20 p 

- Pregătirea fizică: 

   Viteză                         50 p 

– de reacţie şi execuţie 

• la stimuli vizuali;  

• la stimuli auditivi;  

• a unei acţiuni motrice în grup;  

– de deplasare 

• pe direcţie liniară;  

 

 

 

 

mailto:gutumihaela69@yahoo.com
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CRITERII DE EVALUARE MERS PE BICICLETĂ  

- Participare concurs  ( oficiu) -10 p 

- Ţinuta vestimentară sportivă - 20p 

-Capacităţi coordinative (îndemânarea)- 40 p 

• coordonarea brat – picioare – trunchi;  

• orientare spaţio-temporală în raport cu coechipierii şi adversarii;  

• diferenţierea  obiectelor sportive   

• adoptarea unor poziţii echilibrate şi menţinerea echilibrului în timpul  

deplasărilor;  

- Viteză                         30 p 

– de reacţie şi execuţie 

CRITERII DE EVALUARE DANS CU MAJORETE/ GIMNASTICĂ AEROBICĂ 

- Participare concurs  ( oficiu) -10 p 

- Ţinuta vestimentară sportivă - 20p 

-Capacităţi coordinative (îndemânarea)- 40 p 

• coordonarea brat – picioare – trunchi;  

• orientare spaţio-temporală în raport cu coechipierii ;  

• diferenţierea  obiectelor sportive   

• adoptarea unor poziţii echilibrate şi menţinerea echilibrului în timpul mişcărilor de dans;  

- Sincronizare                      30 p 

– Coregrafie 

Comportamente: 

1. sa nu alerge cu gura deschisa; 

2. sa inspire pe nas si sa expire pe gura; 

3. sa recurga la exercitii de respiratie dupa o perioada de efort prelungit. 

Organizare:   Se traseaza pe sol o linie de plecare si una de sosire la o distanta de 25 m.     

Copiii se aseaza in linie in numar de patru, sex şi nivele de vârstă La comanda instructorului sportiv, toţi 

participanţii din fiecare subgrupă se aşează la linia de plecare pentru a prelua comanda"START!",: 

        Alergare liniară 

        Viteză 

        Mers pe bicicletă liniar 

        Dans de majorete-gimnastică aerobică 

 

COMISIA DE JURIZARE: 
Prof. Zoica Popescu - Inspector pentru Educaţie Timpurie in cadrul  I.S.J. Vaslui– preşedinte 

Educ.Pascal Liliana, metodist ISJ Vaslui 

Prof. Calancea  Alina, Director Grădiniţa. cu P.P. nr. 10 Huşi 

Prof. Berica Ecaterina,  Director Grădiniţa. cu P.P. nr. 1 Huşi 

Prof. Tudose Alina Cipriana – director Biblioteca Mun.,,Mihai Ralea,, Huşi             

Preşedinte. Cehan Mihai - Asociaţia“CLUB SPORTIV MUNICIPAL HUSI”  

 

MEDIATIZARE:  

 Revista  grǎdiniţei “Deschideţi porţile copilăriei”,  

 Ziarul,, Bună ziua Vaslui,, Ziarul ,, Vremea Nouă,, Huşi pe Surse,,-presa locală  

 Promovarea concursului şi publicarea rezultatelor pe site-ul grădiniţei şi pe site-ul  ISJ 

Vaslui; 

 Mediatizarea concursului în reviste de specialitate, simpozioane, sesiuni de comunicări 

ştiinţifice. 
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Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 12 Huşi                          Grădiniţa 

Loc. Huşi                                                                                     Loc.                    ,Jud.                          

Str.I. L. Caragiale nr. 4                                                             Str.   

Jud. Vaslui                                                                                  TEL/FAX   

E-mail: gradinita12_husi@yahoo.com                                     e-mail                                            

Nr.        /  22. 10. 2018                                                                Nr. ...... /................................. 

 

Protocol de colaborare 
 

încheiat la data de:  22.10. 2018 
 

între partenerii : 
 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 12 Huşi Strada I. L. Caragiale nr. 4, Huşi, judeţul Vaslui,tel 

0235480328/0235480703, e-mail gradinita12_husi@yahoo.com, instituţie reprezentată de  

Director, prof. Mihaela Guţu, coordonatori Gutu Mihaela,  Prof. Patrascu Luiza 

 

şi 

 

 

    Grădiniţa                                             Strada       nr.    ,            , judeţul        ,tel                  , e-

mail       ,       instituţie reprezentată de  

Director, prof. Mihaela Guţu, coordonatori Gutu Mihaela,  Prof. Patrascu Luiza 

     

                        

 Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităţilor 

partenerilor în cadrul Proiectului educaţional sportiv, cu titlul  

 ,,DESCHIDEŢI PORŢILE COPILĂRIEI’’ 

 

Articolul 1  
 

A.Rolul si responsabilităţile Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 12 Huşi să trimită 

grădiniţelor participante calendarul evenimentelor; 

 

 să coordoneze activităţile de grup în buna lor desfăşurare; 

 să acorde diplome participanţilor, adeverinţe cadrelor didactice implicate în proiect; 

 să realizeze un portofoliu electronic al proiectului care să fie expus pe site-uri web de 

colaborare on-line (blog-uri, wiki-uri etc); 

 să menţină legătura cu copiii, părinţii, cadrele didactice  implicate în proiect; 

 să dezvolte competenţe de responsabilitate socială, capacitate de colaborare, comunicare, 

adaptare, creativitate şi curiozitate intelectuală, gândire critică, abilităţi media, 

identificare-formulare-soluţionare a problemelor ivite în cadrul proiectului prin 

activităţile propuse. 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS SPORTIV REGIONAL, 

2259 CAER 3016 / 09.01.2019 

,,ARATĂ CĂ-ŢI PASĂ DE SĂNĂTATEA TA” 

(FAZA LOCALĂ) 

EDIŢIA a-VII-a 2018-2019 

 

 
Unitatea şcolară:  

 

Adresa unităţii şcolare:  

 

E-mail:  

 

Telefon fix / mobil 

 

Grupa:  

 

NR. 

CTR. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

CONCURENTULUI 
 NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CADRULUI 

ÎNDRUMĂTOR 

UNITATEA SECŢIUNEA 

( cross, 

bicicletă, 

gimnastică 

ritmică 

/aerobică) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Semnatura cadrului didactic 

 
       

 



 11 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS SPORTIV REGIONAL, 

2259 CAER 3016 / 09.01.2019 

,,ARATĂ CĂ-ŢI PASĂ DE SĂNĂTATEA TA” 

(FAZA JUDEŢEANĂ) 

EDIŢIA a-VII-a 2018-2019 

 

 
Unitatea şcolară:  

 

Adresa unităţii şcolare:  

 

E-mail:  

 

Telefon fix / mobil 

 

Grupa:  

 

NR. 

CTR. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

CONCURENTULUI 
 NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CADRULUI 

ÎNDRUMĂTOR 

UNITATEA SECŢIUNEA 

( cross, 

bicicletă, 

gimnastică 

ritmică 

/aerobică) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Semnatura cadrului didactic 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS SPORTIV REGIONAL, 

2259 CAER 3016 / 09.01.2019 

,,ARATĂ CĂ-ŢI PASĂ DE SĂNĂTATEA TA” 

(FAZA REGIONALĂ) 

EDIŢIA a-VII-a 2018-2019 

 

 
Unitatea şcolară:  

 

Adresa unităţii şcolare:  

 

E-mail:  

 

Telefon fix / mobil 

 

Grupa:  

 

NR. 

CTR. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

CONCURENTULUI 
 NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CADRULUI 

ÎNDRUMĂTOR 

UNITATEA SECŢIUNEA 

( cross, 

bicicletă, 

gimnastică 

ritmică 

/aerobică) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Semnatura cadrului didactic 

 
             


