


       

 

ECHIPA DE ORGANIZARE: 

 Director, Guţu Mihaela 

 Prof. Cocuz Angela 

 Prof. Hristea Claudia 

 Educ. Turculeţ Marilena 

 Educ. Cotea Daniela 

 Educ. Diaconu Viorica 

 Prof. Popa Felicia 

 Educ. Păduraru Aurelia 

 Prof. Calancea Alina 

 Prof. Berica Ecaterina 

 Prof. Vâlcu Nina 

 Prof. Tomulescu Florentina 

 Prof. Bîlea Olguṭ a 

 Prof. Badiu Mirela 

 Prof. Fuştei Diana 

 

 COLABORATORI: 

 Prof. Popa Cristinel – director CCD Vaslui 

 Prof.Talaşman Elena– reprezentant CCD Vaslui-zona Huşi 

 Prof. Căprariu Carmen – director Clubul Elevilor Huşi 

 Prof.Tudose Alina- director Biblioteca municipală „Mihai Ralea” Huşi 

 Alexa Cătălina-director Casa de Cultură,,Al. Giugaru’’ Huşi 

  

PARTENERI: 

1.  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

2.  CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI 

3. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUŞI 

4. CLUBUL ELEVILOR 

5. GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 1, HUŞI 

6. GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 10, HUŞI 

7. GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 13, HUŞI 

8. GRĂDINIŢA CU P.N.NR, 6 HUŞI 

9. GRĂDINIŢA CU P.N. BUNEŞTI AVEREŞTI 

10. GRĂDINIŢA CU P.N. DELENI 

11. GRĂDINIŢA CU P.N. VETRIŞOAIA 

12. GRĂDINIȚA  CU P.P. NR. 39 BRĂILA jud. BRĂILA 

13. GRĂDINIȚA  CU P.P. NR. 15 VASLUI 

14. GRĂDINIȚA  CU P.P. NR. 47  BRĂILA jud.BRĂILA 

15. GRĂDINIȚA CU P.P. ,,MOTANUL ÎNCĂLṬAT’’  GALAȚ I 

16. GRĂDINIȚA  CU P.N. „ORIZONT”  RȂMNICU SĂRAT jud. BUZĂU 

17. GRĂDINIȚA CU P.P. NR.4  MĂCIN jud.TULCEA 



18. GRĂDINṬA CU P.N MOGOŞEŞTI, jud. IAŞI 

19. CASA DE CULTURĂ „AL. GIUGARU” HUŞI 

20. BIBLIOTECA „MIHAI RALEA” HUŞI 

21. SPONSORI 

22. MASS – MEDIA 

ARGUMENT 
 

Concursul „Copiii au talent” s-a născut din dorinţa de a evidenţia capacităţile creatoare 

şi talentul preşcolarilor dar  şi al cadrelor didactice de a descoperi şi cultiva toate aceste 

aptituduni.Fiind la a-V-a ediț ie, putem afirma clar că are un impact deosebit asupra tuturor 

grupurilor ț intă deoarece vine ȋ n ȋ ntȃ mpinarea dorinț ei de afirmare publică a talentului 

preşcolarilor, de manifestare a ȋ ntregului potenț ial artistic, estetic-creativ şi psihomotric ȋ ntr-

un cadru deschis şi fair-play. 

Proiectul porneşte de la convingerea că în fiecare copil există valori  şi  talente înăscute 

ori dobândite prin studiu, muncă şi exerciţiu, talente ce trebuiesc respectate şi întreţinute de către 

cei din jur, valorificate prin forme de manifestare artistice deosebite, care  pot fi scoase  la 

lumină şi apreciate just. 

         Respectând particularităţile de vârstă ale copiilor, dorim să creăm o relevantă campanie a 

valorii, a promovării şi dezvoltării talentelor copiilor noştri, să fim iniţiatorii unei competiţii 

despre valoare şi identitate locală, toate acestea concurând la o imagine de sine pozitivă a 

preşcolarilor şi a grădiniț ei ca instituț ie de ȋ nvăț ămȃ nt. 

 

 

SCOPUL CONCURSULUI : Descoperirea copiilor cu potenţial artistic, valorificarea creaţiilor  

artistice  adecvate  vârstei, amplificarea activitatilor artistice la nivelul învăţământului  preşcolar 

şi a comunităţii locale.  

  

 

OBIECTIVE :  

 să stârnească interesul copiilor pentru cântec; 

 să stimuleze creativitatea copiilor, prin interpretarea originală; 

 să descopere talente încă de la vârstele mici, pentru dezvoltarea lor ulterioară ; 

 să dezvolte spiritul competitiv în rândul prescolarilor şi al cadrelor didactice; 

 să promoveze schimbul de experienţă între unităţile de învăţământ. 

 

DOMENIUL  ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL 
Domeniul: cultural  artistic-  muzică 

 

TIPUL PROIECTULUI: REGIONAL 
 

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii, educatoarele şi parinţii copiilor implicaț i ȋ n proiect. 

 

CALENDARUL   CONCURSULUI:  

                                        FAZA LOCALĂ-   1-31 MARTIE 2018 

                                        FAZA JUDEȚEANĂ-  17 MAI 2018 



                                        FAZA REGIONALĂ-  14 IUNIE 2018 

 

 

REGULAMENT CONCURS 
 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:  
   Se pot înscrie copii din învăţământul preşcolar pe baza unei fişe de înscriere (vezi anexa 1) 

care se va  transmite la unitatea organizatoare până la data de : 

1- MARTIE 2018 - pentru faza locală (anexa1). 

15-MAI 2018 - pentru faza judeţeană (anexa 1) 

            8 -IUNIE 2018   - pentru faza regional (anexa 1) 

Faza locală se va desfăşura la nivelul fiecărei grădiniț e participante. Fiecare grupă se 

poate înscrie cu cel mult 3 solişti /formaț ii. Fişa de înscriere(anexa 1) se trimite personal sau 

prin e-mail la coordonatorul stabilit la nivelul fiecărei unităț i. 

La faza județ eană se pot ȋ nscrie numai cȃ ştigătorii premiilor I de la faza locală pe 

secț iuni şi grupe de vȃ rstă. Fişa de ȋ nscriere (anexa 1) se trimite la coordonatorul fiecărui 

județ  conform calendarului din prezentul regulament. 

 La faza regională au drept de participare cȃ ştigătorii premiilor I, pe secț iuni şi grupe de 

vȃ rstă, de la faza județ eană. Fişa de ȋ nscriere (anexa 1) se va trimite coordonatorilor 

concursului,de la Grădiniț a cu P.P. nr. 12 Huşi, ȋ mpreună cu CD-ul care conț ine 

ȋ nregistrarea audio/ video a fiecărui  număr cȃ ştigător de la faza județ eană. 

   

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

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE 
 

 

OBLIGAŢII ORGANIZATORI : 

 

 asigurarea spaţiului necesar desfăşurării concursului; 

  asigurarea aparaturii electronice şi a spaţiului necesar jurizării; 

 convocarea unui juriu format din cadre didactice cu experienț ă ȋ n domeniu; 

  elaborarea fişei de jurizare pentru fiecare fază a concursului; 

 elaborarea diplomelor şi a adeverinţelor  conform modelului aprobat; 

 

OBLIGAŢII PARTICIPANŢI : 

 

 respectarea regulamentului de participare; 

 acordul de parteneriat, unul pentru fiecare grădiniţă participantă, în dublu exemplar 

(Anexa 2), semnat de director şi ştampilat, va fi completat şi trimis unităț ii 

coordonatoare. Se va opri un exemplar la unitatea organizatoare, iar celălalt va fi returnat 

odată cu diplomele şi adeverinţele. 

 

SECŢIUNILE ŞI GENURILE ABORDATE ÎN CADRUL  CONCURSULUI  

 



  Secţiunea I            – artă vocală : solist vocal ; 

             Secţiunea a II-a    – artă  vocală:formaț ii/ grupuri vocale; 

 

MEDIATIZARE:  

 Revista  grǎdiniţei “Deschideţi porţile copilăriei”, presa locală;Reviste ale grădiniț elor 

partenere; 

 Promovarea concursului şi publicarea rezultatelor pe site-urile grădiniţelor şi pe site-ul  

ISJ Vaslui; 

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

ştiinţifice. 

 

DISEMINARE: 

 Prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice. 

 Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, preşcolarilor, părinţilor, 

comunităţii locale; 

 Realizarea unui DVD si a unui album foto cu  fotografii  din cadrul concursului; 

. 

COMISIA DE JURIZARE :  

Faza locală : educatoare cu experienț ă care nu au copii  ȋ n concurs, din fiecare unitate 

parteneră. 

Faza județ eană : 

- pentru județ ul Vaslui 

 Prof. Popescu Zoica – inspector  educaṭ ie timpurie – preşedinte 

 Prof.Talaşman.Elena - metodist ,reprezentant CCD Vaslui, în teritoriu ; 

 Prof. Onia Relu- prof. de muzică Clubul Elevilor Huşi 

 Prof. Guṭ u Mihaela- director Grădiniț a cu P.P. nr. 12 Husi 

-   pentru județ ele partenere  juriul  se va stabili de către organizatorii pe județ ul respectiv. 

Faza regională: juriul  va fi format din profesori de muzică iar jurizarea se va face la unitatea 

coordonatoare, respectiv Grădiniṭ a cu P.P. nr. 12 Huşi.. 

 

CRITERII DE JURIZARE: 

Se vor acorda:1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 2 menț iuni, pentru fiecare secț iune 

(solişti/ formaț ii) şi fiecare grupă de vȃ rstă (mică, mijlocie, mare), la fiecare fază a concursului 

(locală, județ eană,regională).  

 

PERSOANE DE CONTACT: 

 

 COCUZ ANGELA-gelik25@yahoo.com; telefon: 0748350672 

 HRISTEA CLAUDIA- stef_clau94@yahoo.com; telefon: 0769612934 

 

Director,                                                          Coordonatori proiect 

Guṭ u Mihaela                                                  Prof. Cocuz Angela 

                                                                          Prof. Hristea Claudia 

 

 

mailto:gelik25@yahoo.com;%20telefon
mailto:stef_clau94@yahoo.com


 

 

 

 

ANEXA 1 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

FAZA LOCALĂ/ JUDEȚEANĂ / REGIONALĂ 

 

Concurs ”Copiii au talent”– Ediţia a-V-a, 2018 

 

Grădiniț a................................................................................................. 

 

Nume şi prenume  îndrumător................................................................................. 

 

Telefon / e-mail.................................................................................................. 

   

Localitatea/Județ ul……………………………………………………………….. 

 

 Numele şi prenumele solistului / formatiei..................................... 

 

Secţiunea .......................................................................................................... 

 

Grupa de vârstă................................................................................................. 

 

Denumirea piesei.................................................................................................. 

 

Timp maxim de evoluţie................................................................................. 

 

 

Semnătura îndrumători,……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA 2 

 

 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN                      INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN VASLUI                                                                               ______________ 

GRĂDINIŢA CU P. P. NR. 12                                            GRĂDINIŢA_________________                                                

 Loc. Huşi, Jud. Vaslui                                                         Loc. ___________Jud. 

STR. I. L. CARAGIALE NR. 4                                           Str. __________ 

TEL. / FAX: 0235480328                                                     TEL. / FAX:____________________ 

NR. 674/ 26 .10. 2017                                                            NR._______ /__________________ 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

Încheiat la data de 26.10. 2018 între partenerii: 

 

*Grădiniţa cu P. P. NR. 12, Huşi 
Cu sediul în Huşi, Str.I. L. CARAGIALE NR. 4, telefon – 0235/481 328 ,reprezentată de 

Director, Guṭ u Mihaela şi coordonatorii proiectului: prof.Cocuz Angela şi prof. Hristea 

Claudia. 

 

şi Grădiniţa............................................................................................................. reprezentată  de 

Director,………………………………………şi cadrele didactice: ……………………………… 

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

 

OBIECTUL prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi 

responsabilităţile partenerilor în cadrul Proiectului de  parteneriat educaţional regional în anul 

şcolar 2017- 2018, cu titlul ”Copiii au talent”, coordonatori: prof. Cocuz Angela şi prof. 

Hristea Claudia. 

 

ARTICOLUL 1 

 

A.Rolul şi responsabilităţile GRĂDINIŢEI CU P.P NR. 12, HUŞI: 

 

-transmite unităţilor partenere calendarul activităţilor, prin coordonatorul  proiectului: 

 

1.Crearea echipei de proiect- lansarea proiectului: “Să ne organizăm!” octombrie-noiembrie 

2017; 

2.Concurs “Copiii au talent” –faza locală: februarie 2018 

3.Concurs “Copiii au talent” – faza judeţeană: aprilie 2018 

4. Concurs “Copiii au talent” – faza regionala: mai 2018 

5.”Premiem căutătorii de talente”-diseminare proiect: 4 iunie 2018 

 



-transmite on-line documentaţia proiectului aprobat; 

-acordă diplome preşcolarilor şi cadrelor didactice implicate în derularea activităţilor de proiect, 

la toate fazele concursului; 

-emite şi transmite organizatorilor model de diplomă şi de adeverinţă pentru fazele locală şi 

judeţeană  (organizatorilor pe unităţi şi pe judeţe) 

-acordă diplome, adeverinţe de participare, cadrelor didactice şi preşcolarilor participanṭ i la faza 

regională; 

 

-acordă diplome, adeverinţe de participare, cadrelor didactice  implicate direct în acţiunile  de  

proiect; 

-realizează Raportul final al proiectului şi portofoliul electronic al activităţilor; 

-monitorizează, evaluează şi diseminează rezultatele proiectului regional şi a exemplelor de bună 

practică. 

 

B. Rolul şi responsabilităţile GRĂDINIŢEI ………................................................................ 

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

-transmite acordul de parteneriat semnat şi ştampilat; 

-popularizează proiectul în unitatea parteneră; 

-asigură buna desfăşurare a acţiunilor din proiect conform calendarului; 

-trimite materialele propuse în proiect în format electronic sau prin poştă; 

-acordă diplome preşcolarilor şi cadrelor didactice participante la faza locală şi judeţeană. 

 

ARTICOLUL 2. 

 

Durata parteneriatului: Prezentul protocol de colaborare este valabil de la : 26. 10. 2017 până  la 

30. 06. 2018, data finalizării proiectului. 

 

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. 

 

 

Unitatea coordonatoare:                                                             Unitatea parteneră: 

 

Grădiniţa cu P. P. Nr. 12, Huşi                                               Grădiniţa........................ 

Huşi, jud. Vaslui   

 

 

Director,                                                                                    Director, 

Guṭ u Mihaela 

 

 

 



 


