
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTENERI: 

 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

 CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI 

 GRĂDINIŢE  

 ȘCOLI GIMNAZIALE 

ORGANIZATORI/COORDONATORI 

1. Inspectoratul Județean Vaslui 

Inspector școlar educație timpurie - prof. Bejan Cristina 

Inspector școlar activități extrașcolare – prof. Țicău George Alexandru 

 

2. Grădinița cu P.P. nr.11 Bârlad 

Prof.Druțu Adina 

Prof.Bleoju Geanina Alina 

Prof. Popa Cristina 

Prof. Sperilă Carmen 

 

3. Grădinița cu P.P. nr.5 Bârlad 

Prof.Chirilă Oana Denisa 

Prof. Marin Roxana 

 

4. Grădinița cu P.P. nr.8 Bârlad 

Prof. Radu Geanina Elena 

Prof. Șișcă Sorina 

 

5. Grădinița cu P.P. nr.2 Bârlad 

Prof. Chirilă Filoteia 

Prof. Slavu Cati 

 

6. Grădinița cu P.P. nr.9 Bârlad 

Prof. Obreja Nadia 

Educ. Ginghină Diana 

 

7. Grădinița cu P.P. nr.4 Bârlad 

Prof. Obreja Nuța 

 

8. Școala Gimnazială George Tutoveanu Bârlad 

Prof.înv.primar Stratulat Adina 

 

9.Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu Bârlad 

Prof.înv.primar Frangulea Mihaela 

 

10. Grădinița cu P.P. Otilia Cazimir, Galați, jud. Galați  

Prof.Boșneaga Luminița 

 

11. Grădinița cu P.P. Otilia Cazimir Baia Mare -Jud.Maramureș,   

Prof.Vlaica Mariana 

Prof. Chiș Anca 

 

12. Grădinița cu P.P. Riki-Priki  Reșița, Jud. Caraș-Severin-  

Prof.Lința Cristina,  

Prof. Șuștrean Diana,  

Prof. Manef Arthemice, 



 

13. Școala CSEI Victoria, Jud.Brașov 

Prof.Măgirescu Adriana Xenia ,  

Prof.Movilă Valentina 

 

13.Grădinița Lanurile, Com. Viziru, jud. Brăila 

Prof.Iacob Luminița 

 

15.Scoala Gimnazială Alexandra Nechita Vaslui 

Gradinita cu P.P. nr.19 Micuta Picasso Vaslui 

Prof. Câmpanu Lidia 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE: 
 

Prof. Balan Sabina 

Prof. Ungureanu Corina 

Prof. Tăbăcaru Mădălina 

Educ. Ciuciudau Doina 

Prof. Basoc Cătălina 

Prof. Tătaru Cristina 

Prof. Venin Angelica 

Educ. Dănilă Denisa 

Prof. Negru Paraschiva 

Prof.înv.primar Stratulat Adina 

Prof.înv.primar Frangulea Mihaela 

 

PERIOADA: 01.04- 02.06.2022 

COMISIA  DE  JURIZARE:  

Prof.  Bejan Cristina  - inspector  pentru învăţământul preşcolar 

Prof.  Țicău George Alexandru – inspector activități extrașcolare 

Prof.  Druțu Adina – director Grădiniţa cu P.P.Nr.11 Bârlad 

Prof.  Bleoju Geanina Alina - prof. înv. preşcolar Grădiniţa cu P.P.Nr.11 Bârlad 

 

ARGUMENT 

 

   Din fericire există pe lume COPILĂRIA. Este vârsta marilor superlative pe care le merită 

viața, vârsta celei mai pure sincerități, a celei mai depline libertăți, vârsta viselor fără graniță, 

vârsta care trăiește prin flori și se exprimă prin exclamații, vârsta în care toți suntem frumoși. 

     Copiii, cele mai gingaşe fiinţe de pe Terra, sunt izvor nesecat de căldură, bucurie, sunt 

viitorul omenirii.  

     Copilul şi copilăria au fost şi sunt surse de inspiraţie pentru poeţi, pictori, scriitori, muzicieni, 

coregrafi. Copiii de azi, de mâine trebuie lăsaţi să-şi exprime bucuria, să-şi pună în valoare 

potenţialul creativ şi să fie apreciaţi în conformitate cu ritmul propriu de dezvoltare. 

     Lumea copilăriei cu valorile sale oferă copiilor posibilităţi de a crea la nivel literar, plastic şi 

nu numai, lucruri minunate, unice care să le pună în valoare creativitatea.  

    Să încercăm să înţelegem această lume minunată, să le cunoaştem dorinţele, să-i lăsăm să-şi 

îndeplinească în mod plăcut şi util culoarea copilăriei prin intermediul limbajului  plastic. 

                               

 

 

 



SCOP: 

 afirmarea şi stimularea  potenţialului  creativ  al  preşcolarilor şi şcolarilor mici prin 

intermediul artelor plastice; 

 

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor; 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică; 

 Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru diverse; 

 

 

 

GRUP ŢINTĂ: 

 Preșcolari - grupa mică, mijlocie, mare şi școlari- clasa pregătitoare și clasa I din județul Vaslui 

și din țară și cadre didactice din învățământul preuniversitar. 

 

SECŢIUNI: 

 

Secţiunea  I  :   PICTURĂ /  DESEN 

Secţiunea  II :  COLAJ         

Secțiunea III :  SIMPOZION PENTRU CADRE DIDACTICE 

             

REGULAMENT 

DE ÎNSCRIERE,  PARTICIPARE,  DESFAŞURARE ŞI EVALUARE 

 
CAP.1 Cadrul general  

Art.1 Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare și desfășurare a Concursului 

Regional de creație plastică- ,,MINUNATA LUME A COPILĂRIEI” adresat tuturor preșcolarilor şi 

școlarilor -clasa pregătitoare și clasa I precum și cadrelor didactice care ii coordonează din unitățile de 

învățământ preuniversitar din toată țară.  

Art.2 Obiectivul central vizează afirmarea şi stimularea  potenţialului  creativ  al  preşcolarilor şi 

şcolarilor mici prin intermediul artelor plastice dar și promovarea creativităţii şi originalităţii în 

demersul didactic, precum și a imaginii unităților de invățământ implicate în proiect 

Art.3 Concursului Regional/Interjudețean de creație plastică- ,,MINUNATA LUME A 

COPILĂRIEI” promovează competitivitatea și valoarea, cultivă disponibilitățile artistice ale copiilor. 

Art.4 Concursului Regional/Interjudețean de creație plastică se desfășoară pe niveluri 

corespunzătoare- preșcolar, primar, fiecare cadru didactic putând participa cu 5 copii la faza locală și 2 

copii la faza județeană , interjudețeană/regională. 

 

CAP.2 Organizarea concursului 

Art.5 Concursul Regional/ Interjudețean de creație plastică- ,,MINUNATA LUME A 

COPILĂRIEI” este organizat de Grădiniţa cu P.P.Nr.11 Bârlad, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui, grădinițe și școli din județ  și din țară. 

Art.6 Concursul se adresează copiilor cu vârste intre 3-8 ani și se desfășoară pe următoerele trepte de 

școlarizare- 

a) preșcolari- grupa mică, mijlocie, mare 

b) elevi ciclul primar- clasa pregătitoare, clasa I 

Pentru fiecare nivel se va acorda premiul I, premiul II, premiul III și mențiuni. 

Art.7 Comisiile de organizare și evaluare a concursului sunt constituite și funcționează conform 

prevederilor Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare 

-OMECTS nr.3035/2012 

Art.8 Data desfășurării se stabilește anual de către unitatea de învățământ organizatoare. 



 

 

 

CAP.3 Înscrierea la concurs 

Art.9 Pot fi înscriși la concurs preșcolari- grupa mică, mijlocie, mare și elevi ciclul primar- clasa 

pregătitoare, clasa I din unități de învățământ preuniversitar de stat sau particulare din toată țara. 

Art.10 Nu se percepe taxa de înscriere pentru acest concurs. 

 

CAP.4  

Desfășurarea concursului regional/interjudețean 
     

Concursul are trei faze:  

faza I (locală) , faza a II-a (judeţeană)și faza a III a (regională/interjudețeană)  

 

1. Faza I (locală)  20 aprilie 2022 – se organizează la nivelul fiecărei unități de învățământ 

preșcolare/școlare  și se  înscriu maxim 5 copii pentru fiecare cadru didactic. 

     Cadrele didactice pot solicita modelul de diplomă, pentru această fază, la coordonatorul 

concursului: prof. Bleoju Geanina Alina (0774675223) -bleoju.geanina@yahoo.com 

     Grădiniţele partenere vor elabora regulamentul de desfăşurare a concursului pentru faza 

locală şi vor desemna comisia de jurizare a lucrărilor. 

 

2.Faza a II-a (judeţeană) –  25 mai  2022 - participă preșcolarii și școlarii din judeţul Vaslui și din 

țară care au obținut premiile I,II,II,M  la faza locală a concursului- 2 copii din fiecare unitate parteneră. 

Această fază se desfășoară la Grădiniţa cu P.P.Nr.11 Bârlad. 

 

3. Faza a III-a (interjudețeană/regională) –  2 iunie  2022- participă lucrările premiate cu premiul 

I,II,III la faza județeană și se desfășoară la Grădiniţa cu P.P.Nr.11 Bârlad. 

 

  Compoziţiile plastice vor fi realizate în orice tehnică, pe hârtie format A4, respectând tema 

concursului, regăsindu-se în etichetă următoarele date:  

Titlul lucrării:  

Numele şi prenumele copilului/elevului:  

Grupa/Clasa:  

Grădiniţa/Şcoala:  

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: 

Localitatea:                            

Judeţul:  

    Împreună cu lucrările se va trimite pe email bleoju.geanina@yahoo.com: acordul de parteneriat 

semnat și ștampilat, fişa de înscriere pentru fiecare cadru didactic (Anexa 1). 

    Un cadru didactic poate participa cu cel mult 2 lucrări. Nu se admit lucrări realizate de cadre 

didactice.  

     Lucrările vor fi trimise până la data de 20 mai 2022 (faza județeană) pe adresa de email 

bleoju.geanina@yahoo.com. 

 

Desfășurarea simpozionului regional/interjudețean 

 

Înscrierea participanţilor/ Primirea materialelor: 20 aprilie - 15 mai 2022 
 

    Participanţii se vor înscrie la această activitate prin completarea unei fişe de înscriere (Anexa 2). 

Vor  trimite fişa de înscriere însoţită de materialul ce va fi prezentat la adresele de e-mail: 

 bleoju.geanina@yahoo.com 

 cristinikacata@yahoo.com 

mailto:bleoju.geanina@yahoo.com
mailto:cristinikacata@yahoo.com


 

    Simpozionul va cuprinde două secţiuni: 
 

1. Referate şi comunicări ştiinţifice care să vizeze tema simpozionului. 

2. Exemple de bună practică - proiecte didactice, proiecte educaţionale, proiecte pentru 

opţionale, modalități de organizare a timpului liber al copilului, activități extracurriculare, 

proiecte și parteneriate, etc. 

 

Reguli de tehnoreactare- 

 Format A4; 

 Titlul se scrie pe primul rând, cu majuscule, font: Times New Roman, size 14, Bold; 

 La două rânduri se va scrie autorul şi instituţia (fără prescurtări), tot cu majuscule, cu 

font Times New Roman, size 12, Bold; 

 Tehnoredactarea textului: Microsoft Office Word, font Times New Roman, size 12, 

normal, la un rând, margini egale de 20 mm; 

 Lucrarea va avea maxim 3-4 pagini; 

 Nu se acceptă lucrări fără semnele diacritice; 

 Lucrarea va avea maxim 2 autori. 

 Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica  

propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia 

în vigoare privind drepturile de autor;Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării în 

ordinea următoare: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, anul apariţiei; 

 Lucrarea și fişa de înscriere se vor trimite toate pe e-mail. E-mail-ul se va denumi cu 

numele persoanei şi numele secţiunii pentru care este înscris materialul. Aceeaşi 

denumire se va da şi fişierului din ataşament; de exemplu, dacă la simpozion participă 

doamna Cristina Radu pentru secţiunea 1, atunci subiectul e-mail - ului va fi: Cristina 

Radu – Sectiunea 1, iar fişierul se va denumi cu acelaşi nume. 

 

Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile 

tehnice de redactare şi legea dreptului de autor. 

Nu se percepe taxă de înscriere! 
 

      Toate materialele  vor fi publicate într-un ghid de bune practici pe suport media (CD)   

„Zâmbetul copilăriei”, lucrare cu ISBN.  

 

CAP.5 Evaluare lucrărilor 

    Art.11 Se vor premia compoziţiile originale, corect realizate, cu  cele mai  frumoase mesaje venite 

din sufletul copilului. Se vor puncta creativitatea, corectitudinea executiei şi varietatea temelor tratate.   

    Art.12 Se  vor acorda diplome pentru locurile I, II, III, menţiuni, pentru fiecare secţiune şi diplome 

de participare tuturor copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

    Art.13 Numărul total de premii I,II,III,M va fi de 25%din totalul de concurenți 

  

  Art.14  Fiecare cadru didactic va primi: 

     1. ADEVERINŢĂ ÎNDRUMĂTOR COPII 

     2. ADEVERINŢĂ ORGANIZATOR EXPOZIŢIE LOCALĂ 

                3.DIPLOME COPII 

                4. DIPLOMĂ SIMPOZION 

Diplomele şi adeverinţele vor fi trimise in format electronic în luna august  2022. 



 

CAP.6 Criterii de evaluare 

   Art.15 Se va aprecia realizarea formei plastice, originalitatea, creativitate în redarea temelor plastice, 

ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru. 

 

CAP. 7 Mediatizare 

 Art.16 Trimiterea de invitaţii prin  intermediul adreselelor  de  poştă electronică ale cadrelor didactice 

şi unităţilor şcolare; publicarea  concursului  pe site-ul ISJ Vaslui; mediatizarea concursului prin 

intermediul Comisiilor metodice şi Cercul pedagogic,  mass-media, Consiliului Reprezentativ al 

părinţilor. 

 

CAP. 8 Diseminare 

Art.17 Diseminarea rezultatelor activităţii în cadrul  Consiliului Profesoral , al şedinţelor cu părinţii, 

Consiliului reprezentativ al părinţilor, Comisiilor metodice; realizarea de fotografii  din cadrul  

concursului  şi postarea pe site-ul grădiniţei 

 

 

PERSOANE DE CONTACT:      Prof. Bleoju Geanina Alina – 0774675223 

                                                                                                       

bleoju.geanina@yahoo.com 
 

            Prof. Popa Cristina – 0744896872 

                                                                                                       

cristinikacata@yahoo.com 
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ANEXA 1 

 

 

 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURS INTERJUDEȚEAN/REGIONAL  

DE CREAŢIE PLASTICĂ 

,,MINUNATA LUME A COPILĂRIEI” 

FAZA JUDEŢEANĂ/REGIONALĂ 

 
 

NUMELE ŞI  PRENUMELE ................................................................................... 

 

TELEFON Fix / Mobil .................................................................................................. 

 

 E-MAIL(obligatoriu) .................................................................................................................... 

 

GRĂDINIŢA/ ŞCOALA........................................................................................... 

  

LOCALITATEA ...................................................................................................... 

 

JUDEŢUL  ............................................................................................................... 

 

 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

COPILULUI 

GRUPA/CLASA TITLUL LUCRĂRII 

1.    

2.    

 

 

 

Semnătura cadrului didactic,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui                               Inspectoratul Şcolar Judeţean  
Grădiniţa cu P.P. Nr.11 Bârlad                                               Grădiniţa /Şcoala ........................................ 

Str. G.Enescu, nr. 2A                                               Str.................................................................                                                                                                                                                                        

Tel. 0235 / 419817                                                                      Tel...................................................... 

Nr.................din............................                                Nr..............din........................... 

 

Protocol de colaborare 

încheiat la data de: 

între partenerii : 

 

1. -Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.11 Bârlad, cu sediul în Bârlad, Str.G.Enescu nr. 2A, 

tel.0235419817, instituţie reprezentată de director, prof.Druțu Adina şi prof. Bleoju Geanina 

Alina, în calitate de organizatori 

 şi 

- Grădiniţa/ Şcoala................................................ , cu sediul în…………..,str........................, 

tel......................, e-mail…………….instituţie reprezentată de director, prof…………………… 

şi prof.........................................., în calitate de parteneri. 

 

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 aplicantului  prin concursul 

interjudețean/regional de creaţie plastică: „MINUNATA LUME A COPILĂRIEI”. 

 

3.Obligaţiile părţilor: 

 A) Aplicantul se obligă : 

 - să informeze grădiniţele/şcolile despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziţia cu lucrări; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

-să emită şi să distribuie diplomele copiilor premianţi şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în instituţii; 

- să pregătească copiii pentru activitate; 

- să selecteze lucrările copiilor participanţi la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

4. Durata acordului: 

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

2021-2022. 

 
            Grădiniţa cu P.P.                                                                          Grădiniţa /Şcoala 

                  Nr.11 Bârlad                     ...........................................................               
        Dir., prof.Druțu Adina                                                                  Dir.,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXA 2 

 

 

 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 
SIMPOZION REGIONAL/INERJUDEȚEAN  

,,MINUNATA LUME A COPILĂRIEI” 

 

 
 

NUMELE ŞI  PRENUMELE ................................................................................... 

 

TELEFON Fix / Mobil .................................................................................................. 

 

 E-MAIL(obligatoriu) .................................................................................................................... 

 

GRĂDINIŢA/ ŞCOALA........................................................................................... 

  

LOCALITATEA ...................................................................................................... 

 

JUDEŢUL  ............................................................................................................... 

 

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

 

SECTIUNEA............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Nu se percepe taxă de înscriere!

