






PARTENERI: 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui 

Casa Corpului Didactic Vaslui 

Școala Gimnazială de Arte ,,N.N.Tonitza’’Bârlad 

Primăria Municipiului Bârlad 

 

ORGANIZATOR: Grădiniţa cu P.P. Nr. 4 Bârlad 

Str. C-tin Hamangiu nr.18 

Tel/fax 0235414812 

E-mail:gradinitanr4barlad@yahoo.com,      

 

 
PARTENERI: 

    
 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI, cu sediul în Vaslui, str. Donici, Nr.2, 

tel./fax. 0235317715, e-mail isjvaslui@isj.vs.edu.ro, instituție reprezentată de Inspector Şcolar 

General, Prof. Gabriela Plăcintă;  

 Reprezentantul învățământului preșcolar prof. Zoica Popescu, inspector de specialitate  

Educație timpurie din cadrul I.S.J. VASLUI, face parte din echipa de coordonatori și 

evaluatori concurs; 

 CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI, cu sediul in strada Ştefan cel Mare nr. 37, 

Telefon/fax: 0235-317279, e-mail ccd@ccdvaslui.ro, instituție reprezentată de director, prof. 

Popa Cristinel. 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr.8 Piatra Neamț, județul Neamț, str. Dărmănești nr.33, tel/fax 

0233226706, reprezentată de director prof. Teodora Simionel,  și structură Grădinița cu 

P.P.nr.5, aplicant prof. Tania Mihăilă și cadrele didactice din unitate 

10. Grădinița cu P.P. ,,Lumea Copilăriei’’ Râmnicu Sărat:

  Director: prof. MANAFU ELENA 

 Prof. PANȚURU SIMONA 

 Prof. URSICĂ FĂNICA 

11. Grădinița cu P.P. nr.245 București: 

 Director: prof. PĂDUREAN MARIOARA 

 Prof. CUZINCU ARTEMIZA 

 Prof. VOINEA DOMNIȚA 

12. Școala Gimnazială nr.8 Piatra Neamț: 

 Director: prof TEODORA SIMIONEL 

 Prof. TANIA MIHĂILĂ 

13. Grădinița cu P.P. nr.2 Pucioasa: 

 Director: prof. STANCIU OTILIA 

 Prof. GRIGORESCU MIHAELA 

14. Grădinița cu P.N. nr.2 Codlea: 

 Director: prof. VLASIE CRISTINA MARIA 

 Prof. FORȚU ANDREEA DANIELA 

 

mailto:gradinitanr4barlad@yahoo.com,
mailto:ccd@ccdvaslui.ro


 GRĂDINIȚA CU P. P. nr. 245 București, str. Tunsu Petre, nr.9, tel/fax 0214237424, 

reprezentată de director prof. Pădurean Mărioara, aplicante prof. Cuzincu Artemiza/Voinea 

Domnița și cadrele didactice din unitate 

 GRĂDINIȚA CU P.P. ,,Lumea Copilăriei” Râmnicu Sărat, județul Buzău, str. 1 

Decembrie 1918, tel/fax 03385682282, reprezentată de director prof. Manafu Elena, 

aplicante prof. Panțuru Simona/ Ursică Fănica și cadrele didactice din unitatea preșcolară 

 GRĂDINIȚA CU P.P nr.18, Focșani, județul Vrancea, str. Popa Șapcă nr.4, tel/fax 

0237622475, reprezentată de director prof. Dima Gigea, aplicante prof. Necula 

Veronica/Bratu Oana și cadrele didactice din unitatea preșcolară 

 GRĂDINIȚA CU P.P. nr.2, Pucioasa, județul Dâmbovița, str. Florin Popescu nr.25, tel/fax 

0245760603, reprezentată de director prof. Stanciu Otilia aplicant prof. Grigorescu Mihaela 

și cadrele didactice din unitatea preșcolară     

 GRĂDINIȚA CU P.N. nr.2, Codlea, județul Brașov, str. Măgurii nr.22, tel/fax 0268251425 

reprezentată de director prof. Vlasie Cristina Maria, aplicant prof. Forțu Andreea Daniela și 

cadrele didactice din unitatea preșcolară.                                                                                                                                                     

                                                                              

COORDONATORI CONCURS: 

 Prof. ZOICA POPESCU- INSPECTOR ȘCOLAR DE SPECIALITATE - I.S J VASLUI; 

 Prof. înv. preșcolar  NUȚA OBREJA- GRĂDINIȚA CU P.P NR. 4 BÂRLAD; 

 Prof. MIHAELA CAMBER- DIRECTOR  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE 

,,N.N.TONITZA” BÂRLAD; 
 

 

ECHIPA DE ORGANIZARE 

Prof. Obreja Nuța 

Prof. Caranfil Anca- Elena 

Prof. Podoleanu Gina 

Prof. Tamaș Gianina-Carmen 

Educ. Breazu Doina 
Prof. Chirciu Laura 

Educ. Bahnă Laura 

Prof. Iftene Alina-Nicoleta 

Prof. Guțu Camelia-Liliana 

Educ. Gherman Roxana 

            Instit. Bleoju Carmen 

            Educ. Gherghiniș Diana 

            Educ. Tănase Ramona-Mihaela 

Adm.financiar Mircea Claudius-Iulian 

 

 Unitățile de învățământ participante la concurs 

 Mass-media 

 Părinții preșcolarilor/școlarilor din clasele pregătitoare 

                                       

COMISIA  DE  JURIZARE:  

Prof.  Popescu  Zoica  - Inspector şcolar - Educație timpurie; 

Obreja Nuța - prof. inv. preșcolar Grădiniţa cu P.P Nr.4 Bârlad; 

Prof. Pascu Georgel, artist plastic U.A.P.București 

Chirilă Oana- director/prof. inv. preșcolar  Grădiniţa cu P.P Nr.5 Bârlad; 

 

 



MOTTO: 

„Cel mai important lucru pe care îl avem de făcut, dacă vrem să salvăm lumea, este să 

educăm.”  Peter Scott 

 

ARGUMENT  

În grădiniță și școală, sub îndrumarea cadrelor didactice, activitățile de cunoașterea 

mediului înconjurător îi înarmează pe copii cu informații diverse, lărgindu-le orizontul 

intelectual și afectiv, dezvoltându-le capacitatea de a cerceta și de a descoperi relațiile dintre 

fenomene; le răspunde dorinței acestora de investigare, răspunde curiozitățiilor, caracteristică 

specifică vârstei. 

Copiii trebuie să se apropie cu dragoste de natură și să învețe s-o ocrotească. Este 

timpul să-i sensibilizăm pe copii să fie garantul protecţiei pământului, acum mai mult ca 

oricând, când “Pământul suferă” de neglijenţa şi nepăsarea oamenilor, natura fiind 

considerată leagănul civilizaţiei umane și cea care asigură condiţiile existenţei noastre. In 

acelaşi timp, dorim ca acţiunea de a proteja și iubi frumosul din natură, să fie o lecţie dată 

comunităţii şi părinţilor, de  proprii lor copii.  

Experienţa ne-a demonstrat că, uneori, creativitatea copiilor o poate depăşi pe a 

noastră, puterea de a surprinde esenţialul este mare, ideile sunt ingenioase, manifestând 

profunzime, spontaneitate şi naivitate în dorinţa de a găsi explicaţii pentru toate fenomenele şi 

evenimentele ce apar în jurul lor. 

Noi toţi suntem o părticică din natură şi de aceea trebuie să avem grijă de ea, să o 

iubim! 

 

            SCOP:  

- Conştientizarea actorilor implicaţi direct în procesul educaţional, cu privire la rolul lor în 

educaţia, îngrijirea şi protecţia mediului înconjurător prin stimularea aptitudinilor, 

valorificarea potenţialului creator al copiilor  şi cultivarea dragostei faţă de natură; 

        

   OBIECTIVE: 

- Realizarea unui schimb de experienţă între grădinițe și școli prin mediatizarea concursului; 

- Stimularea  potenţialului artistic şi creativ al  preşcolarilor/elevilor în cadrul concursului; 

- Promovarea lucrărilor efectuate de copii prin diseminarea rezultatelor obținute (expoziție, 

reviste, presa locală);  

  

         GRUP  ȚINTĂ: 
• Cadre didactice din învăţământul preuniversitar; 

• Preşcolari/ Școlari - clasa pregătitoare; 

• Părinţi/ Membri ai comunităţii. 

 

          MEDIATIZAREA ȘI DISEMINAREA CONCURSULUI: 

 - postarea concursului pe site-ul grădiniței/școlii;  

 - comunicări în cadrul Comisiei Metodice şi a cercurilor pedagogice; 

 - prin publicarea de articole în revista unităţilor, presă/media locală. 

 

         FINALITATE: 
 - Participanţii vor primi diplome premii, adeverințe. În cazul în care doriți editarea acestora, 

în plicul cu lucrări  trimiteți un plic autoadresat și timbrat corespunzător și suma de 6 lei. 

Diplomele/adeverințele  de la concurs se vor ridica de la unitatea noastră sau vor fi trimise 

prin poștă pentru participanții din alte județe. Cei care nu doresc format letric vor primi toate 

documentele pe e_mail. 



 

REGULAMENTUL  CONCURSULUI  REGIONAL:   

  

,,S.O.S.- SALVAȚI PĂMÂNTUL !” 

 

Concursul are trei faze: faza I (locală), faza a II-a (judeţeană) și faza a III-a (regională). 

1. Faza I (locală) – în perioada 16-20 martie 2020  se organizează la nivelul fiecărei unități 

de învățământ participante și se pot înscrie 3 copii pentru fiecare cadru didactic. 

2. Faza a II-a (judeţeană) – în perioada 23-27 martie 2020  - participă copii din judeţul 

Vaslui și din țară care au obținut premiile I, II/III  la faza locală ce s-a desfășurat în fiecare 

unitate de învățământ, dar nu mai mult de doi copii. Această fază se desfășoară la Grădinița cu 

P.P. nr.4 Bârlad. 

3. Faza a III-a (regională) – în perioada 01- 03 aprilie 2020  - participă lucrările premiate 

cu premiile I, II la faza județeană  și se desfășoară la Grădinița cu P.P. nr.4 Bârlad. 

Compoziţiile plastice vor fi realizate în orice tehnică pe suport A4.  

SECȚIUNI: 

 PICTURĂ/DESEN 

 COLAJ/POSTERE PE TEME ECOLOGICE 

 

RESURSE  FINANCIARE: FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE 

Copiii/elevii  participanți la concurs, cadrele didactice îndrumătoare vor trimite în 

perioada 23-27.03.2020 cele 2 lucrări premiate la faza locală în fiecare unitate parteneră, 

pentru a participa la faza județeană și regională în unitatea coordonatoare. La grupa unde 

lucrează două cadre didactice, pe aceeaşi lucrare pot apărea numele ambelor cadre didactice 

îndrumătoare. Fiecare cadru didactic va primi: Adeverință îndrumător copii/organizator 

expoziție. Diplomele premiu și adeverințele vor fi trimise în perioada mai-iunie 2020 pe 

adresa de e_mail. În cazul în care doriți diplome/adeverințe format hârtie vă rog să trimiteți un 

plic autoadresat și suma de 6 lei necesară editării acestora. 

 

EVALUAREA ȘI CRITERII DE EVALUARE:  

 Se vor acorda premiile I, II, III şi premii speciale pentru fiecare grupă de vârstă și 

diplome de participare tuturor copiilor participanţi. 

Se va aprecia:  

 realizarea formei plastice, originalitatea/creativitate în redarea temelor plastice 

/ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru/impactul mesajului. 

 

Expoziţia şi jurizarea lucrărilor are loc pe 03 aprilie 2020 la Grădiniţa cu P.P. nr. 4 

Bârlad/Școala Gimnazială de Arte ,,N.N.Tonitza’’.  

 

 



                                                         
                                                               FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

la Concursul Regional de creaţie artistico-plastică 

„S.O.S-SALVAȚI PĂMÂNTUL!” 

Bârlad ediţia a VI-a-2020 
Numele și prenumele îndrumătorului: .....……….............………………Specialitatea: ……………....…… 
Unitatea de învăţământ: …………....................……………………............Adresa unde organizatorii  vor  
trimite materialele de la concurs: 
Strada:………………….........................................Nr........................................  
Localitatea: ……………………...…. Codul poștal: ….......................Judeţul: 
......................................tel.........................E_mail...................................................... 

Faza locală:   16-20.03.2020  
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Grupa/ 

clasa 

Secţiunea : 

I / II 

Premiul 

obţinut  

1     

2     

Faza judeţeană: 23-27.03.2020 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Grupa/ 

clasa 

Secţiunea : 

I / II 

 

1     

2     

Faza regională:  01.-03.04.2020 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Grupa/ 

clasa 

Secţiunea : 

I / II 

 

1     

2     

Semnătura cadrului didactic, ............................................          
 Eticheta 

Numele preşcolarului/elevului: ......................................................... 
Grupa/clasa: .................................................................................. 
Titlul lucrării: ............................................................................... 
Grădiniţa/Şcoala: .......................................................................... 
Cadrul didactic îndrumător: ............................................................  

 

Notă: Completaţi fişa de înscriere pentru toate fazele 





Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui        Inspectoratul Şcolar________________                                                  

Școala Gimnazială de Arte,,N.N.Tonitza’’    Șc/Grăd…………………………………              

Telefon/fax: 0335/803637                            Telefon/fax: ……………………………  

Nr. ____  /__________________                    Nr.   ____   / __________________    

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE 

încheiat la data de……………… între partenerii 

*Școala Gimnazială de Arte,,N.N.Tonitza’’și Structură Grădiniţa cu P. P.nr. 4 - cu sediul în 

Bârlad, Str. M.Kogălniceanu nr.4 – reprezentată de Director, Prof. Camber Mihaela și 

coordonator concurs prof. Obreja Nuța 
și  

*.....................................................................................................................................................

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

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

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

Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie participarea la Concursul Regional  

 „S.O.S.- SALVAȚI  PĂMÂNTUL!” – Ediția a VI-a,  organizat de Grădinița cu P.P.nr.4 

Bârlad, şi urmărește colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea unei bune organizări a 

acestora. 

 

Unitatea coordonatoare se obligă: 

  1. Să distribuie regulamentul concursului grădinițelor/şcolilor partenere; 

  2. Să trimită tuturor participanţilor diplomele/adeverințele de participare şi premiile; 

  3. Să mediatizeze rezultatele concursului; 

 Grădiniţa/Şcoala participantă se obligă: 

  1. Să  mediatizeze concursul în școală/grădiniță;  

  2. Să înscrie cadrele didactice la concurs;   

  3. Să distribuie participanţilor diplomele obţinute. 

 

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

şcolar 2019 – 2020. 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acestea să se 

deruleze conform scopului stabilit. 

Concursul propus de unitatea noastră şcolară face parte din categoria activităţilor 

extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din 

ţară. 

Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Școala Gimnazială de Arte,,N.N.Tonitza’’ Bârlad         Școala/Grădinița....................................                                                                 

                      

                     Director                                                                Director,       

                                   

            Prof. Camber Mihaela                       Prof.  

 

 

 


