
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENT SIMPOZION ȘI CONCURS NAȚIONAL  

“COPILĂRIA – O LUME MINUNATĂ” 

30 mai 2018 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 Bârlad, organizează în data de 30 mai 2018, Simpozionul 

și Concursul Național „COPILĂRIA – O LUME MINUNATĂ”- ediţia I . 

ORGANIZATORI: 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui 

Grădinița cu P.P. Nr. 8 Bârlad 

 

COORDONATORI: 

Prof. Zoica Popescu – Inspector Școlar pentru Educație Timpurie 

Prof. Radu Geanina Elena – Director  

Prof. Șișcă Sorina 

Prof. Roseti Gabriela Sorina 

Prof. Șoldan Oana 

Prof. Mihai Silvia  

Prof. Tănasă Gica 

 

ECHIPA DE ORGANIZARE: 

Prof. Andronache Mihaela 

Prof. Corcioveanu Mioara 

Prof. Diaconu Sidonia 

Ed.. Epure Lenuța 

Ed. Năstasă Paula 

Ed. Onofrei Victorița  

Prof. Popa Lența 

Prof. Rusu Corina 

Prof. Sava Diana  

Prof. Strat Mioara 

 



PARTENERI: 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui - Inspector Școlar General- prof. Gabriela Plăcintă 

Casa Corpului Didactic Vaslui - director prof. Cristinel Popa 

Grădinița cu P.P. Nr.2 Bârlad - director prof. Rodica Gheciu 

Grădinița cu P.P. Nr.4 Bârlad structură a Școalii Gimnaziale ,,N.N. Tonitza” Bârlad - director  

prof. Mihaela Camber  

Grădinița cu P.P. Nr.5 Bârlad – director prof. Oana Chirilă 

Grădinița cu P.P. Nr.8 Bârlad – director prof. Geanina Radu  

Grădinița cu P.P. Nr.9 Bârlad - director prof. Anișoara Munteanu 

Grădinița cu P.P. Nr.11 Bârlad - director prof. Adina Druțu 

Grădinița Liceului Pedagogic ”Ioan Popescu” Bârlad - director prof. Gabriela Pașca 

Clubul Copiilor ,,Spiru Haret” Bârlad - director prof. Marius Gâmbuță 

Școala Gimnazială ”Ep.Iacob Antonovici” Bârlad - director prof. Mariana Balan 

Școala Gimnazială ”V. Pârvan” Bârlad - director prof. Daniel Ștefănică 

Școala Gimnazială ”Iorgu Radu” Bârlad - director prof. Daniela Mărcuță 

Grădinița cu P.P. Nr. 16 Focșani, jud. Vrancea – director prof. Oana-Monica Negoiță 

Grădinița cu P.N. Nr. 15 structură a Grădinița cu P.P. Nr. 16 Tecuci, jud. Galați - director prof. Rodica 

Petică 

Grădinița cu P.P. Nr. 18 Vaslui- director prof. Alina- Elena Șelaru 

Grădinița cu P.P. Nr. 1 Huși- director prof. Ecaterina Berica 

Liceul Tehnologic Răchitoasa, jud. Bacău- director prof. Aurora Milea 

Școala Gimnazială Nr. 1 Târgu Ocna, jud. Bacău- director prof. Elena Voicu 

Grădinița cu P.P. Nr. 23 Timișoara, jud. Timiș- director prof. Marinela Carp 

Grădinița cu P.P. Nr. 5 Vaslui- director prof. Irina Ghiurțu 

Școala Gimnazială Nr. 78 București- director prof. Aurelia Manolache 

Grădinița cu P.P. Nr. 33 Brașov- director prof. Daniela- Elena Cioacă 

Grădinița cu P.P. Nr. 10 Huși- director prof. Alina Calancea 

Școala Gimnazială ”Șt. Bârsănescu” Iași- director prof. Nicolae Viusenco 

Școala Gimnazială ”V. I. Popa” Dodești- director prof. Gabriela Janeta Simion 

Școala Gimnazială ”Alecu Russo” Bacău- director prof. Elena Roșca 

Liceul Tehnologic ”Al. Vlahuță” Podu Turcului, jud. Bacău- director prof. Mirela Balan 

Școala Gimnazială Platonești, jud. Ialomița- director prof. Lidia Baciu 

Școala Gimnazială Nr. 1 Zorleni, jud. Vaslui- director, prof. Cristian Pleșu 

Mass-media 



 

 

ARGUMENT 
MOTTO: 

,,Copilăria este inima tuturor vârstelor.” (Lucian Blaga) 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, este o lume mirifică pe care 

probabil nu o vom putea înțelege pe deplin niciodată, este o perioadă lipsită de tristețe și plină de emoție, 

bucurie și culoare. 

Copilăria este o lume aparte; pentru noi o lume ciudată, fantastică, ireală, pentru cei care fac 

parte din ea dimpotrivă, una reală și plină de armonie. 

Învăţământul românesc actual urmăreşte abordarea integrală a educaţiei, nediscriminarea ei, 

implicarea familiei şi a comunităţii în educarea copilului, dezvoltarea politicilor educative de 

responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative 

educaţionale. 

În cadrul simpozionului, cadrele didactice vor aborda în spirit inovator teme specifice ciclului 

preşcolar și primar, vor disemina exemplele de bună practică, vor promova interdisciplinaritatea, 

activităţile extracurriculare şi activităţile educative derulate în parteneriat cu instituţii de ocrotire a 

copiilor, ONG-uri şi comunitatea locală. 

Prin această sesiune de referate și comunicari metodice cadrele didactice din mai multe județe își vor 

împărtăși din experienta didactică acumulată de-a lungul anilor. 

Prin organizarea acestui concurs dorim să surprindem emoția și bucuria copilăriei transpusă în 

culori, prin realizarea unor lucrări artistico – plastice care să surprindă cât mai fidel modul în care copiii 

percep lumea din jurul lor. 

De asemenea dorim familiarizarea copiilor cu ziua de 1 Iunie- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A 

COPILULUI. 

 

 



 

 

Obiectivul general: 

- Promovarea, valorificarea şi împărtăşirea unor modele de bune practici creative, inovative şi 

eficiente în învăţământul preuniversitar; 

- Abordarea temelor legate de dezvoltarea socio-emoţională a copiilor preşcolari și școlari, 

promovarea unui învăţământ centrat pe elev şi orientat spre formarea capacităţilor cognitive, 

creative şi acţionale; 

- Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic şi creativ al copiilor din învăţământul 

preprimar și primar;  

- Valorizarea aptitudinilor şi competenţelor artistice ale copiilor. 

 

 

Obiectivele specifice : 

 familiarizarea copiilor cu ziua de 1 iunie- ZIUA INTERNATIONALĂ A COPILULUI; 

 realizarea unui schimb de experiență și bune practici între participanții din cadrul simpozionului; 

 popularizarea experienţei curriculare şi extracurriculare a cadrelor didactice îndrumătoare;   

 încurajarea inovaţiilor în ceea ce priveşte metodele pedagogice, strategiile de învăţare, elaborarea 

de material didactic; 

 dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor; 

 cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor  şcolari şi preşcolari ; 

 descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice. 

 

Grupul-ţintă: copii și cadre didactice din învăţământul preșcolar și școlar din toată țara 

Data desfăşurării: 30 mai 2018, ora 09:30 – 13:00 

Locaţia: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Bârlad 

 

 

 

 

 



 

SIMPOZION NAȚIONAL 

“COPILĂRIA – O LUME MINUNATĂ” 

EDIȚIA I- 2018 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

Înscrierea participanţilor/ Primirea materialelor:  1- 15 mai 2018  

Participanţii se vor înscrie la această activitate prin completarea unei fişe de înscriere (Anexa  1). Vor 

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

 

 

Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe: 

 Vor avea între 2-4 pagini în format A4;  

 Vor fi scrise în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 

12, tehnoredactate la 1,5 rânduri;  

 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; 

 Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori; 

 Prezentările power point, înregistrările video nu vor depăşi 10 minute. 

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

persoanei (persoanelor) şi numele secţiunii pentru care este înscris materialul. Aceeaşi 

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

doamna Alina Popescu pentru secţiunea 1, atunci subiectul e-mail - ului va fi: Andreea 

Ionescu – 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. 

Înscrierea se poate face şi direct la unitatea şcolara organizatoare. 

Termenul limită de înscriere:    15 mai 2018. 

Cadrele didactice din alte judeţe pot participa online. Pentru participările indirecte, mapa 

simpozionului va fi trimisă poştă, la adresa specificatã în fişa de înscriere până la data de 15 iunie 2018. 



Nu se percepe taxă de înscriere! 

 

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, referate, activități extracurriculare, proiecte și 

parteneriate, etc. 

 

Rezultate aşteptate: 

 Valorizarea revistei ”Copilăria- o lume minunată” la nivelul cadrelor didactice şi al 

reprezentanţilor comunităţii locale;  

 O mai bună motivaţie pentru implicarea în viaţa comunităţii; 

 Realizarea primului  număr al revistei naționale ”Copilăria- o lume minunată” pe suport media 

(CD) înregistrată cu ISSN, care va cuprinde toate materialele participanţilor. 

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare  

Activităţile simpozionului vor fi mediatizate şi diseminate pe: site-ul unității, în revista grădiniței, 

”Educativ_VS”- grup public, www.didactic.ro, pe alte platforme şi site-uri din domeniul educaţiei.  

Mediatizarea şi diseminarea activităţilor proiectului vor fi realizate de echipa de coordonare a 

proiectului şi responsabilul cu promovarea imaginii şcolii şi relaţii cu presa. 

 

Resurse financiare:  

Donații din partea Asociației ”Child`s Smile” Bârlad pentru: întocmirea mapei simpozionului care va 

cuprinde revista națională ”Copilăria- o lume minunată” pe suport CD, înregistrată cu ISSN, cu 

materialele participantilor, programul desfășurării activităților, broșura cu numele participanților și 

lucrările acestora, plicuri A4, cheltuielile de expediere a mapelor simpozionului pentru cadrele didactice 

din alte județe care optează pentru participare indirectă. 

 

În cazul în care NU primiți diplomele până la data menționată, vă rugăm să ne contactați. 

Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea Simpozionului Național : 

 Prof. Șișcă Sorina– Tel. 0770540765- sisca_sorina@yahoo.com 

 Prof. Roseti Gabriela Sorina- Tel. 0726282584- srn_gabriela@yahoo.com 

 Prof. Șoldan Oana – Tel. 0766324153- oana.soldan@yahoo.com 

   



 

  CONCURS NAȚIONAL 

“COPILĂRIA – O LUME MINUNATĂ” 

EDIȚIA I- 2018 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

 

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

 

1. Faza locală– 16-25 Aprilie 2018 se organizează la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ 

preşcolar. Se pot înscrie 3 copii /cadru didactic. 

NOTĂ: Doamnele director de grădiniţe pot solicita modelul de diplomă, pentru această fază, la 

organizatorii concursului.  

 

2. Faza a II-a (judeţeană) – 15 Mai 2018 - participă copiii din judeţul Vaslui și din țară care au 

obținut premiile I, II ș i III la faza locală ce s-a desfășurat în fiecare unitate de învățământ. Această fază 

se desfășoară la Grădinița cu P.P. Nr.8 Bârlad. 

3. Faza a III-a (națională) – 29 Mai 2018 - participă lucrările premiate cu premiile I, II și III la 

faza județeană și se desfășoară la Grădinița cu P.P. Nr.8 Bârlad. 

 

Concursul are două secţiuni: 

1. Creaţie artistico-plastică (pictură/ desen). 

2. Colaje 

Compoziţiile plastice şi colajele vor fi realizate în orice tehnică, pe hârtie format A4, pe verso regasindu-

se următoarele date: 

                Titlul lucrării: 

               Numele şi prenumele copilului: 

               Grupa: 

               Grădiniţa: 

               Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: 

                Localitate: 

               Judeţul: 

 

 Nu se admit lucrări folosind tehnica colorării în contur; 

 Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare; 



 Nu se admit contestaţii; 

 Lucrările nu se restituie; 

 Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii. 

 

Împreună cu lucrările se vor trimite: 

 un plic A4 autoadresat şi timbrat (în valoare de 3 lei); 

 fişa de înscriere pentru fiecare cadru didactic (Anexa 2); 

 acordul de parteneriat în dublu exemplar ştampilat şi semnat (Anexa 4); 

 fără taxă de participare. 

 

       Înscrierea la concurs se face în perioada 1 -10 mai 2018. 

Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări la faza a II - a și a III-a la oricare din secţiuni . La 

faza a III-a vor participa lucrările copiilor premiaţi la faza a II-a. 

 

Lucările pot fi aduse personal sau trimise prin poştă la următoarea adresă: 

            Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Bârlad 

            Prof. Şoldan Oana/ prof. Mihai Silvia (pentru concurs) 

            Str. Dragoş Vodă nr. 26  

            Loc. Bârlad, jud. Vaslui 

            Cod poştal 731210 

Expoziţia şi jurizarea lucrărilor se va realiza la Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Bârlad.  

 

EVALUAREA ŞI CRITERII DE EVALUARE 

 Cadrele didactice vor primi adeverinţe de îndrumător pentru faza II şi III. 

 Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi diplome de participare. 

 Se va aprecia: 

 realizarea formei plastice, originalitatea; 

 creativitatea în redarea temelor plastice; 

 ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru. 

 

 

 

 

 



 

 

COMISIA DE JURIZARE : 

 Insp. Învăț ământ Preprimar Prof. Zoica Popescu 

 Prof.de specialitate Georgel Pascu, artist plastic, membru U.A.P. București 

 Prof. Dorinel Filichi 

 Prof. Radu Geanina Elena 

 Prof. Șoldan Oana 

 Prof. Mihai Silvia 

 Prof. Șișcă Sorina 

 Prof. Roseti Gabriela Sorina 

 Prof. Tănasă Gica 

  

MEDIATIZARE: 

 revista grădiniţei, www.didactic.ro, presa locală, CCD Vaslui, ISJ Vaslui 

 

DISEMINARE 

Prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice, a Cercului Pedagogic, şedinţelor cu părinţii. 

 

PERSOANE DE CONTACT 

© prof. Şoldan Oana-0766324513- oana.soldan@yahoo.com 

© prof. Mihai Silvia- 0771220833- mihaisilvia1971@yahoo.com  

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

FIȘA DE ÎNSCRIERE 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL  

“COPILĂRIA – O LUME MINUNATĂ”  

 EDIȚIA I  -30 MAI 2018 

 

NUME__________________________________________________________ 

PRENUME_______________________________________________________ 

ADRESA_________, Nr. ______________COD POŞTAL_____________________ 

LOCALITATEA___________________JUDEŢUL___________________________ 

SPECIALITATEA___________________________________________________ 

GRĂDINIȚA/ ŞCOALA________________________________________________________ 

TELEFON FIX/ MOBIL______________________________________________ 

E-MAIL_________________________________________________________ 

TITLUL LUCRĂRII______________________________________________________ 

SECŢIUNEA LA CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA: 

1. Referate şi comunicări ştiinţifice 

2. Exemple de bună practică  

NUMĂRUL DE AUTORI PE LUCRARE:  

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTARE: 

 Videoproiector 

 Calculator 

Flip-chart 

 Alte mijloace (specificaţi care)__________ 

MODALITĂŢI DE PREZENTARE  

 Word                     Power Point         

 

 

Data  :                                                                                                    Semnătură, 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ 

“COPILĂRIA- O LUME MINUNATĂ” 

EDIȚIA I - 2018 
 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: 

 

TELEFON FIX/ MOBIL:  

 

E-MAIL:   

 

GRĂDINIŢA:  

 

LOCALITATEA: 

 

JUDEŢUL: 

 

ADRESA UNDE DORIŢI SĂ PRIMIŢI DIPLOMELE:   

 

 

SECŢIUNEA: 1 – creaţii artistico-plastice 

   2 -  colaje  

 

 

Nr: 

crt. 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

Preşcolarului/şcolarului 

 

 

Secţiunea 

 

 

Grupa 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 



Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Bârlad                                                                        Grădiniţa/ Școala.................................. 

Str. Dragoş Vodă nr. 26                                                                                  Str. ........................................................ 

Tel./Fax. 0235417833                                                                                    Tel./Fax. ............................................... 

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

 

ACORD DE PARTENERIAT  

 

1. Părţile contractante: 

a) GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 8 BÂRLAD, str. Dragoş Vodă nr. 26, loc. Bârlad, jud. Vaslui, 

reprezentată prin: director, prof. Radu Geanina Elena şi coordonatorii simpozionului: prof. Șișcă 

Sorina, prof. Roseti Gabriela Sorina, prof. Șoldan Oana, prof. Mihai Silvia și prof. Tănasă Gica în 

calitate de aplicant 

şi 

b) GRĂDINIŢA/ ȘCOALA .......................................................................,Strada ................................., 

Nr........, Localitatea............................................, Judeţul................................................reprezentată 

prin:director.......................................................................și....................................................................

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

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

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 aplicantă prin:  

SIMPOZIONUL NAȚIONAL  

“COPILĂRIA - O LUME MINUNATĂ”. 

 

3. Grup ţintă: cadre didactice din județul Vaslui și din celelalte județe din țară implicate în proiect. 

 

4. Obligaţiile părţilor: 

A. Aplicantul se obligă : 

 să informeze grădiniţele și școlile despre organizarea simpozionului; 

 să respecte termenele de desfăşurare a simpozionului; 

 să distribuie diplomele de participare cadrelor didactice participante. 

B. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

 să mediatizeze simpozionul în grădiniţe şi şcoli;  

 să respecte regulamentul de desfăşurare a simpozionului. 

5. Durata acordului: 

 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului școlar 2017-2018 

 

6. Clauze finale ale acordului: 

Simpozionul Național “COPILĂRIA - O LUME MINUNATĂ” face parte din categoria activităţilor 

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

 

 Aplicant,                                                                                 Partener, 

 

Grădiniţa cu P.P. Nr.8 Bârlad                                          Grădiniţa/ Școala......................................... 

 Director,                                                                                        Director,  

Prof. Radu Geanina Elena 

 

 

 



Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Bârlad                                                                        Grădiniţa/ Școala.................................. 

Str. Dragoş Vodă nr. 26                                                                                  Str. ........................................................ 

Tel./Fax. 0235417833                                                                                    Tel./Fax. ............................................... 

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

 

 

ACORD DE PARTENERIAT  

 

1. Părţile contractante: 
a) GRĂDINIŢA CU P. P. NR. 8 BÂRLAD, str. Dragoş Vodă nr. 26, loc. Bârlad, jud. Vaslui, reprezentată 

prin: director, prof. Radu Geanina Elena și coordonatori concurs prof. Șișcă Sorina, prof. Roseti 

Gabriela, prof. Șoldan Oana, prof. Mihai Silvia, prof. Tănasă Gica în calitate de aplicant 

şi 

b) GRĂDINIŢA/ ȘCOALA ............................................................................................................, Strada 

....................................................., Nr ......., Localitatea ..........................................., Judeţul 

........................reprezentată prin: director ................................................................ şi 

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

............................................................................................................................. .................. 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 aplicantă prin  

Concursul Național “ COPILĂRIA- O LUME MINUNATĂ”. 

 

3. Grup ţintă: preşcolari și școlari 

 

4. Obligaţiile părţilor: 

A. Aplicantul se obligă : 

 să informeze grădiniţele și școlile despre organizarea concursului; 

 să organizeze expoziţia cu lucrările preşcolarilor și școlarilor; 

 să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

 să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor și școlarilor premiaţi; 

 să distribuie diplomele de participare preşcolarilor/ școlarilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

B. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

 să mediatizeze concursul în grădiniţe şi şcoli;  

 să pregătească preşcolarii și școlarii pentru activitate; 

 să selecteze lucrările preşcolarilor și școlarilor participanţi la concurs; 

 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

5. Durata acordului: 

 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului școlar 2017-2018. 

 

6. Clauze finale ale acordului: 

 Concursul Național “COPILĂRIA- O LUME MINUNATĂ” face parte din categoria activităţilor 

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

 

       Grădiniţa cu P.P. Nr.8 Bârlad                                           Grădiniţa/ Școala ....................................................  

               Director,                                                                                                   Director,  

       Prof. Radu Geanina Elena 


