


 

 

 

 

                                                   

1. INSTITUȚIA ORGANIZATOARE: 

   Şcoala Gimnazială ,,Stroe S.Belloescu” Bârlad-Vaslui 

   Strada I.C.Bratianu nr.35 

   Tel/fax 0235417633 

   e-mail: scoalastroesbelloescu10@yahoo.com 

   website: http://scoala10barlad.scoli.edu.ro 

 

 

 

http://scoala10barlad.scoli.edu.ro/


2. INSTITUŢII PARTENERE:  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui  

 Casa Corpului Didactic Vaslui                                 

 Clubul Copiilor,,Spiru Haret”   

 Biblioteca Municipală ,,Stroe S.Belloescu”  Bârlad  

 Asociaţia de părinţi ,,PRO 10 Bârlad,, 

 

3. COORDONATORI CONCURS:  

 Prof.Frumuz Valeriu – director 

 PIP. Palade Agata  

 PIP. Hazu Mona 

 PIP. Porumb Maria 

 Panaitescu Carmen –secretara 

 

4. ECHIPA DE ORGANIZARE:  
 

 PIP. Năstase Otilia 

 PIP. Oprea  Mihaela  

 PIP. Munteanu Nela  

 PIP. Scîntei Diana 

 PIP. Nourescu  Andreea 

 Prof. Buzamăt Irina 

 Bibliotecar, Lungu Luminita 

 



5. REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPAREA ŞI DESFĂŞURAREA Concursului 

Regional ,,Tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti-lada cu zestre a românilor de pretutindeni –

Romania in 100 de forme si culori” 

TEMA: concurs de creaţie artistico-plastică şi creaţie literară, cultura generală. 

SCOPUL: Dezvoltarea componentei afective la copii prin acţiuni de educaţie morală; 

cultivarea sensibilităţii faţă de valorile morale prin implicarea copiilor şi a cadrelor 

didactice în diverse activităţi care au rolul de a păstra obiceiurile locale şi naţionale. 

OBIECTIVE GENERALE: 

• Dezvoltarea abilităţilor  elevilor de a concepe lucrări originale respectând 

elemente locale specifice din trecutul şi actualitatea  zonei, de factură socio-culturală, 

istorică, religioasă; 

• Dezvoltarea relaţiilor de comunicare profesor-elev ; 

• Cultivarea sensibilităţii şi aptitudinilor artistice ale elevilor din ciclul primar, 

gimnazial şi liceal;  

• Promovarea capacităţii creatoare a copiilor prin organizarea unei  expoziţii  şi 

editarea unei publicaţii cu ISSN, cu creaţiile participanţilor; 

GRUP ŢINTĂ: Concursul se adresează elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi 

liceal. 

ORGANIZATORI: Cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială “Stroe S.Belloescu”, 

Bârlad, judeţul Vaslui. 

 

 



Secţiunea I     Lucrări artistico-plastice (desen/pictură, tehnici grafice, colaj).  

Lucrările vor fi realizate pe suport de lucru A4, în tehnică de lucru la alegere 

(pictură, desen, colaj, machete), respectându-se nivelul clasei şi tematica concursului.  

Fiecare lucrare va fi etichetată pe verso cu: titlul lucrării, numele și prenumele 

copilului, clasa, școala, localitatea, îndrumător. 

       Nu se percepe taxa de participare. 

Până în  data de 27 martie (data postei) 2018 se vor trimite lucrările artistico-

plastice pe adresa: Şcoala Gimnazială, ,,Stroe S.Belloescu” strada I.C.Brătianu Nr.35 

localitatea Bârlad, judeţul Vaslui şi un plic  A4 timbrat şi autoadresat pentru primirea 

ulterioară a parteneriatelor şi diplomelor, cu menţiunea: pentru  concursul regional 

„Tradiţii şi obiceiuri  strămoşeşti- -lada cu zestre a românilor de pretutindeni- Romania 

in 100 de forme si culori!”. 

    Secţiunea a II-a   Creaţii literare–eseuri, compuneri, poezii - în care se oglindesc 

tradiţiile şi obiceiurile străbune desfăşurate cu ocazia evenimentelor care ne-au marcat 

existenţa (Naşterea Domnului Iisus Hristos, Boboteaza, Tradiţiile de primavară- focul 

purificator, Paştele, Înălţarea). 

Creaţiile literare se vor trimite pe adresa  de email  mona_hazu@yahoo.com 

• Acordul de parteneriat – în dublu exemplar  va fi completat şi trimis odată cu 

lucrările copiilor.    

• Un cadru didactic îndrumător poate participa cu cel  mult trei lucrări ale elevilor. 

•   Jurizarea se va face de către cadrele didactice implicate în proiect, reprezentanţi 

ai ISJ Vaslui, CCD Vaslui şi ai Bibliotecii Municipale,,Stroe S.Belloescu”Bârlad. 



    Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de clasă şi diplome de 

participare elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare. Diplomele ce atestă 

premiile obţinute sau participarea la concursul organizat vor fi înregistrate la instituţia 

iniţiatoare, respectiv la Şcoala Gimnazială ,,Stroe S.Belloescu”  Bârlad.  

Diplomele de participare vor fi semnate de către organizatori, iar cele de premii 

vor fi semnate de către Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Vaslui. 

    Evaluarea creaţiilor se face prin punctaje de la 0 la 100, din care 10 puncte din 

oficiu.  

    Ierarhizarea concurenţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obţinute, aplicându-se următoarea grilă de punctaj: 

Premiul I: cel puţin 95 de puncte;  

Premiul II: cel puţin 90 de puncte; 

Premiul III: cel puţin 85 de puncte; 

Menţiune pentru cel puţin 75 de puncte. 

 Se vor avea în vedere creativitatea, originalitatea şi respectarea tematicii de 

concurs. Vor fi luate în considerare lucrările confecționate fără intervenția majoră a 

adulților . 

Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi. 

Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.  

Diplomele vor fi expediate participanţilor până la sfârşitul lunii iulie 2018. 



Secţiunea a III–a  Concurs regional cu participare directa , „Stroe S.Belloescu - om de 

cultura, matematician si ctitor de şcoli şi biserici”. 

Unităţile şcolare partenere vor trimite fişa de înscriere pe adresa de  email 

mariaporumb66@gmail .com până pe data 27 martie 2018. Concursul se desfăşoară pe 

cicluri de învăţare (primar,gimnazial,liceal) iar echipajele pot fi formate din 2 membri. O 

unitate şcolară poate participa cu câte două echipaje pe nivel de studiu. Activitatea se 

desfăşoară la Biblioteca Municipală ,,Stroe S.Belloescu” Bârlad, unitate care va oferi şi 

premiile pentru această secţiune. 

 

Secţiunea a IV-a  Concurs de interpretare (participare indirectă)   

     Tradiţiile şi obiceiurile străbune desfăşurate cu ocazia evenimentelor care ne-au 

marcat existenţa (Naşterea Domnului Iisus Hristos, Boboteaza, Tradiţiile de 

primavară- focul purificator, Paştele, Înălţarea).  

Înscrierea echipelor participante la festivalul concurs se va face prin completarea fişei 

de participare care va fi trimisă  la adresa de email paladeagata@yahoo.com în perioada  

1 - 28 martie 2018 şi prin expedierea unui material care să conţina filmarea momentului  

artistic cu care fiecare şcoală  va participa la  această secţine. Se admit si prezentari 

power-point( ppt, pps). 

  Se va confirma primirea  acestora. Toate echipele vor primi diplomă de  participare la 

această activitate. 

 

Persoană de contact  

PIP. Palade Agata, 0721502652 

 



 

 

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

 

Concursul regional 

,,Tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti-lada cu zestre a românilor de pretutindeni- Romania in 100 de forme 
si culori” 

Unitatea   şcolară_______________________________________________________    

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal) 

______________________________________________________________________ 

Telefon unitate şcolară________________________Fax_______________________ 

Nume cadru didactic participant____________________________________________ 

Specialitatea____________________________________________________________ 

Telefon___________________ 

Adresa e-mail___________________________________________________________ 

Adresa de domiciliu (localitate, stradă, număr, bloc, scara, apartament, judeţ, cod poştal) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

1. Creaţii artistico-plastice 

Nr.crt Numele şi prenumele  elevului Clasa Titlul lucrării 

1.    

2.    

3.    

2. Creaţii literare 

Nr.crt Numele şi prenumele  elevului Clasa Titlul lucrării 

1.    

2.    

3.    

 



 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

                    Concurs regional cu participare directă , Stroe S.Belloescu-om de cultură, 

matematician şi ctitor de şcoli şi biserici” 

 

Unitatea   şcolară________________________________________________________ 

                 

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal) 

______________________________________________________________________ 

Telefon unitate şcolară________________________Fax_______________________ 

Nume cadru didactic participant___________________________________________ 

Specialitatea___________________________________________________ 

Telefon___________________ 

 

 

Nr.crt Numele şi prenumele  elevului   Clasa 

1.   

2.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

 

Concursul regional de interpretare  

 

,,Tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti-lada cu zestre a românilor de pretutindeni-  Romania in 100 de 
forme si culori” 

Unitatea   şcolară_______________________________________________________    

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal) 

______________________________________________________________________ 

Telefon unitate şcolară________________________Fax_______________________ 

Nume cadru didactic participant____________________________________________ 

Specialitatea____________________________________________________________ 

Telefon___________________ 

Adresa e-mail___________________________________________________________ 

Adresa de domiciliu (localitate, stradă, număr, bloc, scara, apartament, judeţ, cod poştal) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Nume si prenume elevi participanti: 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială ,,Stroe S.Belloescu”                              Şcoala Gimnazială/ Liceul................. 

Loc. Bârlad, Jud. Vaslui                                                              ............................................................. 

                                                                                                     Loc................................Jud.................. 

Nr........../.................................                                                   Nr........../...................................... 

 

 

Protocol de colaborare 

încheiat la data de: 

 

            Scoala Gimnaziala ,,Stroe S.Belloescu” cu sediul în Bârlad, str I.C.Bratianu nr.35, 
tel.0235/417633, fax 0235/417633 e-mail: scoalastroesbelloescu10@yahoo.com, website: 
http://scoala10barlad.scoli.edu.ro instituţie reprezentată de Director, prof.Frumuz Valeriu, PIP Palade 
Agata în calitate de organizatori 

şi 

         Şcoala Gimnazială/ Liceul .....................................................................cu sediul 
în......................................., Str..................................... nr........, tel./fax........................., e-
mail.........................................., website.......................... ................reprezentata de 
Director,prof..................................................,..................................................................... 

in calitate de parteneri  

Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilire rolului şi responsabilităţilor 
partenerilor în cadrul Concursului Regional ,,Tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti-lada cu zestre a 
românilor de pretutindeni!” 

Articolul 1 - Obligatiile partilor: 

A.   Şcoala Gimnazială ,,Stroe S.Belloescu” se obliga: 

 să facă cunoscut părinţilor şi elevilor implicaţi în proiect scopul acestui parteneriat; 

 să asigure condiţii optime de realizare a activităţilor incluse în calendar; 

 să menţină o bună legătură cu responsabilii proietului din şcolile partenere şi cu  

 alţi reprezentanţi ai comunităţii locale; 

 să monitorizeze desfăşurarea activităţilor; 



 să realizeze evaluarea finală a proiectului; 

 să facă cunoscute rezultatele derulării acestui proiect educaţional. 

B. Scoala Gimnaziala/liceul................................................................................se obliga: 

 să facă cunoscut părinţilor şi elevilor implicaţi în proiect scopul acestui parteneriat; 

 să asigure condiţii optime de realizare a activităţilor incluse în calendar; 

 să menţină o bună legătură cu responsabilii proiectului din şcolile partenere şi cu alţi 
reprezentanţi ai comunităţii locale; 

 să desfăşoare activităţile incluse în calendarul activităţilor proiectului educaţional. 

Articolul 2 - Scopul parteneriatului: 

participarea elevilor si a cadrelor didactice din institutiile implicate la activitatile legate de derularea 
Concursului Regional cu participări Internaţionale,,Tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti-lada cu zestre a 
românilor de pretutindeni!” 

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi diversificarea activităţilor şcolare/extraşcolare 

Realizarea unui schimb de experienţă şi de valori între instituţiile de învăţământ; 

Articolul 3 - Durata parteneriatului 

Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului. Perioada derularii 
proiectului este ianuarie- octombrie 2018 . 

Articolul 4 - Dispoziţii finale 

Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi. 

Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte. 

 

Şcoala Gimnazială ,,Stroe S.Belloescu”                               Scoala Gimnaziala/Liceul........................ 

Loc.Barlad, Jud. Vaslui                                                 ..................................................................                                                     

 

Director,                                                                                                       Director, 

prof.Frumuz Valeriu                                                                                           prof. 
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