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REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI, 

FAZA LOCALĂ, REGIONALĂ,NAŢIONALĂ 

,,CAMPIONI ȊN LUMEA POVEŞTILOR” 

 

ORGANIZATORI: 

GRĂDINIŢA DE COPII CU PROGRAM  PRELUNGIT NR.10 HUŞI COORDONATORII 

CONCURSULUI:     

 Prof. Popescu Zoica – Inspector Educaţie Timpurie în cadrul ISJ Vaslui 

 Prof. Turbatu Nina 

 Prof. Calancea Alina-Gabriela  

 

ECHIPA DE ORGANIZARE: 

 Prof. Turbatu Nina 

 Prof. Calancea Alina-Gabriela 

 Prof. Branişte Mihaela 

 Prof. Boţu Tatiana 

 Prof. Butnaru Cristina 

 Prof. Coman Monica 

 Prof. Năstase Liliana 

 Prof..Stoian Cătălina Mihaela 

 Prof.Damian Ionela 

 Prof.Grigoraş Ana-Dorina 

 Prof.Huţanu Genoveva 

COLABORATORI:    

      Prof. Popa Cristinel – director CCD Vaslui 

Prof. Naidin Isabela – metodist CCD Vaslui,Filiala Huşi  

Prof. Turbatu Dana - - Şcoala Gimnazialã Nr 1 ,,Mihail Sadoveanu’’ Huşi 

Prof. Radu Nela - Şcoala Gimnazialã Nr 1 ,,Mihail Sadoveanu’’ Huşi 

Prof. Cuceanu Otilia Raluca – Şcoala Gimnazialã,,Anastasie Panu’’Huşi 

Prof. Căprariu Carmen – director Clubul Elevilor Huşi    

Prof. Tudose Alina-Cipriana -director   Biblioteca Municipală,,M.Ralea’’ - Huşi    

Prof. Bejan Irina – bibliotecar -  Biblioteca Municipală,,M.Ralea’’ - Huşi      

Prof.  Miron Viorica – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sat Creţeştii de Sus 

 

       

 

 



PARTENERI 

 1. Inspectoratul şcolar Judeţean Vaslui  

 2. Casa Corpului Didactic Vaslui 

 3. Biblioteca Municipală,,Mihai Ralea”-Huşi 

 4.  Clubul Elevilor – Husi 

 5. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sat Creţeştii de Sus,Judeţul Vaslui 

 6. Şcoala Gimnazială ,,Anastasie Panu”,Huşi 

 7. Şcoala Gimnaziala Nr.1,,Mihail Sadoveanu” - Husi 

 8. Scoala Gimnazială ,,Ion Creangă”-Huşi 

 9.Grădinita cu P.P. Nr.1 Husi 
10. Gradiniţa cu P.P. Nr.12-Huşi 

11.Grădiniţa cu P.P. Nr.19-Vaslui 

12.Grădiniţa cu P.P. Nr.11 - Bârlad 

13. Şcoala Gimnazială,,Pilu’’,Jud. Arad 

14. Şcoala Gimnazialã,,Ion Borcea’’-Racova,Jud. Bacau; 

15. Şcoala Gimnazialã Nr. 1  Bîrsăneşti;Jud. Bacău 

16.Grãdiniţa cu P.P.Nr.46 Oradea, Judeţul Bihor 

17. Grãdiniţa cu P.N. Nr.1-Nojorid ;Judeţul Bihor 

18. Şcoala Gimnazialã Nr. 1   Bistriţa-Bîrgaului,jud.Bistriţa-Năsăud 

19.Şcoala Gimnazialã Nr. 1 Săveni;GP.P.Nr. 4 Săveni,jud. Botoşani; 

20. Şcoala Gimnazialã ,,Hãrman’’-Grãdiniţa cu P.N. Nr.1 Hãrman; Judeţul Braşov ; 

21.Grãdiniţa P.N. Bordei Verde,jud.Brăila 

22.GrãdiniţaP.P.Nr.56,,Negrut”-Brăila; 

23. Şcoala Gimnazialã Maxenu-GP.N. Ṭintesti;jud. Buzău 

24.Grãdiniţa nr.255  Bucureşti 

25..GrãdiniţacuP.P.,,Ţaracopilãriei’’Cãlãraşi;Jud. Cãlãraşi 

26.Grãdiniţa cuP.P,,Sfânta Maria „-Cumpana,jud. Constanţa 

27.GrãdiniţacuP.P.nr.33-Constanţa 

28.ŞcoalaGimnazială,,Taga”,jud.Cluj 

29.GrădiniţaP.P. Nr.3 Calafat,jud.Dolj 

30..ŞcoalaGimnazială,,IonPopescu”Bărbăteşti;jud.Gorj 

31..Gradinita cu P.P. Bustuchin,jud.Gorj 

32.Grădiniţa cu P.N. Nr. 8-Giurgiu 

33. Grãdiniţa cuP.P Nr. 1 Hunedoara  

34. Grãdiniţa cuP.P.,,Dumbrava Minunatã’’Slobozia,jud. Ialomiţa 

35.. Şcoala Gimnazialã Balş;jud.Iaşi 

36. Grădiniţa cu P.N.Coroieni,Jud.Maramureş 

37. Şcoala Gimnazialã Nr. 5 – Grãdiniţa cu P.P. Nr. 5 Piatra Neamţ,jud. Neamţ 

38.. Grădiniţa cu P.P.,,Ion Creanga”-Slatina;jud. Olt 

39.GrădiniţacuP.P.,,ScufiţaRoşie”Ploieşti,jud. Prahova  

40..Grădiniţa cu P.P.,,Sfântul Mucenic Mina”-Ploieşti;jud. Prahova 

41..Grădiniţa cu P.P. Nr.4Ploieşti;jud.Prahova 

42..Şcoala Gimnazială,,Vasile Lucăcel”;Grădiniţa cu P.N. Someş-Odorhei;,jud.Salaj 43..Şcoala 

Gimnazială Bosanci;jud. Suceava;Grădiniţa cu P.N.NR.2 Bosanci 

43.Grădiniţa cu P.N. Mavrodin,jud.Teleorman 

44.Grădiniţa cu P.N. Nădrag;jud.Timiş 



45..Grădiniţa cu P.N. Bonea Mare;jud. Timiş 

47.Grădiniţa P.P. Nr.1 SânnicolauMare;jud.Timiş 

 

ARGUMENT 

Asistăm în ultimii ani la o scădere a interesului faţă de lectură,atât în rândul elevilor,cât şi în 

rândul adulţilor,televizorul,calculatorul,contribuind substanţial la diminuarea interesului pentru 

carte.Sunt copii care nu au intrat niciodată într-o bibliotecă sau nu au acasă o bibliotecă – unul dintre 

motive fiind lipsa de interes a părinţilor faţă de acest domeniu,de aceea,instituţiile de învăţământ sunt 

cele care trebuie să stimuleze copiilor interesul şi dragostea pentru,,citit’’,luându-i ca parteneri şi pe 

părinţii acestora în demersul lor. 

 Aflat în lumea cărţilor,copilul se regăseşte în lumea jocului şi a jucăriei,a poveştilor cu Feţi- Frumoşi 

şi Ilene Cosânzene sau în lumea micilor vieţuitoare pe care le iau în joaca lor. 

  Prin ilustraţiile viu colorate ale textelor literare,cărţile pentru copii atrag şi incită curiozitatea 

preşcolarilor,invitându-i involuntar pe firul peripeţiilor distractive ale pesonajelor acestora. 

 Acest proiect îşi propune să trezească în sufletele fragile şi avide de cunoaştere ale preşcolarilor şi 

elevilor dorinţa de a pătrunde ,încă de mici,în universul liniştit al bibliotecii,respectul faţă de carte şi 

faţă de cel care a scris-o.Astfel,cartea va deveni prietena cea mai dragă şi de nedespărţit a copiilor,o 

făgăduinţă,o bucurie, o călătorie prin suflete,gânduri şi frumuseţi,aşa cum afirma autorul ,,Cuvintelor 

potrivite’’,Tudor Arghezi.Dorim de asemenea,prin schimbul real de experienţă dintre participanţi,să-i 

convingem pe copii de valoarea culturală şi spirituală a cărţii,să-i determinăm să descopere si să 

înţeleagă că ele sunt rodul marilor spirite ale omenirii,ca ele pot deveni cei mai fideli prieteni şi 

mentori. 

SCOPUL CONCURSULUI : Stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă (şi / sau 

după imagini) în rândul preşcolarilor şi elevilor în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a 

dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală.Oferirea de suport pentru reuşita şcolară,în ansamblul ei şi 

valorificarea aptitudinilor şi talentelor personale ale copiilor. 

 OBIECTIVELE CONCURSULUI 
O.1. Crearea oportunităţii unui schimb de experienţă între cadrele didactice din 25 judeţe ale ţării pe 

tema  ,,Copilul si literatura – abordări din perspectiva curriculumului integrat” 

 O.2.  Valorificarea experienţelor pozitive si a exemplelor de bune practici obţinute în cadrul procesului 

instructiv-educativ; 

 O.3. Identificarea copiilor cu imaginaţie creatoare şi aptitudini artistico-plastice în scopul acordării de 

sprijin pentru dezvoltare; 

O.4. Stimularea creativităţii şi originalităţii în realizarea unor lucrări artistico-plastice şi practice; 

  O.5.  Antrenarea unui număr cât mai mare de copii preşcolari şi elevi în activităţi extracurriculare. 

 

DOMENII  ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ  CONCURSUL 

 Domeniul cultural-artistic,literar  

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii, educatoarele,învãţãtorii şi pãrinţii copiilor din unităţile partenere 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:  

Se pot înscrie preşcolari,elevi şi cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar pe baza fişei de 

înscriere (vezi anexele 2,3,4 la Regulament) , până la data stabilita în calendarul concursului. 

LOCUL DESFĂŞURĂRII:GRĂDINIȚA DE COPII CU P.P. Nr. 10 – HUŞI;BIBLIOTECA 

MUNICIPALĂ,,MIHAI RALEA’’ – HUŞI;ŞCOLILE ŞI GRĂDINIȚELE .DIN 26 JUDEȚE 



PARTENERE 

SECȚIUNI DE PARTICIPARE: ,,Campioni în lumea poveştilor’’ cuprinde 3 secţiuni şi 3 faze 

SECŢIUNEA 1 - Simpozion Naţional,,Copilul şi literatura’’ – adresat cadrelor didactice 

SECŢIUNEA 2 - ,,Trăistuţa cu poveşti’’ –concurs de poveşti create cu început dat de educatoare sau 

după un plan de idei(pentru elevi) 

SECŢIUNEA 3 - ,,O scenă din poveste’’ – concurs de lucrări artistico-plastice şi practice. 

RESURSE FINANCIARE- Asociaţia Părinţilor,,PRICHINDEII NᾸZDRᾸVANI’’ 

CALENDARUL CONCURSULUI: 
-27 Martie 2020 –Faza I - Locală a concursului ,,Campioni în lumea poveştilor’’-Secţiunile I 

(Simpozionul ,,Copilul şi literatura’’),II ( ,,Trãistuţa cu poveşti’’)şi III(,,O scenã din poveste’’); 

   -08 Mai 2020- Faza II-Regionalã a concursului ,,Campioni în lumea poveştilor’’Secţiunile II / III; 

-29 Mai 2020– Faza III-Naţionalã a concursului ,,Campioni în lumea poveştilor’’ – secţiunile II /III. 

09-12 Iunie 2020 – Scrierea diplomelor,expedierea diplomelor,evaluarea activităţii  

1. FAZA I- LOCALĂ 

27Martie 2020 

 Activitatea cuprinde 3 secţiuni: 

Sectiunea I -  SIMPOZION NAŢIONAL,,Copilul şi literatura’’  

Secţiunea II - ,,Trăistuţa cu poveşti’’ – concurs de creaţie literară – poveşti create de copii cu 

început dat de educatoare şi compuneri după un plan de idei şi se adresează copiilor cu vârste cuprinse 

între 5-11 ani; 

 Secţiunea III – ,,O scenă din poveste’’ - creaţii artistico-plastice şi practice.  

 Aceasta faza se va desfãşura în fiecare dintre unitãţile partenere din judeţ şi din ţarã. 

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

concursului: prof. TURBATU NINA (0764227296;turbatunina@yahoo.com). 

 Vor fi inscrisi în concurs maxim 2 copii / cadru didactic. 

 Termenul de înscriere a copiilor şi a cadrelor didactice (pentru simpozion): 01- 25 Martie 2020  

 Organizarea concursului: 27 Martie  2020 

  Jurizarea concurenţilor:  27Martie  2020 

 

SECȚIUNEA I - SIMPOZIONUL NAŢIONAL,, COPILUL ŞI LITERATURA’’ 

 REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI 

TEMA,, Copilul şi literatura – abordări din perspectiva curriculumului integrat’’  

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

2. Exemple de bună practică (proiecte didactice, proiecte educaţionale, proiecte pentru opţionale). 

 DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:  27Martie  2020;Grădiniţa PP Nr 10 – HUŞI 

 Înscrierea participanţilor : on-line - pe baza fişei de înscriere (Anexa 2 la Regulament)  

 Perioada de înscriere 01- 25 Martie 2020 

 Participare directă pentru cadrele didactice din municipiul Huşi; online– pentru cadrele 

didactice participante din ţarã 

Fişele de înscriere şi materialele pentru publicare vor fi trimise pe adresa de e-mail: 

turbatunina@yahoo.com 

• Fişierele vor fi salvate astfel încât să poată fi deschise cu Microsoft Office 2007 / 2010.               - 

Numele fişierului ataşat, trebuie să fie: Nume şi prenume - Titlul lucrării 

mailto:turbatunina@yahoo.com


• Materialele expediate nu sunt returnabile. 

• Lucrările care nu respectă tematica propusă nu vor fi luate în considerare.            

• O lucrare poate avea cel mult doi autori. 

. Evaluare simpozion 

Toate lucrările vor figura în CD-ul cu ISBN al simpozionului, iar fiecare autor va primi  diploma de 

participare/adeverință de participare şi CD-ul (optional). 

 Probleme organizatorice: 

a. Pe adresa: Grădinița cu P.P. Nr10  , Str.1 Decembrie nr.26, HUŞI, jud.Vaslui, Cod Poștal  

735100, cu menţiunea ,,pentru SIMPOZION” ,  se vor trimite  acordul de parteneriat în două 

exemplare semnate şi ştampilate, fişa de înscriere şi un plic A4, autoadresat . 

b.Lucrările simpozionului vor fi publicate în CD-ul cu ISBN ,,Copilul şi literatura’’. 

Pentru desfasurarea in cele mai bune conditii va rugam sa achitati contravaloarea 

CD-ului si a diplomelor,respectiv 15 lei si 8 lei. 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI  
SECȚIUNEA II – ,,TRĂISTUȚA CU POVEŞTI – Poveşti create de copii 

 Forma de realizare – pentru copiii preşcolari / clasa pregătitoare – Poveste creată cu început 

dat;pentru elevii claselor I-IV – poveste / compunere creată după un plan dat 

     * Ȋnceputul dat trebuie să :trezească interesul copiilor;să le stârnească imaginaţia;să sugereze 

subiectul pe care copilul trebuie să-l dezvolte în expunere; să expună suficiente elemente despre 

personaje şi situaţii posibile pentru a le facilita copiilor imaginarea unui conţinut  în concordanţă cu 

logica temei şi a mesajului urmărit 

     * Planul dat trebuie să :orienteze pe copii asupra aspectelor caracteristice ale temei;să asigure 

succesiunea logică a întâmplărilor şi reliefarea trăsăturilor personajelor implicate în povestire; 

      *   Fiecare cadru didactic participant va selecta creaţiile a 2 copii din grupă / clasă 

      *  Poveştile create de fiecare copil desemnat vor fi înregistrate audio-video pe un CD (pentru a 

putea fi audiate de comisia de evaluare). Coperta CD-ului trebuie să cuprindă:numele copilului;titlul 

lucrării;forma de realizare;vârsta copilului;unitatea şcolară;numele profesorului îndrumător. 

       *  La această secţiune vor participa copii cu vârste cuprinse între 5 -11 ani 

 * Înscrierea la concurs - Faza I – locală - se va face până pe data de 25 Martie 2020 completând 

Formularul de înscriere prezentat în Anexa 3 

  *  Forma de participare:directã / indirectã 

SECȚIUNEA III - ,,O SCENĂ DIN POVESTE’’ - Compoziţii artistico-plastice (pictură, desen, 

colaj)  

 Lucrările vor fi realizate pe suport de lucru A4, în tehnica de lucru la alegere, respectându-se 

nivelul grupei/clasei şi tematica concursului.Acestea vor fi puse într-o folie protectoare. 

  Pe spatele lucrării(nu a foliei) se va menţiona :titlul lucrării;forma de realizare;numele şi 

prenumele copilului;vârsta / grupa/clasa;numele şi prenumele îndrumătorului;grădiniţa / 

şcoala,localitatea;faza concursului. 

 La această secţiune vor participa copii cu vârste cuprinse între 3-11 ani 

 Forma de participare:directa / indirectã 

     EVALUAREA ŞI CRITERII DE EVALUARE PENTRU SECȚIUNEA 3:  

      *  Preşcolarii/elevii care obţin premiul I,II,III sau Menţiune la faza localã se vor înscrie cu alte 

lucrări la faza a II – a,respectiv faza a- III-a 

    *  Se va aprecia - realizarea formei plastice, originalitatea,precum şi - ingeniozitatea în folosirea 



tehnicilor de lucru; 

    *  Se vor acorda premiile I, II, III  şi menţiuni  pentru fiecare nivel de grupă, la cele trei faze ale 

concursului şi diplome/adeverinţe de participare tuturor cadrelor didactice îndrumătoare. 

  FAZA a- II – a  REGIONALĂ 

08 Mai 2020 –  

 - Faza a II – a Regionalã a concursului ,,Campioni în lumea poveştilor’’– va avea loc în fiecare dintre 

unitãţile partenere din judeţul Vaslui şi din ţarã.  

Activitatea cuprinde: 

 - Secţiunile II- ,,Trăistuţa cu poveşti’’ – concurs de creaţie literară – poveşti create de copii cu început 

dat de educatoare şi compuneri după un plan de idei şi se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 5-

11 ani ; 

 - Sectiunea III -,,O scenă din poveste’’ – concurs de creaţii artistico-plastice şi practice,destinat 

copiilor de 3-11 ani. 

 - participă copiii premiaţi la faza locală; 

 -  Copiii ale cãror lucrări au fost  premiate la concursul din  Faza I – Locală,vor participa la concursul 

din Faza a – II – a Regională. 

 - Organizatorii din fiecare unitate partenerã vor trimite lucrãrile pentru jurizare la grãdiniţa iniţiatoare 

- Grãdiniţa P.P. Nr.10 – Huşi; Str. 1Decembrie,Nr.26,cod 735100 (cu specificaţia – pentru Faza a –II-a 

/ a-III-a),în perioada 22 Aprilie – 06 Mai 2020 

 -  Pe spatele lucrării(nu a foliei) se va menţiona :titlul lucrării;forma de realizare;numele şi 

prenumele copilului;vârsta / grupa/clasa;numele şi prenumele îndrumătorului;grădiniţa / 

şcoala,localitatea -  cu specificatia – pentru Faza a –II-a)  

- fiecare cadru didactic îndrumator va participa cu 2 copii cu cate 2 lucrari fiecare. 

- Evaluarea se va realiza pe baza criteriilor stabilite la faza locală . 

 PERIOADA DE ȊNSCRIERE: - 22 Aprilie – 06 Mai 2020,completând formularul de la Anexa 3 la 

Regulament 

 JURIZAREA LUCRĂRILOR:08 Mai 2020 

 FAZA a- III – a NAŢIONALĂ 

 29 Mai 2020 

 - Participã şcolile şi grãdiniţele din judeţul Vaslui şi din judeţele partenere 

 - lucrările premiate la faza regionalã din judeţele partenere vor fi trimise la Grădiniţa cu P.P. Nr. 10 – 

HUŞI,Judeţul Vaslui ,împreună cu Fişa de înscriere (Anexa 4 la Regulament),până pe data de 26 Mai 

2018. 

 - Faza natională va avea loc la data de 29 Mai 2020 la Grădiniţa cu P.P. Nr. 10 – HUŞI. 

Se vor trimite:Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic ,CD-ul cu înregistrările 

copiilor,lucrările copiilor în plic A4 şi un plic autoadresat, A4,la GRĂDINIȚA CU P.P. Nr. 

10,strada 1Decembrie ,Nr.26,Loc.HUŞI,Jud. Vaslui,Cod.735100,cu menţiunea - PENTRU 

CONCURSUL,,CAMPIONI ȊN LUMEA POVEŞTILOR’’. 

 PRECIZĂRI: 

*  Preşcolarii/elevii care obţin premiul I, II , III sau Mentiune la faza locala se vor înscrie cu alte 

creaţii literare /  lucrări artistico-plastice la fazele a II – a / a –III – a. 

   * Pentru secţiunile 2 şi 3 fiecare cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 2 creaţii 

literare şi/sau 2  lucrări artistico-plastice /colaje pentru fiecare fază a concursului ( 2lucrări faza 

I, 2 lucrări faza a- II-a,2 lucrări faza a-III-a). 

FAZA a – III – a Naţională se va desfăşura la Grădiniţa cu P.P. Nr. 10 – HUŞI / VASLUI  - lucrările 

premiate la faza localã din judeţele partenere vor fi trimite la Grădiniţa cu P.P. Nr. 10 – HUŞI,Judeţul 



Vaslui până pe data de 26 mai 2020 

 Înscrierea la concurs se face până pe data de  25 Martie 2020 -  pentru faza I ;până pe 

data de 06 Mai 2020  pentru faza a II- a,până pe data de 26 Mai 2020,pentru faza a- III-a 

, completând Formularele de înscriere anexate.  

 Din considerente economice,lucrarile participante pentru Fazele II si III pot fi cumulate şi 

trimise într-un singur plic pe adresa grãdiniţei iniţiatoare(Grãdiniţa P.P. Nr. 10 HUŞI),PÂNA 

LA DATA DE 06 Mai 2018 

EVALUARE ŞI CRITERII DE EVALUARE: 

SECȚIUNEA I - Condiţii referitoare la redactarea lucrărilor: 

 Titlul va fi scris cu majuscule(Times Nw Roman,14,Bold,centrat) 

 Lucrarea tehnoredactată cu font Times New Roman, corp de literă 12,  

caractere româneşti, tehnoredactată la un rând, trebuie să cuprindă titlul lucrării, numele autorului 

(max 2 autori), unitatea şcolară, şi va avea cel mult 3 pagini; 

 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării în ordinea următoare: numele şi prenumele 

autorului, titlul lucrării, editura, anul apariţiei; 

Lucrările / Materialele expediate nu se returnează; 

 Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor; 

Mapa   simpozionului va fi trimisă prin poştă /  la adresa specificatã în fişa de înscriere până la data de 

15 iunie 2020. 

 Toate lucrările vor figura în CD-ul cu ISBN,,Copilul şi literatura’’, iar fiecare autor va primi diploma  

de participare şi CD-ul (optional). 

SECȚIUNEA II  

*  respectarea temei concursului; 

 * respectarea etapelor elaborării unei compuneri (introducere;cuprins;încheiere); 

 * existenţa / îmbinarea armonioasă a celor trei moduri expunere:naraţiunea,descrierea,dialogul (în 

limitele impuse de vârsta copiilor); 

 * prezentarea corectă,coerenţa,logică a evenimentelor şi personajelor cu trăsături adecvate; 

 * calitatea expunerii(corectitudinea ,expresivitatea ,cursivitatea / fluenţa exprimării) 

  REZULTATELE EVALUĂRII PENTRU SECȚIUNEA II: - Diplome cu Locurile 

I;II;III;Menţiune şi Diplome de participare ,Adeverinţe de participare pentru cadrele didactice 

    SECȚIUNEA III: 

    *  Preşcolarii/elevii care obţin premiul I, II sau III la prima fază se vor înscrie cu alte lucrări la faza 

a II – a,respectiv faza a- III-a (anexa 4) 

    *  Se va aprecia - realizarea formei plastice, originalitatea,precum şi - ingeniozitatea în folosirea 

tehnicilor de lucru; 

    *  Se vor acorda premiile I, II, III  şi menţiuni  pentru fiecare nivel de vârsta, la cele trei faze ale 

concursului şi diplome/adeverinţe de participare tuturor cadrelor didactice îndrumătoare. 

FINALITATEA SIMPOZIONULUI ŞI A CONCURSULUI: - Auxiliar didactic - ,,Campioni în 

lumea poveştilor’’ – CD cu ISBN – care va conţine poveştile create de copii şi albumul cu lucrările 

artistico-plastice şi practice realizate de copii;CD-UL  cu ISBN care va cuprinde materialele 

simpozionului. 

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

 

OBLIGAŢII ORGANIZATORI : 

 asigurarea unei organizări optime a concursului ; 

  asigurarea spaţiului necesar desfăşurării concursului; 



  asigurarea aparaturii electronice şi a spaţiului necesar jurizării; 

  elaborarea fişei de jurizare pentru fiecare secţiune inclusă în concurs; 

 elaborarea diplomelor şi a adeverinţelor ; 

 

OBLIGAŢII PARTICIPANŢI : 

 respectarea regulamentul de participare; 

 acordul de parteneriat, unul pentru fiecare grădiniţă participantă, în dublu exemplar (Anexa 1 la 

Regulament), va fi completat şi trimis odată cu fişa de înscriere. Parteneriatele trebuie semnate 

de director şi ştampilate. Se va opri un exemplar la unitatea organizatoare, iar celălalt va fi 

returnat odată cu diplomele şi adeverinţele. 

 

COMISIA DE JURIZARE PENTRU SECȚIUNILE II ŞI III  

 prof. Popescu Zoica – Inspector Educatie Timpurie in cadrul ISJ Vaslui – preşedinte  

 Prof. Caprariu Carmen – Director Clubul Elevilor Huşi 

 Prof.Calancea Alina – Director Grădiniţa cu PP Nr. 10 – Huşi 

 Prof.Turbatu Nina – Grădiniţa cu PP Nr.10 – Huşi   

 Prof. Butnaru Cristina - Grădiniţa cu PP Nr.10 – Huşi   

 Prof. Turbatu Dana - Şcoala Gimnazială,,Mihail Sadoveanu’’ - Huşi  

 Prof.Radu Nela - Şcoala Gimnazială,,Mihail Sadoveanu’’ - Huşi 

 Prof. Cuceanu Otilia - Raluca – Şcoala Gimnazială,,Anastasie Panu’’ - Huşi  

 Prof. Miron Viorica – Şcoala Gimnazială Nr.1 Creţeştii de Sus 

 Prof. Bejan Irina – Biblioteca Municipalã ,,Mihai Ralea’’ – Huşi 

 Prof.Tudose Alina – Cipriana – Director - Biblioteca Municipalã ,,Mihai Ralea’’ – Huşi 

 Prof. Patrascu Luiza - Grădiniţa cu PP Nr.1 – Huşi   

 Prof. Corciovei Tatiana - Grădiniţa cu P.N. Nr.9 – Huşi   

 Prof. Gutu Mihaela - Grădiniţa cu P.N. Nr.12 – Huşi   

MEDIATIZARE:  

 Ziarul,, Bună ziua Vaslui,, Ziarul ,, Vremea Nouă,, ;ziarul local on-line,,HUSI PE SURSE’’  

 Promovarea concursului şi publicarea rezultatelor pe site-ul grădiniţei 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 . 

Coordonatori concurs: TURBATU NINA                                       

                                        CALANCEA ALINA-GABRIELA              

DIRECTOR, 

Prof.CALANCEA ALINA-GABRIELA 

 

 



ANEXA I 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN VASLUI                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN........ 

GRĂDINIŢA CU P.P. NR.10 –HUŞI                                          ŞCOALA / GRĂDINIȚA...................................                                   

 Str. 1 Decembrie Nr.26                                                               tel...................................... 

Tel.  0235480359                                                                         STR.......................Nr...................... 

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

NR583/23.09.2019                                     

                                             

PROTOCOL DE COLABORARE 

CONCURSUL NAŢIONAL 

,,CAMPIONI ȊN LUMEA POVEŞTILOR’’ 

– EDIŢIA  a VII – a  2020 

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

*Grădiniţa cu P. P. NR. 10, cu sediul în Huşi, Str.1 Decembrie Nr.26,Tel.0235 / 480359 –reprezentată de 

Director, Prof. Calancea Alina-Gabriela  şi coordonator proiect,prof. Turbatu Nina si cadrele didactice: Boţu 

Tatiana, Leonte Branişte Mihaela, Butnaru Cristina, Năstase Liliana, Coman Monica,  Stoian Catalina 

Mihaela,Damian Ionela,Grigoraş Ana Dorina,Huţanu Genoveva 

şi*Grǎdiniţa/Şcoala......................................................................................................................... 

   Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie participarea la Concursul  Naţional„CAMPIONI ȊN 

LUMEA POVEŞTILOR” – Ediţia a VI-a  şi colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea unei bune 

organizări a concursului. 

Articolul 1 

A. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei cu P.P.Nr.10 -  Huşi 

1.Organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional „Campioni în lumea poveştilor”,Ediţia a-VI-a, conform 

proiectului aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui. 

2. Asigurarea spaţiului şi a condiţiilor de afişare a lucrărilor participante la concurs. 

3. Jurizarea lucrărilor participante la concurs. 

4. Acordarea de diplome pentru preşcolari  / elevi şi pentru cadrele didactice îndrumătoare. 

B. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei./ Şcolii........................................................................... 

1. Desemneazã coordonatorul pentru faza localã a concursului. 

2. Organizeazã faza localã a concursului 

3. Trimiterea lucrărilor participante la concurs în conformitate cu regulamentul concursului şi fişa de 

înscriere. 

4. Completarea Protocolului de parteneriat. 

Articolul 2. Durata parteneriatului: 

Prezentul protocol de colaborare este valabil în perioada 10.01 -2020– 22.06.2020. 

Articolul 3. Dispoziţii finale: 

Concursul  National ,,Campioni în lumea poveştilor” – ediţia a-VI-a  face parte din categoria 

activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stimularea interesului pentru lectura (audiată / citită) în rândul 

preşcolarilor / elevilor, stabileşte relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţul Vaslui 

şi din alte judeţe ale ţării. 

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 fieca -re unitate. 

 Grădiniţa de Copii cu P. P. Nr.10 - HUŞI            Grădiniţa / Şcoala................................                             

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

            Director,                                                                                           Director,  

Prof. Alina-Gabriela Calancea                                   ........................................................                                                                                                                                                                                     

                                                    
 



Anexa 2 

Fişă de înscriere 

la Concursul Naţional,,CAMPIONI ȊN LUMEA POVEŞTILOR’’ Faza  I - LOCALĂ 

Ediţia a VII-a,2020 

Secţiunea 1 – Simpozion Naţional,,Copilul şi literatura’’ 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC / CADRELOR DIDACTICE: 

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

ŞCOALA / GRĂDINIȚA...................................................................................... ........................................... 

.SPECIALITATEA............................................................................................................... ............................  

 TELEFON FIX / MOBIL .............................................................................................................................. 

E-MAIL......................................................................................................................... .................................... 

ADRESA UNDE DORIȚI SĂ PRIMIȚI MATERIALELE 

SIMPOZIONULUI................................................................................................................ ........................... 

TITLUUL LUCRĂRII .................................................................................................................................... 

 

Participare:directa / indirecta 

                                                     Doresc / Nu doresc să achiziţionez CD-ul ,,Copilul şi literatura’’ 

                                                    SEMNĂTURA CADRULUI DIDACTIC / CADRELOR DIDACTICE 

 

Secţiunea 2-  ,,Trăistuţa cu poveşti” – poveşti create de copii 
Nume  şi prenume cadru didactic participant: ................................................................ 

Unitatea şcolară:................................................................................................................... 

Adresa  ................................................................................................................................. 

Telefon.................................... / E-mail................................................................................ 

Specialitatea: ____________________Grupa/Clasa _________________ 

 

Nr.c

rt. 

Numele şi prenumele 

copilului / elevului 

Grupa / 

clasa 

Titlul poveştii create Cadrul didactic 

îndrumător 

1.     

2.     

 

Secţiunea 3 - ,,O scenă din poveste’’ – Compoziţii artistico-plastice(desen,pictură) / 

colaj 
 

 

 

Nr.c

rt 

Numele şi prenumele 

copilului / elevului 

Grupa 

/ clasa 

Titlul lucrării Mijloc de 

realizare 

Cadrul 

didactic 

îndrumător 

1.      

2.      

                                                                       
                                                                                                      Semnătura cadrului didactic:                                                          
                                                     



 

 

Anexa 3                           

                                Fişă de înscriere 

la Concursul Naţional,,CAMPIONI ȊN LUMEA POVEŞTILOR’’                                

Faza a- II-a - REGIONALĂ  

Ediţia a- VII-a,2020 

Nume  şi prenume cadru didactic participant: ................................................................ 

Unitatea şcolară:..................................................................................................................  

Adresa ................................................................................................................................... 

Specialitatea: ................................Grupa/Clasa ................................................................ 

E-mail:........................................ / TEL................................................................. 
 

Secţiunea 2-  ,,TRĂISTUȚA CU POVEŞTI” – poveşti create de copii 
 

Nr.c

rt. 

Numele şi prenumele 

copilului / elevului 

Grupa / 

clasa 

Titlul poveştii create Cadrul didactic 

îndrumator 

1.     

2.     

 

 

Secţiunea 3 -,,O scenă din poveste’’ – Compoziţii artistico-plastice (desen / pictură) 

/ colaj 
 

 

Nr.c

rt 

Numele şi prenumele 

copilului / elevului 

Grupa 

/ clasa 

Titlul lucrării Mijloc de 

realizare 

Cadrul 

didactic 

îndrumător 

1.      

2.      

      

    

 
                           Semnătura cadrului didactic 

 

 

 



 

Anexa 3                           

                                Fişă de înscriere 

la Concursul Naţional,,CAMPIONI ȊN LUMEA POVEŞTILOR’’                                

Faza a- II-a - NATIONALA  

Ediţia a- VII-a,2020 

Nume  şi prenume cadru didactic participant: ................................................................ 

Unitatea şcolară:..................................................................................................................  

Adresa ................................................................................................................................... 

Specialitatea: ................................Grupa/Clasa ................................................................ 

E-mail:........................................ / TEL................................................................. 
 

Secţiunea 2-  ,,TRĂISTUȚA CU POVEŞTI” – poveşti create de copii 
 

Nr.c

rt. 

Numele şi prenumele 

copilului / elevului 

Grupa / 

clasa 

Titlul poveştii create Cadrul didactic 

îndrumator 

1.     

2.     

 

 

Secţiunea 3 -,,O scenă din poveste’’ – Compoziţii artistico-plastice (desen / pictură) 

/ colaj 
 

 

Nr.c

rt 

Numele şi prenumele 

copilului / elevului 

Grupa 

/ clasa 

Titlul lucrării Mijloc de 

realizare 

Cadrul 

didactic 

îndrumător 

1.      

2.      

      

    

 
                           Semnătura cadrului didactic 

 

 

 

 


