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CONCURS:,, Prezentarea unui moment artistic –participare directă                

   MOTTO 

„CÂND TRADITIA VORBEŞTE,VOCILE TUTUROR ZEILOR PAR A FI ADORMITE ÎN 

ARMONIA RAIULUI.” 

(W.SHAKESPEARE) 

DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCATIE IN CARE SE ÎNCADREAZĂ: 

               CULTURAL-ARTISTIC-FOLCLOR 

APLICANT:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,STROE S.BELLOES ,Director: Prof. FRUMUZ VALERIU 

Telefon/fax: 0235/417 633  

e-mail: scoalastroesbelloescu@yahoo.com,website: http://scoala10barlad.scoli.edu.ro 

 

mailto:scoalastroesbelloescu@yahoo.com


MOTIVARE:  

➢ cunoaşterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc; 

➢ cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti; 

➢ păstrarea notei de autenticitate şi originalitate a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti; 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:   

31 -MARTIE 2020 -Școala Gimnazială,, Stroe S Belloescu”-Bârlad 

➢ 9:30 – 11:00  Inv. Preșcolar 

➢ 11:00 – 13:00  Inv. Primar  

➢ 13:00 – 15:00   Inv. Gimnazial 

 

GRUP ŢINTĂ: 

• Elevii claselor: Grup preșcolar-Clasa pregătitoare , I-VIII  

                                                                                             

SECŢIUNI:   

• 1.Prezentarea unui moment artistic – participare directă 

-cântece, dansuri, obiceiuri, şezătoare  

• 2. Expoziţie  de lucrări –participare indirectă„Tradiţii şi obiceiuri românești”.  

Prezentarea a maxim 3 lucrări artistico - plastice şi/sau practice/cadru didactic: felicitări, tablouri, 

etc. - realizate cu tehnici şi materiale diferite.  

 Expedierea lucrărilor prin poştă, până la 20.03.2020, pe următoarea adresă:  

,,Școala Gimnazială,,Stroe S.Belloescu” 

Str.I.C.Brătianu Nr 35 

Nr. tel 0235417633 

Adresa email-scoalastroesbelloescu10@yahoo.com 

Pentru întrebări suplimentare direct la coordonatorul concursului PIP Munteanu Nela 

Nr tel 0763880225 
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REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

    

Înscrierea participanţilor:  

• 1.. Pentru prezentarea programului artistic până la data de 16.03.2020, va fi trimisă fişa de înscriere, 

cu următoarele date: numele şcolii, numărul interpreţilor, componenţa detaliată a repertoriului de 

concurs, durata execuţiei scenice, numele învăţătorului-instructor (ANEXA 1) - (ANEXA 2) pe 

adresa de e-mail  rob3rt_robytzu@yahoo.com 

Condiţii de participare: 

• Repertoriu specific localităţii reprezentate (cântece, dansuri, obiceiuri); 

• Durata programului: maximum 10 minute; 

• Costumaţie şi recuzită adecvată fiecărui moment interpretat; 

• Elevii pot participa în concurs,pe baza fișei de înscriere, individual sau în grupuri 2-15; 

Un juriu, alcătuit din specialişti, va aprecia atât autenticitatea momentelor aduse în scenă cât 

şi calitatea interpretării lor. Vor fi decernate diplome și adeverințe care pot fi ridicate direct de la 

Școala Gimnazială,,Stroe S.Belloescu”. 

Cele mai autentice cântece, dansuri şi obiceiuri populare vor fi înregistrate video.  

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE 

• 2. Evaluarea / jurizarea lucrărilor:  

• Conform procedurii de jurizare:  

• Echipa de proiect aplică procedura de jurizare a lucrărilor, numeşte Comisia de jurizare (profesori 

de specialitate), stabileşte criterii clare de evaluare ce iau în considerare secţiunea, nivelul de vârstă, 

modalitatea de aplicare a tehnicii de lucru, respectarea temei, acurateţea, estetica lucrării. 

• Pentru fiecare secţiune vor fi acordate câte trei premii I, II, III, sau menţiuni, pe nivele de vârstă (în 

cazul participanţilor preşcolari), respectiv, pe clase (participanţilor din învăţământul primar). 

Numărul premiilor nu va depăşi 25% din numărul participanţilor în cadrul unei secţiuni. În urma 

jurizării, se stabileşte clasamentul participanţilor, premiile obţinute, are loc centralizarea datelor şi 

publicarea acestora. 

• Diplomele ce atestă premiile obţinute sau participarea la concursul organizat în cadrul proiectului 

vor fi înregistrate la instituţia iniţiatoare, respectiv la ISJ Vaslui. Diplomele vor fi semnate de către 

inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.  

• Plicul expediat cu lucrările va conține: 

- fișa de înscriere; 

- lucrările artistico-plastice sau practice,lucrările nu se returnează, rămân la portofoliul proiectului; 

- acordul de parteneriat – 2 exemplare; 

- un plic A4 autoadresat și timbrat pentru expedierea diplomelor;



ANEXA 1 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

FESTIVALUL- CONCURS 

TRADIŢII ŞI OBICEIURI ROMÂNEȘTI 

Secţiunea- program artistic-folclor 

 

Subsemnatul(a) 

………………………………………….……….…………………..................... , 

îndrumător al formaţiei/ansamblului …………..……………….......................... , 

de la Şcoala ……………………………..…………………..………………....... ,  

din localitatea ……….………………………, jud………………..…………..... ,  

telefon ……………….......................................................................................... ,  

e-mail …………………………. cu un număr de ………… elevi. 

 

Descrierea momentului artistic care va fi prezentat în concurs 

(şezătoare, dans popular, solist vocal,obicei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



    ANEXA 2                       

 

        

                                                       FIŞA DE ÎNSCRIERE 

                                                   CONCURS INTEJUDEȚEAN 

                                         ,,TRADIȚII ȘI OBICEIURI  ROMÂNEȘTI” 

                                           SECȚIUNEA 2- EXPOZIȚIE LUCRĂRI 

 

 

Numele şi prenumele: …………..……………………………………………..  

Unitatea de învăţământ: ………………………………………………………  

Adresa unde doriţi expedierea diplomelor: 

………………..………………………………………………………………  

Telefon: ...…………………………………………………………………..  

E-mail: ……………………………………………………………………. 

 Titlul lucrării: ……………………………………………………………… 

Secţiunea:……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Munteanu Nela 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 stabilirea rolului şi responsabilităţilor 

partenerilor în cadrul Concursului Regional Interjudețean ,,Tradiţii şi obiceiuri românești” 

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 Interjudețean ,,Tradiții și obiceiuri românești” 

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  octombrie- iunie 2020 . 

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   Gimnazială/Liceul                                                  

Loc. Barlad, Jud. Vaslui                                                    Loc.                       Jud.                          

 

Director,                                                                                    Director, 

prof. Frumuz Valeriu                                                                  prof. 

                                                        

 

 

 


