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REGULAMENT CONCURS REGIONAL/INTERJUDEȚEAN 

,,PE PLAIURI MIORITICE” 
Ediția  a II-a – 2017 

 
                   ,,Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de 

glorios, în mijlocul unui  popor atât de deștept, cum să nu fie o 

adevărată religie iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici fruntea, 

ca falnicii strămoși de odinioară, mândru că poți spune: <<Sunt 

român!>>”  (Alexandru Vlahuță)     

 

     Școala organizatoare: Școala Gimnazială ,,Sfânta Vineri” Ploiești 

     Cadrul general:   

     Concursul regional/interjudețean ,,PE PLAIURI MIORITICE” se desfășoară în 

cadrul Proiectului Educațional Festivalul ,,ROMÂNIE, COLŢ DE RAI!” care a fost aprobat 

în Calendarul Activităţilor Educative Regionale și Interjudețene 2017, la poziţia 252. 

Acesta urmărește să-i determine pe copii să descopere frumusețile României și să le 

reprezinte prin produse artistice (pictură, fotografie, colaje, jucării). De asemenea, urmărim 

ca elevii noștri să cunoască, să redescopere tradițiile și obiceiurile românești și să le transmită 

următoarelor generații, sădind astfel în inimile lor dragostea pentru frumos și autentic. 

      Proiectul își propune totodată educarea în spiritul respectului pentru resursele naturale ale 

țării și formarea deprinderilor  de economisire și reciclare creativă. Dând viață jucăriilor de 

altădată, stârnim  bucuria, curiozitatea și interesul copiilor dintr-o societate super 

tehnologizată, în care timpul pare că nu mai are răbdare, subliniind farmecul lucrurilor simple 

(jucării din lemn, din pănuși, din materiale textile etc.). 

 

    Partenerii proiectului: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Casa Corpului Didactic 

Prahova, Casa de Cultură ,,I.L.Caragiale” Ploieşti, Biblioteca Judeţeană ,,N.Iorga”, Asociaţia 

non-profit Lukico Ploieşti, Editura Grafoanaytis. 

 

    Grupul țintă: 

•  Beneficiari direcți: preșcolari, elevi ai claselor primare și gimnaziale și cadre 

didactice. 

• Beneficiari indirecți: părinți ai elevilor implicați în proiect, reprezentanți ai 

comunității locale 

 

    Condiții de participare: 

      Concursul se adresează preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (C.P. –IV) și gimnazial 

care provin din școlile din județul Prahova și din alte județe ale țării. 
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      Desfășurarea concursului: 

     Concursul se desfășoară pe trei secțiuni: 

        Secțiunea 1: Creație plastică- Tema: ,,Frumusețile patriei. Tradiții și obiceiuri 

românești” 

                      Secțiunea 2: Fotografie- Tema:  ,,România prin ochii mei” 

                      Secțiunea 3: Abilități practice – reciclare creativă 

 

 

    La secțiunile 1 și 3 vor participa numai preșcolari și elevi din ciclul primar, iar la secțiunea 

2 vor participa elevi din ciclul primar și din ciclul gimnazial. 

    Cadrele didactie pot participa cu număr nelimitat de lucrări. 

 

       Secțiunea 1: Desen-Creație plastică- ,,Frumusețile patriei. Tradiții și obiceiuri 

românești” 

     Se vor realiza lucrări artistico-plastice, în tehnică la alegere (desen sau pictură) pe coală 

A4, care să surprindă tradiții și obiceiuri românești care însoțesc principalele sărbători și 

obiceiuri creștine (împodobirea bradului de Crăciun, colindul, legenda lui Moș Crăciun, 

încondeierea ouălor, nunta, botezul), dar și olăritul și alte meșteșuguri, măști populare, 

costume naționale etc. 

    Pe spatele lucrării se va lipi o etichetă care să cuprindă următoarele date: titlul lucrării, 

numele și prenumele elevului, clasa, școala de proveniență, localitatea, numele și prenumele 

cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail a cadrului didactic. 

   La această secțiune lucrările vor fi jurizate pe categorii de vârstă. 

 

       Secțiunea 2: Fotografie- ,,România prin ochii mei” 

    Fotografiile vor fi realizate de elevi,  vor respecta tematica concursului și se vor realiza pe 

suport de hârtie fotografică, dimensiuni 10x15 cm. Acestea vor surprinde și evidenția imagini 

reprezentative din țara noastră: peisaje, mănăstiri și biserici, muzee, case memoriale, 

monumente, alte lăcașuri de cultură. 

      Pe spatele fotografiei se va lipi o etichetă care să cuprindă următoarele date: titlul lucrării, 

numele și prenumele elevului, clasa, școala de proveniență, localitatea, numele și prenumele 

cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail a cadrului didactic. 

    La această secțiune lucrările vor fi jurizate pe categorii de vârstă. 

    Nu se vor accepta fotografii preluate de pe Internet sau din alte surse, sau imprimate pe 

hârtie de scris. 

 

      Secțiunea 3: Abilități practice- Colaje și jucării – reciclare creativă 

                                                                                      ,,Copilul râde: 

                                                               <<Înțelepciunea și iubirea mea e jocul.>>”(L.Blaga) 

     Se vor realiza colaje în diferite tehnici și se vor confecționa diverse jucării folosind 

materiale din natură și reciclabile. 

     Jucăriile se vor expedia către școala organizatoare ambalate în cutii, astfel încât acestea să 

nu se deterioreze, iar etichetele cu datele de identificare se vor regăsi în cutie. 

 

      Expedierea lucrărilor: 

    Lucrările participante la concurs vor fi expediate prin poștă sau curier la sediul școlii 

organizatoare: Școala Gimnazială ,,Sfânta Vineri” Ploiești, Str.Poștei, Nr.19, Loc.Ploiești, 

Jud.Prahova, cu specificația ,,Pentru concursul <<Pe plaiuri mioritice>>” sau aduse 

personal la aceeași adresă şi înmânate coordonatorilor proiectului. 



 

   Lucrările de la secțiunile 1 și 2 vor fi expediate în plicuri A4 în care se vor regăsi 

și Acordul de parteneriat, în două exemplare, semnat, înregistrat și ștampilat, Fișa 

de înscriere completată, dar și un plic A4 autoadresat și timbrat (timbru în valoare 

de 4 lei). 

   Lucrările de la secțiunea 3 vor fi expediate în cutii care vor conține și documentele 

specificate mai sus și plicul A4 autoadresat și timbrat. 

  Un exemplar al Acordului de parteneriat va fi returnat către cadrele didactice coordonatoare. 

    Expedierea lucrărilor la școala organizatoare va avea loc în perioada 1 martie 2017 – 

15 mai 2017. 

   Lucrările primite ulterior datei de 15 mai 2017, data poștei,  nu vor mai intra în concurs. 

 

   În luna iunie 2017 se va realiza o expoziție cu lucrările premiate la sediul unuia dintre 

partenerii proiectului, iar fotografii din cadrul expoziției vor fi publicate în presa locală. 

 

  NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE! 

 

     Evaluarea: 

     Evaluarea creațiilor plastice, a fotografiilor, colajelor și a jucăriilor va fi făcută de către un 

juriu format din cadre didactice de specialitate, în perioada16 mai - 31 mai 2017. 

     Criterii de evaluare: originalitate, creativitate, calitatea imaginii, raportul dintre titlu și 

imagine, acuratețe, culoare. 

 

     Premierea: 
    Se vor acorda premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare clasă, la fiecare secțiune și 

diplome de participare pentru toți elevii. Cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome 

de coordonator. 

    Nu se admit contestații. Lucrările elevilor nu se restituie. 

    Diplomele de participare se vor expedia în luna iunie 2017, on-line, pe adresele de e-mail 

indicate de îndrumători. 

 

   Persoane de contact: 

• Prof.înv.primar Munteanu Valentina, coordonator proiect , tel. 0745177739, e-mail: 

valim79@yahoo.com. 

• Zaharia Clara, coordonator proiect, tel.0729939442, e-mail: ed.zaharia@yahoo.com. 

• Prof.înv.primar Iene Ștefania, coordonator proiect, tel.0722313055, e-mail: 

stefania_iene@yahoo.com. 

 

 

 

 

       DIRECTOR,                                                           COORDONATORI PROIECT, 

   Prof. PUIU TINA ELENA                        Prof.înv.primar IENE ȘTEFANIA 

                                                                         Prof.înv.primar MUNTEANU VALENTINA 

                                                                         Prof.înv.primar ZAHARIA CLARA 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 
FESTIVAL-CONCURS REGIONAL 

,,PE PLAIURI MIORITICE” 
în cadrul proiectului REGIONAL 

„ROMÂNIE, COLŢ DE RAI!” 
(EDIŢIA a II-a, 2017) 

 
 
CADRU DIDACTIC 

PARTICIPANT:……………………………………………………………………………………...................... 

FUNCȚIA 

DIDACTICĂ:…………………………………………………………………………………………………...... 

ȘCOALA:……………………………………………………………………………………………………….... 

E-MAILUL CADRULUI DIDACTIC 

COORDONATOR………………………………………………………………................................................. 

(unde vor fi trimise rezultatele și diplomele de participare) 

NR. DE 

TELEFON:………………………………………………………………………………………………………… 
 

TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANŢI LA FESTIVALUL-CONCURS REGIONAL 

„PE PLAIURI MIORITICE” 
(EDIŢIA A II-A) 

Nr. 
crt. Numele si prenumele elevului 

 
 
Clasa Numele şi prenumele cadrului didactic 

îndrumător 

 
 
   Creație    

plastică 

 
 
    Fotografie     Abilități       

practice 
  

       

       

       

       

       

       

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titlul lucrării…………………………………………………………………… 

Nume şi prenume elev:………………………………………………………… 

Clasa:…………………………………………………………………………... 

Şcoala:……………………….…………………………………………………. 
Localitatea:……………………………………………………………………. 

Cadru did.îndrumător:………………………………………………………….. 

 E-mail………………………………………………………………………….. 

 

 



 

Școala.Gimnazială. ,,Sf. Vineri” Ploiești                                       Școala …………………………… 

Loc. Ploiești, Jud. Prahova                                                                .......................................................................... 

Str. Poștei, Nr. 19                                                                                 .......................................................................... 

Tel/Fax: 0244 510162                                                                       ......................................................................... 

                       e-mail: scoala_sfvineri@yahoo.com                                             ........................................................................ 

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

 

ACORD DE PARTENERIAT 
PROIECTUL REGIONAL”ROMÂNIE, COLŢ DE RAI!” 

Încheiat azi…………………………………. 

1. Părțile contractante: 
A) ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTA VINERI” Ploiești,  reprezentată prin: 

director prof. Puiu Tina Elena, telefon 0745328810, e-mail 

scoala_sfvineri@yahoo.com, 

prof. înv. primar Iene Ștefania, telefon 0722313055,  e-mail 

stefania_iene@yahoo.com, 

prof.înv primar Munteanu Valentina, telefon 0745177739, e-mail 

valim79@yahoo.com, 

prof. înv primar Zaharia Clara, telefon 0729939442, e-mail  

ed.zaharia@yahoo.com 

în calitate de Aplicant. 

B) ȘCOALA..…………………………………………………………………………....., 

Strada……………………………........…,Nr…….,Localitatea………………………

…….........,Tel………………….......,email…………………………............................, 

reprezentată prin……………………………………………….......... în calitate de 

Partener. 

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 

aplicant prin Proiectul „Românie, colţ de rai!”. 

3. Grup țintă: preșcolari și elevi din clasele primare și gimnaziale 

4. Obligațiile părților: 

A) Aplicantul se obligă să  respecte următoarele condiții: 

-să informeze şcolile despre organizarea Proiectului; 

-să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

-să respecte termenele de desfăşurare a Proiectului; 

-să asigure jurizarea lucrărilor; 

-să emită şi să distribuie diplomele câştigătorilor; 

-să distribuie adeverinţele de participare cadrelor didactice îndrumătoare. 

 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții: 

-să trimită  acordul de parteneriat semnat şi ştampilat;  

-să realizeze înscrierea la proiect/ concurs completând fișa de înscriere; 

-să mediatizeze Proiectul în şcoală; 

-să selecteze lucrările elevilor participanţi la proiect/concurs; 

-să respecte regulamentul de desfăşurare a proiectului/ concurs; 

-să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare, la termenele prevăzute. 

 

5. Durata acordului: 

      Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării 
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proiectului. 

6. Clauze finale ale acordului: 

 Proiectul „Românie, colţ de rai!”, face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi 

urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţ. 

 

Aplicant,                                                                                                   Partener, 

 

Director,                                                                                                     Director,                                                    

Prof. Puiu Tina Elena 

 

 

 

 


