
 
 

 



 
 

 

Nr. MEN: ..................................................... 

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice 

FORMULAR DE APLICAŢIE 

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2017 

 

             Avizat,  

                                                                   Inspector educativ I.S.J. Tulcea 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ 

aplicante: 

Grădinița cu program prelungit  nr. 17  

Adresa completă Str.Aleea  Stejarului nr. 12 Tulcea 

Nr. de telefon/fax 0240/534149 

Site şi adresă poştă electronică http://gradinita17.gradinite.edu.ro/ 

gradinita17tulcea@yahoo.com 

Coordonator/i  ▪ Inspector școlar, prof. Mincu Steliana -tel. 0740203378  

▪ prof.inv.preşc. Gherghina Iordache – tel. 0749110500, 

0240534149, e-mail: gradinita17tulcea@yahoo.com; 

 

Numărul cadrelor didactice participante 

la proiect/nr. total de cadre didactice din 

unitate 

15 / 15 

Numărul elevilor din unitate participanţi 

la proiect 

195/195 

Alte programe/proiecte organizate  ”Sunt român, român voinic”-2004-2005 

”Micul cetățean” 2009-2010 

”Colț de țară minunat” editia I -2015-2016 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

B.1. Titlul proiectului: „Colț de țară minunat- tradiții și obiceiuri specifice locului natal” 

 

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului – concurs, simpozion   

 B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:   

▪ Domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaţii 

B4: Ediţia nr. 2 

B5: Număr participanţi la proiect: 2455 

B6: Bugetul proiectului: 

 

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 

1570 lei - 1570 lei 

 

B7: Proiectul este cu participare:     x   directă,  x   indirectă, x  online. 

 

REZUMATUL PROIECTULUI  

Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate:  800 preșcolari și 55 cadre didactice; 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: 800  preșcolari, 55 cadre didactice, 1600 părinți; 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:  

1. Constituirea bazei de date cu cadrele didactice participante la proiect; 

2. „Legenda mărţişorului-Tradiţii și obiceiuri”; 

3. „Mărțișoare minunate de prin țară adunate!”-expoziție concurs; 
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4. „Încondeiem ouă de Sfintele Sărbători de Paști” 

5. „Drag mi-e portul popular al locurilor noastre!” 

6. Simpozion:„Din fiecare colț de țară minunat, obiceiuri și tradiții am adunat” 

 

d. Descrierea activităţii principale: Activitatea principală este cea de familiarizare a copiilor cu 

obiceiuri și tradiții păstrate de-a lungul timpului,  cultivarea respectului față de tradițiile culturale și 

obiceiurile specifice locurilor natale. 

 Copiii își vor însuși conținuturi referitoare la tradițiile și obiceiurile specifice începutului de 

primăvară; vor confecționa, conform tradiției, firul de mărțișor din cele două culori: alb și roșu, 

precum și mărțișoare, din diverse materiale, inclusiv reciclabile, pentru a le oferi celor dragi(mame, 

surori, bunici, prietene). Lucrările astfel realizate vor fi expuse în cadrul fiecărei grădinițe partenere, 

iar cele mai apreciate vor fi transmise la grădinița organizatoare, conform regulamentului proiectului.  

Comisia de jurizare din proiect va evalua lucrările și va acorda diplome și premii. 

Se vor realiza albume PPT, transmise online,  în care se vor prezenta activitățile, de către fiecare 

unitate participantă, conform graficului proiectului.  

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: proiectul educativ urmărește cunoașterea 

tradițiilor și obiceiurilor locurilor în care ne naștem și trăim, dorește să mobilizeze întregul potențial al 

copiilor pentru cunoaștere,  autocunoaștere și dezvoltare a personalității umane într-un mediu natural și 

social cât mai armonios; pune în valoare creativitatea copiilor din diferite regiuni ale țării.  În acest fel, 

contribuim la cunoașterea specificului culturii românești. 

 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

 

    Locurile frumoase din țara noastră ne fac să ne simțim mândri că suntem români. Oameni de 

pretutindeni vin să cunoască aceste frumuseți. Noi, locuitorii acestor plaiuri de basm, avem datoria să 

le facem cunoscute copiilor noștri și astfel să cultivăm sentimentul de apartenență la un popor 

binecuvântat cu o țară minunată. Avem munți, dealuri, câmpii, delta, avem orașe cu monumente, 

muzee, parcuri, care sunt menite să ne bucure ochiul și sufletul. 

Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai ne-am născut şi trăim şi datoria noastră este de a păstra și de 

a transmite mai departe frumuseţea datinilor şi obiceiurilor noastre. 

  Tradiţiile româneşti constituie una dintre valorile inimaginabile şi incontestabile ale poporului 

nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm. 

 Prin secţiunile propuse în cadrul proiectului se urmăreşte cunoașterea și valorificarea obiceiurilor 

şi tradiţiilor populare în creații proprii ale copiilor, stimularea creativităţii,  cultivarea şi dezvoltarea 

spiritului de competiţie, diversificarea activităţilor de timp liber ale copiilor, oferindu-le posibilitatea 

de a încerca sentimentul de admiraţie şi de respect faţă de valorile estetice din creaţia populară şi 

tradiţională românească. 

Rolul cadrelor didactice este de a-i face pe copii să înveţe, să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi 

tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească meleagurile natale, portul românesc, dar şi 

sărbătorile care ne aduc în suflete atâta bucurie. 

În sprijinul desfășurării proiectului, atât preocuparea cadrelor didactice pentru conservarea și 

valorificarea patrimoniului tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, cât și realizarea unui schimb de 

experiență între cadre didactice și copii sau cadre didactice din diferite unităţi şcolare reprezintă căi de 

succes în promovarea și realizarea prezentei activități.  

Câștigul enorm, pentru toți beneficiarii proiectului este faptul că noi, preșcolari, cadre didactice, 

părinți, vom fi protagoniști acestei experiențe de cunoaștere și creație artistică. 

 

ANALIZA DE NEVOI 

PUNCTE TARI:  

▪ Particularitățile psihice ale copiilor de vârstă preșcolară, plasticitatea scoarței cerebrale, faptul 

că aceasta este vârsta achizițiilor intelectuale sunt elementele pe care ne bazăm când dorim 



 
 

asimilarea și prelucrarea unor informații referitoare la aspectele specifice fiecărui 

oraș/localitate în care trăiesc copiii. 

▪ Interesul cadrelor didactice din grădinița noastră pentru cunoașterea și cultivarea frumuseților și 

valorilor naționale manifestate în activități anterioare.  

▪ Varietatea de relief a țării, bogăția și frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare pe care le 

putem întâlni în fiecare regiune.  

PUNCTE SLABE 

▪ Numărul scăzut de teme și conținuturi de cunoaștere a locurilor natale, a tradițiilor și 

obiceiurilor populare; 

▪  Deplasarea copiilor cu mijloace de transport, în locurile pe care dorim să le vizităm, necesită 

foarte multe formalități. 

▪ Vizitarea obiectivelor de interes și vizionarea de spectacole implică costuri din partea 

părinților, de cele mai multe ori. 

OPORTUNITĂȚI 

▪ Deschiderea părinților față de desfășurarea activităților extrașcolare, față de derularea unor 

proiecte educaționale. 

▪ Disponibilitatea și interesul cadrelor didactice de a se implica în proiecte educaționale. 

▪ Creșterea interesului la nivelul fiecărei comunități față de promovarea valorilor locale. 

▪ Promovarea frumuseților orașului Tulcea, a tradițiilor și obiceiurilor populare locale în cadrul 

proiectului. 

AMENINȚARI 

▪ Scăderea, în ultimii ani, a sentimentului patriotic, a interesului față de valorile naționale, în 

rândul tinerei generații. 

▪ Lipsa de preocupare a părinților pentru cultivarea sentimentelor de respect și admirație față de 

valorile naționale. 

 CONCLUZII ÎN URMA ANALIZEI  DE NEVOI: 

Proiectul răspunde nevoilor de cunoaștere a copiilor de vârstă preșcolară, a nevoilor de afirmare 

și cunoaștere a valorii fiecărei personalități, individual și în calitate de membru al unui grup, contribuie 

la realizarea curriculumului, suplimentând eforturile factorilor educaționali în direcția dezvoltării 

personalității armonioase a copiilor și a integrării acestora  cu succes în viața socială și în același timp 

implică membrii ai comunităților locale în realizarea parteneriatelor educaționale.  

D.2. SCOPUL PROIECTULUI 

 Educarea sentimentelor de dragoste față de meleagurile natale, față de țara în care trăim prin 

cunoașterea frumuseților naturale sau construite de om, precum și cultivarea curiozității și 

dorinței de a vizita aceste locuri, de a  stabili legături de prietenie cu locuitorii acestora. 

 Familiarizarea copiilor cu obiceiuri și tradiții păstrate de-a lungul timpului de către oamenii 

acestor locuri și cultivarea respectului față de tradițiile culturale și obiceiurile din această zonă 

folclorică. 

 Stimularea creativității și a expresivității copiilor în lucrări care să evidențieze obiceiurile şi 

tradiţiile populare locale; 

 Diseminarea proiectului în vederea conștientizării comunității locale în legătură cu importanța 

exprimării artistice a sentimentelor de dragoste pentru frumusețile orașului/localității, pentru 

obiceiurile şi tradiţiile populare locale la nivelul fiecăruia dintre județele participante. 

D.3. OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

 Culegerea şi valorificarea unor informaţii menite să păstreze şi să ducă mai departe tradiţiile şi 

obiceiurile legate de mărţişor și de Sărbătoarea Paștelui; 

 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii; 

 Realizarea expoziției/concurs „Mărțișoare minunate de prin țară adunate!” pe parcursul  

săptămânii 1-8 martie 2017, la grădinița organizatoare. 

 Aprecierea lucrărilor expuse prin acordarea de diplome și premii de către comisia de jurizare 

(15-30 martie 2017); 

 Cunoașterea portului popular specific colțului de țară în care locuiesc, purtarea acestuia  cu 

plăcere cu diferite ocazii (şezători, serbări). 



 
 

 Realizarea unui schimb de experienţӑ între unitӑțile de învӑţӑmânt din judeţ şi posibil, din ţarӑ 

prin participarea la Simpozionul ”Din fiecare colț de țară minunat, obiceiuri și tradiții am 

adunat”; 

 Diseminarea proiectului în vederea popularizării prin site-uri www.gradinita17.gradinite.ro în 

lunile decembrie-ianuarie 2017 și prin acordurile de parteneriat ale unităților interesate (cel 

puțin 30 unități școlare).   

 Diseminarea rezultatelor proiectului în rândul participanților prin transmiterea diplomelor de 

participare/premii în perioada  1-15 iunie 2017. 

 Diseminarea rezultatelor proiectului în mass-media pe perioada martie-iunie 2017: ziarul local 

”Delta”, revista grădiniței „Zâmbet de copil”, site-ul grădiniței www.gradinita17.gradinite.ro, 

www.didactic.ro, la sediul instituției organizatoare de proiect. 

D.4. DESCRIEREA GRUPULUI  ŢINTĂ -  Copiii de vârstă preșcolară sunt foarte deschiși spre 

cunoaștere, iar achizițiile acestei vârstei conturează personalitatea adultului de mâine. Caracterul ludic 

al activității de învățare în grădiniță, ca și posibilitatea de a oferi un suport afectiv deosebit în relația 

adult-copil, copil-copil, oferă o motivație puternică pentru alegerea acestui grup țintă preșcolarii de  3-

6 ani ( grupele mici, mijlocii și mari), care la finalul acestui proiect vor fi mândri de calitatea de 

cetățean al orașului/localității în care trăiesc, al țării noastre și vor fi încântați de experiențele minunate 

oferite de derularea acestui proiect. Vor participa 2 grupe mari (60 de preșcolari), 3 grupe mijlocii (69 

de preșcolari) și 3 grupe mici (66 de preșcolari) din Grădinița cu P.P. nr.17 Tulcea și preșcolari de 

același nivel de vârstă de la grădinițele care vor participa la acest proiect. 

D.5. BENEFICIARI 

DIRECȚI: preşcolari ai grupelor mici, mijlocii şi mari din grădiniţele participante; 

INDIRECȚI:  

▪ Părinţii  copiilor care participă la activităţi; 

▪ Cadrele didactice implicate în proiect; 

▪ Membrii comunității locale implicați în activitățile derulate în proiect. 

D.6. Durata proiectului: noiembrie 2016-  iunie 2017. 

D.7. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR: 

1.Prezentarea raportului de evaluare ”Colț de țară minunat”, ediția I și trimiterea spre aprobare 

a ediției a II-a a proiectului. 

Data/ perioada de desfășurare: noiembrie 2016; 

Locul desfășurării: Grădinița cu p.p. nr.17 Tulcea; 

Participanți:  cadrele didactice din echipa de proiect; 

Descrierea pe scurt a activității: Echipa de proiect prezintă raportul de evaluare ”Colț de țară minunat”, 

ediția I și realizează ediția a II –a conform Formularului de aplicație pentru proiectele ce vor fi 

cuprinse în CAER 2017, obține avizul de la ISJ Tulcea, contactează partenerii din comunitate și 

potențialii parteneri din alte județe. 

2.Constituirea unei baze de date cu cadrele didactice participante la proiect; 

Data/ perioada de desfășurare: decembrie 2016 – ianuarie 2017; 

Locul desfășurării: Grădinița cu p.p. nr.17 Tulcea; 

Participanți: cadre didactice din echipa de proiect; 

Descrierea pe scurt a activității: Echipa de proiect diseminează informația despre proiect și lansează 

chemare către potențialii parteneri. Centralizează datele din acordurile de parteneriat primite,  

confirmând participarea. 

3.Titlul activității: ,,Legenda mărţişorului - tradiţii și obiceiuri” 

Data/ perioada de desfășurare: februarie 2017; 

Locul desfășurării: grădinița sau alte locații la alegerea partenerilor(muzeu, etc); 

Participanți: grupele mici, mijlocii și mari implicate în proiect, cadre didactice și părinți; 

Descrierea pe scurt a activității:  

    Lecturarea/audierea diferitelor variante ale Legendei mărţisorului; discuţii, dramatizări, recitare de  

poezie tematică în scopul de  a „lega”  sufletul copiilor de frumuseţea obiceiurilor specifice începutului 

de martie şi necesitatea de a păstra aceste obiceiuri și de a le transmite mai departe, pentru conservarea 

valorilor tradiţiei româneşti; 

http://www.gradinita17.gradinite.ro/
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4. Titlul activității:  „Mărțișoare minunate de prin țară adunate!” 

Data/ perioada de desfășurare: februarie-martie 2017; 

Locul desfășurării: sala de grupă; 

Participanți: grupele mici, mijlocii și mari implicate în proiect, cadre didactice, părinți. 

Descrierea pe scurt a activității:  

    Procurarea de materiale şi realizarea mărţişoarelor cu copiii în sala de grupă.  Mărţişoarele vor fi 

realizate din materiale diferite şi vor fi în totalitate produsul activităţii copiilor. Partenerii din proiect 

vor trimite lucrarile/ mărțișoarele copiilor la Grădinița cu p.p. nr.17 Tulcea unde se va organiza 

expoziția concurs.  

Comisia de jurizare va evalua lucrările copiilor și va acorda diplome și premii. 

5.Titlul activității: „Încondeiem ouă de Sfintele Sărbători de Paști” 

Data/ perioada de desfășurare: aprilie 2017; 

Locul desfășurării: sala de grupă; 

Participanți: grupele mici, mijlocii și mari implicate în proiect, cadre didactice și părinți; 

Descrierea pe scurt a activității:  

    Copiii vor realiza lucrări practice și artistico-plastice cu simbolistica pascală a fiecărei zone. 

Lucrările realizate vor fi expuse la fiecare unitate de învățământ participantă în proiect. 

6.Titlul activității:  ”Drag mi-e portul popular al locurilor noastre!” 

Data/ perioada de desfășurare: mai 2017; 

Locul desfășurării: grădinița sau alte locații la alegerea partenerilor(muzeu, teatru,etc); 

Participanți: grupele mici, mijlocii și mari implicate în proiect, cadre didactice și părinți; 

Descrierea pe scurt a activității:  

    Se vor organiza vizite la Muzeul de etnografie și folclor, se vor observa costume populare 

tradiționale specifice zonei, vor fi învățate dansuri populare locale, se va viziona un spectacol de 

folclor în care să se prezinte obiceiuri și tradiții populare de pe meleagurile fiecărui colț de țară 

minunat. 

7.Titlul activității:  Simpozion „Din fiecare colț de țară minunat, obiceiuri și tradiții am adunat”; 

Data/ perioada de desfășurare: iunie 2017; 

Locul desfășurării: Grădinița cu P.P. nr. 17 Tulcea; 

Participanți: cadre didactice implicate în proiect; 

 

    Simpozionul va cuprinde: 

- Prezentarea unor materiale cu exemple de bună practică realizate de participanţi, în cadrul 

proiectului (PPT). 

 

Descrierea pe scurt a activității:  

    Participanţii se vor înscrie la această activitate prin completarea Fişei de înscriere din Anexa 3. Vor 

trimite Fişa de înscriere însoţită de materialul ce urmează a fi prezentat pe adresa de e-mail a 

grădiniţei: grădiniţa17tulcea@yahoo.com 

Lucrările se vor încadra în cerinţele din Regulament. 

Lucrările realizate în  PowerPoint vor avea minim 7 slide-uri. 
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D.8. Diagrama Gantt a activităților 

Activități  Perioada  Responsabili 

Nov. Dec. Ian. Feb. Martie Apr. Mai Iun

. 

 

Prezentarea raportului 

de evaluare ”Colț de 

țară minunat”, ediția I 

și trimiterea spre 

aprobare a ediției a II-a 

a proiectului 

 

 

 

       Coordonatorii proiectului: Mincu Steliana, Iordache Gherghina, Cernencu 

Marcela, Iordache  Simona, Barbu Elena Iuliana 

Constituirea unei baze 

de date cu profesorii 

participanți la proiect; 

 

 

 

 

       Coordonatorii proiectului; Cadrele didactice din echipa de proiect, cadrele 

didactice din unitățile de învățământ partenere 

„Legenda mărţişorului; 

tradiţii de mărţisor” 

 

 

 

       Coordonatorii proiectului; Cadrele didactice din echipa de proiect, cadrele 

didactice din unitățile de învățământ partenere 

„Mărțișoare minunate 

de prin țară adunate!” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Coordonatorii proiectului; Cadrele didactice din echipa de proiect, cadrele 

didactice din unitățile de învățământ partenere 

„Încondeiem ouă de 

Sfintele Sărbători de 

Paști” 

   

 

 

  

 

   Coordonatorii proiectului; Cadrele didactice din echipa de proiect, cadrele 

didactice din unitățile de învățământ partenere 

„Drag mi-e portul 

popular al locurilor 

noastre!” 

  

 

 

  

 

 

    Coordonatorii proiectului; Cadrele didactice din echipa de proiect, cadrele 

didactice din unitățile de învățământ partenere 

Simpozion „Din fiecare 

colț de țară minunat, 

obiceiuri și tradiții am 

adunat” 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Coordonatorii proiectului; Cadrele didactice din echipa de proiect, cadrele 

didactice din unitățile de învățământ partenere 



 
 

D.9.  – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului 

Manifestarea bucuriei  şi admiraţiei pentru frumuseţile locurilor natale; 

Familiarizarea copiilor cu obiceiurile  și tradițiile populare din zona în care s–au născut; 

Promovarea copiilor cu aptitudini artistico-plastice; 

Valorificarea colaborării interinstituţionale prin parteneriate şi schimb de experiență, de lucrări ale 

copiilor. 

 

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

Modalități și instrumente de evaluare Indicatori de evaluare 

- expoziţie tematică/ concurs;  

- portofoliul proiectului; 

- CD cu lucrările expuse; 

- album foto online; 

- diploma și premii;  

- chestionare de satisfacție adresate părinților 

De ordin calitativ: 

• creșterea prestigiului instituțiilor de învățământ 

• gradul de implicare al membrilor comunității 

locale 

       De ordin cantitativ: 

• numărul de participanți 

 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  

Proiectul este sustenabil deoarece grupele mici  vor deveni grupe mijlocii, apoi mari  și vor continua 

activitățile proiectului alături de echipa de cadre didactice implicate. Se va  extinde aria de locuri 

vizitate lărgind sfera de cunoștințe, volumul de reprezentări al  copiilor. Preșcolarii își vor însuși tot 

mai multe cunoștințe , deprinderi,  despre tradițiile și obiceiurile locurilor natale. 

 

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului  

▪ Articol tematic în nr. 9 al revistei grădiniţei „Zâmbet de copil”. 

▪ Articol de promovare al proiectului în ziarul local „Delta”. 

▪ Site-urile: www.didactic.ro,  http://gradinita17.gradinite.edu.ro/ 

 

D.13. Parteneri implicaţi în proiect:  

• ISJ Tulcea - asigură baza teoretică legată de metodologia întocmirii proiectului educațional, 

avizează proiectul, contribuie la valorificarea finalităților proiectului; 

• Liceul de Artă ”George Georgescu” Tulcea reprezentat prin prof. Pal Adrian - contribuie la 

evaluarea și jurizarea creațiilor realizate de copii; 

•  Ansamblul artistic Baladele Deltei reprezentat prin director Coman Ștefan, care va asigura 

pregătirea și prezentarea spectacolului „Drag mi-e portul popular al locurilor noastre!” pe scena 

Teatrului Jean Bart Tulcea; 

• Grădinița cu P.P. nr.17 Tulcea - valorifică experiența dobândită de educatoarele din echipa de 

proiect,  în alte proiecte educaționale inițiate și desfășurate în anii precedenți: ”Micul cetățean” 

(proiect interjudețean), ”Sunt român, român voinic” (proiect realizat la nivelul municipiului 

Tulcea), „Colț de țară minunat”, ediția I(proiect regional).  

 

DEVIZ ESTIMATIV  

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Descrierea cheltuielilor Fonduri proprii Finanțare solicitată Total sumă 

1. Premii, diplome 400 lei  400 lei 

2. Transport   520 lei 520 lei 

3. Bilete intrare muzeu  650 lei 650 lei 

4. TOTAL   1570 lei 

http://www.didactic.ro/
http://gradinita17.gradinite.edu.ro/


 
 

 

Echipa de proiect: 

 

Coordonatori:  

 

▪ Inspector școlar prof. Steliana Mincu  

▪ prof.înv.preşc. Gherghina Iordache      

 

Echipa de proiect:  

• Marcela Cernencu  

▪ Simona Iordache  

▪ Elena Iuliana  Barbu 

• Canareica Adina 

• Coman Marinela 

• Sergi Dumitra 

• Băiceanu Marinela 

• Denisov Mariana 

• Buturugă Maria Magdalena 

• Nechifor Aurelia 

• Gruzea Loredana Ioana 

• Lefter Claudia 

• Chislitschi Corina 

• Necula Maria 

• Șoavă Galina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGULAMENTUL PROIECTULUI  REGIONAL  

”COLȚ DE ȚARĂ MINUNAT-TRADIȚII ȘI OBICEIURI SPECIFICE LOCULUI NATAL” 

expoziție/concurs 

Ediția a II-a 

ORGANIZATOR: GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 17 TULCEA 

PARTENERI: Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Asociaţia Părinţilor „Proeducaţia” Tulcea,  

Ansamblul artistic Baladele Deltei Tulcea,  ICEM - Centrul Muzeal Eco-turistic Delta Dunării-Tulcea, 

Liceul de artă George Georgescu Tulcea 

TITLUL PROIECTULUI:  ”Colț de țară minunat – tradiții și obiceiuri specifice locului natal” 

Ediția a II-a 

DOMENIUL PROIECTULUI: Cultural-artistic, culturi și civilizații 

TIPUL PROIECTULUI: concurs 

REGULI DE DESFĂȘURARE: 

1. Acordul de parteneriat de la Anexa 1 va fi trimis  în dublu exemplar, semnat și ștampilat de director, 

în perioada  ianuarie-februarie 2017, pe adresa de e-mail a grădiniței: gradinita17tulcea@yahoo.com. 

 Nu se percep taxe de înscriere. 

2. Fiecare unitate participantă va proiecta și va organiza activitățile cu copiii propuse în graficul 

proiectului adaptate la specificul zonei geografice.  

3. Fiecare unitate de învăţământ va participa la  expoziție cu 3 mărțișoare/ grupă participantă la finala 

expoziției regionale tip concurs.  

• Lucrarea practică/mărțișorul va avea aplicată  o etichetă pe care se vor scrie următoarele date:   

         Numele şi prenumele preşcolarului 

                                           Grupa din care face parte 

                                           Numele cadrului didactic 

                                           Grădiniţa de provenienţă, localitatea. 

• Lucrările practice /mărțișoarele, se vor trimite împreună cu fişa de înscriere de la Anexa 2, prin 

poştă, pe adresa Grădiniţei cu p.p. nr.17 Tulcea. Lucrările trimise vor fi însoţite de un plic 

autoadresat, timbrat corespunzător, format A4, valoare timbru 3 lei. 

                                                 Termen: 28.02.2017, data poștei 

• Lucrările nu se restituie, iar diplomele şi un exemplar cu parteneriatul în original vor fi trimise 

la parteneri până la data de 16.06.2017; 

• Fiecare cadru didactic coordonator va primi o diplomă.  

 

 

 

4. Evaluare  

Jurizarea lucrărilor din proiect: 

a) Va fi asigurată de o comisie formată din:  

- insp. şcolar ISJ Tulcea – prof. Mincu Steliana, profesor de specialitate Pal Adrian - Liceul de artă 

”George Georgescu” Tulcea, prof. Cernencu Marcela, director la Grădinița cu P.P. nr. 17 Tulcea, prof. 

Iordache Gherghina. 

b) Participanții vor primi prin poștă, la adresa menționată pe plicul autoadresat următoarele: 

- un exemplar al acordului de parteneriat; 

- diploma, premii  și adeverință de participare; CD cu exemple de bună practică. 

Materialele vor fi transmise până la data de 16 iunie 2017, data poștei. 

PERSOANE DE CONTACT: 

• prof.inv.preşc. Gherghina Iordache – tel. 0763663095,  

      e-mail: g.yordache@yahoo.com 

• prof.inv.preşc. Cernencu Marcela- tel. 0751982176/ 0240534149, 

 e-mail: gradinita17tulcea@yahoo.com; 

 

 

 

mailto:gradinita17tulcea@yahoo.com
mailto:g.yordache@yahoo.com
mailto:gradinita17tulcea@yahoo.com


 
 

Anexa 1 

 Grădiniţa cu P.P.. nr. 17         Grădiniţa   …………………….         

 Str. Aleea Stejarului nr. 12   .    Str. ………………………Nr…… 

Loc. Tulcea,  jud. Tulcea                                                       loc……………….jud. ………….. 

e--mail:  gradinita17tulcea@yahoo.com          e--mail:  ……………………… 

tel./fax: 0240534149        tel./fax:…………………………                               

Nr.……/…………………           Nr.……/…………………  

                                                                                                                                            

ACORD  DE  PARTENERIAT 

       Încheiat astăzi…………………………, între  Grădiniţa cu P.P. nr.17 Tulcea, reprezentată de 

prof.  Marcela Cernencu, în calitate de director al proiectului  ”Colț de țară minunat – tradiții și 

obiceiuri specifice locului natal”, ediţia a II-a, 2016-2017 şi Grădiniţa 

…………………………………………………………………, reprezentată de 

profesor…………………………………………………… în calitate de director 

şi…………………………………………………………………………………………………………..

.… în calitate de parteneri în cadrul proiectului ”Colț de țară minunat – tradiții și obiceiuri specifice 

locului natal”, ediţia a II-a, 2016-2017. 

Durata:  

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada  anului şcolar 2016-2017. 

Organizatorul se obligă: 

▪ Să distribuie documentaţia  unităţilor preşcolare  partenere; 

▪ Să colecteze lucrările realizate de parteneri; 

▪  Să organizeze o expoziţie/concurs cu lucrările preşcolarilor la Grădinița cu P.P. nr. 17 Tulcea 

în perioada 01.03.2017-15. 03.2017; 

▪ Să evalueze lucrările (mărțișoarele) expoziției prin comisia de jurizare, lucrările simpozionului,  

acordând diplome/premii.  

▪ Să mediatizeze în rândul preșcolarilor exemplele de bună practică primite de la grădinițele 

partenere;  

▪ Să expedieze parteneriatele, diplomele, adeverințele de participare, CD-urile cu exemple de 

bună practică pe adresa unităţilor participante.  

▪ Să mediatizeze activitățile proiectului.                

 Partenerul se obligă: 

▪ Să înscrie preşcolarii în proiect; 

▪ Să respecte termenele proiectului educaţional şi regulamentul  acestuia; 

▪ Să permită preşcolarilor să-şi expună liber creativitatea, fără intervenţia educatorului. 

▪ Să distribuie preşcolarilor participanţi diplomele/ premiile obţinute; 

▪ Să mediatizeze în rândul preșcolarilor exemplele de bună practică primite de la grădinițele 

partenere;  

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului educaţional ”Colț de țară minunat – 

tradiții și obiceiuri specifice locului natal”, pentru ca acesta să se deruleze conform scopului şi 

obiectivelor stabilite. 

         Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare unitate de învăţământ. 

Grădiniţa cu P.P.  nr. 17 Tulcea,                                                       Grădiniţa ……………….........……                                               

     Director,                                                                                         Director,                                                                                         

                                                                                                                 

Prof. Marcela Cernencu                                                        (nume în clar)   ............................................      

                                                                                                                  

 (semnătura)   ........................................                              (semnătura)   ........................................             

                         L.S.                                                                                  L.S.                               

 

 

 

             

mailto:gradinita17tulcea@yahoo.com


 
 

 

  Anexa 2 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  

la expoziția /concurs din cadrul proiectului  

”Colț de țară minunat – tradiții și obiceiuri specifice locului natal”  

ediţia a II-a 

 2016-2017 

 

1. Grădiniţa …………………………………………………………………………………... 

2. Numele şi prenumele educatoarei/coordonatorului ............................................................... 

3. Adresa unităţii, telefon........................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

Numele şi prenumele preşcolarului, grupa :      

                                        

▪ Preşcolar……. …………………......…............................... 

▪ Grupa…..…………………… 

▪ Preşcolar……………………........………………………...  

▪ Grupa…............................... 

▪ Preşcolar ……………………............ …………………….   

▪ Grupa…..…………………… 

 

 

               Grădiniţa …………………………………… 

                Director, 

 

                                L.S. 

 

 

 


