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Comitetul de organizare : 

- Director, prof. Petra SIMEANU 

- Prof. Petronela BOCIAT 

- Prof. Edith BUŢĂ  

Parteneri : 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin 

- Casa Corpului Didactic Caraş-Severin 

- Primăria Oraşului Oţelu-Roşu 

- Casa de Cultură Oţelu-Roşu 

- Clubul Copiilor Oţelu-Roşu 

-  

ARGUMENT  

 

Unul dintre elementele fundamentale care au determinat păstrarea entităţii 

naţionale este fără îndoială, folclorul . 

El este pentru poporul român ,,depozitarul “ a tot ceea ce înseamnă tradiţie, 

obicei şi artă, toate izvorâte din rădăcinile istoriei, cu specificul acestor meleaguri.  

Chiar dacă este individualizat, pe zone, se regăseşte relativ unitar, sub formă 

de cântece, dansuri, creaţii literare, ţesături, cusături, costume, arhitectură şi 

pictură populară.  

Dorim ca prin desfăşurarea acestui concurs să stimulăm creativitatea, 

dialogul cultural, să creăm o puternică şi relevantă campanie a valorii, în urma 

căreia să fie cunoscute tradiţiile şi obiceiurile specifice diferitelor zone ale ţării, să 

ducem mai departe, prin intermediul copiilor şi cadrelor didactice implicate, 

frumosul din folclorul autentic românesc. 
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Scop :  

- Amplificarea receptivităţii copiilor la valorile culturale româneşti, cultivarea 

sentimentelor de preţuire pentru tradiţiile şi obiceiurile românilor în 

perioada sărbătorilor de iarnă ; 

- Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic şi creator al 

copiilor şi cadrelor didactice din învăţământul primar şi preprimar ; 

- Favorizarea comunicării, dezvoltarea sentimentelor de încredere, 

solidaritate şi toleranţă între copii, cadre didactice, unităţi şcolare . 

 

Obiective : 

- Să cunoască elemente specifice zonei în care locuieşte , tradiţiile şi 

obiceiurile populare, entice şi religioase; 

- Să cunoască, să descrie, să respecte obiceiurile şi tradiţiile românilor specific 

sărbătorilor de iarnă; 

- Să recunoască şi să descrie portul popular, să îl îmbrace cu ocazia 

sărbătorilor tradiţionale; 

- Să manifeste interes pentru folclorul authentic românesc; 

- Să contribuie la perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurile româneşti . 

 

Grup ţintă :  preşcolari, şcolari ai claselor I-IV, cadre didactice  

Secţiuni : 

I – Creaţii plastice ( desen, pictură, colaj ) ; 

II – Felicitări ; 

III – Obiecte decorative 

 

Perioada de desfăşurare : 01.12.2010 – 31.12.2010  
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Regulament :  

 

- Depunerea ( trimiterea ) lucrărilor se face până în data de 22.12.2010, pe 

adresa : Grădiniţa PP Oţelu-Roşu, Str. Rozelor, nr. 3 , Loc. Oţelu-Roşu, Jud. 

Caraş-Severin, cod.post. 325700 . 

- Pentru secţiunile II şi III pot participa şi cadrele didactice, separat . 

- Fiecare participant ( copil sau cadru didactic ) poate participa cu maximum 2 

lucrări / secţiune . 

- Pe spatele lucrărilor sau ataşat de obiectul decorative se va trece : titlul 

lucrării, numele şi prenumele autorului,  clasa/grupa, îndrumătorul ( în cazul 

copiilor ) , unitatea de învăţământ, localitatea, judeţul, codul poştal; 

- Lucrările înscrise în concurs nu se restituie; 

- Împreună cu lucrările se vor trimite : fişa de înscriere, 1 plic A4 autotimbrat 

şi autoadresat, protocolul de colaborare semnat de director şi ştampilat şi 

taxa de participare ; 

- Taxa de participare este de 7 lei / lucrare ; 

- Se vor acorda diploma copiilor şi cadrelor didactice şi adeverinţe de 

participare la expoziţia care va avea loc în perioada 24.12.2010 – 31.12.2010 

la Casa de Cultură Oţelu-Roşu, protocol de colaborare pentru fiecare cadru 

didactic participant .  

- Diplomele, adeverinţele şi protocoalele vor fi expediate până în data de 

20.02.2011 . 

Adrese de contact : 

- Petra SIMEANU – Tel. serviciu : 0255531223 

                                 Tel. mobil : 0724727197  /  07483511585 

                                 e-mail : petra.gradi@yahoo.com 

- Petronela BOCIAT – Tel. mobil : 0730611732 

                                            e-mail : petronelabociat@yahoo.co.uk  

 

mailto:petra.gradi@yahoo.com
mailto:petronelabociat@yahoo.co.uk
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  

La concursul naţional ,, OBICEIURI LA ROMÂNI “ 

Ediţia a III-a  

Oţelu-Roşu  

01.12.2010 – 31.12.2010 

 

Numele îndrumătorului : __________________________________________ 

Prenumele îndrumătorului : _______________________________________ 

Specialitatea : ___________________________________________________ 

Unitatea de învăţământ : __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Adresa la care se va trimite mapa cu materialele :  

    Strada ____________________________________, Nr__________ 

     Bl.________sc.____________et.__________ap._______________ 

    Localitatea __________________________cod.post.____________ 

   Judeţul __________________________tel.____________________ 

   e-mail _________________________________________________ 

 

Elevi / preşcolari participanţi : 

 

Nr.
crt. 

Numele şi prenumele Clasa/ grupa Secţiunea Titlul lucrării 

     
     

     
     

  

 

Semnătura cadrului didactic , 
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GRĂDINIŢA PP OŢELU-ROŞU 

JUD. CARAŞ-SEVERIN 
NR.390 / 24.11.2010 

 

 
GRĂDINIŢA/ŞCOALA____________ 
____________________________ 
JUDEŢUL_____________________ 
NR._________/_______________ 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

1) Părţile contractului : 

A) Grădiniţa PP Oţelu-Roşu, cu sediul în loc.Oţelu-Roşu, Str. Rozelor, nr. 3, 

cod.post. 325700, jud. Caraş-Severin, tel. 0255531223, fax.0255531223, 

reprezentată prin director, prof. Petra SIMEANU, în calitate de 

coordonator . 

B) Grădiniţa / Şcoala ________________________________________ 

Loc. ___________________________Str._____________________ 

Nr._______Cod.post.__________Judeţul ______________________ 

Tel._____________________/Fax.___________________________ 

Reprezentată prin ________________________________________ 

în calitate de partener . 

 

2) Unitatea de învăţământ coordonatoare se obligă : 

 

- Să distribuie regulamentul concursului şi să informeze unităţile şcolare 

despre organizarea concursului ; 

- Să colecteze lucrările realizate de către parteneri ; 

- Să organizeze expoziţia cu lucrările participante la concurs ; 

- Să asigure jurizarea concursului ; 

- Să distribuie diplomele de participare în termenul stabilit . 
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3) Partenerul se obligă : 

- Să înscrie elevii/preşcolarii la concurs ; 

- Să selecteze lucrările elevilor/preşcolarilor participanţi la concurs ; 

- Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului ; 

- Să distribuie copiilor diplomele obţinute la concurs . 

 

4) Durata parteneriatului :  

Acordul încheiat în 2 exemplare întră în vigoare la data semnării lui de către 

cele două părţi şi este valabil pe parcursul anului şcolar 2010 – 2011 .  

 

5) Clauze finale : 

Concursul naţional ,, Obiceiuri la români “ face parte din categoria 

activităţilor extracurriculare, se înscrie în cadrul proiectului educaţional ,, Tradiţii 

şi obiceiuri de iarnă “ şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii 

de învăţământ din ţară .  

 

GRĂDINIŢA PP                                         GRĂDINIŢA/ŞCOALA  

  OŢELU-ROŞU                                           ____________________________ 

    DIRECTOR,                                                             DIRECTOR,  

Petra SIMEANU 

 

 

  

                  

 


