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Prof. dr. Maria Ştefănie - Inspector şcolar general, IŞJ Hunedoara 

Prof. dr. Lavinia Ilina - Inspector şcolar general adjunct, IŞJ Hunedoara 

Prof. dr. Marta Mate - Inspector şcolar general adjunct, IŞJ Hunedoara 

Prof. Carmen Buzatu - Inspector şcolar educaţie permanentă, IŞJ Hunedoara 
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Grădiniţa cu Program Prelungit 

„Floare de colţ” Brad         

Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi 

Crişan” Brad           

Prof. Ana Aurelia, director  

Prof. Dezso Alina, consilier educativ 

preșcolar 

Prof. Ancaș Liliana 

Prof. Cioflica Smaranda 

Educ. Crișan Cristina 

Prof. Cuc Ramona 

Prof. Faur Mihaela 

Prof. Ionescu Raluca 

Prof.  Leach Ramona 

Prof. Meltiș Cristina 

Prof. Micu Luminița 

Prof. Mihuț Gianina 

Prof. Mîțiu Carmen 

Prof. Perța Sonia 

Prof. Pleșa Claudia 

Prof. Popovici Alina 

Prof. Simedrea Cristina 

Prof. Tat Ramona 

Prof. Tălmaciu Mirela 

Adm. financiar, Dobre Gabriela 

Secretar, Marcu Daniela 

Adm. patrimoniu, Popa Iulia 

 

 

 

 

Prof. Suciu Angela, director 

Prof. Tace Daniela, director adj. 

Prof. Beciu Adina, consilier educativ  

învățământ gimnazial 

Prof. Țendea Florina, consilier educativ 

învățământ primar 

Prof. Circo Cornelia 

Prof. Clej Diana 

Prof. Dărăbanț Adina 

Prof. Groza Giorgia 

Prof. Luțesc Daniela 

Prof. Nicoară Monica 

Prof. Pavel Nicolae 

Prof. Rișcuța Dorina 

Adm. Patrimoniu, Onea Gabriela 



 

 

 

COLABORATORI:  

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.7 Deva 

Liceul Teoretic „Teglaş Gabor”  Deva 

Şcoala Gimnazială “I.D. Sârbu” Petrila/ Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Petrila 

Liceul Tehnologic „Crişan” Crişcior 

Şcoala Gimnazială Vălişoara 

Şcoala Gimnazială Luncoiu de Jos 

Şcoala Gimnazială  „Preot Iosif Comşa” Ribiţa 

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Baia de Criş 

Şcoala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceş 

Şcoala Gimnazială Vaţa de Jos 

Şcoala Gimnazială Tomeşti 

Şcoala Gimnazială Blăjeni 

Şcoala Gimnazială Bucureşci 

 

PARTICIPANŢI: 31 judeţe 

DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ CONCURSUL:  
Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri          
 
TIPUL CONCURSULUI: Regional 

 

DURATA CONCURSULUI: 15 noiembrie 2018 – 20 mai 2019 

 
ARGUMENT: 

Pentru a ne păstra identitatea naţională avem datoria de a cultiva, în inimile generaţiilor care se 

succed pe aceste meleaguri, tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti,  valoarea autentică de creaţie a poporului 

român. 

 Copiilor trebuie să li se dezvolte dragostea pentru tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun specifice 

poporului român pentru a le percepe şi a le trăi cu plăcere şi bucurie. 

 Observând, în decursul anilor scăderea interesului părinţilor şi al copiilor pentru tradiţii 

(modernitatea luându-i locul), ne-am propus să evidenţiem importanţa păstrării tradiţiilor autentice 

româneşti.  

Prin intermediul acestui proiect dorim să stimulăm interesul copiilor dar şi al părinţilor pentru 

desfăşurarea unor activităţi de cunoaştere a tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun. 

 

SCOPUL: 

Cunoaşterea şi perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti. 

 

OBIECTIVE  SPECIFICE: 

- Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti;  

- Formarea unor abilităţi artistico-plastice, practice şi de interpretare artistică; 

- Identificarea elementelor culturale şi religioase tradiţionale specifice ţării/ zonei în care 

locuiesc; 

- Valorificarea exemplelor de bună practică/cultivarea dragostei pentru tradiţiile populare, 

- Formarea şi cultivarea unei atitudini pozitive faţă de tradiţiile strămoşeşti. 

GRUP ŢINTĂ: 

- preşcolari şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial; 

- cadre didactice.  

 



 

PARTICIPANŢI: 
- preşcolari;  

- elevi din învăţământul primar şi gimnazial;  

- cadre didactice; 

- reprezentanţi ai comunităţii locale;  

- părinţi. 

 

BENEFICIARI/RESURSE UMANE: 
- preşcolari şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial; 

- cadre didactice; 

- părinţi; 

- comunitatea locală; 

- alţi factori educaţionali. 

 

RESURSE MATERIALE: CD-uri, aparat foto, retroproiector, scanner, imprimantă, staţie de 

amplificare, microfoane, difuzoare, calculator, cameră de filmat, panouri pentru organizarea expoziţiei,  

hârtie, diplome pentru cadrele didactice şi copiii participanţi, recuzita pentru programul artistic, lucrări 

practice etc. 

 

RESURSE FINANCIARE: fonduri proprii  

 

ETAPELE CONCURSULUI: 

I. Lansarea  proiectului/concursului:  

Lansarea/postarea concursului pe site-urile: www.didactic.ro; www.forumisjhd; 

www.floaredecoltbrad.ro   - 15 noiembrie 2018; 

II. Realizarea lucrărilor la nivelul unităţilor de învăţământ participante: 30 noiembrie -11 

decembrie 2018 

III. Înscrierea participanţilor, trimiterea lucrărilor (lucrări artistico-plastice şi/sau practice şi 

CD/DVD), a acordului de parteneriat şi a unui plic autoadresat şi timbrat se face în perioada 30 

noiembrie -11 decembrie 2018, prin poştă.  

 Înscrierea participanţilor, cadre didactice, preşcolari şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial 

va fi realizată în cadrul următoarelor secţiuni: 

 Secţiunea 1 

Prezentarea/descrierea pe CD/DVD a maxim 2 obiceiuri specifice zonei de provenienţă.  Acestea vor 

fi publicate într-un CD cu ISBN. 

 Obligatoriu materialul se va prezenta în format Word 97-2003 Document şi va îndeplini 

condiţiile: maxim două pagini (caractere - TNR, dimensiune caractere - 12, spaţiu rânduri - 1.5, cu 

diacritice; numele, prenumele autorului şi şcoala de provenienta poziţionate sub titlul lucrării în partea 

dreaptă, Ex. „Cules de la Badea Ioan din satul Lunca, jud. Iaşi” sau bibliografie) 

 Secţiunea 2 

a. Participanţii din ţară - prezentarea unor înregistrări video cu formaţii de colindători, crai, dansuri    

populare,  scenete specifice temei „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”- înregistrare de maxim 5 minute;  

b.  Unităţile de învăţământ,  colaboratoare în organizarea concursului, din zona Brad, Vaţa, Buceş 

etc. – prezentarea unei formaţii artistice la spectacolul  desfăşurat la Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca 

şi Crişan” Brad, sub genericul „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”.    

 Secţiunea 3 

 Expoziţie – concurs „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”. 

http://www.didactic.ro/
http://www.forumisjhd/
http://www.floaredecoltbrad.ro/


 

 Prezentarea a maxim 5 lucrări artistico - plastice şi/sau practice/cadru didactic: felicitări, tablouri, 

etc. - realizate cu tehnici şi materiale diferite. 

IV. Expedierea lucrărilor prin poştă, până la 11 decembrie 2018, pe următoarea adresă: 

  Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de colţ” Brad 

  Strada Horea, Nr. 25/27, cod 335200 

  Localitatea Brad, Judeţul Hunedoara 

  Cu precizarea: Pentru Concursul „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”. 

 

V.Desfăşurarea activităţilor propuse în cadrul concursului: 
a) Organizarea expoziţiei cu lucrările copiilor:  11 decembrie 2018 

             Locul desfăşurării - Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad; 

b) Prezentarea înregistrărilor video primite de la participanţii din ţară: 12 decembrie 2018 

             Locul desfăşurării - Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad; 

c)  Susţinerea programului artistic de către formaţiile din unităţile colaboratoare: 12 decembrie 2018 

             Locul desfăşurării - Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad. 

 

VI. Evaluarea/jurizarea lucrărilor: 12 decembrie  2018 
 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, premii speciale sau menţiuni, diplome de 

participare, 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. Diplomele de 

participare vor fi semnate de către organizatori, iar cele de premii vor fi semnate de către inspectorul 

şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara. 

 

VII. Realizarea raportului final al proiectului şi postarea acestuia pe site-uri: 

www.floaredecoltbrad.ro; www.isjhd/forum.ro;  www.didactic.ro  şi pe blogul proiectului: 

traditiisiobiceiuricraciun.blogspot.com   - 18 ianuarie 2019 

Modalităţi de evaluare Indicatori de evaluare 

- monitorizarea activităţilor – evaluarea 

formativă;  

- agenda întrunirilor; 

- procedura de jurizare;  

- grupuri de discuţii; 

- portofoliul proiectului, CD/DVD – uri cu 

înregistrările video primite de la participanţii din 

ţară, lucrări, filmări cu aspecte ale derulării 

expoziţiei de lucrări şi a spectacolului;  

- albume în format electronic;  

- calitatea prestaţiilor artistice;  

- feed-back-ul participanţilor; 

- sondaj de opinie/interviuri luate beneficiarilor 

direcţi şi indirecţi ai proiectului; 

- chestionare de satisfacţie; 

- rapoarte intermediare, raport final, 

autoevaluare; 

- blog-ul proiectului/site-ul grădiniţei. 

De ordin calitativ:  

- creşterea prestigiului unităţilor de învăţământ 

participante; 

 - gradul de implicare a comunităţii locale;  

 - gradul de implicare a partenerilor. 

De ordin cantitativ:  

- numărul de participanţi  - aprox. 1300 preşcolari/ 

elevi;  

- numărul premiilor obţinute/diplomelor (maxim 

25% dintre participanţi/secţiune); 

- numărul publicaţiilor – CD/DVD-urilor cu ISBN 

(peste 50% dintre cadrele participante);  

- numărul articolelor în presa locală, judeţeană; 

- postările pe blog/site-ul grădiniţei. 

http://www.floaredecoltbrad.ro/
http://www.isjhd/forum.ro
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VIII. Expedierea diplomelor pentru preşcolari, elevi şi  cadrele didactice îndrumătoare,  a CD-ului cu 

ISBN şi a parteneriatelor de colaborare, până la data  20 mai 2019. 

 

REZULTATE SCONTATE: 
 Stimularea copiilor din învăţământul preşcolar, primar şi  în cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor  

şi obiceiurilor de Crăciun din cât mai multe zone ale ţării; 

 Dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor, creativităţii prin utilizarea în combinaţii inedite a 

tehnicilor de lucru şi a materialelor specifice activităţilor artistico–plastice şi practice; 

 Elaborarea unui album ilustrat ce va conţine descrieri, prezentări ale tradiţiilor şi obiceiurilor 

specifice Crăciunului; 

 Încheierea unor parteneriate educaţionale între unitatea iniţiatoare şi  unităţile şcolare participante 

la concurs; 

 Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din ţară prin vizualizarea unor lucrări 

realizate prin tehnici şi materiale variate, inedite; 

 Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice. 

 

METODE DE EVALUARE A REZULTATELOR 
- analiza produselor/lucrărilor; 

- chestionare, sondaje de opinie; 

- analiza şi interpretarea chestionarelor; 

- emiterea unor judecăţi de valoare/aprecieri privind calitatea activităţilor; 

- colectarea evidenţelor; 

- rapoarte de evaluare intermediare; 

- încorporarea datelor evaluative într-un raport final. 

 

MEDIATIZARE/DISEMINARE: 

 Publicarea rezultatelor concursului pe site-urile: www.didactic.ro; www.forumisjhd; 

www.floaredecoltbrad.ro şi pe blogul proiectului: traditiisiobiceiuricraciun.blogspot.com. 

 Publicarea unui album „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun” - DVD cu ISBN; 

 Postere/ roll-up-uri afişate în diferite locuri din oraş; 

 Afişarea rezultatelor concursului pe blog-ul proiectului; 

 Ziarul local „Zarandul”. 

 Postul de televiziune Antena 1 Deva. 

 Prezentarea proiectului la nivelul cercurilor pedagogice şi a comisiilor metodice; 

 Mediatizarea proiectului în cadrul simpozioanelor, sesiunilor de comunicări ştiinţifice. 

 

 

http://www.didactic.ro/
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Nr. 

crt. 

 

Titlul 

activităţii 

Data / 

Perioada 

dedesfă-

şurare 

 

Locul desfăşurării 

 

Partici-

panţi  

 

Descrierea activităţii 

 

Responsabili 

 

Beneficiari 

 

Modalităţi de 

monitorizare şi 

evaluare 
1. Lansarea/ 

postarea 

concursului 

 

 

 

15 nov. 

2018 
 

Site-urile: 

www.didactic.ro; 

www.forumisjhd; 

www.floaredecoltbrad.ro  
Ziarul local „Zarandul”. 

Postul de televiziune Antena 1 

Deva. 

Blogul proiectului: 

traditiisiobiceiuricraciun.blogsp

ot.com   

Echipa de 

proiect 

Coordo-

natorii 

Iniţiatori 

Organi-

zatorii 

Lansarea concursului se realizează 

prin postarea pe Internet şi prin 

anunţuri publicitare în presa de 

specialitate, presa judeţeană, 

expunerea unor panouri publicitare, 

roll-up-uri în zonele centrale ale 

oraşului. 
 

 

Coordonatorii 

Organizatorii 
 

 

 

- cadrele 

didactice; 

comunitatea 

locală. 
 

 

 

- aprecierea 

favorabilă a 

potenţialilor 

participanţi/ 

parteneri la 

concurs. 

 

 

2. Realizarea 

lucrărilor  
 

30 nov.-

11 dec. 

2018 
 

La nivelul unităţilor de 

învăţământ participante 

Cadre 

didactice 

Preşcolari 

Elevi 

Realizarea lucrărilor la nivelul 

unităţilor de învăţământ 

participante 
Cadrele didactice aleg secţiunile la 

care doresc să participe, 

coordonează activitatea 

preşcolarilor/ elevilor în realizarea 

lucrărilor. 

Cadre 

didactice 

participante 

-preşcolari; 

- elevi din 

învăţământul 

primar și 

gimnazial; 

- cadrele 

didactice. 

- produsele 

activităţii 

grupurilor de 

lucru din fiecare 

unitate 

participantă. 

3. Înscrierea 

participan-

ţilor  

30 nov.-

11 dec. 

2018 

Grădiniţa cu Program Prelungit 

„Floare de colţ” Brad  
 

Cadre 

didactice  

preşcolari, 

elevi din 

ţară, echipa 

de proiect 

Înscrierea participanţilor se 

realizează prin completarea 

Formularului de înscriere (Anexe) 

şi expedierea acestuia, prin poştă, 

odată cu lucrările realizate. 

Cadrele 

didactice 

participante 

Echipa de 

proiect 

- cadre 

didactice 

- monitorizarea 

fişelor de 

înscriere şi a 

acordurilor de 

parteneriat; 

- acorduri scrise; 

- raport 

intermediar. 
4. Expedierea 

lucrărilor  

 

Termen 

limită – 

11 dec. 

2018 

Grădiniţa cu Program Prelungit  

„Floare de colţ” Brad  

 

Cadre 

didactice, 

preşcolari, 

elevi 

Lucrările se expediază prin poştă, 

 într-un plic A4. 

Cadrele 

didactice 

participante 

- cadre 

didactice 

- raport 

intermediar de 

evaluare. 

   5. Desfăşurarea 

activităţilor 

 

 

Şcoala Gimnazială „Horea, 

Cloşca şi Crişan” Brad  

Echipa de 

proiect 

Desfăşurarea activităţilor propuse 

în cadrul concursului se face astfel: 
 

 

-comunitatea 

locală; 

- expoziţie cu 

lucrările 

http://www.didactic.ro/
http://www.forumisjhd/
http://www.floaredecoltbrad.ro/


 

propuse în 

cadrul 

concursului: 

  

11 dec. 

2018 

12 dec. 

2018 

12 dec. 

2018 

  

 

 

 

 

 a) Organizarea expoziţiei cu 

lucrările copiilor 

  b) Prezentarea înregistrărilor video 

primite de la participanţii din ţară 

c) Susţinerea programului artistic de 

către formaţiile din unităţile 

colaboratoare 

Coordonatorii 

Iniţiatorii 

Organizatorii 

- cadre 

didactice; 

preşcolari; 

-elevi din 

învăţământul 

primar și 

gimnazial; 

- părinţi 

participante;  

- grupuri de 

discuţii; 

- observarea; 

- vizionarea 

prezentărilor 

PowerPoint. 

6. Evaluarea/ 

jurizarea 

lucrărilor  
 

12 dec. 

2018 
Grădiniţa cu Program Prelungit 

„Floare de colţ” Brad  
 

Echipa de 

proiect 

Comitetul 

de jurizare  

 

Evaluarea şi jurizarea lucrărilor se 

realizează de către comisia de 

jurizare. 

Comitetul de 

jurizare 

Iniţiatorii 

Organizatorii 

Primarul 

municipiului 

Brad 

Consilieri 

locali 

- cadre 

didactice; 

-preşcolari; 

- elevi din 

învăţământul 

primar și 

gimnazial 

- raport 

intermediar de 

evaluare a 

concursului; 

- autoevaluare; 

- raport final de 

evaluare a 

concursului. 

7. Realizarea 

raportului 

final al 

proiectului 

şi postarea 

acestuia pe 

site-urile  

18 ian. 

2019 
Grădiniţa cu Program Prelungit 

„Floare de colţ” Brad 

 

Echipa de 

proiect 

Raportul final se realizează de către 

coordonatorul proiectului şi se 

postează de către acesta pe  

site-urile 
www.floaredecoltbrad.ro  
www.isjhd/forum.ro 
www.didactic.ro 
şi pe blogul proiectului: 

traditiisiobiceiuricraciun.blogspot.c

om   

Echipa de 

proiect 

- cadre 

didactice; 

preşcolari; 

- elevi din 

învăţământul 

primar și 

gimnazial 

Autoevaluare; 

Evaluare 

criterială; 

Grupuri de lucru; 

 -cuantificarea 

rezultatelor. 

8. Expedierea 

diplomelor  

până la 

data 20 

mai 

2019 

Grădiniţa cu Program Prelungit 

„Floare de colţ” Brad 

 

Echipa de 

proiect 

Expedierea diplomelor se face în 

plicurile autoadresate 

Echipa de 

proiect 

 

- cadre 

didactice; 

preşcolari; 

- elevi 

- grupuri de lucru; 

- oferirea feed-

back-ului/ 

diplome, premii. 

http://www.floaredecoltbrad.ro/
http://www.isjhd/forum.ro
http://www.didactic.ro/


 

 

 

 

 

 

CONTRACT 

DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

Încheiat azi, _______________, între următoarele instituţii 

 

 

PARTENERI: 

 

 

1. Părțile contractante: 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de colţ” Brad, strada Horea, nr. 25- 27, judeţul 

Hunedoara, în calitate de aplicant, reprezentată prin profesor Ana Aurelia, în calitate de director, şi Leach 

Ramona, Dezso Alina, Crișan Cristina, Faur Mihaela, Cioflica Smaranda, Pleşa Claudia, Meltiş Cristina, 

Popovici Alina, Cuc Ramona, Ionescu Raluca, Mîţiu Carmen, Perța Sonia, Mihuţ Gianina, Micu Luminiţa, 

Tat Ramona, Tălmaciu Mirela, Simedrea Cristina, Ancaş Liliana având calitatea de iniţiatori/ organizatori. 

Școala/ Grădinița _____________________________________________________________________________, 

strada ______________________, nr, _____, judeţul ______________,  în calitate de partener, 

reprezentat prin director, prof. _____________________ şi profesorii colaboratori: 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

 2. Obiectul acordului: 

 Prezentul acord urmărește realizarea în bune condiții a scopului și obiectivelor propuse în cadrul 

Proiectului Regional “Tradiții și obiceiuri de Crăciun”, ediția a X-a, precum și asigurarea unui climat 

favorabil de colaborare între aplicant și partener. 

3.Obligațiile părților:  

 Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de colţ” Brad: 

 monitorizează și coordonează concursul conform regulamentului de organizare; 

 mediatizează și promovează activitățile desfășurate în cadrul proiectului (www.floaredecoltbrad.ro, 

www.isjhd/forum.ro, www.didactic.ro şi pe blogul proiectului: traditiisiobiceiuricraciun.blogspot.com; 

 organizează expoziția cu lucrările copiilor; 

 realizează evaluarea activităților din cadrul proiectului. 

Școala/ Grădinița _________________________________________________________________: 

 desfășoară activități respectând tema proiectului și termenele propuse de organizatori; 

 completează și trimit la temen fișa de înscriere și lucrările la adresa menționată în regulament. 

4. Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia. 

5. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este valabil pe perioada 

noiembrie 2018 – decembrie 2020. 

 

 
 Grădiniţa cu Program Prelungit                                                          Școala/ Grădinița______________________ 

            „Floare de colţ” Brad                                                           
                       Director,                                                  Director, 

                  Prof. Ana Aurelia                                                        Prof. _______________ 

 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT 

„ FLOARE DE COLŢ” BRAD                                                                

Strada Horea, nr. 25- 27 

Tel. 0254/ 612 622 

e-mail: gradinitafloaredecolt@yahoo. com 

Nr. ______________________  

      

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Strada _____________, nr. ________________ 

Tel. ________________________________ 

e-mail :_________________________________ 

Nr. ______________________ 

      

http://www.floaredecoltbrad.ro/
http://www.isjhd/forum.ro
http://www.didactic.ro/


 

ANEXA 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE 

 

CONCURS  REGIONAL 

„TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE CRĂCIUN”  

CAERI – poziţia 1084 

Ediţia a X -a, 2018 
 

 

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

 

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

 

Adresa unde doriţi  expedierea diplomelor:  

………………..……………………………………………………………… 

 

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

 

E-mail: ……………………………………………………………………. 

 

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

 

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



 

ANEXA  

FIŞA DE ÎNSCRIERE PREŞCOLARI-ELEVI 

 

CONCURS  REGIONAL 

„TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE CRĂCIUN”  

CAERI – poziţia 1084 

Ediţia a X -a, 2018 
1.  

Numele şi prenumele preşcolarului/elevului: ……………………………………… 

Grădiniţa/Şcoala: …………………………………………………………..……… 

Grupa/Clasa: ……………………………………………………………………..… 

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

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

Îndrumător: ……………………………………………..………………………… 

Telefon fix/mobil: ……………………………………………..…………………… 

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

2. 

Numele şi prenumele preşcolarului/elevului: …………………………………….. 

Grădiniţa/Şcoala: …………………………………………………………..………. 

Grupa/Clasa: ……………………………………………………………………..….. 

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

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

Îndrumător: ……………………………………………..…………………………. 

Telefon fix/mobil: ……………………………………………..……………………. 

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

3. 

Numele şi prenumele preşcolarului/elevului: ……………………………………. 

Grădiniţa/Şcoala: …………………………………………………………..……….. 

Grupa/Clasa: ……………………………………………………………………..…. 

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

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

Îndrumător: ……………………………………………..………………………….. 

Telefon fix/mobil: ……………………………………………..…………………….. 

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

4.  

Numele şi prenumele preşcolarului/elevului: ……………………………………… 

Grădiniţa/Şcoala: …………………………………………………………..……… 

Grupa/Clasa: ……………………………………………………………………..… 

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

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

Îndrumător: ……………………………………………..………………………… 

Telefon fix/mobil: ……………………………………………..…………………… 

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

5.  

Numele şi prenumele preşcolarului/elevului: ……………………………………… 

Grădiniţa/Şcoala: …………………………………………………………..……… 

Grupa/Clasa: ……………………………………………………………………..… 

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

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

Îndrumător: ……………………………………………..………………………… 

Telefon fix/mobil: ……………………………………………..…………………… 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


