
Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică"Târgoviște   

Şcoala Gimnazială ,,I.Al. Brătescu - Voinești"Târgoviște  

Vă invită la   

PROIECTUL  EDUCAŢIONAL  NAȚIONAL 

,, TEZAURUL TOAMNEI 

- TRADIŢII DE IERI. TEHNOLOGII DE AZI - " 
- ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT SNAC & ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE – 

Ediţia  IX,  2022 – 2023 
CAERI,  Poz. 726, Anexa 9 OMEC NR. 5597/16.12.2019 

 

REGULAMENT 
 

DOMENIUL: cultural-artistic, folclor, tradiţii, obiceiuri. 

TIPUL PROIECTULUI: național 

TERMEN DE DERULARE: 01 iunie  2020 –  31 ianuarie 2023 

DATA DE DESFĂŞURARE: 11.11.2022,  ora 10
00

 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică"Târgoviște  (sala de sport) 

PARTICIPARE: DIRECTĂ  ȘI INDIRECTĂ; FĂRĂ TAXĂ. 

Precizări pentru înscrierea și trimiterea materialelor: 
1.Activitatea se adresează preşcolarilor şi elevilor claselor  primare, gimnaziale și liceale de 

la şcolile din judeţul Dâmboviţa, si din afara județului. 

2. Activitatea este fără taxă de participare. 

            3. ÎNSCRIEREA la concurs se va realiza până la data de 08 noiembrie 2022  prin 

completarea formularului de mai jos pentru FIECARE ELEV/GRUP participant. Completarea se va 

face DOAR de către profesorul coordonator, fără prescurtări, cu diacritice și NU cu majuscule 

exclusiv. (Corectitudinea și aspectul datelor din formularul de înscriere sunt esențiale pentru 

completarea automată a diplomelor printr-o aplicație specială). 

 

Pentru completare, copiați linkul formularului de înscriere în filă google nouă  

 

https://forms.gle/rCwAfHjQJYikrCni7 
  

4. Materialele pentru Secțiunea A vor fi încărcate în formular sub forma de link Youtube 

(filmele vor fi salvate în Youtube ca nelistate sau publice, în funcție de acordul părinților). 

            5. Materialele pentru Secţiunea B (Aranjamente de toamnă – standuri) vor fi aduse de către 

școlile participante la Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică” Târgoviște  vineri, 11 noiembrie 

2022, ora 8
00

. În intervalul 8
00

 – 10
00 

se vor amenaja standurile în sala de sport – persoană de 

contact, director, prof. Anca Milea, prof. Alina Stafie, prof. Laura Călugărescu. 

6. Materialele pentru Secţiunea C (Creaţii literare) vor SCANATE (NU fotografiate) și 

încărcate în formularul de înscriere. 

7. ACORDUL DE PARTENERIAT se descarcă din formularul de înscriere sau din 

regulament, se semnează în școala participantă, se scanează și SE ÎNCARCĂ ÎN FORMULARUL 

DE ÎNSCRIERE. (Atenție: Acordurile se trimit  SCANATE, NU FOTOGRAFIATE!) 

             

SECŢIUNILE CONCURSULUI : 
Secţiunea A. Program artistic: dansuri, cântece (Anexa I) 
Fiecare unitate şcolară se poate prezenta la activitate cu un singur grup, format din 

maximum 10 elevi,  coordonat de un cadru didactic. Grupul va pregăti un dans /  un cântec  având 

ca temă toamna. Timp de prezentare – max. 8 minute; persoane de contact prof. Pătrășcan Bianca și 

prof. Costache Violeta. 

● În urma jurizării, se vor acorda: diplome de participare pentru cadrele didactice participante; 

diplome pentru elevii şi profesorii coordonatori care au obtinut premii si mentiuni.  

 

Secţiunea B. Aranjamente de toamnă (standuri) (Anexa 2) 

https://forms.gle/rCwAfHjQJYikrCni7


Preşcolarii şi elevii de la şcolile primare, gimnaziale și liceale participante, îndrumați de 

cadre didactice, vor realiza produse si ornamente de toamnă, care vor fi expuse pe standuri, puse la 

dispoziţie  de catre şcoala organizatoare. Creaţiile pot lua forma colajelor, picturilor, felicitărilor, 

ornamentelor, podoabelor confecţionate cu materiale din natură, textile, quilling, origami  etc. şi a 

alimentelor, fructelor şi legumelor de toamnă (murături, zacuscă, plăcinte, compoturi etc.). 
Produsele alimentare vor avea etichete cu denumirea acestora şi numele participantilor.  

Fiecare unitate şcolară participantă îşi va organiza standul, în data de 11 noiembrie 2022, 

între orele 8
00

 – 10
00

. 

Fiecare grup îşi va eticheta standul cu numele şcolii participante. Se vor alege alimente, 

fructe și legume, care vor fi donate Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu 

Handicap Moreni-Ţuicani şi elevilor beneficiari.  

● Standurile vor fi premiate iar în urma jurizării, se vor acorda: diplome de participare pentru 

cadrele didactice participante; diplome pentru elevii şi profesorii coordonatori care au 

obtinut premii si mentiuni; 
 

Secţiunea C. Creaţii literare: cvintete și/sau poezii (Anexa 3) 
Elevii de la şcolile primare, gimnaziale și liceale participante, îndrumați de cadre didactice, 

vor realiza creaţii literare: cvintete și/sau poezii – TEMA: ANOTIMPUL TOAMNA ( maximum 3 

lucrări de cadru didactic); 

Creaţiile literare vor purta antetul şcolii participante, numele elevului, clasa, numele 

profesorului coordonator. 

În urma jurizării, se vor acorda: diplome de participare pentru cadrele didactice participante; 

diplome pentru elevii şi profesorii coordonatori care au obtinut premii și mențiuni; 

 

PENTRU ȘCOLILE DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - INSCRIEREA LA SECȚIUNEA 

C  ESTE CONDIȚIONATĂ DE REALIZAREA UNUI STAND ( SECȚIUNEA B) SAU A 

UNUI MOMENT ARTISTIC ( SECȚIUNEA A), LA NIVEL DE ȘCOALĂ. 
 

ȘCOLILE DIN AFARA JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA – POT PARTICIPA LA TOATE 

SECȚIUNILE SAU NUMAI LA SECȚIUNEA C 
 

Activităţile de la Secţiunile A şi B se vor desfăşura prin participare directă. 

Activităţile de la Secţiunea C se vor desfăşura prin activitate indirectă. 
 

MOD DE CERTIFICARE: 

Fiecare cadru didactic coordonator  va primi la finalul activităţii adeverinţă şi acord de 

parteneriat.  

Toţi participanţii vor primi diplome de participare, cu numele elevului/ grupului  şi al 

profesorului coordonator. 

Elevii şi cadrele didactice coordonatoare care au obținut premii și mențiuni vor primi 

diplome. 

Diplomele vor fi distribuite on-line, pe adresele de e-mail menționate în formular. 

ALTE PRECIZĂRI: 
 

- Elevii şi cadrele didactice pot participa la toate  secţiunile. 

- Orice alte informaţii le puteţi obţine la numărul de telefon sau la adresa de e-mail:  

  

PERSOANE   DE   CONTACT: 
- prof. Anca Iuga, tel: 0733945937, e-mail:ancateleanu@yahoo.com; 

- prof. Costache Violeta, tel: 0734767124, e-mail:vio_costache_13@yahoo.es 

- prof. Ceauș Maria, tel. 0766707683, e-mail: ceaus_maria@yahoo.ro; 

- prof. Alina Stafie, tel: 0721837037, e-mail: stafieelenaalina@yahoo.ro; 

- prof. Călugărescu Laura, tel. 0766479962, e-mail: laura_c_tgv@yahoo.com 

- bilbiotecar Săvulescu Cătălina, tel. 0727856714, e-mail: catysuzy@yahoo.com 
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