
Grădinița ”Rază de Soare” Târgoviște vă invită să participați la CONCURSUL JUDEŢEAN 

DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ „PRIETENII NATURII” (C.A.E.J. Nr.14/26.11.2021) 

EDIŢIA a V-a 

22 martie 2022 

 

 
 

A). SECŢIUNILE CONCURSULUI - PARTICIPARE  INDIRECTĂ 

1. Desene/ picturi prin care să se arate acţiunile pozitive ale omului asupra 

naturii (protejarea mediului) 

2. Colaje/ confecţionarea unor obiecte 3D din materiale reciclabile 

3. Afişe/ postere pentru transmiterea unor mesaje ecologice 

4. Parada costumelor eco cu tema: „Carnavalul ecologiștilor”  

Notă: Toate lucrările se vor realiza doar din materiale reciclabile! 

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL JUDEŢEAN  „PRIETENII NATURII” 

 

Formularul de înscriere pentru fiecare secţiune va fi completat de cadrul didactic conform 

Anexei 2, va fi însoțit de Acordul de parteneriat în 2 exemplare din Anexa 3 și va fi trimis până 

la 18 MARTIE 2022 pe e-mailul: prieteniinaturii.razadesoare@gmail.com 

În condițiile actualei pandemii, pentru a evita riscul de transmitere comunitară, 

concursul se va desfășura online.  

- Astfel, desenele și colajele vor fi trimise scanate 

- Pentru obiectele 3D se vor trimite 2 fotografii 

- Pentru costumele eco se va realiza o filmare de maxim 2 minute pentru 

prezentarea atestuia 

 

D). CONDIŢII DE PARTICIPARE 

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 4 lucrări, câte 1 lucrare la fiecare secţiune. 

Nu este obligatorie participarea la toate secțiunile.  

Fiecare lucrare plastică/ obiect confecţionat/afiş/poster va fi etichetat, astfel: 

- Titlul lucrării 

- Numele şi prenumele preşcolarului 

- Grupa 

- Grădiniţa 

- Localitatea 

mailto:prieteniinaturii.razadesoare@gmail.com


- Prof. coordonator 

Pentru că se vor trimite online, lucrările vor fi etichetate pe față, în colțul din dreapta jos, 

apoi scanate. Vizibilitatea etichetei trebuie să fie foarte bună, atât în lucrările scanate, cât și in 

fotografii. 

Pentru prezentarea costumelelor eco se va realiza o filmare de maxim 2 minute din care să 

reiasă următoarele: numele și prenumele copilului care a realizat costumul (îmbrăcat în costumul 

respectiv), grupa, grădinita și localitatea, ce reprezintă costumul. 

Fișierele vor avea forma următoare: nume  și prenume cadru didactic coordonator_grădinița 

și localitatea. 

 

Nu se percepe taxă de participare! 

 

E). EVALUAREA LUCRĂRILOR ŞI A COSTUMELOR ECO 

Evaluarea va fi obiectivă, unitară şi va urmări: 

 

Criteriul de evaluare/ Punctaj acordat: 

1. Calitatea şi prezentarea lucrării/costumului eco - 20p 

2. Esenţa/mesajul lucrării/ costumului eco - 20p 

3. Respectarea temei - 20p 

4. Originalitate - 20p 

5. Creativitate - 20p 

 

Juriul îşi rezervă dreptul de a descalifica lucrările care nu respectă cerinţele temei sau care 

sunt realizate de adulţi. 

Lucrările nu se restituie. 

Nu se admit contestaţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

CONCURSUL  JUDEŢEAN DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

„PRIETENII NATURII” 

EDIŢIA a V-a 

22 MARTIE  2022 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Unitatea de învăţământ: 

Localitatea: 

Judeţul: 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: 

Adresa de e-mail personală: 

Telefon: 

 

1.  Desene/ picturi prin care să se arate acţiunile pozitive ale omului asupra naturii 

Nr.  

Crt. 

Numele şi prenumele copilului Grupa 

 

Titlul lucrării 

1.    

 

2. Colaje/ confecţionarea unor obiecte 3D din materiale reciclabile 

 

Nr.  

Crt. 

Numele şi prenumele copilului Grupa 

 

Titlul lucrării 

1.    

 

3. Afişe/ postere pentru transmiterea mesajelor ecologice 

 

Nr.  

Crt. 

Numele şi prenumele copilului Grupa 

 

Titlul lucrării 

1.    

 

4. Parada costumelor eco, cu tema „Carnavalul ecologiștilor” 

 

Nr.  

Crt. 

Numele şi prenumele copilului Grupa 

 

Ce reprezintă costumul eco? 

1.    

 

Data:                                              Cadrul didactic  coordonator/îndrumător,                        

 

                                                               Director, 

 

 

 



ANEXA 3 

Grădiniţa cu Program Prelungit                                              Grădiniţa.......................................     

„Rază de Soare” Târgovişte                                                   ................................................ ...... 

Str. Prof. Alex Vasilescu   Nr. 7                                             Adresa........................................... 

Jud. Dâmboviţa                                                                       Jud................................................                                                             

Tel. 0732100284                                                                     Tel................................................ 

E-mail: razadesoare2006@yahoo.com                                   E-mail........................................... 

Nr:........./..............                                                                   Nr:......../.................... 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat astăzi, ..................................... 

1. Părţile contractante: 

A) GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZĂ DE SOARE”, Str. Prof. Alex Vasilescu 

Nr. 7 Târgovişte,  Jud. Dâmboviţa, reprezentată prin: Director - prof. Cuculea Cătălina şi profesorii  
Ene Ana-Maria, Ciulei Florentina, Cristea Liliana, în calitate de Organizatori, şi 

B) GRĂDINIŢA.............................................................................................................,reprezentată 

prin Director …………………………….…………..............................................…............... 
şi………………………………………………… ……………………............................în calitate de 

Parteneri. 

2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia-aplicant prin Concursul judeţean 

de educaţie ecologică „Prietenii naturii“. 

3. Grup ţintă:  preşcolari, profesori de educaţie timpurie  

4. Obligaţiile părţilor: 

A) Organizatorul se obligă: 

- să informeze grădiniţele despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările preşcolarilor; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să  emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor premianţi; 

- să emită şi să distribuie diplomele de coordonator de grup/îndrumător cadrelor didactice participante. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în grădiniţă; 

- să deruleze activităţile din graficul de activităţi; 

- să organizeze o fază locală în unitate şi să selecteze lucrările preşcolarilor participanţi la concurs, fără a 

interveni în realizarea acestora; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să obţină acordul scris al părinţilor pentru înscrierea/ participarea indirectă şi fotografierea în cadrul 

concursului de la părinţii preşcolarilor şi de la conducerea unităţii în care lucrează 

5. Durata acordului: 

 Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia.  

6. Clauze finale ale acordului: 

 Concurs judeţean de educaţie ecologică „Prietenii naturii“ face parte din categoria activităţilor 

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

 

Organizator,                                                                     Partener,   

 

Grădiniţa cu P.P. „Rază de Soare” Târgovişte                 Instituţia:   

                        Director,                                                                    Director, 

                 Prof. Cuculea Cătălina 


