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REGULAMENT DE PARTICIPARE 

1. Concursul Calätorie în Univers, se adrescaz� tuturor cadrelor didactico s sopulor,din 

învät�mântul pre_colar _i primar.

ROM ANA 

ZALA 2. Desfa_urarea concursului 
Concursul se desf�_oar� în perioada 16 ianuarie 2022-02 iunic 2022 �i presupune patungara inái 
multor pa_ 

Scrierea _i editarea proiectului, contactarea partenerilor: 16 ianuarie- 30 aprilie 2022 

Anuntarea concursului: 09 mai- 02 inuie 2022; 
Primirea lucr�rilor pân� la data de 25 mai 2022; 
Selectia �i jurizarea lucr�rilor: 02 iunie 2022; 
Organizarea expozi�iei: 30, 31 mai 2022 
Trimiterea diplomelor: 03 iunie- 10 iunie 2022 

3. Inscrierea la concurs se prin trimiterea prin post� sau online fi_ei de înscriere _i a lucrarilor copiilor 
Lucrarile trimise nu se restituie în cazul participärii indirecte. 

a.) Materialele vor fi trimise pe adresa Gradinitei cu P.P. ,C�su�a cu Pove_ti", Zaläu, Sälaj, 
România în cazul particip�rii indirecte 

Gr�dinita cu Program Prelungit ,C�su�a cu Povesti" 
Strada Dumbrava, nr. 1 
Loc. Zal�u, Jud. S�laj 
Cod Po_tal 450112 
ROMANIA 

b.) Materialele vor fi trimise scanate pe adresa de mail: calatorieinunivers@yahoo.com în cazul 
participärii online.

4. Formularul de înscriere (anexa 1) _i Acordul de parteneriat (anexa 2), pentru fiecare cadru didactic. 
va fi completat _i trimis odat� cu lucr�rile copiilor 

S. Un cadru didactic poate participa cu un num�r de maxim 3 lucr�ri care vor respecta tema 
concursului ,Calätorie în Univers, �i tehnicile de lucru admise: pictur�, colaj, desen. Pe fiecare
lucrare se va men�iona, în coltul dreapta, jos: titlul lucr�rii, numele _i prenumele copilului, 
grupa/clasa, grädinita/scola, numele �i prenumele cadrului didactic îndrumätor, localitatea, 
judetul, tara.

6. Se vor acorda premiile I, II, III, men�iuni _i premi speciale pentru creativitate _i originalitate 
pe fiecare nivel de vârst�, se vor acorda diplome _i adeverinte de participare tuturor cadrelor
didactice îndrum�toure _i directorului unitä�ii respective. 
Nu se admit contesta�ii! 

7. Stabilirea câ_tig�torilor se va face în urma unei atente analize a lucr�rilor de c�tre comisia de 
examinare a materialelor primite. 

8. a.) Expozi�ia cu lucr�rile trimise se va organiza la Gr�dini�a cu P.P. ,C�suja cu Pove_ti", Zal�u, Sälaj, în data de 02 iunie 2022.

b.) Expozi�ia cu lucr�rile admise la concurs vor fi prezentate pe zoom sau meet comisiei de jurizare, iar evaluarea lor va avea loc la data de 02 iunie 20022



Pe fata lucr�rii, în coltul din dreapta jos, se vor serie, pe etichet�, cu majuscule, 

urmätoarele: 

Numele si prenumelc elevului: 

Grupa-Clasa: 
Gradinita Scoala:
Localitatea: 

Judetul:
Indrum�tor: 

PERSOANÅDE CONTACT
Prof. Fanca Florica telefon 0751-198298 

Activitatile se vor desfasura cu respectarea stricta a normelor prevazute in Ordinul comun
pentru abrobarea masurilor de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu 
visurul SARS COV-2 in vigoare la data organizarii activitatilor. 

Coordonatori 
Fanca Florica 

Director

ANIA aOMA 
Porf. Maghi Paula 

Man Veronica
Pusok loaa 
Lucacel Valeria i 
Souca Valentina 
Blaj Claudia
Sabou Felicia

JIs, 

UNGITERU 
ETU 

Au, JU 
OuCA 

EDU 
Pop Daniela 



Gradinita cu P.P. ..C�su�a cu Pove_ti" Zal�u Unitatea de înv�ämânt 

Director: Prof Maghiu Paula Director 

Nr.. din. Nr. .... .din. 
*** *****'** ''*****

ACORD DE PARTENERIAT EDUCATIONAL 

1. P�rtile:
intre institu�ia Grädinita cu P.P. ,Cäsuta cu Pove_ti" Zaläu, reprezentat� de d-na 

prof. Maghiu Paula in calitate de director _i d-nele Fanca Florica, Souca Valentina, Sabou Felicia, Pop 
Daniela. Blaj Claudia, Luc�cel Valeria, Man Veronica, Pusok loana, în calitate de coordonatoare �i 
aplicant �i Gr�dini�a/ Scoala... ***** *o* *****oo** ********e*** reprezentat� de 

director in calitate e 

.. în calitate de partener care au convenit urmätoarele: 
* ****'** * ********************'' 

II. Obiectul contractului: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezint� colaborarea dintre aplicant _i partener în vederea

organiz�ri _i desf�_ur�nii de activit��i extra_colare în institu�ia Aplicant prin Concursul Judetean ,,Cälätorie în 

Univers". 

IL Obliga�iile p�r�ilor: 

A) Aplicantul se oblig� s� respecte urm�toarele conditii

s� informeze gr�dini�ele despre organizarea concursului, 
- s� organizeze expozi�ia cu lucr�rile elevilor; 

s� respectetermenele de desf�_urare a concursului, 

så emit� _i s� distribuie diplomele pre_colarilor �i _colarilor participan�ti. 
-s� distribuie diplomele de participare copilor �i cadrelor didactice indrum�toare 
B)Partenerul se oblig� s� respecte urm�toarele condi�ii: 

s� înscrie copiii în concurs, 

sá respecte regulamentul concursului, 
-s� distribuie pre_colarilor participan�i diplomele obtinute; 
s� permit� copiilor s�-_i expun� liber creativitatea f�r� intervenia educatorului 

IV. Durata colaborärii 

Prezentul protocol de colaborare este încheiat pe perioada anului _colar 2021-2022 cu posibilitatea de 

prelungire prin acordul reciproc al p�r�ilor. 

Prezentul documenta fost redactat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

APLICANT PARTENER 

Grådinita Cu PP"Cásuja Cu Pove_ti" Gradinita/ ^coala 

Zalau

DIRECTOR, DIRECTOR, 

Prof. Maghiu Paula 



ANEXA 1 

FI^� DE ÎNSCRIERE 

CONCURS JUDETEAN

,C�lätorie în Univers"

Edi�ia a IV-a 

iunie 2022 

Numele _i prenumele cadrului didactic: , 

****'**''** 

********* 

***'***'***'** 

************'**** 
******

Specialitatea: ... 
** *** **'****

*******************'******** *' 

*** 

*'****'*** *******'***'**'*** 

Unitatea de învä��mânt: 

* 

**' **'******** 

*******'************************ ***" 
"** 

Telefon cadrudidactic
*** **'*** '*** ******* ** 

.. 
***'*****''****'*** 

Adresa e-mail cadru didactic: ***** 
'******'* 

******'**** 
********* **** '**" 

******* ******** 
'******"***'****** 

Copii participan�i: *** 
'***********'****** 

********** 
***************** *** 

****'** * 

Nr. Numele �i prenumele 
Grupa/ Clas:a Sectiunea 

crt. 

1 

2 

3 

Cadru didactic îndrum�tor, 


