
 
 

PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR ILFOV 

Str.Ştirbey Vodă, nr.18, oraş Buftea 

Tel/fax: 021/351.52.01,  E-mail: ccebuftea@yahoo.com  

 

                                                                                                                  Avizat:                                                                              

                                                                                          Inspector Şcolar General –ISJ Ilfov                                    

                                                                                             Prof.Costea Florentina Ecaterina                                                           

 

  

REGULAMENTUL PROIECTULUI REGIONAL  

„TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI“  Ediţia a-XIII-a, 2018-2019 

 

 

INIŢIATOR ŞI COORDONATOR CONCURS: 

Prof. Răileanu Mariana Emanoila, Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov 

Prof. Marin Doinița, Şcoala Gimnazială nr.3 Buftea 

Prof.înv.primar Anca Gheorghiu, Carmen Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea 

Prof.înv.primar Badea Rafila, Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea 

 

COLABORATORI: 
Prof.înv.primar Tașcov Adriana, Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea 

Prof.înv.primar Niță Vasilica, Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea 

Prof.înv.primar Ghiulai Mariana, Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea 

 

INSTITUŢII PARTENERE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

Şcoala Gimnazială nr. 2 Buftea, jud.Ilfov, 

Şcoala Gimnazială nr. 3 Buftea,  jud.Ilfov, 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ilfov. 

Primăria oraşului Buftea, jud.Ilfov, 

Biblioteca oraşului Buftea, jud.Ilfov, 

 

ARGUMENT:  

       Activitatea practică reprezintă baza formării fiecărui copil pentru muncă şi viaţă. Alături de 

celelalte obiecte de studiu, are un rol important în conturarea personalităţii umane. 

       Acţiunile iniţiate în cadrul proiectului au ca scop diversificarea activităţilor de timp liber ale 

copiilor şi oferă posibilitatea de a cultiva în rândul acestora sentimentul de admiraţie şi de respect faţă 

de valorile estetice din creaţia populară şi tradiţională românească.  

 

OBIECTIVE: 

1. Antrenarea unui număr cât mai mare de elevi în culegerea şi prelucrarea unor informaţii privind 

specificul local şi realizarea unor lucrări respectând tradiţiile zonei. 

2.  Cunoaşterea principalelor tipuri de meşteşuguri populare tradiţionale practicate în decursul 

timpului. 

3.  Familiarizarea cu tradiţiile seculare transmise din bătrâni. 

4.  Formarea deprinderii de a lucra în urma unui studiu, a unor cercetări de teren. 

5.  Oferirea unor oportunităţi de afirmare şi de punere în valoare a personalităţii creatoare a elevilor, în 

special a celor din mediul rural. 

6.. Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare dintre elevi şi profesori din mediul şcolar şi extraşcolar. 

7.  Dezvoltarea imaginaţiei creatoare a elevilor prin confecţionarea diferitelor meşteşuguri; 

8.  Formarea deprinderilor de a lucra în echipă; 

9.  Promovarea tinerelor talente; 

 

 CONDIŢII DE PARTICIPARE: 
        La concurs sunt invitaţi să participe elevi între 6 şi 18 ani, care frecventează cercurile de profil din 

cluburile şi palatele copiilor, precum şi cei din şcoli şi licee din ţară. 
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Fiecare şcoală, palat sau club al copiilor poate participa cu maxim 5 (cinci) copii pentru fiecare 

categorie de vârstă corespunzând unuia dintre meşteşugurile: ţesut, brodat, confecţionat măşti, 

împletituri din fibre vegetale, paie, pănuşi de porumb; Lucrările prezentate în concurs vor trebui să 

respecte obligatoriu tradiţia locală; Lucrările prezentate în concurs nu se returnează. 

 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:  

Concursul ,,Tradiţii şi obiceiuri la români” pentru sărbătoarea Paştelui: 11.mai 2019, se va desfăşura la 

Palatul Copiilor și Elevilor Ilfov cu participare indirectă prin trimiterea lucrărilor în colete poştale, 

realizate după o tematică stabilită prin regulament de către echipa de proiect, cu specific pentru 

sărbătoarea Paștelui, (meşteşugurile acceptate în concurs sunt: ţesut, brodat, confecţionat măşti, 

împletituri din fibre vegetale, paie, pănuşi de porumb). Se va organiza o expoziţie cu lucrările primite. 

Vor fi selectate lucrări pentru a fi folosite ca materiale publicitare în scopul promovării valorilor 

tradiţionale.  

La concurs lucrările vor fi jurizate pe categorii de vârstă: 

8-10 ani, 10-12 ani, 12-14 ani, 14-16 ani, 16-18 ani. 

Lucrările pot fi rezultatul unui efort individual sau a unui grup de elevi. 

Numărul de lucrări: 5 lucrări pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă. Fiecare lucrare va fi însoţită 

de o etichetă pe care vor fi menţionate: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, 

localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. 

Depunerea lucrărilor, a fişei de înscriere, a acordului de parteneriat în două exemplare, împreună cu un 

plic autoadresat, timbrat (2 timbre), se va face prin poştă, până la data de: 10.mai.2019, pe adresa de 

mai jos: 

             Prof. Raileanu Mariana, Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov,  

              Str. Ştirbey Vodă, nr.18, oraş Buftea,  jud. Ilfov, cod. 070 000,   

              cu menţiunea „Pentru concurs Tradiţii şi obiceiuri la Români” 

Trimiterea diplomelor se va face pe data de 15.iunie 2018. 

Juriul va fi format din: Preşedinte –inspector de specialitate; Vicepreşedinte – reprezentantul Direcţiei 

Judeţene pentru Cultură Ilfov; Specialişti din domeniul folclor, arte; Membri – profesori de 

specialitate. Criteriile de evaluare a lucrărilor sunt: originalitatea, calitatea execuţiei, valoarea estetică, 

respectarea tehnicilor şi materialelor tradiţionale, creativitatea. 

 

MEDIATIZARE:  
Pagina Web a Palatului Copiilor şi Elevilor Ilfov; Comisii metodice; Consilii profesorale;  Comitete  

de părinţi; Editarea de broşuri şi pliante cu programul concursului; Tipărirea de afişe şi amplasarea 

acestora, în locuri de interes, cu ajutorul voluntarilor sau din rândul concurenţilor. 

 

Însuşirea şi respectarea acestui regulament sunt obligatorii pentru toţi partenerii proiectului. 

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:  

Palatului Copiilor şi Elevilor Ilfov, la tel/fax 021/351.52.01,  e-mail:  ccebuftea@yahoo.com 

Prof. Răileanu Mariana –telef. 0741.073.459  şi  e-mail:  raileanumariana@yahoo.com 

 

 

Coordonator proiect: profesor Răileanu Mariana Emanoila 

 

 

Director unitate: profesor Dicianu Diana Elena 

 

mailto:ccebuftea@yahoo.com
mailto:raileanumariana@yahoo.com


 
 

Anexa 1 

   

 

                                                         Concurs Naţional 

„TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI“  Ediţia a-XIII-a, an școlar 2018-2019 

 

 

Unitatea de învăţământ: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa unităţii de învăţământ:................................................................................................................ 

Adresă de e-mail: ................................................................................................................................... 

Telefon/Fax : ......................................................................................................................................... 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa de e-mail personală : …………………………………………….............................................. 

Adresa de trimitere a diplomelor: ........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

   

 

Elevi participanţi: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Clasa  Lucrarea 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

  

 

 

 

 

4. 

   

 

5. 

   

 

 

 

 

 

        Semnătura cadrului didactic,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov                                    Şcoala................................................... 

Str. Ştirbey Vodă, nr.18, oraş Buftea,                            str......................................................... 

jud. Ilfov, telef/fax : 021.3515201                                  ........................................................ 

e-mail: ccebuftea@yahoo.com                                              .................................................................                                                                  

Nr……......din…………………                                     Nr..........din........................................                                                                 

 

 

 

                                                    ACORD  DE  PARTENERIAT 
 

Încheiat în cadrul Concursului Naţional „TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI” ediţia a-XIII-a  

pentru perioada……………………………..între urmatoarele instituţii: 

Părţile contractante: 

A. Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov, Str. Ştirbey Vodă, nr.18, oraş Buftea, jud. Ilfov reprezentat prin 

dir.prof. Dicianu Diana şi prof. Răileanu Mariana, în calitate de Aplicant, 

B.Şcoala........................................,Strada............................Nr.......Localitatea.....................................Jud

eţul............................reprezentată prin....................................., în calitate de Partener. 

Obiectul contractului: 

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

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul naţional 

„TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI” ediţia a-XIII-a. 

Grup ţintă: Şcolarii claselor I-VIII. 

Obligaţiile părţilor: 

Aplicantul se obligă: 

-Să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

-Să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

-Să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

-Să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi; 

-Să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice participante. 

Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

-Să mediatizeze concursul în şcoală; 

-Să pregătească elevii pentru activitate; 

-Să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs; 

-Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

-Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

 

Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnarii acestuia şi este valabil pe perioada anului 

şcolar 2018- 2019. 

Clauze finale ale acordului: Concursul Naţional „TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI” ediţia a-

XIII-a, face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare 

între instituţiile de învăţământ din ţară. 

 

 

            Aplicant,                                                                                  Partener, 

Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov                               

      Dir. Prof. Dicianu Diana  
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