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Regulamentul de desfășurare al  

„Festivalului Castanilor” 

EDITIA A-VIII-A 
 

Proiectul educațional național  
„Grădinița mea frumoasă și iubită” 

 

 

Festivalul Castanilor se va desfășura ONLINE în perioada: 8.06.2022 – 10.06.2022. 

Este adresat preșcolarilor de la grupele mici, mijlocii și mari, școlarilor din învățământul 

primar – clasa pregătitoare, clasa I și II, cadrelor didactice și tuturor organizațiilor din 

învățământ. 

Înscrierea participanților se va realiza în perioada: 15.05.2022 – 30.05.2022 Pentru 

aceasta vor fi completate: Formularul de înscriere și Acordul de Parteneriat, documente 

ce vor fi expediate pe una din adresele de e-mail pand_oana@yahoo.com; 

ancuta_irimia@yahoo.com  împreună cu înregistrarea video a momentului artistic. 

SECȚIUNI: 

• Secțiunea Teatru cu următoarele categorii: 

o Dialog 

o Sceneta   

o Montaj literar  

• Secțiunea Muzica Vocala cu urmatoarele categorii: 

o Grup vocal  

o Duet  

o Solist  

• Sectiunea Dans cu urmatoarele categorii: 

o Sportiv  

o Modern  

o De societate  

o Popular  

o Tematic  

o Balet  

o Step, etc. 

• Secțiunea desen, pictură, colaj 

  

Condiții de participare: 

 

❖ Momentele artistice vor fi filmate, iar înregistrarea video va fi trimisă pe 
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adresa de e-mail: pand_oana@yahoo.com / ancuta_irimia@yahoo.com sau 

pe un CD/DVD într-un plic protejat împreună cu fișa de înscriere și acordul 

de parteneriat.  
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❖ Fiecare participant răspunde de calitatea înregistrării, nu ne  asumăm 

răspunderea pentru înregistrările ce nu pot fi vizionate 

❖ Costumația va fi adecvata momentului artistic prezentat 

❖ Durata momentelor artistice din sectiunile Teatru, Muzica Vocala si Dans 

pot avea între 2-10 minute și vor fi salvate cu numele formației și a 

cadrului didactic îndrumător 

Juriul festivalului va fi alcătuit din reprezentanți ai următoarelor organizații partenere 

în proiectul nostru: ISMB, Inspectoratul Școlar al sectorului 2, CCD Bucuresti, Școala de 

Muzica și Arte Plastice nr.4 București, Școala gimnazială Nr.31 București, Asociația 

Educatoarelor din Bucuresti și Județul Ilfov. 

Aprecierea concurenților va avea în vedere următoarele criterii:  

➢ Încadrarea în tema propusă de festival; 

➢ Originalitatea și valențele artistice și educative ale programului propus 

(versuri și cântece, texte educative rimate realizate de cadre didactice din 

grădiniță/îndrumători); 

➢ Acuratețea redării/interpretării programului; 

➢ Calitățile artistice ale interpreților; 

➢ Creativitatea îndrumătorilor în realizarea costumelor și eventual a 

decorurilor, în armonie cu tema festivalului și programul propus. 

 

SECȚIUNEA desen, pictură, colaj 

 

Reguli de expediere a lucrărilor: 

 

• Compoziţiile  vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere pe suport A4, 

încadrându-se în tema anunțată: „Grădinița mea frumoasă”. 

• Fiecare cadru didactic coordonator poate participa cu 3 lucrări la oricare dintre 

aceste secţiuni. 

• Înscrierea participanților se face în perioada 15.05.2022 – 30.05.2022, pe baza 

fişei de înscriere, a acordului de parteneriat, trimise odată cu lucrările copiilor. 

Pentru primirea diplomelor se va trimite și un plic autoadresat pe adresa:  
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• Pe spatele lucrării, în colţul din dreapta jos, se vor scrie, pe etichetă, cu 

majuscule, următoarele: numele şi prenumele preşcolarului, grupa, unitatea 

de învăţământ, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic 

îndrumător, email.  
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Model eticheta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vor fi descalificate lucrările: 

- care nu respectă tema propusă; 

- copiate, xeroxate; 

- în care se observă intervenţia adulţilor 

Lucrarile nu se restituie 

Se vor acorda premii I,II,III, special și mențiuni pentru copii și elevi, pe grupe de 

vârstă la nivel preșcolar și pe clase la nivel școlar și diplome de participare pentru cadrele 

didactice. 

Evaluarea  va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate, în 

perioada 8.06.2022 – 10.06.2022. 

  

❖ NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE. 

 

 

Diplomele vor fi trimise pe adresa grădinițelor și școlilor participante. 

 

Persoane de contact:  

▪ PANDELEANU ADRIANA, adresa de e-mail: pand_oana@yahoo.com , 

telefon: 076.228.28.19 

▪ IRIMIA ANCUTA, adresa de e-mail: ancuta_irimia@yahoo.com , telefon: 

0746.105.371; 

▪ FISER MIRELA, adresa de e-mail: fischer_mirela@yahoo.com , telefon: 

0763.696.934. 

 

 

 

 

NUME SI PRENUMELE 

PRESCOLARULUI/SCOLARULUI………………………………………. 

GRUPA…………………………………………………………………….. 

UNITATEA DE INVATAMANT…………………………………………. 

LOCALITATEA/JUDETUL………………………………………………. 

NUME SI PRENUME CADRU DIDACTIC INDRUMATOR 

……………………………………………………………………………… 

Email ............................................................................................................. 
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FORMULAR DE INSCRIERE 
       pentru „Festivalul Castanilor” Ediția a-VIII-a din  

   Proiectul educațional național „Grădinița mea frumoasa și iubită” 

      SECȚIUNEA TEATRU, DANS SAU MUZICĂ VOCALĂ 

 

 

 

 

Unitatea de învățământ preșcolar: ________________________________________________ 

Adresa unității (localitate, strada, număr, sector/județ, cod poștal): ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Telefon/Fax:_________________________________________________________________ 

Adresa e-mail:____________________________________________________________ 

Nume cadru didactic participant:_________________________________________________ 

Specialitatea:________________________________________________________________ 

Grupa:______________________________________________________________________ 

Telefon personal/Adresa e-mail: _________________________________________________ 

Secțiunea festivalului:________________________________________________________ 

Categoria:___________________________________________________________________ 

Numele formației 

Denumirea momentului artistic: 

Nr. de preșcolari participanți___________________________________________________ 
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FORMULAR DE INSCRIERE 
       pentru „Festivalul Castanilor” Ediția a-VIII-a din  

   Proiectul educațional național „Grădinița mea frumoasa și iubită” 

SECȚIUNEA - desen, pictură, colaj 

 

 

 

 

Unitatea de învățământ preșcolar: ________________________________________________ 

Adresa unității (localitate, strada, număr, sector/județ, cod poștal): ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Telefon/Fax:_________________________________________________________________ 

Adresa e-mail:____________________________________________________________ 

Nume cadru didactic participant:_________________________________________________ 

Specialitatea:________________________________________________________________ 

Telefon personal/Adresa e-mail: _________________________________________________ 

 

Nr.

Crt. 
Numele și prenumele copilului Grupa Secțiunea 

1.    

2.    

3.    

 



ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

 

 
Încheiat între GRĂDINIȚA  NR.7 BUCUREȘTI, reprezentata prin director 

Prof. Grigorescu Ana Adriana 

și SCOALA/GRĂDINIȚA (numele unității, localitatea) 

___________________________________________________________reprezentata prin 

___________________________________________________________________în calitate 

de director și coordonator de proiect____________________________________________ 

 

OBIECTIVUL PROTOCOLULUI – colaborarea parților în vederea participării la 

“Festivalul Castanilor” inclus în proiectul educațional național „Grădinița mea frumoasa și 

iubită”, la care participa ca parteneri organizațiile nominalizate mai sus. 

DURATA PARTENERIATULUI – se va desfășura pe perioada 15.05.2022- 31.12.2022. 

OBLIGATIILE PĂRȚILOR: 

• Obligațiile directorului școlii/grădiniței: avizează înscrierea în proiect și derularea 

acestuia, stabilește contacte cu organizatorii și colaboratorii, asigură participarea lor la acțiuni. 

• Obligațiile coordonatorilor de proiect: răspund de derularea proiectului, iau 

legătura cu colaboratorii, întocmesc calendarul activităților, organizează acțiunile, pregătesc 

materialele necesare, stabilesc strategiile de lucru. 

OBLIGATIILE COMUNE: 

• Părțile se vor preocupa de diseminarea informațiilor. 

• Părțile vor stabili împreuna orarul activităților, pe cât posibil fără a afecta orarul 

fiecărui partener. 

CLAUZE SPECIALE: 

• Părțile pot modifica de comun acord clauzele prezentului protocol si pot adăuga 

anexe. 

• Părțile își garantează reciproc identitatea. 

• Partenerii își vor promova reciproc imaginea. 

 

 

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi ..........................., în 2 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare  cu putere de original. 

 

 

 

 

GRĂDINIȚA NR.7 BUCUREȘTI                           ȘCOALA/GRĂDINIȚA 

Nr____ din___________                                                 Nr____ din____________ 

Director Prof. Grigorescu Adriana                Director__________________

   

                L.S.                                                                            L.S. 

 

 

 


