
REGULAMENT 

CONCURS INTERJUDEŢEAN „UN MEDIU CURAT, O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ” 

 

 

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII (data, intervalul orar, locaţia): 

 Data: 09 iunie 2018     

 Intervalul orar: 09:00 – 12:00   

 Locaţia:Școala Gimnazială ,,Marin Preda”  

 Grup țintă: elevi clasa pregătitoare-clasa a IV-a 

 

SECŢIUNI: 

 

I. Produse obţinute prin desen, pictură  

II. Produs /mijloace de învăţămînt realizate cu material din natură şi reciclabile-

produse obţinute prin  colaj. 

Fiecare produs va fi etichetat. 

* Termenul limită de înscriere este 07 iunie 2018. 

 Expoziţia va avea loc la Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitesti 

 Fiecare produs va fi etichetat pe spate foii,( foaie A4), fişa de înscriere (ANEXA 1) se 

vor înainta organizatorilor pe suport scris şi electronic până la data de 07.06. 2018 

 

Nu se percepe taxă de participare la concurs. 

 Fişa de înscriere se va trimite la următoarea adresă de e-mail: 

mediucurat@yahoo.com 

 

 

 

 

mailto:mediucurat@yahoo.com


FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

CONCURS INTERJUDEŢEAN 

“ UN MEDIUCURAT, O VIATA SĂNĂTOASĂ” 

 

EDIŢIA A  IV-A 

                                                                       09 IUNIE 2018 

 

 

Nume: ___________________________ 

Prenume: _________________________ 

Adresă:__________________________________________________________ 

___________________ Localitate: ________________Judeţ: _____________ 

Telefon: ___________ 

Adresă de e-mail(personală) ___________________________________ 

Loc de muncă/ Unitatea şcolară: ______________________________________ 

Specialitatea_______________________________________________________ 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

NUME ŞI PRENUME 

CADRUL DIDACTIC 

NUME ŞI PRENUME 

COPIL 

GRUPA / 

CLASA 

TITLUL LUCRĂRII SECŢIUNEA 

      

      

      

      

 

 

 

 



ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

Încheiat astăzi ……………………..  între părțile contractante: 

1. Organizatori: 

        Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Piteşti reprezentată de prof. Simona PELEAŞE în 

calitate de director şi Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Primii Pasi”   reprezentată prin prof. Lidia 

STOIAN, în calitate de director și  

 și 

2. Parteneri: 

Scoala/Grădinița……………………………….str…………………..nr……localitatea…………

…….jud ………… în calitate de parteneri. 

 Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi 

partener în vederea organizării şi desfăşurării unei activităţi extraşcolare pentru realizarea în 

bune condiții a obiectivelor propuse în cadrul proiectului interjudețean ,, Un mediu curat, o 

viaţă sănătoasă”, ediția a IV-a, 09 iunie 2018 

3. Grup ţintă:  Preşcolarii, elevii si cadrele didactice . 

4.Obligaţiile partenerilor: 

 A) Organizatorii Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Piteşti şi G.P.P. ,,Primii Pasi” 

Pitești, se obligă să presteze următoarele servicii: 

- să informeze prin mijloacele aflate la îndemână grădiniţele despre organizarea 

concursului și a simpozionului; 

- să respecte termenele prevăzute în regulamentul stabilit pentru concurs și simpozion; 

- să  emită şi să distribuie diplomele câştigatorilor; 

- să organizeze expoziţia cu lucrarile copiilor;  

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:  

-să trimită lucrăriile copiilor/elevilor la sediul Școlii Gimnazială ,,Marin Preda”, Piteşti, 

respective Grădiniței cu Program Prelungit ,,Primii Pasi”  Piteşti; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului si a simpozionului. 



5. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este 

valabil până la încheierea în bune condiţii a concursului interjudeţean ,,Un mediu curat, o viaţă 

sănătoasă”. 

6. Clauze finale ale acordului: Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata acordului pentru 

ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit. Prezentul contract se încheie în  trei 

exemplare, câte unul pentru fiecare în parte. 

 

 Organizatori,                                                          Partener, 

Școala Gimnazială ,Marin Preda”, Pitești                                       Scoala…………………………  

 

          Director, Director,   

 Prof.Simona PELEAŞE Prof. ……………………….. 

 

 

G.P.P ,,Primii Pasi” Pitești                                                              

          Director,                                                                                              

Prof. Lidia  STOIAN                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




