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ARGUMENT: 

20 NOIEMBRIE reprezintă ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR COPILULUI, celebrând 

astfel semnarea, la 20 noiembrie 1989 de către O.N.U. , a Convenției privind drepturile copilului. O societate 

civilizată își pune atât problema drepturilor cât și a responsabilităților cetățenilor săi. Concursul nostru de 

educație civică își propune abordarea acestei teme a drepturilor copilului și din perspectiva îndatoririlor 

implicate de fiecare drept în  

COORDONATORI :  Prof. Brebuleț Aurora 

                                      Prof. Peleașe Simona-Iuliana 

                                      Prof. Bădescu Gabriela 



                                      Prof. înv. primar Ionescu Ana-Liana                                         

BIBLIOGRAFIA ( orientativă): 

- Convenția cu privire la drepturile copilului – 20 noiembrie 1989 

- Legea nr. 272/2004, modificată și completată cu Legea 257/2013  privind protecţia drepturilor copilului  

- Statutul elevului – 2016, Capitolele II-III. 

- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar - 2016 

  

REGULAMENT:  

DATA CONCURSULUI: 17 noiembrie 2018, ora 9.00.  

                                             Prezența elevilor în săli  nu mai târziu de ora 8.30. 

DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERE: 15 noiembrie 2018 (on line pană la ora 13.00) 

Fișa de înscriere se trimite completată și în format electronic, pe adresa de e-mail: 

dreptsidatoriesc10@gmail.com 

Activitatea se desfășoară pe secțiuni: 

Secțiunea I – Concurs cu participare directă – PROBĂ SCRISĂ pe teme de educație civică (clasele 

III-IV) și educație socială/cultură civică (clasele V-VI și VII-VIII).  

Timpul de lucru: 90 de minute. 

Proba scrisă va consta în diferite tipuri de itemi, pe 3 nivele de dificultate: primar (III-IV) și gimnazial (cls V-VI și 

VII-VIII). Problematica vizată este cea legată de drepturile și îndatoririle copilului/ elevului.  

 

Secțiunea a II-a - Concurs cu participare directă - LUCRĂRI PLASTICE - desen /grafică, 

pictură (dar nu colaj) pentru clasele primare (cls. III-IV) și gimnaziale (V-VI și VII-VIII).  

Timp de lucru: 2 ore. 

   Lucrările vor face referire la un anumit drept al copilului precum și îndatoririle implicate de respectarea 

acestui drept propus de către comisia de concurs. Lucrările vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere, 

dovedind aportul personal al elevului, cunoașterea problematicii, compunerea spațiului plastic și originalitate.  

Suportul de lucru va fi foaie format A4 atât pentru ciclul primar cât și pentru cel gimnazial.  

Elevii își vor aduce propriile materiale de lucru (foi, creioane, acuarele, etc.) 

 

Secțiunea a III-a - Concurs cu participare directă - ESEU (compunere) pentru elevi din clasele 

primare (cls III-IV) și gimnaziale (V-VI și VII-VIII).  

Timp de lucru: 2 ore. 

mailto:dreptsidatoriesc10@gmail.com


Lucrarea va face referire la un anumit drept al copilului propus de către comisia de concurs. Se vor detalia: 

importanța respectivului drept al copilului, documentele în care este menționat precum și îndatoririle implicate de 

respectarea acestui drept.  

 

Un cadru didactic poate participa cu un număr maximum de 3 elevi pentru fiecare secțiune. 

Nu se percepe taxă de înscriere. 

 

 

Pentru concurs se vor trimite în prealabil la Școala Gimnazială Marin Preda într-un plic A4 următoarele: 

 Fișa de înscriere; 

 Acordul de parteneriat completat în două exemplare originale, ștampilat și semnat de directorul 

instituției de învățământ participante 

 

ADRESA DE EXPEDIERE A ÎNSCRIERILOR ÎN FORMAT LETRIC:  

Școala Gimnazială Marin Preda, Pitești, Str. Nicolae Grigorescu, Nr. 37, județul Argeș,  

cu mențiunea - Pentru concursul județean „ ÎN COPILĂRIE - DREPT ȘI DATORIE„  

 

DATA LIMITĂ DE EXPEDIERE A ÎNSCRIERILOR ÎN FORMAT LETRIC:  

12 noiembrie 2018 (data poștei)  

sau direct la școala organizatoare până joi, 15 noiembrie 2018, ora 13.00. 

 

FINALITĂȚI: 

 expoziție cu lucrările plastice premiate; 

 adeverințe de organizatori de expoziție prin Școala Gimnazială Marin Preda, Pitești 

 adeverință de organizator de grup pentru cadrele didactice participante; 

 diplome pentru elevii câștigători: câte un premiu 1, 2, 3 și mențiuni în procent total de 

15 % din numărul de participanți pe secțiuni/nivele (conform noii metodologii). 

 Diplomele se vor trimite începând cu data de 08.01.2019. 

 

PERSOANE DE CONTACT: 

            Prof. Brebuleț Aurora – tel. 0720.918328 

          Prof. înv. primar Ionescu Ana-Liana  - tel. 0757.593428 
 

 

 

 



 
 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN DE EDUCAȚIE CIVICĂ 

„ ÎN COPILĂRIE - DREPT ȘI DATORIE” 
EDIȚIA a III-a, 2018 

 

 
Numele și prenumele cadrului didactic: ________________________________ 

Specialitatea: _____________________________________________________ 

Unitatea de învățământ: ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Telefon cadru didactic: ____________________________________________ 

Adresa de e-mail a cadrului didactic: __________________________________ 
                                                

Tabel cu elevii participanți (maximum 3 elevi pentru fiecare secțiune) 

 
Nr. 

Crt. 
Nume și prenume Grupa/clasa Secțiunea  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
 

 

Cadrul didactic îndrumător, 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 



                                                     
Școala Gimnazială  Marin Preda,  Pitești                            Școala .......................................................                    

Adresa: Str. Pictor Nicolae Grigorescu, Nr. 37                    Adresa:....................................................... 

Nr. de telefon/fax 0248610880                                             Nr. de telefon/fax ..................................... 

Nr. înreg................./..........................                                    Nr. înreg................./.......................... 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT, 
Încheiat astăzi, ...... . ......  2018, 

Între: 

- organizator,  
Școala Gimnazială  Marin Preda,  Pitești, județul Argeș, reprezentat prin director – prof. PELEAȘE 

SIMONA-IULIANA, respectiv prof. BREBULEȚ AURORA-inițiator și coordonator, prof. BĂDESCU 

GABRIELA și IONESCU ANA-LIANA și în calitate de coordonatori ai proiectului educațional-concurs 

județean „ ÎN COPILĂRIE - DREPT ȘI DATORIE”, Ediția a III-a, anul școlar 2018/2019  și 

- partener, _______________________________________________________  , reprezentată de director - 

__________________________________ și respectiv, ______________________________ în calitate de 

partener al concursului „ ÎN COPILĂRIE -DREPT ȘI DATORIE”, Ediția a III-a, anul școlar 2018/2019.   

OBIECTUL CONTRACTULUI: 

  Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea între cele două părți, aplicant și 

partener în vederea organizării și desfășurării activității extrașcolare concurs „ ÎN COPILĂRIE -DREPT ȘI 

DATORIE”, Ediția a III-a, 2018. 

GRUP ȚINTĂ: preșcolari, elevi din clasele primare și gimnaziale. 
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR: 

1. Organizatorul se obligă să respecte următoarele condiții: 

 Să informeze elevii despre organizarea concursului; 

 Să organizeze expoziția cu lucrările copiilor; 

 Să respecte termenele de desfășurare ale concursului; 

 Să emită și să distribuie diplomele câțtigătorilor; 

 Să distribuie diplomele de participare copiilor și cadrelor didactice îndrumătoare; 

 

2. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții: 

  Să înscrie copii în concurs; 

 Să respecte regulamentul concursului; 

 Să distribuie participanților diplomele obținute. 

 

DURATA ACORDULUI: 

 Acordul s-a încheiat în două exemplare și intră în vigoare la data încheierii acestuia . 

 Acesta este valabil pe durata anului școlar în curs. 

 

Școala Gimnazială  Marin Preda,  Pitești,    ______________________________________ 

Director,       Director, 

  Prof.  PELEAȘE SIMONA-IULIANA,   _____________________________________ 

                                                           


