
 
 

 

 



 
 
 

Parteneri: 
 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Primăria Dej,Consiliul Local Dej, Muzeul de Istorie Dej, 

Clubul Copiilor Dej, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  Câţcău, Radio Fir, Someş TV. 
 

Coordonatori: 
 
Director: Pop Manuela 
Educatoare: Nădejde Ramona 

        Pegulescu Cătălina 
       Brînză Alina 

        Botcă Ana  
     Giurgiu Livia 
 

Argument:  
 
  Constituind una din valorile naţionale inegalabile şi incontestabile, păstrarea şi cultivarea 

tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti sunt apreciate în lume ca fiind unice şi de o frumuseţe 
rară. Datoria tuturor românilor este de a nu lăsa timpul şi evenimentele lumii moderne să ne determine 
să le uităm. 

Dorindu-ne să păstrăm şi să transmitem mai departe moştenirea primită din 
străbuni, îi educăm de mici pe copiii noştri, prin diversele activităţi desfăşurate în 
unităţile de învăţământ în parteneriat şi strânsă colaborare cu familia şi comunitatea, 
să îndrăgească datina şi portul străbun asigurându-le continuitatea.  

 
 
Obiectivul general /scopul: 
 
Cunoaşterea,  promovarea, asigurarea continuităţii valorilor tradi ţionale româneşti şi 

valorificarea potenţialului folcloric din diferite regiuni ale ţării implicând preşcolarii în activităţi 
educative specifice vârstei lor.  

 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
 
- stimularea şi cultivarea interesului preşcolarilor pentru cunoaşterea elemetelor 

culturale româneşti;  
- familiarizarea cu obiceiurile, tradiţiile, costumele populare şi meşteşugurile transmise 

din generaţie în generaţie; 
- cultivarea dragostei şi a respectului faţă de valorile spirituale şi materiale ale 

poporului român; 
- dezvoltarea creativităţii, sensibilităţii artistice a copiilor; 
-  promovarea artei populare ca mijloc de păstrare a adevăratelor valori morale: 

dragostea faţă de locurile natale, hărnicia, modestia, bunătatea, cinstea. 
 
Grupul ţintă: 
- copiii şi cadrele didactice din Grădiniţa „Piticot”, Dej şi din judeţele: Cluj, Bistriţa, 

Satu Mare, Bihor, Ialomiţa, Bacău, Neamţ, Iaşi, Suceava, Constanţa, Călăraşi, Giurgiu, 
Olt, Bucureşti, Vrancea, Galaţi, Braşov.  

 
Durata proiectului : 05 ianuarie – 15 aprilie 2011 
 
 

 
 



 
 

REGULAMENTUL  CONCURSULUI: 

 

1. Concursul „ Datină şi port străbun”  adresat preşcolarilor cu vârsta cuprinsă între 3 – 

7 ani vizează şi promovează potenţialul creativ al copiilor sub atenta îndrumare a 

cadrelor didactice în vederea cunoaşterii valorilor tradiţionale româneşti. 

 

2. Concursul se desfăşoară la nivel interjudeţean cu participarea grădiniţelor din ţară în 

data de 26 martie 2011, având trei secţiuni:  

 

I. Tradi ţii şi obiceiuri populare romaneşti  – compoziţie artistico – plastică  

(desen, pictură, colaj şi încondeiere ouă)  

II.  Obiecte populare  decorative – abilităţi practice (împletituri, obiecte din 

materiale textile, măşti, vase ceramică etc.) 

III.  Port românesc – pentru cadre didactice : prezentarea de costume 

populare din diferite zone ale ţării (prezentări PowerPoint, albume foto, 

realizarea de costume în miniatură, etc.) 

 

3. Înscrierea în concurs se va face începând cu data de 31 ianuarie şi până la data de  

27 februarie prin expedierea pe adresa Grădiniţa „Piticot”, Str. Aleea Tomis, Nr. 2, 

Dej, Jud. Cluj, cod poştal 405200 a lucrărilor  şi a copiei după chitanţă. 

Formularul de înscriere se compelează în format electronic şi se trimite prin e-mail 

la adresa: datinasiportstrabun@yahoo.com, respectându-se termenele de mai sus. 

 

4. Pentru secţiunile I şi II taxa  este de 10 RON, fiecare cadru didactic având 

posibilitatea să participe cu maxim trei lucrări realizate de  preşcolari la oricare dintre 

aceste două  secţiuni. Pe lângă taxa de înscriere de la primele două secţiuni, pentru 

cadrele didactice care doresc să participe la Secţiunea a III a se percepe o taxă 

separată tot de 10 RON. Participarea la cea de –a III a secţiune nu este condiţionată de 

înscrierea în concurs la primele două secţiuni. 

 

5. Primele două secţiuni ale concursului se desfăşoară separat pentru cele două nivele de 

vârstă preşcolară (Nivel I 3 – 5 ani, respectiv nivel II 5 – 7 ani). 

 

6. Lucrările nu vor fi restituite colaboratorilor deoarece concursul se va finaliza cu 

expoziţie cu vânzare având ca scop oferirea de cadouri vârstnicilor de la Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă Câţcău, Cluj şi cu parada costumelor populare şi prezentare de 

cânt şi joc popular de pe Valea Someşului. 

 



 
 

7. Compoziţia artistico – plastică va fi realizată pe suport în format A4 iar eticheta va fi 

lipită pe spatele lucrării; obiectele decorative vor avea ataşată eticheta astfel încât să 

nu împiedice observarea integrală, jurizarea obiectivă a lucrării şi să asigure 

identificarea autorului. Pe CD-urile de la Secţiunea a III – a , şi nu pe plicuri, se vor 

scrie datele de identificare ale autorului. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru 

lucrările neetichetate, etichetate necorespunzător, pentru deteriorarea lucrărilor în 

timpul expedierii sau pentru sosirea cu întârziere, peste termenul limită, a acestora, a 

formularelor de înscriere şi a copiilor după chitanţe. 

Eticheta ataşată lucrărilor realizate de preşcolari va conţine următoarele date: 

Titlul lucr ării: 

Numele şi prenumele  

preşcolarului: 

Nivelul: 

Îndrum ătorul: 

Grădini ţa: 

Localitatea: 

Judeţul: 

 

Pentru cadrele didactice participante la Secţiunea a III a „Port românesc” eticheta 

va avea următorul format:  

Titlul lucr ării: 

Numele şi prenumele  

cadrului didactic: 

Grădini ţa: 

Localitatea: 

Judeţul: 

 

8. Lucrările vor face obiectul juriz ării  în perioada 1 – 20 martie 2011 iar juriul va fi 

format din organizatori şi reprezentanţi ai partenerilor concursului.  

 

9. Pentru fiecare secţiune şi nivel de vârstă vor fi acordate premii I, II, III şi menţiuni  

fiind apreciate în mod deosebit originalitatea şi talentul copiilor . Toţi preşcolarii şi 

cadrele didactice colaboratoare vor primi diplome de participare. Toate diplomele 

vor fi expediate catre participanţi, după terminarea concursului, in format electronic, 

prin e-mail. Pentru primirea diplomelor rug ăm cadrele didactice înscrise în 

concurs să completeze obligatoriu în formularul de comandă adresa de e-mail 

personală sau a unităţii de învăţământ. 

 



 
 

10. Aspecte din cadrul expoziţiei cu vânzare şi a paradei costumelor, jocului şi cântului 

popular vor putea fi vizualizate şi audiate pe www. didactic.ro, www. dej.biz, Someş 

Tv, Radio Fir şi  „Revista Învăţământului Preşcolar”. 

 

PROGRAMUL ZILEI CONCURSULUI – 26 MARTIE 2011: 

 

• 09.30 – 10.00 – PRIMIREA INVITAŢIILOR 

• 10.00 – 10.30 – VERNISAJUL EXPOZIŢIEI  

• 10.30 – 11.30 – SPECTACOLUL „MICII SOMEŞENI”  

• 11.30 – 12.30 – ECOURI 

 

DATELE NECESARE LA BANCA/ PO ŞTĂ: 

 

TITULAR: BRINZA ALINA ELENA 

CONT IBAN: RO10BTRL05201201N93461XX 

BANCA TRANSILVANIA, DEJ 

DETALII / SUMA REPREZINTA:  Taxa pentru Concursul „ Datină şi port str ăbun”+ 

numărul lucr ărilor 

 

DATE DE CONTACT ALE ORGANIZATORILOR: 

E-mail: datinasiportstrabun@yahoo.com   

Nr. telefon: 0741.318.068 - Alina Brînză 

 0746.034.232 - Cătălina Pegulescu 

 0741.501.716 - Ramona Nădejde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL NAŢIONAL  

„DATIN Ă ŞI PORT STRĂBUN”  

Grădiniţa „Piticot”, Dej  

Secţiunile I şi II  

 

 Numele şi prenumele îndrumătorului: ...................................................................... 

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

 Specialitatea: ............................................................................................................ 

 Unitatea de învăţământ: ........................................................................................... 

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

Adresa unităţii de învăţământ / adresa personală: 

   Strada: ........................................................................... Nr. ................ 

   Localitatea: ........................................................................................... 

   Judeţul: .......................................... Codul poştal:................................ 

Adresa e-mail: ........................................................................................................... 

Nr. de telefon: ........................................................................................................... 

Nr. copiii participanţi: ............................................................................................... 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

preşcolarului 

Nivelul 

de 

vârstă 

Secţiunea Titlul lucrării 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 



 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL NAŢIONAL  

„DATIN Ă ŞI PORT STRĂBUN”  

Grădiniţa „Piticot”, Dej  

Secţiunea a III – a  

 

 

 

 Numele şi prenumele cadrului didactic: ................................................................... 

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

 Specialitatea: ............................................................................................................ 

 Unitatea de învăţământ: ........................................................................................... 

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

Adresa unităţii de învăţământ / adresa personală: 

   Strada: ........................................................................... Nr. ................ 

   Localitatea: ........................................................................................... 

   Judeţul: .......................................... Codul poştal:................................ 

Adresa de e-mail: ...................................................................................................... 

Nr. de telefon: ........................................................................................................... 

Titlul lucrării: ............................................................................................................ 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

Grădini ţa „Piticot”- Dej  
Str. Aleea Tomis, nr. 2 
Dej, Cluj  
Telefon: 0264212755 
Nr. _____ din _____________                                      

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
 Încheiat azi …………………….................................................................................. 
 1. Părţile contractante: 

A) GRĂDINIŢA „Piticot”– cu sediul în Dej, Str. Aleea Tomis, nr. 2, jud. Cluj, reprezentată prin 
director Prof. Pop Manuela , în calitate de Ini ţiator . 

B) Unitatea de învăţământ ..................................................…….................................................., 
Strada .................................................... Localitatea ………………....................................,  
Judeţul.............................................reprezentată prin  ............................................................. 
....................................................................................................în calitate de Partener. 

 2. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului protocol îl reprezintă colaborarea dintre iniţiator şi partener în vederea 
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantă prin Concursul naţional pentru 
preşcolari „Datină şi port străbun”. 
 3. Grup ţintă: Preşcolarii şi cadrele didactice din învăţământul preşcolar. 
 4. Obligaţiile părţilor: 
 A) Iniţiatorul se obligă să presteze următoarele servicii: 
 - să informeze participanţii despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor; 
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 
- să  emită şi să distribuie diplomele  premianţilor; 
- să distribuie diplomele de participare copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare; 
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituţia prin prisma 

concursului. 
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 
- să mediatizeze concursul în instituţia de învăţământ; 
- să pregătească copiii pentru activitate; 
- să selecteze lucrările copiilor 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. 

 5. Durata acordului: 
 Acordul s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, intră în vigoare la data 
semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării lui.  
 6. Clauze finale ale acordului: 
 Concursul naţional pentru preşcolari „Datină şi port străbun” face parte din categoria activităţilor 
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii, cadrele didactice şi copiii din 
România. 
 
 
 Ini ţiator,      Partener, 
 Grădiniţa “Piticot” Dej                         …………………………………… 
 Director,       Director, 
 Prof. Pop Manuela               …………………………………… 


