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În data de  4 mai 2012, va avea loc la 
Biblioteca Jude eană ”Petre Dulfu” Baia Mareț  

CIRCULÂND 
CORECT, NE 

PROTEJĂM VIA A !Ț
CONCURS NA IONAL DE EDUCAŢIE RUTIERĂ Ț

DE DESENE, PICTURI ŞI COLAJE PENTRU PREŞCOLARI

cuprins în CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE NAŢIONALE – 
C.A.E.N. 2012, domeniul A10 – Educaţie civică, voluntariat, proiecte 

caritabile, poziţia 19, aprobat prin nota M.E.C.T.S  
nr. 30644/21.02.2012

Ediţia  a V-a
      Baia Mare, 4 mai 2012
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Proiect realizat în parteneriat cu:
- INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ

- BIBLIOTECA JUDE EANĂ ”PETRE DULFU” BAIA MAREȚ
- SERVICIUL RUTIER MARAMUREȘ

 
Detalii de la ediţiile anterioare pot fi văzute pe următoarele site-ul:

https://sites.google.com/site/concursnationaldecirculatie/
Obiectiv general: 

Cunoaşterea de către preşcolari a principalelor reguli de circulaţie rutieră;
Obiective specifice:

 Cunoaşterea rolului agentului de circulaţie;
 Familiarizarea cu principalele semne de circulaţie;
 Conştientizarea de către copii a pericolelor la care se expun atunci când ignoră aceste reguli;
 Promovarea spiritului de echipă şi de competiţie, de fair – play;
 Evaluarea nivelului cunoştinţelor copiilor însuşite de către copii în domeniul circulaţiei rutiere;
 Dezvoltarea relaţiilor de comunicare şi interpersonale.

Resursele Proiectului:
a. umane  : 

• educatoare din România
• colective de preşcolari din judeţul Maramureş
• specialişti în domeniu, părinţi, bunici

Coordonatori:
• inspector scolar activitati educative, formale si nonformale

prof. Bănică Amelia
• inspectori şcolari de specialitate:

prof. Pop Marcela  
prof. Pop Georgeta

 Echipa de organizare:
• prof. Mesaro  Lidiaș  – coordonator proiect
• prof. Pop Raluca – Mădălina – coordonator proiect
• prof. Adorean Lavinia
• prof. Mari  Melaniaș

Grup intăț : 
• copiii de 5 – 7 ani; 
• educatoare – grupele mari şi pregătitoare;
• părinţi, bunici
• agenţi de circulaţie;

b. temporale  : noiembrie 2011 – iunie 2012

Tema Mijloc de realizare Data
Formarea echipei manageriale a 
proiectului

Realizarea proiectului Nov. 2011
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Lansarea proiectului Cercul pedagogic al educatoarelor Dec. 2011
„Instantanee rutiere în cotidian” Expoziţie de fotografii – realitatea  în trafic văzută 

cu ajutorul părinţilor
Ian. 2012

Cel mai bun dintre cei mai  buni! Concurs  de  poezii,  ghicitori,  poezii  pe  teme  de 
circulaţie

Febr. 2012

Viaţa are prioritate Întâlnire cu un agent de circulaţie 03-04-
2012

Circulând corect, ne protejăm viaţa! Concurs de desene, picturi, colaje  la nivel naţional 4  Mai 
2012

Evaluarea  proiectului  i  aș  
rezultatelor 

Portofoliul  proiectului,  cd-uri  cu   desfă urareaș  
concursului 

Iunie 2012

c. r  esurse materiale şi financiare  :
• Consumabile (coli de hârtie, instrumente de lucru: carioca, foarfece, lipici, 

fişe  de  lucru,  ecusoane  personalizate,  etc.,  panouri  pentru  organizarea 
expoziţiei de fotografii, cretă colorată);

• Diplome de participare  pentru fiecare unitate  participantă  la faza finală 
(grădiniţă, educatoare);

• Diplome  pentru  copii  pentru  fiecare  sec iune:  desen  creioane  colorate,ț  
desen carioca, pictură, colaj (I, II, III, Men iune)ț ;

• Premii.

* susţinerea financiară a proiectului:
 - 5 Ron pentru fiecare desen care intra in concurs la nivel naţional
 Loc de desfăşure pentru expoziţia naţională: Salonul artelor, Biblioteca Judeţeană “Petre 

Dulfu” Baia Mare

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE AL CONCURSULUI  NAŢIONAL DE DESENE, 
PICTURI ŞI COLAJE PENTRU PREŞCOLARI

“CIRCULÂND CORECT, NE PROTEJĂM VIAŢA” BAIA MARE 
4 mai 2012

ART. 1. La concurs pot participa copii preşcolari cu vârsta cuprinsă între 5-7 ani 

ART. 2. Concursul se va desfăşura pe 4 secţiuni:
- DESEN- CREIOANE COLORATE

- DESEN – CARIOCA
- PICTURĂ

- COLAJ
Un copil poate intra în concurs cu maximum o lucrare la alegere.

3



                                         INSPECTORATUL                                   GRĂDINI A CUȚ
                                                ŞCOLAR                                  PROGRAM PRELUNGIT NR. 9
                                              JUDEŢEAN                                                   BAIA MARE
                                            MARAMUREŞ                                                         
ART.3 Condiţia principală a concursului:

Lucrarea trebuia să fie realizată de către copil, în exclusivitate, aşa cum ştie el, primind 
doar sugestii, fără interven ia cadrului didactic sau a familiei.ț   Nu sunt acceptate fişele tip în care 
copiii au avut doar de colorat.

ART. 4. Comisia de jurizare formată din cadre didactice de specialitate va selecta lucrările după 
anumite  criterii  de  notare:  originalitatea,  respectarea  temei  (din  domeniul  educaţiei  rutiere), 
inventivitatea,  aşezarea  corectă  în  pagină,  proporţie  echilibrată  între  elemente,  echilibru  de 
volume, corectitudinea aplicării tehnicii învăţate, rafinamentul coloristic. 

Fiecare  lucrare  înscrisă  în  concurs  primeşte  un  număr,  juriul  neştiind  cui  aparţine 
lucrarea. 

E  FOARTE  IMPORTANT  să  nu  se  intervină  absolut  deloc  în  lucrările  copiilor,  
deoarece  în  primul  rând  se  scade  nivelul  competiţiei,  iar  în  al  doilea  rând  se  îngrădeşte  
afirmarea sinceră a preşcolarului, diminuându-i munca de creaţie care trebuie să-i aparţină în  
totalitate.  Lucrările în care intervenţia adultului e vizibilă nu sunt  expuse, neintrînd astfel în  
concurs.

ART. 5.  Fiecare educatoare  poate participa în concurs cu maxim 5 lucrări. 

ART. 6. Lucrările expediate nu vor fi restituite.

ART. 7. Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune, premiul special pentru fiecare secţiune şi 
diplome  de  participare  tuturor  copiilor  şi  cadrelor  didactice  îndrumătoare  precum şi  CD cu 
desfă urarea ac iunilor proiectului. ș ț

Diplomele, şi CD–ul vor fi expediate până la data de 22 iunie 2012 fiecărui cadru didactic 
participant.

ART. 8. DATE TEHNICE
 Lucrările vor fi executate pe hârtie A4 bloc de desen.
 Fiecare lucrare va avea  pe spate lucrării în colţul din dreapta jos o etichetă tipărită cu :

- titlul lucrării
- numele şi prenumele preşcolarului
- grupa
- grădiniţa
- numele şi prenumele educatoarei coordonatoare de lucrare

Lucrările fără etichete  nu vor intra în concurs.
Fiecare educatoare va pune în plicul cu lucrări 

1. un plic autoadresat şi timbrat necesar expedierii mapei şi diplomelor A4
2. copia xerox a chitanţei care confirmă achitarea taxei de participare 
3. fişa de înscriere completată (doar în cazul în care nu e completată online)

FIŞA DE INSCRIERE LA CONCURSUL NAŢIONAL „Circulând corect, ne protejăm viaţa” 
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ediţia  a  V-a  2012  se  poate  completa  i  online  pe  site-ul:ș  
https://sites.google.com/site/concursnationaldecirculatie/

Numele şi prenumele cadrului didactic

Numele şi prenumele copiilor participanţi
1.
2.
3.
4.
5.

Grădiniţa

Adresa de expediere a diplomelor

Lucrările se vor expedia până la data de 30 aprilie 2012 pe adresa:
Grădiniţa cu Program prelungit nr. 9 
Str. N. Iorga nr. 3A, Baia Mare, Maramureş, cod.430223
pt. prof. Adorean Lavinia

Informaţii suplimentare se pot obţine contactând: prof. Pop Raluca 
 – tel. 0747017576, e-mail: raluca_mada@yahoo.com  .
 
Taxa de participare: 5 ron pentru fiecare lucrare întrată în concurs.
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