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REGULAMENT FESTIVAL – CONCURS NAȚIONAL  

“Veşnicia s-a născut la sat”  

Ediţia a X-a 

„Satul-leagăn de istorie, cultură și spiritualitate” 

2019 

 

CAEN 2019 - DOMENIUL CULTURAL ARTISTIC – CULTURI ȘI CIVILIZAȚII, 

POZIȚIA 30 

 

Coordonator: Liceul  Pedagogic “Matei Basarab” Slobozia 

 

Echipa de proiect: Dir. Matache Adriana, prof.  Neagu Mihaela, prof. Dumitru Adriana; prof. Sofineti 

Silvia; prof. Vild Theodora; prof. Bordeiu Marinela, prof. Nedelcu Luisa, Insp. Ed. Perm. Cotes 

Nicoleta, Dir. CCD Ialomita Borodea Gabriela, prof. Decu Mădălina, prof. Andrei Florina, prof. 

Constantinescu Octavian, insp. Smeianu Marcela, insp. Tonț Simona 

 

Parteneri:  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa 

 Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor 

 Consiliul Judetean Ialomita 

 Casa Corpului Didactic Ialomiţa   

 Centrul pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 

 Muzeul Agriculturii Ialomița 

 Asociația ”Din inimă pentru aproapele” Slobozia 

 Şcolile care se vor înscrie la concurs 

 

Secţiuni: 

1. Eseuri pe tema: „Satul-leagăn de istorie, cultură și spiritualitate”, realizate de elevi 

2. Artă plastică pe tema: „Satul-leagăn de istorie, cultură și spiritualitate”, 

3. Cântece şi dansuri populare. 
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Regulament: 

 

    Şcolile care doresc să participe la acest festival-concurs se vor înscrie până la data de 28.02.2019  

la Liceul Pedagogic “Matei Basarab” Slobozia, persoana de contact:  Prof. Sofineti Silvia-Ioana, la 

adresa de e-mail silvia.sofineti@licped.ro (număr de telefon 0722220131) , cu specificaţia <pentru 

concursul “Veşnicia s-a născut la sat”> . Înscrierea presupune trimiterea pe email –ul precizat a 

fișelor de înscriere în format editabil (word), precum și în format scanat, cu semnătură. 

Cheltuielile de transport nu se decontează. 

Precizări privind secțiunile de concurs: 

1. Secțiunea Eseu oferă libertatea de a scrie despre subiecte legate de istoria satului, tradiții, 

cultură și civilizație, elemente de spiritualitate sau orice altă abordare legată de tema din acest 

an. Eseurile vor avea 2-3 pagini, scrise în format A4,  fiecare lucrare va fi scrisă cu Times 

New Roman 12, cu diacritice, va fi semnată specificându-se numele, prenumele, clasa, şcoala 

de provenienţă,  profesorul coordonator. Acestea se vor transmite electronic până la data de 15 

martie 2019. Eseurile vor fi citite în cadrul Matineului literar din ziua festivalului-concurs și 

jurizate de persoane cu expertiză în domeniu. 

 

2. Pentru secţiunea “Artă plastică” se va respecta tema proiectului din acest an - „Satul-leagăn 

de istorie, cultură și spiritualitate” – participarea va fi directă, elevii au libertatea de a alege 

modalitatea de realizare a lucrării de artă plastică și tehnicile utilizate. De asemenea, vor avea 

o lucrare finalizată și transmisă pe aceeași adresă de email până la 15 martie 2019 și încă una 

pe care o vor lucra în cadrul Atelierului de creație care se va solda cu o expoziție. Pe spatele 

lucrărilor se vor menţiona: numele şi prenumele elevului/preșcolarului, grupa/clasa, şcoala, 

localitatea şi cadrul didactic îndrumător, precum și titlul lucrării. 

 

3. Pentru secțiunea ”Dansuri şi cântece populare tradiţionale”,  participarea elevilor şi a 

cadrelor didactice  coordonatoare este directă. Înscrierea va respecta termenul de 15.03.2019. 

și este realizată dacă se completează fișa de înscriere. Orice altă formă (telefon, email fără fișă 

de înscriere etc.) nu conduce la înscrierea la concurs. Secțiunea  de ”Dansuri şi cântece 

populare tradiţionale” se va desfășura în ziua festivalului, în perioada mai – iunie 2019, la o 

dată care va fi comunicată celor înscriși. 

 

 Eseurile, lucrările de artă plastică (finalizate)  vor fi expediate pe suport electronic (DVD) la 

adresa: Liceul Pedagogic “Matei Basarab” b-dul Matei Basarab nr. 5, cod poştal 920031, loc. 

Slobozia, jud. Ialomiţa, cu menţiunea: <pentru concursul “Veşnicia s-a născut la sat”>. În acelaşi 

mailto:silvia.sofineti@licped.ro
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plic vor ataşa acordul de parteneriat semnat de conducerea unităţii de învăţământ şi un alt plic 

autoadresat cu timbru, pentru înapoierea acordului semnat de Liceul Pedagogic “Matei Basarab” şi a 

diplomelor, în cazul participării indirecte. În cazul participării la secțiunile ” Dansuri şi cântece 

populare tradiţionale”, se vor trimite la adresa menționată mai sus acordul de parteneriat și fișele de 

înscriere în original.  

Data limită de expediere a lucrărilor (data poştei): 15 martie 2019.  

Eseurile și lucrările de artă plastică premiate vor fi tipărite într-un volum cu ISBN. 
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ACORD DE PARTENERIAT 

 
 Încheiat astăzi _____________________________ 

 

1. Părţile contractante: 

A. LICEUL PEDAGOGIC „MATEI BASARAB” 
Str. Matei Basarab, Nr. 5, 920031, Slobozia, Ialomiţa 

Tel: +40372/717.000, Fax: +40243/232.998; E-mail: office@licped.ro, site web: http://www.licped.ro, 

reprezentată de dir. Matache Adriana și dir. adj. Dumitru Adriana în calitate de aplicant 

şi 

 B) Liceul /Școala/ Grădiniţa/Asociaţia _____________________________________________, 

strada _____________________,nr. ____,  localitatea ________________, jud. _________________,  

telefon ______________, email __________, reprezentată de  

____________________________________________________________________________,  

în calitate de partener. 

 

2. Obiectul contractului: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 

desfăşurării festivalului concurs “Veşnicia s-a născut la sat” Ediția a X a. 

 

3. Grup ţintă: Preşcolari, elevi şi cadre didactice, dar și  membri ai asociaţiilor culturale 

partenere. 

 

4.  Obligaţiile părților: 

A) Aplicantul se obligă: 

- Să informeze şcolile/ grădiniţele/asociaţiile despre organizarea festivalului-concurs; 

- Să respecte termenele de organizare şi desfăşurare a concursului; 

- Să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi; 

- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituţia prin prisma 

concursului. 

- Să asigure organizarea şi desfăşurarea concursului în condiţii optime. 

- Să colaboreze cu partenerii pentru o bună organizare a concursului. 

B) Partenerul se obligă: 

- Să mediatizeze concursul în şcoală / grădiniţă/asociaţie; 

- Să mobilizeze cadrele didactice pentru o participare cât mai mare la concurs; 

- Să pregătească elevii pentru activitate; 

- 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 intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar în curs. 

 

6. Clauze finale ale acordului: 

 “Veşnicia s-a născut la sat” face parte din categoria activităţilor extraşcolare, vizând educaţia 

nonformală şi urmăreşte dezvoltarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ. 

 

LICEUL PEDAGOGIC „MATEI BASARAB”  Instituţia:___________________________________ 

                                                                               ___________________________________________   

Director,     Director,  

Prof. MATACHE ADRIANA   ___________________________________________ 

 

 

 

mailto:office@licped.ro
http://www.licped.ro/
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

la Festivalul-Concurs „Veșnicia s-a născut la sat” 2019 

- secțiunea Muzică - 

 

 

Școala de proveniență: ________________________________________________________ 

 

Profesorul coordonator: _______________________________________________________ 

 

Nr de telefon: ________________________________e-mail________________________ 

 

Numele solistului și nivelul de învățământ:  

___________________________________________________________________________ 

 

 

sau 

 

Nume ansamblu folcloric: _____________________________________________________ 

Elevi participanți/ secțiunea/ grupa de vârstă (dacă este ansamblu folcloric): 

 

 

Nr. crt.  Nume și prenume 

preșcolar/ elev 

Nivel de învățământ (preșcolar, 

primar, gimnazial, liceal) 

Date contact (tel./ 

email) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Numele melodiei interpretate și număr de minute: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Alte informații: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

la Festivalul-Concurs „Veșnicia s-a născut la sat” 2019 

- secțiunea Dansuri populare -  

 

 

Școala de proveniență: ________________________________________________________ 

 

Profesorul coordonator: _______________________________________________________ 

 

Nr de telefon: ________________________________e-mail________________________ 

 

Numele ansamblului folcloric:  

___________________________________________________________________________ 

 

Numele dansului și număr de minute: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Date despre preșcolarii/elevii participanți:  

 

 

Nr. crt.  Nume și prenume 

preșcolar/ elev 

Nivel de învățământ (preșcolar, 

primar, gimnazial, liceal) 

Date contact (tel./ 

email) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Alte informații: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

la Festivalul-Concurs „Veșnicia s-a născut la sat” 2019 

(eseu sau artă plastică) 

 

 

 

 

Școala de proveniență: ______________________________________________________ 

 

e-mail _______________________________ nr de telefon _________________________ 

 

 

 

 

Nr. crt.  Nume și prenume 

preșcolar/ elev 

Nivel de 

învățământ 

(preșcolar, 

primar, 

gimnazial, 

liceal) 

Profesor 

coordonator 

Titlul eseului/ 

lucrării de 

artă plastică 

Număr de 

telefon și 

email 

profesor 

coordonator 

      

      

 

 

 

  

Alte informații: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 


