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COORDONATORII PROIECTULUI :  
Prof. Anghelescu Mihaela- inspector învăţământ primar  
Prof. Seucea Lavinia- inspector învăţământ primar 
Prof. Dragomir Anca Iuliana- inspector  specialitatea geografie 
Conf. univ. dr. Frunză Virgil- decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
Universitatea Ovidius din Constanţa 
Lect. univ. dr. Modoran Mihaela- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea 
Ovidius din Constanţa 
Prof. Badea Daniela- director Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa 

Prof. Vasiliev Anca-Raluca- coordonator general, Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul”  
Constanţa 
 

ECHIPA DE PROIECT: 
Prof. înv. primar Răileanu Gabriela- Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa 

Prof. înv. primar Rusu Elena - Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa 

Prof. înv. primar Toma Mihaela- Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul”  Constanţa 

Prof. Manole Andreea-  Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa 

Manea Cornelia- secretar, Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul”  Constanţa 
 

Categoria în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural artistic– folclor, tradiţii, 

obiceiuri 

Argument: În contextul actual, tânărul întâlneşte probleme majore care îmbracă 

forme diverse, măşti puternic  amprentate de ispitele veacului nostru mercantil. În plus, 

obiceiuri, mai mult  sau  mai  puţin  constructive,  invadează  mediul  românesc,  depărtând  

tânăra  generaţie  de orizontul  valorilor   morale   tradiţionale,  ceea  ce  a  condus  la  

apariţia  unei  game  largi  de comportamente deviante. Ca  urmare, revigorarea tradiţiilor 

strămoşeşti, sănătoase, reprezintă un deziderat central al educaţiei româneşti. 

Fiecare  grup  participant  va  primi  o  diplomă  de  participare,  cu  numele  

profesorului coordonator.  Grupurile  şi  elevii  care  se  evidenţiază  vor  primi  diplome  

speciale,  iar  cadrele didactice coordonatoare din şcolile participante vor primi adeverinţe de 

participare. 

Scopul este revigorarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti. 

Obiectivele specifice: 

• Aprecierea valorilor morale promovate  

• Dezvoltarea abilităţii de cooperare şi lucrul în echipă 



• Valorificarea potenţialului creativ al elevilor 

Grupul ţintă. Beneficiari. 
Elevi şi cadre didactice din instituţiile de învăţământ (ciclul preşcolar, primar, ciclul 

gimnazial), copii cu CES, agenţi economici, minorităţi etnice,comunitatea locală, mass-media. 
 

 

Descrierea activităţilor: 

 

Activitatea nr. 1: 15 -30.05.2014 
Activitatea: Organizarea unei expoziţii cu lucrări artistico-plastice şi literare, prin care să 

fie marcate tradiţiile şi obiceiurile la români. 
Secţiuni:  

a) Creaţii artistico-plastice (pictură, colaje, felicitări)- grădiniţă, clasele pregătitoare- a II-a 
b) Creaţii literare (proză, poezie)-  clasele III-VIII 

     Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor de la secţiunile artistico-plastică şi  creaţie 
literară- termen limită - 10 mai 2014 (data poştei). 

� Creaţiile artistico-plastice se vor realiza în format A4, cu tehnică la alegere, vor avea pe  
verso etichetă care să conţină: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, profesor coordonator. 
Se urmăreşte originaliatea, încadrare în tema, caracterul practic - educativ al temei abordate. 

� Creaţiile literare- compuneri şi creaţii lirice– având ca temă principală „Tradiţiile la  
români”. Lucrările literare se vor realiza individual, format A4 (maxim o pagină), font Times New 
Roman, 12. Se urmăreşte originalitatea, încadrarea în temă.  
Lucrările se vor trimite pe mail rusuelena75@gmail.com şi pe adresa: Şcoala Gimnazială Nr.29 
„Mihai Viteazul” Constanţa, Strada Cişmelei nr.13, Constanţa, Judeţul Constanţa, Cod poştal: 
900482, CONCURS TRADIŢII RENĂSCUTE. 

Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări. Lucrările nu se restituie. 

Plicul cu lucrările copiilor va conţine în mod obligatoriu parteneriatul în două exemplare 

originale (Anexa 3), fişa de înscriere (Anexa 1) şi un plic autoadresat.  
Jurizarea lucrărilor: iunie 2014. 
Responsabili: prof. Vasiliev Anca-Raluca, prof. Rusu Elena, prof. Răileanu Gabriela 
Modalităţi de evaluare: originalitate, încadrare în pagină, respectarea temei date. 

Se vor acorda premiile I, II III şi menţiune pentru  fiecare secţiune 
 

NU SE PERCEPE TAXĂ! 

Persoane de contact:  
Prof. Anca-Raluca Vasiliev (e_mail: ralucavasiliev@yahoo.com, telefon: 0729470996) 
Prof. Elena Rusu (e_mail: rusuelena75@gmail.com, telefon: 0762679418) 
Prof. Gabriela Răileanu (e_mail: gabriela_raileanu@yahoo.com, telefon: 0729859430) 
 

 

 

 

Activitatea nr. 2: 05.06. 2014 

 
Locul desfăşurării: Aula Magna- Universitatea Ovidius din Constanţa,  Bd. Mamaia, Nr. 124 
Secţiuni:  

1. Solişti şi grupuri vocale:  
Programul va consta în intepretare de cântece populare.  
Durata programului: 3 min (solist)- 5 min (grup vocal) 
Negativele se vor aduce, în suport electronic (CD), la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 

„Mihai Viteazul” Strada Cişmelei nr.13, Constanţa până pe data de 27.05.2014.  
 

2. Dansuri:  

Programul va cuprinde dansuri tradiţionale. Participanţii vor purta costume populare.  
Durata programului: maxim 10 min. 



Melodiile pentru secţiunea 2, Dansuri, se vor aduce, în suport electronic (CD), la sediul 
Şcolii Gimnaziale Nr.29 „Mihai Viteazul” Strada Cişmelei nr.13, Constanţa până pe data de 
27.05.2014. 

 
Aspecte organizatorice: 
 Termen pentru înscriere: 20.05.2014 
 Stabilirea programului final al activităţii, în funcţie înscrieri se va realiza de către  
organizatori.  
 Responsabili: lect.univ.dr. Modoran Mihaela, prof. Vasiliev Anca-Raluca, prof. Rusu 
Elena, prof. Răileanu Gabriela, prof. Mihaela Toma, prof. Manole Andreea 

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune pentru  fiecare secţiune 
 
Notă:  

Pentru participarea la activitatea festivă sunt obligatorii completarea şi expedierea fişei de 
participare (completate, semnate şi ştampilate) pe adresa de mail: gabriela_raileanu@yahoo.com.  

Parteneriatul se va aduce semnat, în două exemplare, originale împreună cu fişa de 

înscriere (Anexa 1), la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.29 „Mihai Viteazul” Strada Cişmelei 

nr.13, Constanţa până pe data de 27.05.2014. 
 

 

Persoane de contact:  
Prof. Anca-Raluca Vasiliev (e-mail: ralucavasiliev@yahoo.com, telefon: 0729470996) 
Prof. Gabriela Răileanu (e-mail: gabriela_raileanu@yahoo.com, telefon: 0729859430) 
Prof. Elena Rusu (e-mail: rusuelena75@gmail.com, telefon: 0762679418) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 
 
 

 
Fişă de înscriere- Activitatea nr. 1 

 
Numele şi prenumele (cadrul didactic):  
 
Specialitatea: 
 
Instituţia: 
 
Adresa :          
 
Telefon:        
                             
 E-mail:  
  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

 
Clasa 

 
Secţiunea 

 
Titlul lucrării 

1     

2     

3     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1 

 

 

Fişă de înscriere- Activitatea nr. 2 

 

 
 

Unitatea de învăţământ............................................................................................................. 
Coordonatorul proiectului la nivelul instituţiei de învăţământ ....................................................... 
Date de contact: tel/ mail.................................................................................................................. 
 

Momentul  
(individual/grup) 

Durata  
 

Numele  elevului/ 
elevilor 

Profesor coordonator (numele, 
prenumele şi specialitatea) 

    

    

 
 
 
 
 
Director,                                                          Coordonatorul (la nivelul instituţiei de învăţământ), 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 3 
 
 
 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
 Încheiat azi, ……………………., 
1. Părţile contractante: 
   Şcoala Gimnazială nr.29 Mihai Viteazul Constanţa, jud.Constanţa, reprezentată prin 
prof. Daniela Badea, în calitate de director, prof. Anca-Raluca Vasiliev, în calitate de 
coordonator principal, în cadrul proiectului judeţean „Tradiţii renăscute”, ediţia a IV-a, 2013-
2014. 
şi  

  Şcoala......................................................................................................................................, 
reprezentantă prin ............................................................................ în calitate de director şi 
....................................................................................................................., în calitate de parteneri. 

2. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi 
partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin 
concursul judeţean ,,Tradiţii renăscute “. 
3. Durata:  anul şcolar 2013-2014 

 4. Obligaţiile părţilor: 
Şcoala coordonatoare se obligă : 

• să informeze şcolile despre organizarea concursului; 
• să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere; 
• să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 
• să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 
• să mediatizeze rezultatele concursului; 
• să întocmească documentele necesare desfăşurării activităţilor 
• să recunoască activitatea persoanelor implicate prin diplome, adeverinţe. 
Şcoala parteneră se obligă: 

• să promoveze activităţile concursului; 
• să înscrie elevii în concurs; 
• să participe la acţiunile organizate în cadrul consursului. 

5. Clauze finale ale acordului: 
     Concursul interjudetean ,,Tradiţii renăscute” face parte din categoria activităţilor extraşcolare 
şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară  
     Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze 
conform scopului stabilit. 
     Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 
Aplicant,                                                                                           Partener, 
Şcoala Gimnazială Nr.29 Mihai Viteazul Constanţa                   Şcoala  

 
Director,                                                                                            Director,  
Prof. Daniela Badea                                                              
 
Coordonator proiect:                                                                        Coordonator local: 
Prof. Anca-Raluca Vasiliev       

Şcoala Gimnazială Nr.29   
Mihai Viteazul Constanţa 

 
Nr.................../........................... 

Şcoala............................................ 
......................................................... 
 
Nr. ............../.................................... 
 


