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Regulamentul  ,, ROMANIA MEA”, 

in Municipiul Alexandria 

 

 

  

       Concursul are drept scop promovarea identității naționale și aniversării Centenarului 
României 1918-2018 și a Primului Război Mondial, renasterea patriotismului, promovarea valorilor 
nationale, culturale si spirituale si se adreseaza elevilor din unitatile de invatamant  din Municipiul 

Alexandria. 

        

 

Perioada de desfasurare:  mai 2018 

 

Mod de desfasurare : 

 

 Concursul se desfasoara pentru grupuri reprezentative pentru unitatea de invatamant  formate 

din maxim 30 de elevi pe unitate de invatamant cu personalitate juridica si maxim 4 coordonatori 

care vor coordona toate cele 5 probe: 

Inscrierea echipelor in concurs se va face pana cel tarziu la data de 09.03.2018 pe baza de fisa 

de inscriere cu tabel nominal cu membrii echipei. 

Selectia echipei reprezentative pe unitatea de invatamant revine in sarcina conducerii unitatii 

de invatamant. Pe durata desfasurarii concursului nu este permisa schimbarea componentei echipei, 

decat in situatii temeinic justificate.  

Concursul se desfasoara sub forma de  5 probe punctate individual care se vor incadra in 

timpul total de maxim 30 minute.  

Jurizarea se va face de catre un juriu format din persoane cu pregatire de specialitate in 

domeniul in care se organizeaza concursul in fiecare unitate in parte.  

Punctajul se acorda individual pe fiecare proba in parte si vor cumula pe echipa . 

 

1. Concurs cantec popular. 

La jurizare se va tine cont de : 

- costumele populare 

- continutul cantecului 

- prezenta scenica 

- folosirea materialului local 

 

2. Concurs dans popular 

La jurizare se va tine cont de : 

- costumele populare adaptate dansului popular 

- autenticitatea dansului popular 

- prezenta scenica 

 

 

3. Concurs recitare 

Se va tine cont la jurizare de : 



-  existenţa principiilor de bază ale interpretarii scenice  

- calitatea interpretarii;  

- punerea accentului pe procesul de invatare si mai putin pe conceptii regizorale 

imprimate de coordonator. 

 

4. Atelier culinar 

Se va tine cont la jurizare de: 

- insusirea procedeelor indicate de coordonatori 

- indemanare 

 

5. Expozitie de arta creativa 

Lucrarile vor fi facute  folosind tehnica la alegere ( exclus coputerizata). 
La jurizare se va tine cont de : 

- Respectarea temei concursului 

- Stapanirea tehnicii alese 

- Creativitate  

 

PREMII: 

Se va acorda marele premiu pentru unitatea de invatamant, constand intr-un set format din 15  

ipingele si 15 ghebe pentru copii . Se acorda diplome si premii de participare pentru toti 

participantii la concurs. 

 

 

            

 

 

 


