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Regulamentul  

– CONCURS JUDEȚEAN DE RECITARE DE POEZIE PATRIOTICĂ ROMÂNEASCĂ – 

„ Din dragoste de neam și țară” 

EDIŢIA a II-a – ianuarie 2023 

PARTICIPAREA DIRECTĂ CONSTĂ ÎN: 

 participarea individuală a elevilor claselor primare și gimnaziale la concursul de recitare de poezie 

patriotică românească, în data de 20 ianuarie 2023, ora 12:30, în incinta Școlii Gimnaziale „Octavian 

Goga” Satu Mare   

 participanții la concurs își vor alege poezii care să se încadreze în tema: „Uniți în cuget și-n simțiri” 

autori la alegere, iar poezia recitată să se încadreze în limita de 16 – 20 de  rânduri/ versuri. Neîncadrarea 

în tematica dată și în limita impusă va duce la descalificarea participanților. 

Regulament de participare:  

 a) Fiecare școală înscrisă în proiect poate participa cu maxim 2 copii/ nivel de clase gimnaziale 

sau un copil/ cadru didactic la ciclul primar, clasele Pregătitoare - IV; 

b) Pentru înscrierea la concurs vor fi trimise FIŞA DE ÎNSCRIERE online și 1 singur Acord de 

parteneriat pentru toate cadrele participante, avizat de conducerea unităţii 

Fișa de inscriere trimisă online va fi în format word. Se va salva cu denumirea școlii, clasa, 

învățător/ profesor 

Adrese de email: florina.griselda@gmail.com - pentru ciclul primar  

       dorinadaraban10@yahoo.com – pentru ciclul gimnazial  

c) Componența juriului va avea în vedere: 

- inspectori școlari de specialitate;  

- profesori de învățământ primar; 

- profesori de limba și literatura română; 

- reprezentanți ai Asociației Calea Neamului 

Organizarea și desfășurarea concursului: 

a) Şcolile partenere vor trimite fișa de înscriere și un singur acord de parteneriat până în data de 17 

ianuarie 2023, ora 16, pe adresele de mail mai sus menționate.  

b) Concursul se va desfășura în incinta Şcolii Gimnaziale „Octavian Goga”  Satu Mare, în data de 

20 ianuarie 2023, începând cu ora 12:30. 

d) Jurizarea va fi făcută în aceeași zi la finalul activității, diplomele fiind trimise în școli până în 

data de 3 februarie 2023. 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 

Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III, 2 menţiuni și un premiu special pentru fiecare 

nivel de clasă pentru ciclul primar și pe nivelul claselor a V- a și a-VI-a, respectiv a VII- a și a-VIII-

a . 
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FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

PROIECT JUDEȚEAN – CONCURS DE RECITARE DE POEZIE PATRIOTICĂ ROMÂNEASCĂ 

„Din dragoste de neam și țară” 

EDIŢIA a II-a – ianuarie 2023 

 

UNITATEA ŞCOLARĂ................................................................................................. 

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

CADRUL DIDACTIC PARTICIPANT (CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE) 

.................................................................................…………………………................ 

………………………………………………………………………………………… 

…………........................................................................................................................ 

SPECIALITATEA ......................................................................................................... 

CLASA....................................................................................................................... ..... 

E-MAIL...................................................................................................................... ..... 

TELEFON ...................................................................................................................... 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele elevului Clasa Coordonator Titlul poeziei Autorul 

      

      

      

      

 

Coordonator:  

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 



                APLICANȚI            ŞCOALA PARTENERĂ 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „O. GOGA”                                                                    Şcoala ……………….………... 

           Loc.  SATU MARE                        Loc. ………………………........ 

Nr. ………. din …………............                Nr. …….… din …………......... 

 

 

ACORD  DE  PARTENERIAT 

Încheiat azi, .......................................... între şcolile: 

APLICANȚI: 

 Școala Gimnazială ,,Octavian Goga” Satu Mare, reprezentată de director prof. CHINDRIȘ CORINA 

ŞCOALA  PARTENERĂ: 

Şcoala ……………………………………………….…………………………………............ reprezentată 

de …………………………………….................................................… în calitate de director şi 

……………………………………………….................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

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

în calitate de coordonator/ coordonatori elevi, partener la Concursul de recitare de poezie patriotică 

românească - ”DIN DRAGOSTE DE NEAM ȘI ȚARĂ” 

Aplicanții se obligă: 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OCTAVIAN GOGA”   

 Să mediatizeze concursul  în instituția de învătământ și printre școlile din municipiul și 

județul Satu Mare ; 

 Să asigure spațiul corespunzător desfășurării concursului ; 

 Să solicite școlilor partenere care vor anunța intenția de participare să trimită lista  

elevilor înscriși pe e-mailul : florina.griselda@gmail.com      

dorinadaraban10@yahoo.com până la data de 17 ianuarie 2023, ora 16:00; 

 Să promoveze concursul pe pagina de facebook și în presa on-line; 

 Să realizeze diplomele și premiile pentru participanți; 

 Să centralizeze listele de elevi participanți și premianți; 

 Să participe la jurizarea elevilor; 

 Să mediatizeze rezultatele obţinute. 

Şcoala parteneră se obligă: 

 Să înscrie elevii la concurs; 

 Să îndrume elevii în selectarea poeziilor recitate; 

 Să distribuie elevilor participanţi diplomele obţinute. 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se deruleze 

conform scopului stabilit. 

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Director,               Director, 

prof. CHINDRIȘ CORINA      prof. …………………….............. 
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