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Anexa 1  

”Serbarea datinilor” 

 

Festival județean de folclor- datini, obiceiuri, tradiții, 

ediția a V-a, 20 decembrie 2022, 

Palatul Copiilor Iași, 

inclus în Oferta județeană  a activităților educative a I.Ș.J. Iași, 2022, 

nr. 1057/04.02.2022, anexa D- Proiecte cu participare județeană, poziția 30 

Regulament de participare 

 

Proiectul se adresează tuturor copiilor și elevilor  (clasele O-XII) din județul Iași, 

pasionați de domeniile propuse, respectiv artistic și tehnico-aplicativ. Programul artistic se va 

desfășura în sala de spectacole a Palatului Copiilor Iași, marți, 20 decembrie 2022, începând cu 

orele 13.00. 

Prezentarea se va desfășura pe categorii de vârstă: 

a. 0-IV  b. V-VIII c. IX – XII 

 Elevii   pot fi înscriși la acest proiect  până la data de  16 decembrie  2022, prin transmiterea pe 

adresa nonformalactual@gmail.com,  după completare, formularul de  înscriere (anexa 1a și/sau 

anexa 1b)  de către profesorul coordonator, pentru secțiunile: 

A) –Serbarea datinilor -  Obiceiuri, colinde și datini; (anexa 1a). 

Fiecare echipaj din unitățile de învățământ  participante, va prezenta un moment  cultural la 

alegere: tradiții  de iarnă vechi, parada personajelor de poveste, momente artistice  de obicei 

tradițional din cultura românească, dar și din cea universală. 

B) Expoziție  tematică”Bazarul  cu jucării”   (anexa 1b), prin trimiterea lucrărilor sub 

formă de jucării, decorațiuni etc. pentru această secțiune, realizate din materiale   pe care le au 

elevii la dispoziție în propria gospodărie, fiind agreate și obiectele obținute din materiale 

reciclabile, dar fără a  se rezuma doar la acestea.  

La această secțiune pot participa cu lucrări  pentru Pomul de Crăciun,  elevii de la 

cercurile tehnice și de arte vizuale din  învățământul nonformal de la Palatul Copiilor Iași, Clubul 

Copiilor Pașcani și structurile acestora, precum și din unitățile școlare din învățământul formal, 

de stat sau particular,  din județul Iași, cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani,   

 Intenția de participare va fi transmisă organizatorilor  până la data de 12 decembrie 2022 

la telefon,  0728.082.887, respectiv, 0724.073365,  iar lucrările  pentru secțiunea 1b), vor fi 

aduse la Palatul Copiilor Iași, cu sediul în Iași, Bulevardul Carol I (Copou), nr. 2, până la data de 

16 decembrie 2022. 

Se vor acorda diplome pentru prestația scenică și creativitatea  elevilor participanții și 

adeverințe de coordonatori și însoțitori, cadrelor didactice implicate în acest sens.  Acestea vor 

răspunde de siguranța elevilor participanți, pe parcursul deplasării și derulării  manifestării la 

care  și-au manifestat dorința de a participa.  

De asemenea, cadrele didactice coordonatoare vor transmite, după semnarea acestuia și 

Formularul  cu privire la  Regulamentului G.D.P.R.,  anexa 2. 

mailto:nonformalactual@gmail.com


   Fiecare participant va fi un câștigător, pentru că  acest proiect nu este o competiție,  

scopul lui fiind stimularea  bucuriei sosirii  frumoaselor și așteptatelor Sărbători de iarnă. 

Conștientizarea tinerilor cu privire la importanța păstrării zestrei artistice strămoșești este 

dezideratul care a stat la baza inițierii acestui  proiect educativ,  de manifestare creativă și 

cultural artistică.  

 Informații suplimentare le puteți obține adresându-vă pe e-mail-ul unității: 

pciași@gmail.com, sau al activităților educative de la Palatul Copiilor Iași: 

nonformalactual@gmail.com și la telefoanele: 0232/410.802 (P.C. Iași), 0728.082.887 (consilier 

educativ- prof. Mihaela Ursachi) respectiv, 0724.073365 - coordonator proiect. 

 

 Coordonatori proiect,  

prof. Adrian Gelu Dobranici 

                                                                                                         prof. dr. Gabriela Andrei 

Director, 

prof. Adrian Gelu Dobranici 
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