
 

 

 

 

INVITAȚIE 

 

 

Vă invităm să participați la Concursul județean de creație artistico-plastică inclus în Calendarul 

activităților educative județene al  IȘJ Covasna 2022-2023 poz. E/2, cu tema: 

Animale protejate – specii de mamifere 

 

Prezentul concurs face parte integrantă din proiectul inițiat de Grădinița cu Program Prelungit 

Gulliver, Pași mici pentru o Planetă mare, prin parteneriatul cu UNESCO, se derulează o serie 

de acțiuni cuprinse în calendarul ASPnet. 

 

 

Concursul va avea loc în perioada 21 aprilie – 3 mai, jurizarea în perioada 4-12 mai, iar 

gala de premiere în perioada 22-26 mai 2023:  

 

 

  

 

 

Organizatori / Parteneri:  

Inspectoratul Școlar Județean Covasna 

Grădinița cu Program Prelungit Gulliver 

Asociația Vadon 

Asociația Gulliver Start 

 

 



REGULAMENT 

Animale protejate – specii de mamifere 

Condiții de participare: 

• Creațiile artistico-plastice trebuiesc întocmite pe baza animalelor propuse în Anexa 3; 

• Completarea și trimiterea fișei de înscriere (Anexa 1) pe adresa de e-mail: 

concursanimaleprotejate@gmail.com, până la data de 21 aprilie 2023 (este obligatoriu); 

• Acordul de parteneriat în 2 exemplare (Anexa 2) completat (datele instituției, nr. 

înregistrare, numele cadrelor didactice colaboratoare) și avizat/semnat de conducerea 

instituției participante vor fi expediate personal sau prin poștă împreună cu lucrările 

copiilor; 

• Din fiecare grupă de preșcolari pot fi trimise maxim 3 lucrări; 

• Lucrările originale vor fi expediate prin poștă pe adresa:  
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sau se înmânează personal la adresa de mai sus, până în data de 3 mai 2023. 
 

Calendarul proiectului:  

• 10 martie 2023 - Lansarea concursului pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean 

Covasna https://isj.educv.ro și pe pagina privată de Facebook a educatoarelor din județul 

Covasna; 

• 21 aprilie 2023 - Înscrierea participanților la concurs;  

• 3 mai 2023 - Depunerea lucrărilor personal sau prin poștă, împreună cu contractele 

originale ale partenerilor; 

• 4 - 12 mai 2023 - Evaluarea desenelor; 

• 22 - 26 mai 2023 - Organizarea expoziției, înmânarea premiilor; 

 

Responsabili proiect / Projekt felelősök:  

Educ. Imreh Enikő 0752092579 

Prof. Kádár Noémi Márta 0748788365 

prof. Páll Mária Magdolna 0733020780    

prof. Szőcs Mónika 0741637091       

prof. Țifrea Elena Antoanela 0723213517 
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Részvételi szabályzat: 

• Az alkotások elkészítése során kérjük vegyék figyelembe a Védett emlősállatok listáját (3. 

MELLÉKLET) 

• A jelentkezési lapot (1. MELLÉKLET) 2023 április 21.-ig a következő e-mail címre 

várjuk: concursanimaleprotejate@gmail.com. 

• Egy csoportból legtöbb három alkotást várunk. 

• A partnerszerződést 2 példányban (2. MELLÉKLET) az alkotásokkal együtt személyesen 

vagy postai úton kérjük kézbesíteni, legkésőbb május 3.-ig, a következő címre: 
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A projekt kalendáriuma:  

• A pályázat közzététele: 2023 március 10 

• Jelentkezési lapok beküldése: 2023 április 21 

• A pályamunkák beküldésének határideje: 2023 május 3  

• A pályamunkák elbírálása: 2023 május 4-12  

• Kiállítás szervezése, oklevelek átadása: 2023 május 22-26 

 

 

Responsabili proiect / Projekt felelősök:  

Educ. Imreh Enikő 0752092579 

Prof. Kádár Noémi Márta 0748788365 

prof. Páll Mária Magdolna 0733020780    

prof. Szőcs Mónika 0741637091       

prof. Țifrea Elena Antoanela 0723213517 
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ANEXA 1 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ:________________________________________________________ 

LOCALITATEA, ADRESA: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

GRUPA DE VÂRSTĂ, NUMELE GRUPEI:_________________________________________ 

NUME CADRU DIDACTIC PARTICIPANT: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TELEFON: ___________________________________________________________________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________________ 

 

 

TABEL CU NUMELE PREȘCOLARILOR PARTICIPANTE LA CONCURSUL JUDEȚEAN 

ANIMALE PROTEJATE 

 

Nr. Numele copilului 
Grupa de 

vârsta 
Titlul lucrării 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

 

Data:        Numele educatoarei, semnătura: 

        _____________________________ 

         

____________ 

 
 

 

 



ANEXA 2 

 
Grădinița cu P.P. Gulliver     Grădinița    ______ 

Str. Dealului, nr.24      Str.______________________Nr. ____ 

Loc. Sf. Gheorghe       Loc.     ______ 

Jud. Covasna        Jud.     ______ 

Tel/Fax: 0267-318903       Tel.     ______ 

Email: gulliverovoda@gmail.com     E-mail     ______ 

Nr.înreg.        Nr.înreg.   ______ 

 
 

 
Acord de parteneriat 

 

Încheiat astăzi, ______________________între unitățile de învățământ: 

Grădinița cu P.P. Gulliver, Sf. Gheorghe reprezentată de Bartos Laura Dóra, în calitate de director, și   

Grădinița________________________________________________________________________, 

reprezentată de_____________________________________________________________în calitate de 

director și          în calitate de colaboratori, 

în cadrul proiectului județean Animale protejate- ediția I. 

Instituția parteneră se angajează că va participa la concursul județean anunțat.  

Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2022 – 

2023. 

Unitatea organizatoare se obligă: 

• Să distribuie regulamentul concursului grădinițelor partenere; 

• Să colecteze lucrările realizate de parteneri; 

• Să asigure jurizarea lucrărilor; 

• Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile; 

• Să mediatizeze rezultatele concursului. 

Unitatea colaboratoare se obligă:  

• Să înscrie preșcolarii în concurs; 

• Să îndrume preșcolarii în realizarea muncii; 

• Să depună lucrările la grădinița organizatoare; 

• Să distribuie diplomele preșcolarilor/cadrelor didactice. 

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 instituție. 

 

 

 

GPP Gulliver, Sfântu Gheorghe          Instituția parteneră: 

Director,          Director, 

prof. Bartos Laura Dóra         

                                     ___________________ 

        
Coordonatori proiect:        Colaboratori: 

Prof. Páll Mária Magdolna 

Prof. Negrea Réka 

Prof. Kolozsi Matilda 

Prof. Țifrea Elena Antoanela 

Prof. Szőcs Mónika 
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ANEXA 3 

Lista speciilor mamifere protejate în România 

 

Spermophilus citellus – Popândău, Şuită – Közönséges ürge 

 

 

Mesocricetus newtoni - Grivan mic, Hamster românesc - Dobrudzsai aranyhörcsög 

 



Cricetus cricetus – Hârciog - Mezei hörcsög 

 

 

Microtus tatricus - Şoarecele de Tatra – Tátrai földipocok 

 

 



Sicista subtilis - Şoarecele săritor de stepă - Csíkos szöcskeegér 

 

Sicista betulina - Şoarecele de mesteacăn - Északi szöcskeegér

 



Muscardinus avellanarius - Pârş de alun - Mogyorós pele 

 

 

Dryomys nitedula - Pârş cu coada stufoasă – Erdei pele 

 

 



Castor fiber - Castor european - Európai hód 

 

 

Canis lupus – Lup - Szürke farkas 

 

 



Canis aureus - Şacal auriu – Aranysakál 

 

 

Ursus arctos – Urs - Barna medve 

 



Lutra lutra – Vidră - Vidra 

 

 

Mustela lutreola – Nurca – Európai nyérc 

 

 



Vormela peregusna - Dihor pătată – Tigris görény 

 

 

Mustela eversmanii - Dihor de stepă - Molnárgörény 

 

 

 



Martes martes - Jder de copac - Nyuszt 

 

 

Mustela putorius – Dihor - Közönséges görény 

 

 



Lynx lynx – Râs -Híúz 

 

 

Felis silvestris - Pisica sălbatică - Vadmacska 

 

 



Bison bonasus – Zimbru – Európai bölény 

 

 

Rupicapra rupicapra – Capra neagră - Zerge 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


