
 
 

REGULAMENT 

CONCURSUL  JUDEŢEAN  DE MUZICĂ  ŞI  DANS 

„COPIL  CA  TINE  SUNT  ŞI  EU” 

Ediția a II-a, 27 mai 2022 
 

 Concursul județean de muzică și dans „Copil ca tine sunt şi eu” este un proiect ce urmăreşte 

promovarea drepturilor copilului prin artă. Prin muzică și dans copiii au posibilitatea să conştientizeze 

că au aceleaşi drepturi, indiferent de şcoala şi mediul în  care învaţă, să înțeleagă că arta promovează 

și stimulează creativitatea elevilor.  

            Concursul a fost aprobat în CAEJ 2019 – 2020, Domeniul C5 cultural – artistic: dans şi 

muzică, pagina 11, poziţia 1. În această a doua ediție, tema proiectului este Școala  urbană  versus  

școala  rurală. Participarea la acest proiect NU presupune TAXĂ DE PARTICIPARE. 
 

• Calendarul concursului: 

- 9 – 20 mai 2022 – înscrierea participanţilor la concurs; 

- 27 mai  2022 – jurizarea momentelor artistice înscrise în concursul de muzică şi dans 

- 30 mai 2022 – înaintarea rezultatelor concursului către ISJ Suceava spre aprobare 

- 31 mai 2022 – publicarea rezultatelor concursului pe site-ul Școlii Gimnaziale Nr.1 Suceava; 

- 6 – 9 iunie 2022 – distribuirea documentelor care atestă participarea şi implicarea cadrelor 

didactice şi a elevilor pe care i-au coordonat (parteneriate, adeverinţe, diplome) 
 

• Categorii de vârstă: Concursul se adresează elevilor din : 

- învățământul preșcolar 

- învățământul primar 

- învățământul gimnazial 

 

• Condiții de înscriere: 

- Înscrierea se face prin accesarea linkurilor de mai jos (fiecare link este pentru una dintre 

secțiunile concursului) și completarea câmpurile corespunzătoare. Este necesară utilizarea unei 

adrese de gmail valide. 

➢ Secțiunea DANS:         https://forms.gle/4BWhiUg6eBQTx2xdA 

➢ Secțiunea MUZICĂ:    https://forms.gle/YFT8cUWYq1xYdvgr6 

- Participanții unui grup trebuie să facă parte din aceeași categorie de vârstă: 

o categoria 1: grupa mică  

o categoria 2: grupa mijlocie și grupa mare 

o categoria 3: clasa pregătitoare 

o categoria 4: clasele I și a II-a 

o categoria 5: clasele a III-a și a IV-a 

o categoria 6: clasele a V-a și a VI-a 

o categoria 7: clasele a VII și a VIII-a 
 

- cele două linkuri pentru înscriere se regăsesc și pe site-ul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Suceava 

https://forms.gle/4BWhiUg6eBQTx2xdA
https://forms.gle/YFT8cUWYq1xYdvgr6


- pentru SECŢIUNEA  MUZICĂ, indiferent că este VOCALĂ sau INSTRUMENTALĂ,  poate 

evolua un singur copil sau un grup de copii din aceeași categorie de vârstă; elevii pot 

interpreta vocal sau instrumental, o piesă de muzică clasică sau divertisment.  
 

- pentru SECŢIUNEA  DANS – poate evolua un singur copil sau un grup de copii din aceeași 

categorie de vârstă; elevii pot participa cu orice stil de dans (clasic, modern, de caracter, de 

societate, etc). 

- Timpul acordat fiecărui moment artistic nu trebuie să depăşească 4 minute. 

- Momentele artistice prezentate trebuie să respecte normele de moralitate în limbaj şi 

mişcare. De acest lucru vor răspunde în mod direct profesorii coordonatori. 
 

• Criterii de validare a înscrierii: 

- respectarea termenului de înscriere; 

- încărcarea tuturor documentelor solicitate pe platforma pusă la dispoziție de organizatori; 

- încărcarea filmărilor cu momentele artistice originale, fără prelucrarea ulterioară a acestora 

(CRITERIU  DE  ELIMINARE) 
 

• Criterii de jurizare: Jurizarea se face pe categorii de vârstă (conform explicațiilor de la condiții 

de înscriere), astfel: 

- pentru secțiunea MUZICĂ VOCALĂ sau INSTRUMENTALĂ: 

➢ acuratețea intonației 

➢ ritm 

➢ interpretare 

➢ expresivitate 

➢ ținută / prezență scenică 

- pentru secțiune DANS: 

➢ compoziție coregrafică 

➢ costume 

➢ sincronizare 

➢ impresie artistică 

➢ muzică adecvată 
 

• Premierea participanților: 

➢ Cadre didactice: - diplomă cu premiul obținut / de participare  

                             - adeverință de coordonator de grup 

                             - adeverință pentru integrarea copiilor cu CES/ etnie romă/ medii  

                                dezavantajate 

➢ Elevi: diplome de participare (în format electronic, urmând a fi listate și completate de 

coordonatorul grupului) 

               Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta telefonic coordonatorul proiectului: 

–  prof.înv.primar: Melinte Maria Cristina. - tel: 0744.930863  

                                                         - e-mail: melinte_crism@yahoo.com 

                                                                                    melinte.cristin@scoala1suceava.ro 
    
                    Director,                                                     Coordonator  proiect,   

        Prof. Gabriela Mihai                           Prof. înv. primar  Melinte  Maria  Cristina 

 

 

 


