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  B-dul Alexandru Lapusneanu nr.11  Constanta 

          Tel: 0241/636859; 0341/405829   Fax: 0341-405829 

e-mail: cna.regina.maria@gmail.com 

 
 
Ref. Ns. V.D./V.D. 

Nr. 1007/21.03.2016 

 
CONCURS  JUDEŢEAN  

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Editia a VI-a / 19 APRILIE 2016 
Calendarul Activităţilor Educative Judeţene 2015-2016, ISJ Constanţa, Nr. 

4139A/09.11.2015, Domeniul ştiinţific, Poziţia 51  

Calendarul Activităţilor Educative Regionale /CAER, 2016,  

Domeniul ştiinţific, poziţia 633 

 

Organizatori şi parteneri proiect: 
 Colegiul Naţional de Arte Regina Maria Constanţa 
 Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa 
 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanţa 
 Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul,  Constanta 
 Şcoala Gimnazială Gh. Ţiţeica,  Constanţa 
 Şcoala Gimnazială I.L. Caragiale,  Medgidia 
 Şcoala Gimnazială Constantin Brâncuşi, Medgidia 
 
 
Data desfăşurării: 19 APRILIE 2016, ora 10:00 
 
Locaţie: Colegiul Naţional de Arte Regina Maria  Constanţa, B-dul Al. Lăpuşneanu 
nr.11; tel/fax 0241/636859 
 
Participanţi:  

 elevii claselor I-IV şi clasa pregătitoare din şcolile municipiului Constanţa şi 
judeţ (înscrierea şi participarea nu este condiţionată de parcurgerea 
opţionalului Educaţie pentru sănătate în şcoală). 

Probe de concurs: 
 Concursul se desfăşoară în trei etape –  la nivel de şcoală, etapa judeţeană 

şi naţională. Faza judeţeană cuprinde trei secţiuni:  
 Secţiunea ştiinţifică cuprinde evaluarea cunoştinţelor pe baza 

bibliografiei recomandate - pentru elevii din clasele II, III, IV; 
  Secţiunea creaţie/colaj pentru elevii din clasa I şi clasa pregătitoare; 



 

CJEPS, clasele 0-IV, ediţia  aVI-a, 19 aprilie 2016,  CNA Regina Maria, Constanţa 

P
ag

e2
 

 Secţiunea fotografie - pentru elevii din clasele II, III, IV. 
 Pentru elevii din clasa I și clasa pregătitoare, organizatorii   

propun realizarea unei lucrări folosind tehnica colajului cu Tema - 
Alimentaţie sănătoasă şi mişcare pentru prevenirea bolilor. 

 Titlul - Eu mănânc sănătos şi fac mişcare în fiecare zi! Poţi si tu! 
 Colajul va fi realizat pe foaie de bloc, format A4 (sau la alegere), iar pe verso 

se vor scrie numele și prenumele elevilor din echipă, școala, clasa, 
învățător/profesor coordonator, date de contact coordonator (telefon, email). 
Lucrările vor fi realizate  la şcoală, în echipă de câte 3 elevi,  sub îndrumarea 
cadrului didactic  și vor fi predate comisiei de evaluare cel mai târziu în ziua 
concursului, interval-orar 8.30- 9.00.  

 Fotografiile (în format 15x20 sau la alegere), clasele II-IV, cu 
 Tema - Alimentaţie sănătoasă şi mişcare pentru prevenirea bolilor 
 Titlul - Eu mănânc sănătos şi fac mişcare în fiecare zi! Poţi si tu! 
vor fi predate comisiei de evaluare cel mai târziu în ziua concursului, ora 
8.30-9,00, de către cadrul didactic coordonator. Pe verso se vor scrie numele 
și prenumele elevului, școala, clasa, învățător/profesor coordonator (cu date 
de contact -telefon, email). 

 Prezența la concurs a elevilor din clasa I, din clasa pregătitoare şi a copiilor 
care  vor participa la secţiunea fotografie nu este obligatorie, dar participanţii 
sunt invitaţi la festivitatea de premiere care va avea loc la o dată care va fi 
comunicată ulterior desfăşurării concursuui.  

 Rezultatele jurizării se vor afișa în ziua concursului la sediul CNA Regina Maria 
Constanţa. 

 

 Cadrele didactice care vor însoți elevii la concurs vor prezenta: 
Lucrările (colajele) elevilor din clasa I și din clasa pregătitoare, fotografiile 

elevilor din clasele II, III, IV, însoțite de un  tabel nominal cu elevii care au 

realizat lucrarea/fotografia, clasa, şcoala de provenienţă, cadrul didactic 

coordonator cu date de contact, semnat de către directorul şcolii.  

 Selecţia participanţilor la secţiunea ştiinţifică se face la nivelul fiecărei unităţi 
şcolare implicate,  prin organizarea primei etape a concursului. La etapa 
judeţeană a concursului vor participa câte 10 elevi din fiecare şcoală – 
câştigatorii locurilor I, II şi III de la fiecare nivel; 

 Timpul de lucru la secţiunea ştiinţifică, pentru proba individuală, clasele II-IV, 
este de 2 ore. 
Faza naţională a CEPS – se va desfăşura în luna mai, 2016, la CNA Regina 
Maria, Constanţa. Evenimentul este inclus în CAER, Domeniul ştiinţific, poziţia 
633. Vor participa elevii de la secţiunile colaj şi fotografie, calificaţi 
de la faza judeţeană. 

 
Tematica şi bibliografia:  Alfabetul Sănătăţii - Dr. Loti Popescu - Ed. Muntenia, 
2011. 
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Perioada de înscriere: 4–16 aprilie 2016, la adresa de e-mail: 
dianaadriana2003@yahoo.com, prof. Diana Adriana Irimia, mobil 0740058074, 
format excel. 
 
Format de înscriere ( cu diacritice, times new roman, 12): 
Unitatea de învăţământ 
..................................................... 

Nr......./data............ 

Obiect – Elevii participanţi la Concursul Judeţean Educaţie pentru Sănătate în 
Învăţământul Primar, ediţia a VI-a, 2016 
 
Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
elevi 

Clasa Unitatea de 
învăţământ 

Profesor/învăţător îndrumător, 
telefon, email 

     

 Semnează: director şi profesor îndrumător 
 
Notă:  

 Adresele oficiale, semnate şi ştampilate, vor fi aduse de către 
profesorii/învăţătorii care însoţesc elevii la data organizării concursului şi vor fi 
predate comisiei de organizare.  

 Profesorii/învăţătorii care înscriu elevii la concurs fac parte din comisia de 
desfăşurare a concursului şi sunt rugaţi să confirme participarea pentru 
asistenţă şi evaluare odată cu transmiterea listelor la adresa de email 
recomandată. 

 Elevii şi profesorii asistenţi-evaluatori sunt invitaţi la Colegiul Naţional de Arte 
Regina Maria, în data de 19 aprilie 2016,  în intervalul orar 8.30 – 9.00. 
  
 
Mulţumim. 

 
 

Director, prof. Gevat Ismet- Nejdet 
 

Colegiul Naţional de Arte Regina Maria Constanţa 
 
 

Director adjunct, prof. Chilea Carmen 
 

Colegiul Naţional de Arte Regina Maria Constanţa 
 

 
Organizatori: 

Prof. Victoria Dorobantiu, 0723069706, dorobantiu.victoria@yahoo.com  
Prof. Claudia Codreanu, 0726390674, claudiacodreanuu@yahoo.com 

Prof. Diana Adriana Irimia, 0740058074, dianaadriana2003@yahoo.com 

Dr. Loti Popescu, 0728111974, loti_popescu@hotmail.com 
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