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Nr. 2202 / 01.04.2019 
 

Către, 

 Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud 

 Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

 Inspectoratul Școlar Județean Maramureș 

 Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare 

 

  În atenția d-nei/lui inspector școlar general 

        d-nei/lui coordonator județean SNAC 

 

 În data de 10 mai 2019, începând cu ora 11.00 se va desfășura la Zalău, județul Sălaj, etapa 

regională a Concursului Național de Dans „Împreună pentru viitor” din cadrul Strategiei 
Naționale de Acțiune Comunitară (C.A.E.N., nr. 28, Anexa nr. 7 la OMEN nr. 3016/09.01.2019). 
Activitatea este organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Centrul Județean de Resurse 

și de Asistență Educațională Sălaj.  

 Evenimentul va avea loc la Casa Municipală de Cultură Zalău (Zalău, str. 22 Decembrie 

1989, nr.3), după următorul program: 

 între orele 1100-1200 - primirea și înregistrarea echipelor participante; 

 între orele 1200-1300 - servirea mesei de prânz; 

 începând cu orele 1400 - deschiderea festivă, derularea concursului, festivitatea de 

premiere. 
 Concursul se va desfășura pe două secțiuni: Dans tradițional și Dans modern. Din fiecare județ 
sunt așteptate să participe la concurs două echipaje (câte un echipaj pentru fiecare secțiune).  

 Conform criteriilor de participare  menționate în regulamentul concursului vă precizăm 
următoarele: 

 fiecare echipă va fi formată în mod egal din elevi voluntari proveniți din unități de învățământ 
care derulează parteneriate în cadrul SNAC (grădinițe, școli gimnaziale, licee) și elevi 
beneficiari (doar elevi cu un certificat de încadrare în grad de handicap);  

 numărul membrilor unei echipe: minimum 8 – maximum 12 elevi; 
 vârsta elevilor voluntari va fi cuprinsă între 6 și 19 ani; unitățile de învățământ pot selecționa 

membri de aceeași vârstă sau de vârste diferite; vârsta elevilor beneficiari poate fi și în afara 
intervalului 6 – 19 ani; 

 fiecare echipă va susține un moment artistic coregrafic cu durata între 3 și 8 minute, la care vor 

participa toți membrii echipei; depășirea timpului alocat atrage după sine descalificarea echipei;  
 Pentru elevii beneficiari, profesorul coordonator va prezenta la concurs următoarele 

documente: 
 -  acte de identitate (xerocopie după cartea de identitate sau certificatul de naștere); 

- carnetul de elev; 
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- un tabel nominal avizat de directorul instituției de unde provin elevii, care va conține 

numele și prenumele copiilor, seria și numărul de înregistrare a certificatelor de 
încadrare în grad de handicap. 

 Pentru elevii voluntari, profesorul însoțitor va prezenta următoarele documente: 
- acte de identitate (xerocopie după cartea de identitate sau certificatul de naștere);  
- carnetul de elev; 

- un tabel nominal avizat de directorul unității de învățământ de unde provin elevii 
voluntari. 

 
În vederea bunei organizări a concursului, atașăm fișa de înscriere pe care vă rugăm să o 

trimiteți completată prin fax 0260/619833 și prin e-mail, la adresa cjrae_salaj@yahoo.com. Termenul 

limită de trimitere a fișei de înscriere este 15.04.2019. De asemene, rugăm coordonatorii județeni să 
trimită melodiile (suportul audio necesar pentru dans) pe adresa de e-mail menționată mai sus, până la 

data de 15.04.2019. 

Pentru etapa regională este invitat să facă parte din juriu coordonatorul județean, iar în cazul în 
care acesta nu poate participa, vă rugăm să ne comunicați până la data de 15.04.2019 numele și funcția 

persoanei desemnate să reprezinte județul d-voastră. 
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0757725009, director 

CJRAE Sălaj/coordonator județean SNAC, prof. dr. Gârdan Melania-Maria. 

 
 

Inspector școlar general,      Coordonator județean SNAC,  

prof. MARIA POP                 Director CJRAE 

       prof. psih. dr. MELANIA-MARIA GÂRDAN 
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