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Concursul „ÎN PAŞI DE DANS” a fost iniţiat în 2009 la propunerea Consiliului Elevilor din Liceul 
Teoretic „Al. I. Cuza”din Alexandria ca o dorinţă,ca o necesitate de a exista un concurs de dans la care să 
participe numai elevii  din liceele  fără profil artistic - coregrafic .Toate cele patru ediţii s-au  desfăşurat ca 
proiecte coordonate de prof. Florica Chiar. Din echipa de proiect au mai făcut parte prof. Stelian Marin, 
prof. Mariana Ivan, prof. Mihaela Măgureanu, prof. Stănoiu Florin – Viorel, prof. Gherghe Valeria, prof. 
Cătălin Micu, prof. Floriana Aurel, prof. Florica Bogdan, prof. Floricica Marin. 

Acest concurs este singurul concurs strict numai pentru elevii de liceu care se desfăşoară în partea de 
sud a ţării. 

La prima ediţie – Concurs judeţean au participat 18 formaţii din judeţ.   
La a II - a ediţie 2010– Concurs judeţean au participat 25  formaţii din judeţ . 
La a III - a ediţie 2011 – Concurs interjudeţean  au participat 35  formaţii din judeţ şi din jud. Dolj, 

jud. Olt, jud. Argeş, jud. Giurgiu . 
La a IV - a ediţie 2012 – Concurs naţional cu participare internaţională la care au participat formaţii 

din UNGARIA, BULGARIA, REPUBLICA MOLDOVA, jud. Buzău,jud. Brăila, jud. Maramureş, jud. 
Hunedoara, jud. Olt şi din judeţ. 

Secţiunile concursului au fost: dans popular mixt, dans popular de fete   (băieţi), dans tradiţional al 
popoarelor, dans modern , majorete, dans de societate 
 Ca parteneri au fost Primăria Municipiului Alexandria,Casa de cultură a Municipiului Alexandria, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman Palatul Copiilor Alexandria, Centrul Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii  Tradiţionale Teleorman, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din Liceul Teoretic 
„Al. I. Cuza”din Alexandria, mass – media. 

De la an la an, concursul  a avut o participare din ce în ce mai bună, atât numeric cât şi calitativ fiind 
prilej de evidenţiere a bunei colaborării între parteneri,de dezvoltare la elevii liceului a unor competenţe 
organizatorice ,de lucru în echipă. 

Zilele concursului au fost adevărate sărbători pentru elevii liceului, elevii participanţi, pentru 
comunitate. 

Concursurile spectacol, parada de deschidere au fost prezentate în ziarele locale şi la posturile locale 
de televiziune.   
 Ţinând cont de toate acestea Concursul „ÎN PAŞI DE DANS” a devenit un Festival - Concurs cu 
participare internaţională deoarece anul acesta participă şi două formaţii din Bulgaria. 
  Pentru ca acest proiect să se desfășoare la cotele de exigenţă specifice unor standarde europene vă 
rugăm să ne sprijiniţi la succesul acestor evenimente prin participarea la acest festival. 
 

 VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG PE 18.05.2013 începând cu orele 10.00! 
Coordonator proiect, 
prof. Florica CHIAR 

 

 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


