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ANEXA  1 

 

 

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN  

,,TRADIȚIE ȘI SPIRITUALITATE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ” 
Ediția a II-a – 09 decembrie 2022 

 

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂȘURARE ȘI 

EVALUARE 

 

SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI 
 

I. SECŢIUNILE DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI DIDACTICE - ,,TRADIȚIE ȘI 

SPIRITUALITATE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ”. 

 

În cadrul acestei sesiuni, cadrele didactice vor participa indirect cu materiale proprii. 

 

II. CONCURS LITERAR-ARTISTIC: ,,Dumnezeu văzut prin ochi de copil”. 

Activitatea se adresează elevilor și cuprinde următoarele secțiuni: 

                  II.1. Creație literară (poezii, compuneri, eseuri) 

                  II.2. Creație artistico-plastică (desene) 

În cadrul acestor secțiuni, elevii vor participa in direct cu materiale proprii, realizate conform 

precizărilor din regulamentul simpozionului. Lucrările elevilor vor fi doar în format A4. 

 

ÎNSCRIERE 

 

• Se pot înscrie la activitățile simpozionului cadre didactice și elevi din învățământul preuniversitar din 

țară. 

• Contractul de colaborare se va încheia la nivelul unităților școlare, între directori și coordonatorii 

locali, fără a fi o condiție obligatorie de participare. Cine are plăcerea să colaboreze cu noi este rugat să ne 

contacteze pe adresa scoaladomnitamariabc@yahoo.com în vederea înaintării documentelor necesare. 

            • Fişa de înscriere se completeazǎ individual, de cǎtre fiecare cadru didactic, și trimise alături de 

lucrările elevilor, prin poștă pe adresa Școala Gimnazială ,,Domnița Maria”, strada Bicaz, numărul 126, cod 

poștal 600293, localitatea Bacău, județul Bacău, cu MENȚIUNEA PENTRU SIMPOZION, PÂNĂ LA 

DATA DE 25 NOIEMBRIE 2022, data poștei, sau pe adresa de email a școlii. 

 - Adrese de contact: 

cipriandrei30@yahoo.com  sau telefonic (0721 601 005, prof. Andrei Ciprian) - învățământ gimnazial 

dannysava@yahoo.com  sau telefonic (0753 020 624, prof. Sava-Necula Dana) - învățământ primar 

alinatrofor@yahoo.com sau telefonic (0746 585 869, prof. Trofor Alina) - învățământ preșcolar 
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III. CONDIȚII DE PARTICIPARE/ TEHNOREDACTARE 

 

CADRE DIDACTICE 

 

 Se pot înscrie cadre didactice din învățământul preuniversitar din țară. 

 Un cadru didactic se poate înscrie cu o singură lucrare pentru secțiunea de referate și comunicări și cu 

maxim 3 lucrări ale elevilor. Pe unitate vor fi acceptate maxim 10 lucrări individuale, nu lucrări în 

grup. Înscrierea cadrelor didactice nu este condiționată de participarea și la secțiunea pentru elevi ca 

îndrumător. 

 Coletul cu lucrări va conține și fișa de înscriere pe adresa școlii organizatoare - Școala Gimnazială 

,,Domnița Maria”, strada Bicaz, numărul 126, cod poștal 600293, localitatea Bacău, județul Bacău, cu 

MENȚIUNEA PENTRU SIMPOZION, PÂNĂ LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2022, data poștei sau 

pe adresa de email a școlii scoaladomnitamariabc@yahoo.com. 

 Dacă un cadru didactic va dori să participe cu materiale proprii și cu lucrări ale elevilor, acestea se vor 

trimite într-un singur colet. 

 Dacă sunt mai multe cadre didactice din aceeași unitate școlară, toate materialele pot fi trimise 

împreună. În acest caz este valabil un singur parteneriat. 

 Lucrările cadrelor didactice pot fi trimise fizic prin poștă sau online pe adresa de e-mail a școlii 

organizatoare. 

 

Condiții de tehnoredactare 

 

- Word, Times New Roman, 12, format A4, No Spacing, cu diacritice, maxim 2 pagini, fără numerotare. 

Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14 Bold, centrat. Autorul și instituția vor fi scrise un 

rând mai jos cu aliniere dreapta Times New Roman 12 Bold. Bibliografia se va consemna la sfârșitul 

lucrării, în ordine alfabetică – nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, anul. 

 

ELEVI 

 

 Fiecare copil poate participa cu o singură lucrare. Un cadru didactic poate înscrie și coordona maxim 

trei elevi. 

 Data limită de trimitere a lucrărilor este 25 noiembrie 2022 pe adresa școlii inițiatoare. 

 Creațiile plastice vor ilustra tema propusă și vor avea un titlu, vor fi realizate în tehnica de lucru la 

alegere. În colțul din dreapta jos față, se va lipi o etichetă unde se vor regăsi numele și prenumele 

elevului, clasa, titlul lucrării, numele și prenumele cadrului didactic îndrumător, școala, localitatea, 

județul. 

 Creațiile literare vor respecta aceleași cerințe de tehnoredactare ca și în cazul referatelor cadrelor 

didactice, menționându-se și numele cadrului didactic îndrumător. 

 Lucrările trimise nu se vor restitui.  

 Nu vor fi admise contestații în evaluarea lucrărilor.  

 Vor fi acordate premiile I, II, III și mențiuni după următoarele criterii de evaluare:  

- respectarea temei propuse; 

- originalitate; 

- creativitate; 

- utilizarea limbajului artistic; 

- exprimarea corectă din punct de vedere gramatical; 

- respectarea regulilor de ortografie și de punctuație; 

- utilizarea corectă a tehnicilor de lucru; 

- încadrarea corectă în spațiu. 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE 

 

 

 Jurizarea va fi realizată de către cadre didactice ale instituției organizatoare în perioada 25.11-08.12. 

2022. 

 Se vor acorda premii și mențiuni pe fiecare secțiune și categorie de vârstă. Diplomele vor fi trimise 

până la data de 30 aprilie 2023. 

 

Lucrǎrile deteriorate (cauze: lipirea între ele din cauza culorii abundente, strivirea, dezlipirea elementelor 

componente etc.) vor fi descalificate. 

 

          Juriul va fi format din cadre didactice de specialitate din școală pentru fiecare specialitate. 

 

 

Secțiunea I –  Creație literară (poezii, compuneri, eseuri) 
 

Indicatori de evaluare 

 

Nr. 

ctr. 
Itemi Punctaj detaliat Punctaj total 

1 Încadrarea în tema concursului Titlul – 1 punct 

Claritatea enunțurilor, adecvarea 

conținutului la cerințe – 1 punct 

2 puncte 

2 Structura compozițională Textul respectă structura 

compozițională a genului și speciei 

literare din care face parte – 1 

punct 

1 punct 

3 Calitatea exprimării Corectitudinea exprimării – 1 

punct 

Ortografia – 1 punct 

Punctuația – 1 punct 

3 puncte 

4 Originalitate și creativitate  Utilizarea limbajului 

artistic/figuri de stil – 2 puncte 

2 puncte 

5 Mesajul transmis Mesajul transmis trezește diverse 

sentimente în sufletul cititorului – 

2 puncte 

2 puncte 

 

 

Secțiunea a II-a –  Creație artistico-plastică (desene) 

 
Indicatori de evaluare 

 

Nr. 

ctr. 
Itemi Punctaj detaliat Punctaj total 

1 Încadrarea în tema concursului Respectarea temei abordate de 

concurs – 2 puncte 

2 puncte 

2 Utilizarea corectă a spațilui plastic Se utilizează corect întreg spațiul 

plastic – 1 punct 

Încadrarea în spațiul plastic a 

elementelor redate (planul 

apropiat/depărtat, respectarea 

proporțiilor) – 1 punct 

2 puncte 
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3 Configurarea creativă și expresivă 

a spațiului plastic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armonia cromatică 

Compoziția plastică este originală 

și sugestivă pentru tematica 

concursului (trasarea punctului, 

liniei drepte, frânte, a combinațiilor 

de linii, redarea de forme spontane 

elaborate prin tehnici diverse 

specific desenului combinate în mod 

original și expresiv –  1 punct 

 

Utilizarea echilibrată a 

culorilor/nuanțelor/tonurilor – 1 

punct 

2 puncte 

4 Originalitate Elementele redate sunt creația 

proprie a participantului – 2 

puncte 

2 puncte 

5 Acuratețea lucrării Lucrarea are un aspect îngrijit – 2 

puncte 

2 puncte 

 

 

 

 

CERTIFICARE 

 

 Simpozionul se va realiza cu editarea volumului Tradiție și spiritualitate în școala românească în 

format electronic cu ISSN structurat pe două părți – Din experiența cadrelor didactice și Din creațiile 

literare ale elevilor. Publicația se va distribui participanților ulterior perioadei desfășurării 

evenimentului, perioada limită fiind 30.04.2023. 

 Fiecare cadru didactic și elev va primi diploma de participare în format electronic. 

 

 

 

OBSERVAȚIE: NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE PENTRU ORICARE DINTRE 

SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI. 
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ANEXA  2 

 

 

FORMULAR  DE ÎNSCRIERE 

 

 

SIMPOZION JUDEȚEAN ,,TRADIȚIE ȘI SPIRUALITATE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ” 

  Ediția  a II-a, 09 decembrie 2022 

din cadrul  

Proiectului Educațional cu Finanțare Extrabugetară 

 ZILELE ȘCOLII – 125 DE ANI DE EXISTENȚĂ 
Ediția a II-a 

ȘCOALA GIMNAZIALǍ „DOMNIŢA MARIA”, BACǍU 

AN ȘCOLAR: 2022- 2023 

 

 

Unitatea de învăţământ:  

Adresa unităţii de învăţământ: loc. ............................, str. ...................................., jud. ............................. 

 

Telefon /Fax /E-mail: 

Numele şi prenumele cadrului didactic participant: 

Specialitatea:                                            

Telefon /E-mail cadru didactic participant (pentru corespondență): 

 

Acceptul pentru publicarea lucrărilor personale/ale elevilor: 

 

DA                               NU   

 

Tabel pentru înscrierea elevilor/preșcolarilor: 

NR. 

CRT. 

NUMELE  ŞI PRENUMELE 

ELEVILOR 

CLASA/ 

GRUPA 

 TITLUL LUCRĂRII 

1.    

2.    

3.    

 

Tabel pentru înscrierea cadrelor didactice: 

NR. 

CRT. 

NUMELE  ŞI PRENUMELE  TITLUL LUCRĂRII 

1.   

2.   

 

Coordonator, 

(numele și prenumele) 
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     ANEXA 3 

                 

                                                                       

 

I. PĂRṬILE: 

1.     Ṣcoala Gimnazială „Domniţa Maria”, cu sediul în loc. Bacău, str. Bicaz, nr.126, cod poştal 600293, tel/ fax: 

0334/408304, reprezentată prin: prof. dr. Dragoș-Ioan Furdu – director, prof. Andrei Ciprian - director adjunct, prof. 

Zaharia Otilia, prof. Sava-Necula Dana, prof. Trofor Alina ṣi  

2.   Şcoala ......................................................................................................................................................, având sediul 

în .............................................................................................., jud. .………………………………………..., reprezentată  

prin prof....................................................................................................................... având funcţia de director şi 

următoarele cadre didactice în calitate de colaboratori: 

…………………………………………………………………………………………………............………...…….......... 

……………………………………………………………………………….………………….............……………..…… 

 

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE: 

Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea în comun a unor activități cuprinse în cadrul 

Simpozionului Județean TRADIȚIE ȘI SPIRUALITATE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ Ediția a II-a, 09 

decembrie 2022. 

 
III. DURATA COLABORĂRII: 

Prezentul protocol se încheie pentru anul școlar 2022 – 2023 și se prelungește, prin acordul părților cu clauze de 

revizuire, după caz. În situația în care ambele părți sunt mulțumite de modul în care se realizează colaborarea, contractul 

se prelungește din oficiu și după încheierea perioadei menționate. 

 

IV. CONTRIBUȚIA PĂRȚIOR LA REALIZAREA COLABORĂRII 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DOMNIȚA MARIA”, BACĂU desemnează ca responsabili pentru realizarea colaborării 

convenite pe: prof. dr. Furdu Dragoș-Ioan – director, prof. Andrei Ciprian - director adjunct, prof. Zaharia 

Otilia, prof. Sava-Necula Dana, prof. Trofor Alina în calitate de coordonatori ai simpozionului,  

Iar Școala .......................................................................................................................................................... 

pe prof. ................................................................................................................... în calitate de colaborator. 

În cadrul parteneriatului ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DOMNIȚA MARIA”, BACĂU se obligă să respecte 

următoarele:  

- Mediatizarea pe rețelele de socializare a regulamentului de organizare a Simpozionului. 

- Asigurarea tuturor condițiilor necesare desfășurării activităților temporale, umane, spațiale. 

- Monitorizarea permanentă a tuturor activităților cuprinse în cadrul proiectului. 

- Diseminarea rezultatelor proiectului. 

Școala ............................................................................................................................................ se obligă să respecte 

următoarele:  

- Colaborarea cu colegii din unitatea școlară de care aparține în vederea selectării grupului țintă. 

- Transmiterea, în timp util a datelor cerute de către coordonatorii principali. 

- Asigurarea tuturor condițiilor necesare derulării activităților organizate la nivelul școlii.  

 

 

ŞCOALA  GIMNAZIALǍ 

„DOMNIŢA MARIA”, LOC. BACǍU 

Strada Bicaz, Nr. 126, Cod Poștal 600293 

Tel/Fax: 0334/408304 

e-mail: scoaladomnitamariabc@yahoo.com 

Nr.: 2043/14.10.2022 

                                                

 

 

 

 

 

 

                    ṢCOALA ……………………………………… 

                    Adresa .………………………………………... 

                    Jud. ……………………………………………. 

                    Tel/Fax: …………….…………………………. 

                    e-mail: …………………………….…………… 

                    Nr…………….…./………………………… 

 

PROTOCOL  DE   

COLABORARE        
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V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

Răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul protocol, cu efect negativ asupra colaborării, revine 

părților, așa cum s-au obligat fiecare din acestea, prin clauzele contractuale, conform legii. 

 

VI. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII 

Următoarele condiții duc la încetarea colaborării: hotărârea comună a colaboratorilor prin acord scris, cazul de forță 

majoră, nerespectarea clauzelor prezentului protocol, situație în care partea lezată poate cere rezilierea unilaterală a 

acestuia. 

 

VII. CONFIDENȚIALITATEA 

PARTENERII, în conformitate cu interesele comune stipulate prin prezentul protocol, califică acest document ca 

informație confidențială și se obligă să nu pună la dispoziție și să nu permită examinarea parțială sau totală a acestuia de 

către terțe persoane, excepție făcând organele ierarhic superioare.  

 

VIII. LITIGII 

Litigiile de orice fel, ce decurg din executarea prezentului acord de parteneriat, se vor soluționa pe cale amiabilă. 

 

Acordul se încheie în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte a prezentului contract și intră în vigoare 

la data semnării lui, fiind valabil pe perioada anului școlar 2022-2023.      
           
                                                                                                                               Colaborator, 

    Școala Gimnazialǎ                                                          Școala   …………….………….……………………….                   

 „Domniţa Maria” Bacău                                                    ……………………………….…………………………                                                                                                                     

          Director,                                                                                                           Director, 

   Prof. dr.  Dragoș-Ioan Furdu 

 


