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REGULAMENTUL FESTIVALULUI  
 

 

Motto: 

„Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, 

în timp ce descurajarea o înăbuşă adesea, chiar înainte ca ea să se poată 

transforma în floare.“ 

Thomas Carlyle 

 

I. ARGUMENT 

 

În contextul socio-economic actual, în care o mare parte din resurse se epuizează 

într-un ritm alert, creativitatea reprezintă, practic, o resursă inepuizabilă. Amplificarea, 

educarea şi valorificarea creativităţii, încă de pe băncile şcolii, constituie, nu numai o 

necesitate de ordin personal, ci şi o imperioasă nevoie socială, menirea ei fiind să asigure 

rezolvarea problemelor, mai mari sau mai mici, cu care se confruntă lumea contemporană. 

Creativitatea este o formă superioară a activităţii umane, fiind un fenomen extrem de 

complex cu numeroase aspecte, faţade sau dimensiuni. Unii autori definesc creativitatea ca 

fiind aptitudinea sau capacitatea de a produce ceva nou şi de valoare. Pentru alţii 

creativitatea nu este aptitudine sau capacitate, ci proces, prin care se realizează produsul. 

Sunt unii autori pentru care creativitatea este orice rezolvare de probleme noi. Pentru alţii, 

pentru tot mai mulţi, creativitatea implică realizarea unui produs nou şi de valoare pentru 

societate. 

    

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Thomas+Carlyle
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Pentru a pune în valoare capitalul creativ  al elevilor şi al cadrelor didactice din 

învăţământul tehnic preuniversitar, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,  

lansează tuturor şcolilor invitaţia de a participa la Festivalul INOVAFEST, ediţia a IX-a, 

organizat la București, 07aprilie 2017. 

Festivalul oferă tuturor elevilor şi profesorilor ocazia de a-şi testa potenţialul creativ şi 

inovativ, de a interacţiona cu oameni cu aceleaşi pasiuni, şi, totodată, de a învăţa metodic, 

prin exerciţiu constant.  

 

II. VIZIUNE 

 

INOVAFEST reprezintă oportunitatea de potenţare a capitalului de creativitate şi 

inovare a fiecărui elev şi cadru didactic din învăţământul preuniversitar. 

 

III.  MISIUNE 

 

Festivalul Naţional INOVAFEST vizează valorizarea şi promovarea exemplelor de 

bună practică care ilustrează creativitatea şi inovarea în învăţământ ca factor cheie pentru 

dezvoltarea competenţelor personale, profesionale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul 

vieţii. 

 

IV. OBIECTIVELE FESTIVALULUI 

 

 Conştientizarea procesului de creativitate şi inovare. 

 Descoperirea şi mobilizarea talentului creativ. 

 Însuşirea unor metode şi tehnici de dezvoltare a creativităţii. 

 Exinderea spectrului de rezultate/ produse ale învăţării. 

 Promovarea, sub factorii creativităţii şi inovării, a noi modele de performanţă şcolară. 

 Asigurarea oportunităţii de valorizare a produselor elevilor şi cadrelor didactice din  

învăţământul preuniversitar. 

 Promovarea tehnologiilor didactice de succes. 

 Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, 

participante la festival. 

 

V. GRUP ŢINTĂ 

 

Festivalul se adresează elevilor, şi cadrelor didactice din învăţământul  

preuniversitar, părinţilor, agenţilor economici şi altor membri ai comunităţii locale. 
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VI. COORDONATORI/ ORGANIZATORI 

 

Comitet de Onoare: 

 Ecaterina Andronescu - Președinte Senat UPB 

 Mihnea Costoiu – Rector UPB  

 

Coordonatori: 

 Dragoş Ionel Cosma – Inspector General M.E.N.; 

 Ionel Florian Lixandru – Inspector Şcolar General I.S.M.B.; 

 Victor Stelian Fedorca - Inspector Şcolar General Adjunct I.S.M.B.; 

 Mioara Marcu - Inspector Şcolar pentru Învățământul Profesional și Tehnic I.S.M.B. 

 

     Organizatori: 

 Octavian Lucian Popa – Director Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații 

„Gheorghe Airinei” București. 

 Dana Anca Zloteanu – Director Adjunct Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații 

„Gheorghe Airinei” București. 

 Laura Apostol - Director Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Bucureşti 

 Dumitru Zloteanu - Director Liceul Tehnologic „Petru Poni” Bucureşti 

 

 

VII. PARTENERI 

 

 PRIMĂRIA SECTOR 6  

–  Gabriel Mutu - primar  

–  Olivia Margan - Director general comunicare și relații publice 

 UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI  

–  George Darie – Prorector UPB 

           – Claudia Popescu – Președintele Comisiei Naționale de specialitate, domeniul 

electric 

 

VIII. INVITAŢI 

 

Personalităţi cu impact asupra activităţilor specifice festivalului. 

Reprezentanți ai agenților economici, din diverse domenii de activitate. 

Reprezentanți ai Camerei de Industrie și Comerț. 

 

 

 

 



 

                    

    
              

 
CREATIVITATE ŞI INOVARE - FESTIVALUL NAŢIONAL ŞCOLAR – INOVAFEST  

BUCUREȘTI - 2017 
                                               REGULAMENTUL FESTIVALULUI        

4 

IX. PROGRAMUL FESTIVALULUI. 

 

Locul desfășurării festivalului:  

 UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI: hol central, corpul AN  

 

- 06 aprilie 2017 - Activităţi organizatorice: primirea invitaţilor, organizarea 

standurilor  

- 07 aprilie 2017 –Desfășurarea festivalului: 

 ora 1000 – 1030  - Deschiderea oficială  

 ora 1030 - 1100  - Prezentare - Oportunităţi de dezvoltare locală alături de agenţii 

economici     

 ora 1100 – 1400 – Activităţi pe secţiuni  

 ora 1400 – 1430  pauză de cafea 

 ora 1430 – 1600 – Activităţi pe secţiuni  

 ora 1600 -  Feed-back. 

 

X. CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI TERMEN LIMITĂ 

 

1. Condiţii de participare 

 Festivalul este deschis tuturor elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar, studenţilor şi profesorilor universitari din învăţământul universitar. 

Aceştia pot participa individual sau în grup. 

 Vor fi selecţionate numai produse cu caracter de originalitate, noutate şi cu  

aplicabilitate practică. 

 Înscrierea la festival se face on-line pe adresa: inovafest.airinei@gmail.com sau la 

responsabilii de secţiuni, pe baza fişei de înscriere, care trebuie să fie însoţită de o 

descriere a produsului propus şi/sau lucrarea metodico-ştiinţifică, cu specificarea 

secţiunii şi cerinţele pentru prezentare. 

 Tehnoredactarea se va face în format docx. În cazul lucrărilor cu autori elevi, este 

obligatoriu ca acestea să aibă menţionat şi numele profesorului coordonator. 

 Documentul care conţine lucrarea trebuie să fie denumit conform convenţiei: 

numele_prenume_denumirelucrare în format docx (denumirea lucrării va fi 

prescurtată). 

 Descrierea produsului sau lucrarea metodico-ştiinţifică trebuie să aibă următorul 

format: 

- Formatul paginii este A4, cu toate marginile de 2 cm. Tipul de font utilizat va fi 

Arial. 

- Titlul trebuie să fie centrat, cu dimensiunea de 14, scris cu caractere aldine (bold). 

- Numele autorilor şi instituţiile reprezentate trebuie să fie centrate sub titlu şi scrise 

cu dimensiunea 12, bold. Autorii multipli vor fi trecuţi pe linii separate. 

mailto:office@radu-negru.ro
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- Corpul textului trebuie scris sub informaţiile despre autori cu dimensiunea 11, 

spaţiere la o singura linie (single), aliniere stânga-dreapta (justified).  

- În cazul produselor de tip machetă funcţională, descrierea trebuie să fie însoţită 

de imaginea acesteia şi, de asemenea, trebuie specificate dimensiunile machetei 

şi condiţiile de funcţionare. Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. 

 Produsele ce urmează a fi expuse trebuie trimise organizatorilor până cel târziu în 

data de 06.04.2017. 

 Machetele vor fi puse în funcţiune numai de către autori. 

 Produsele care vor fi înscrise sau livrate după termenele limită specificate în 

regulament nu vor mai fi acceptate. 

 Pe baza descrierilor produselor se va realiza Catalogul festivalului, care va fi publicat 

pe un CD cu ISSN. De asemenea, pe CD vor fi publicate şi lucrările metodico-

ştiinţifice din cadrul festivalului. 

 

2. Participanţii vor primi: 

 Programul festivalului; 

 Diplomă de participare; 

 CD cu ISSN pentru participanţii cu lucrări ştiinţifice. 

 

  3. Termen limită 

 31.03.2017 – termen limită de înscriere on-line şi de trimitere a lucrărilor în format 

electronic.  

 

XI. SECŢIUNILE FESTIVALULUI / Persoane de contact  

 

1. Expoziţie de machete funcţionale şi prezentare de produse multimedia 

(reviste şi ziare, filme didactice, pagini web, soft-uri) pe tema festivalului 

realizate de elevi şi cadre didactice. 

2. Concurs de produse ale elevilor cu tema: ”Inovaţie, creativitate, 

competitivitate”  

3. Sesiune de comuncări cu tema: ”Inovaţie, creativitate, competitivitate, 

interdisciplinaritate în activitatea didactică”  

4. Expoziţie de postere şi afişe de promovare a unităţilor de învăţământ 

participante la festival.  
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Responsabili Secțiunea 1 Membri 

prof. Claudia Stan  

 

0722266719 

ionpaul11@yahoo.com 

Nina Oltean  

Simona Toma 

Responsabili Secțiunea 2 Membri 

prof. Andrei Pițigoi  0724914405 

pitigoi4111@yahoo.com 

Alina Coman  

Iulian Beldiman 

 prof. Paul Ion  0722266719 

ionpaul11@yahoo.com 

Responsabili Secțiunea 3 Membri 

Prof. Otilia Georgescu  0745536772 

otilia_georgescu@yahoo.com 

Veronica Sandu  

 

Prof. Lie Mirela  0741044426 

mirelalie@yahoo.com 

Responsabili Secțiunea 4 Membri 

Prof. Florina Mîndrilă  0723440095 

m.florina@yahoo.com 

Castanela Popescu  

Cristyna Poenaru  

Prof. Radu Violeta 0728199784 

v.radu_68@yahoo.com 

 

     XII. DISPOZIŢII FINALE 

 

 Promovarea festivalului se va face pe pagina web a Colegiului Tehnic de Poștă și 

Telecomunicații „Gheorghe Airinei” București.  

Participanţii la festival au obligativitatea de a respecta prezentul regulament. 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, 

informând participanţii în timp util.  

 

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta pe adresa de e-mail: 

inovafest.airinei@gmail.com sau la tel: 0214134645  secretariat sau  

director adj.prof. Zloteanu Dana  - 0744492465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ionpaul11@yahoo.com
mailto:pitigoi4111@yahoo.com
mailto:ionpaul11@yahoo.com
mailto:otilia_georgescu@yahoo.com
mailto:mirelalie@yahoo.com
mailto:office@radu-negru.ro
mailto:office@radu-negru.ro%20sau
mailto:office@radu-negru.ro%20sau
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII „GHEORGHE AIRINEI” 

BUCUREȘTI 

CREATIVITATE ŞI INOVARE  

FESTIVALUL NAŢIONAL ŞCOLAR  

INOVAFEST 2017 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - elevi 

 
Numele elevului:   

   

Prenumele nelevului:   

   

Şcoala:   

   

Localitatea:   

   

Judeţul    

   

Date de contact PROFESOR 

COORDONATOR:  

Nume,  Prenume: 

telefon: 

e-mail:  

adresa de corespondenţă:  

  

   

Secţiunea:   

   

Tipul produsului:   

   

Titlul:   

   

Nume şi prenume profesor 

însoţitor:  

Mijloace necesare expunerii: 

 

 

 

 

 

   

Alte informaţii: 

Date sosirii, cazare masa etc 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII „GHEORGHE AIRINEI” 

BUCUREȘTI 

CREATIVITATE ŞI INOVARE  

FESTIVALUL NAŢIONAL ŞCOLAR  

INOVAFEST 2017 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – cadre didactice 

 
Numele:   

   

Prenumele:   

   

Şcoala:   

   

Localitatea:   

   

Judeţul    

   

Date de contact: 

telefon : 

e-mail:  

adresa de corespondenţă: 

  

   

Secţiunea:   

   

Tipul produsului:   

   

Titlul:   

   

Mijloace necesare expunerii/ 

prezentării: 
 

 da  - ce anume:  

 

 nu 

   

Ziua sosirii,cazare, masă, 

mijloc transport etc 
  

   

Alte informaţii:   
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  Selecţiuni   
 

Festivalul “Inovafest” are printre obiective stimularea şi cultivarea creativităţii elevilor, 

una dintre puţinele resurse rămase inepuizabile în contextul socio-economic actual şi 

totodată sensibilizarea la importanţa creativităţii şi inovării şi formarea competenţelor cheie 

pentru dezvoltarea personală, profesională şi socială. 

În festival se pot înscrie elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar, liceal 

și gimnazial cu produse originale, inovative şi cu aplicabilitate practică, însoţite de un text de 

prezentare. Înscrierile se fac online sau direct la sediul Colegiului Tehnic de Poștă și 

Telecomunicații „Gheorghe Airinei” București, strada Romancierilor, nr.1, cod postal 

061791,sector 6, București. 

Festivalul oferă tuturor elevilor şi profesorilor ocazia de a-şi testa potenţialul creativ şi 

inovativ, de a interacţiona cu oameni cu aceleaşi pasiuni, şi, totodată, de a învăţa metodic, 

prin exerciţiu constant.  

Festivalul contribuie la promovarea unităţilor de învăţământ participante la festival. 

Nume proiect: Festivalul Naţional Şcolar ”INOVAFEST 2017” 

Organizatori: Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

București, ColegiulTehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei” București. 

Condiţii de participare: Festivalul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din 

învăţământul  preuniversitar, universitar, părinţilor, agenţilor economici şi altor 

membri ai comunităţii locale. 

Perioada de înscriere: 03.03.2017 - 31.03.2017 

Perioada de desfăşurare: 06.04.2017 - 07.04.2017 

Festivalul este deschis tuturor elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar. Aceştia pot participa individual sau în grup. 

Pe baza descrierilor produselor se va realiza Catalogul festivalului, care va fi publicat 

pe un CD cu ISSN. De asemenea, pe CD vor fi publicate şi lucrările metodico-ştiinţifice din 

cadrul festivalului. 

Paricipanţii vor primi: 

 Programul festivalului; 

 Diplomă de participare; 

 Diplomă de premiere, pentru participanții la secțiunea Concurs; 

 CD cu ISSN pentru participanţii cu lucrări ştiinţifice. 


