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REGULAMENT DE PARTICIPARE 
 la Concursul „Sa reciclam altfel” și  Simpozionul  

„MEDIUL AMBIANT SI DEZVOLTAREA DURABILA” 

Editia a VII-a, 2020 

În cadrul PROIECTULUI  EDUCAŢIONAL   

,,MAI MULT VERDE PENTRU SĂNĂTATEA TA” 

 

Proiectul este  in Calendarul CAER 2020/pozitia nr. 872 /MEN 
ISBN: 978-606-36-1191-9 

 

 
 

1. Perioada de desfasurare: februarie - martie 2020 

 

2. Locul de desfasurare; Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” – Bolintin Vale 

 

3. Sectiuni: 

 

A „Să gândim global şi să acţionăm local” -  abordări interdisciplinare în scopul educaţiei 

pentru dezvolare durabilă 

Eseuri, proiecte, referate, lucrări realizate însoţite de prezentari  (se adresează cadrelor 

didactice si elevilor) 

B Concurs „Sa reciclam altfel” – lucrări practice pe tema reciclarii, care vor fi expuse la 

sediul liceului si jurizate  in cadrul simpozionului (se adresează  elevilor) 

C - proiecte, activităţi extraşcolare şi exemple de bună practică derulate în şcoli (se 

adreseaza cadrelor didactice si elevilor) 

 

4. Conditii generale de participare: 

4.1 Toate materialele prezentate trebuie sa reflecte tema simpozionului, sa fie originale si sa 

aiba elemente de noutate si aplicabilitate practica. 

4.2 La sectiunile simpozionului pot participa elevi si cadre didactice din invatamantul primar, 

gimnazial si liceal, prescolari si educatori din unitatile de invatamant din judetul Giurgiu, dar si 

din alte judete. 

4.3 In cazul in care lucrarile sunt realizate de elevi, acestia pot participa individual sau in 

echipa, obligatoriu coordonati de unul sau doua cadre didactice. 
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4.4 Un cadru didactic sau un elev poate participa la cel mult doua sectiuni, la fiecare sectiune cu 

o singura lucrare. 

4.5 Participarea poate fi directa sau indirecta. 

4.6 Nu se percepe taxa de participare. 

 

      5. Inscrierea: 

5.1 Pentru toate sectiunile simpozionului, lucrarile, insotite de fisele de inscriere, vor fi 

trimise/aduse la sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, in perioadele de 

incriere anuntate pe site-ul liceului (www.liceubolintin.com). Trimiterea se poate face prin 

posta, pe adresa Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, strada Republicii nr. 2B, 

Bolintin Vale, jud. Giurgiu, cod. 085100, sau prin e-mail, la adresa 

simpozionliceulbolintin@yahoo.com. 

5.2 Fisele de inscriere trebuie sa aiba obligatoriu semnatura cadrului didactic participant si 

avizul unitatii scolare de provenienta. 

5.3 Modelele de fise de inscriere pentru cadre didactice si elevi se gasesc atasate in anexele la 

prezentul regulament. 

5.4 Participantii directi care solicita materiale/echipamente suport pentru prezentarea 

lucrarilor, sunt rugati sa specifice acest lucru pe fisele de inscriere. 

5.5  Fiecare lucrare inscrisa va primi numar de inregistrare in registrul simpozionului. 

 

6. Recomandari pentru realizarea lucrarilor: 

 

6.1 Pentru toate sectiunile, obligatoriu, fiecare lucrare va trebui sa contina ca elemente de 

identificare numele autorilor (cadre didactice si elevi) si numele unitatii de invatamant 

participante. 

6.2 Pentru sectiunile A si C, lucrarile vor fi trimise obligatoriu insotite de un rezumat de maxim 

2 pagini, destinat publicarii.  

6.3 Lucrarile scrise vor fi redactate in limba romana, in format document (Word) A4, pe o 

singura fata. Fontul utilizat va fi Times New Roman, pentru text 12, iar pentru titluri 14 

Bold. Alinierea textului va fi „justified”, cu margini egale de 20 mm. Numarul de pagini al 

unei lucrari scrise nu este limitat. 

6.4 Indiferent de forma lucrarii (text, ppt, prezi), timpul alocat unei prezentari este de 5 minute. 

6.5 Pentru sectiunea B, se pot realiza lucrari de tip postere, colaje foto, machete, desene/picturi, 

obiecte decorative, obiecte cu diverse utilitati. 

6.6 Lucrarile prezentate vor fi expuse la sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, iar 

dupa terminarea expozitiei, lucrarile premiate nu vor fi returnate participantilor, ci vor fi 

ramane expuse permanent intr-un spatiu amenajat din liceu.  

6.7 Se poate participa individual sau în echipe de maxim 7 elevi. 

 

7. Jurizare: 

 

http://www.liceubolintin.com/
mailto:simpozionliceulbolintin@yahoo.com
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7.1 Lucrarile prezentate la sectiunea B vor fi jurizate de catre membrii desemnati ai juriului si 

de către vizitatori (separat - lucrări de grup si individuale). 

7.2 Din juriu pot face parte membri ai colectivului de organizare al simpozionului,  

reprezentanti ai cadrelor didactice din Liceul Tehnologic :Dimitrie Bolintineanu”, reprezentanti 

ai comunitatii locale, reprezentanti ai elevilor si parintilor, sponsori. 

7.3 Din juriu nu pot face parte persoane (cadre didactice sau elevi) care s-au inscris in concurs 

cu lucrari, in calitate de autori sau coordonatori. 

7.4 Fiecare membru al juriului va acorda fiecarei lucrari un punctaj de la 0 la 20 pentru fiecare 

criteriu stabilit, si anume: 

  - respectarea temei 

  - creativitate si inovare in utilizarea materialelor reciclabile 

  - originalitate 

  - calitatea executiei 

  - estetica/utilitate 

7.5 Lucrarile care obtin primele 3 cele mai mari punctaje acordate de juriu vor primi diplome 

pentru locurile I, II si III. Se vor acorda și Mențiuni.  

La punctaje egale se acordă aceleași distincții/premii/Mențiuni. 

7.6 Vizitatorii vor acorda voturi. Fiecare vizitator va acorda votul sau unei singure lucrari, iar la 

final lucrarea cu cel mai mare numar de voturi va primi o diploma speciala. 

7.7 In afara de diplomele mentionate, se pot acorda si premii speciale in obiecte, din partea 

organizatorilor si sponsorilor, in limita fondurilor disponibile. 

 

8. Rezultate: 

 

8.1 Produsul final al simpozionului va fi o revista in format electronic care va cuprinde 

rezumatele lucrarilor si imagini din desfasurarea sectiunilor simpozionului. Materialele 

selectate(lucrările cadrelor didactice care îndeplinesc cerințele) vor fi publicate pe un CD cu 

ISBN: 978-606-36-1191-9. 

8.2 Fiecare participant va primi adeverinta de participare cu ISBN si diploma de 

participare/diploma loc I, II, III sau speciala, dupa caz. Diplomele poarta avizul ISJ Giurgiu, 

CCD Giurgiu si Agentiei de Protectie a Mediului Giurgiu. 

 

9. Informatii suplimentare: 

 

Persoane de contact:  

prof. MARIN ROMICA, tel.0733951307, e-mail romicamarin@gmail.com 

Director Prof. ENACHE MIHAELA , tel. 0724342718, e-mail  mihaela_pro@yahoo.com 

Director adjunct Prof. Dionysatos Mădălina, director adjunct, tel 0733767130,                  

dionysatosmadalina@yahoo.com  

 

mailto:romicamarin@gmail.com
mailto:mihaela_pro@yahoo.com
mailto:dionysatosmadalina@yahoo.com
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Simpozionul Interjudețean/Regionl 
„MEDIUL AMBIANT SI DEZVOLTAREA DURABILA” 

Editia a VII-a, 2020 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  - CADRE DIDACTICE 

 

Numele şi prenumele 

cadrului didactic participant 

 

Specializarea  

E-mail personal  

Telefon  

Unitatea şcolară 

de provenienţă 

 

Adresa/Telefon 
 

 

Titlul lucrării 

 

 

 

 

Sectiunea  A                   B                    C 

Participare DIRECTA                                             INDIRECTA 

Mijloace / upport   upport 

necesare pentru prezentarea 

lucrarii 

 

 
Data:…....................... 

Semnatura:…..........................      Avizat director, 
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Simpozionul Interjudețean/Regional 
„MEDIUL AMBIANT SI DEZVOLTAREA DURABILA” 

Editia a VII-a, 2020 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  - ELEVI  

 

Numele şi prenumele 

elevului /elevilor participanţi 

 

Unitatea şcolară 

de provenienţă 
 

Adresa/Telefon 
 

 

Numele si prenumele cadrului 

didactic coordonator 
 

E-mail personal  

Telefon  

Titlul lucrării 

 

 

 

Sectiunea  A                                  C 

Participare DIRECTA                                             INDIRECTA 

Mijloace /materiale suport 

necesare pentru prezentarea 

lucrarii 

 

 
Data:..........................        Avizat director, 

Semnatura cadru didactic coordonator:.............................     
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Simpozionul Interjudețean/Regional 
„MEDIUL AMBIANT SI DEZVOLTAREA DURABILA” 

Editia a VII-a, 2020 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  - CONCURS ELEVI/ECHIPAJE 

 

Numele şi prenumele 

elevului /elevilor participanţi 

 

 

 

 

 

Unitatea şcolară 

de provenienţă 
 

Adresa/Telefon  

Numele si prenumele cadrului 

didactic coordonator 
 

E-mail personal  

Telefon  

Titlul lucrării 
 

 

Sectiunea                     B                     

Grup / Individual  

Participare DIRECTA                                             INDIRECTA 

Mijloace /materiale suport 

necesare pentru prezentarea 

lucrarii 

 

 
Data:..........................        Avizat director, 

Semnatura cadru didactic coordonator:.............................     
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PROGRAM DE DESFĂŞURARE 

10 MARTIE 

LOC DE DESFĂŞURARE 

LICEU TEHNOLOGIC,,DIMITRIE BOLINTINEANU” 
 

 9 - 10 - Primirea participanţilor, invitaţilor şi vizitarea liceului şi a expoziţiei cu 

lucrările practice prezentate in cadrul simpozionului; 

10 – 10,30 - Alocuţiuni: reprezentanţi ai:  

 Conducerea unității școlare 

 ISJ Giurgiu 

 CCD Giurgiu 

  Agenția pentru Mediu Giurgiu 

 Primăria orașului Bolintin 

  Ocolul Silvic Bolintin 

 coordonatorii proiectului 

 alți invitați speciali 

10,30
 
– 13,30 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni; 

13,30 - 14 -  Concluzii; 

Participantii vor primi Mapa cu Diploma  de participare cu avizul ISJ Giurgiu, CCD 

Giurgiu şi Agenţia de protecţie a Mediului Giurgiu şi Adeverinta de participare  

 

Înscrierea se va face pe adresa de e-mail  
simpozionliceulbolintin@yahoo.com 

în perioada 1 FEBRUARIE / 1MARTIE 
Persoane de contact (organizatori) pentru relaţii suplimentare: 

Director Prof. ENACHE MIHAELA , tel.0724342718, e-mail mihaela_pro@yahoo.com 

 Prof. MARIN ROMICA, tel.0733951307, e-mail romicamarin@yahoo.com 

Adresa Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu -Bolintin Vale, str. Republicii, nr. 2 B, jud. Giurgiu, 

cod postal 085100 

Director adjunct Prof. Dionysatos Mădălina, director adjunct, tel 0733767130,                  

dionysatosmadalina@yahoo.com  

mailto:simpozionliceulbolintin@yahoo.com
mailto:mihaela_pro@yahoo.com
mailto:romicamarin@yahoo.com
mailto:dionysatosmadalina@yahoo.com

