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Condiţii de participare 

La secţiunile simpozionului participă cadre didactice din toată ţara din învăţământul primar, 

gimnazial şi liceal. Un autor participă cu o singură lucrare.  

Taxa de participare la simpozion este de 15 lei. Taxa se achită în  Contul  

RO31BTRL02901201B76443XX  ( Banca Transilvania) prof. Manuela Stroie, Balş Olt. 

La secţiunile concursului se vor înscrie doar elevii îndrumaţi de cadrele didactice participante 

la simpozion. (Nu se vor lua în considerare lucrările elevilor ai căror îndrumători nu s-au înscris la 

simpozion). Un cadru didactic poate înscrie în concurs maximum 3 elevi.  

Lucrările cadrelor didactice înscrise la simpozion şi creaţiile elevilor înscrişi în concurs vor fi 

trimise în câte un exemplar A4 şi în format electronic, ca fişier ataşat, pe adresa de e-mail:  

simpozionbals@yahoo.com şi pe adresa  GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL C-ŢII 

MAŞINI BALŞ, str. N. Bălcescu nr.213 BALŞ, JUD.OLT COD 235100     

  Persoane de contact    

prof.  Manuela Stroie  tel 0723141502 , e-mail  msmanstr@gmail.com 
                        ŞCOALA CU CLASELE  I-VIII NR.1 BALŞ 

 

prof.  Khrista  Bulacu   tel  0726328096 , e-mail   khristastef@yahoo.com 
                           GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL C-ŢII MAŞINI BALŞ 

               
Fiecare cadru didactic participant la simpozion şi îndrumător pentru elevii înscrişi în concurs 

va trimite prin poştă, pe adresa Şcolii un plic, format A4, autoadresat, în valoare de 5 lei, pentru 

expedierea diplomelor prin poştă.  
Participanţii la simpozion vor completa fişa de înscriere atât cu datele de identificare ale cadrului 

didactic participant, cât şi cu datele de identificare ale elevilor concurenţi. 

Creaţiile plastice ale elevilor trebuie să conţină pe verso datele de identificare conform fişei de 

înscriere.  

La expedierea lucrărilor prin poştă,respectiv e-mail, vă rugăm să faceţi dovada achitării taxei 

de participare şi / sau a taxei pentru publicarea lucrării.  
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SECŢIUNILE   SIMPOZIONULUI 

 

1. COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICE :   
 

                             Tradiţii şi obiceiuri la români 
2. CONCURS  NAŢIONAL :        
 

   Mituri, tradiţii, obiceiuri, meşteşuguri la români 
a) Creaţie plastică:  

 Desen, Pictură (Învăţământul primar, gimnazial şi liceal); 

b) Creaţie literară:  

 Poezie (Învăţământul primar, gimnazial şi liceal); 

 Proză  (Învăţământul primar, gimnazial şi liceal); 

                        c) Prezentare Power Point (Învăţământul gimnazial şi liceal) 
 

3. EXPOZIŢIE  NAŢIONALĂ: 
 

Obiceiurile românilor în pictură şi desen 
Creaţie plastică:  

 Desen, Pictură (Învăţământul primar, gimnazial şi liceal) 

 

Termene 
Titlul şi secţiunea la care participă..............…30.04.2010 

Lucrarea finală.......................……….......….. 30.04.2010 

Achitarea taxei...........………………………. 30.04.2010 

Anunţarea programului simpozionului........... 10.05.2010 

Desfăşurarea simpozionului ………………... 21. 05.2010 

Desfăşurarea concursului …………………..  30. 04. – 10.05. 2010 

Realizarea expoziţiei foto ………………….. 21. 05. 2010 

 

Condiţii de redactare 
Lucrările ştiinţifice şi lucrările literare trebuie să respecte următoarele condiţii de redactare: 1-

3 pagini, format A4, tehnoredactare Word, format 12 Times New Roman, la 1,5 rânduri, cu margini 

egale de 20 mm, sus, jos, stânga, dreapta. Pentru lucrările ştiinţifice, numele autorului şi numele 

unităţii de învăţământ se va înscrie la două rânduri de titlul lucrării, cu font normal 14 Times New 

Roman Bold. Pentru creaţiile literare ale elevilor, la două rânduri de titlul lucrării, se va înscrie 

numele autorului, numele unităţii de învăţământ, clasa din care face parte şi numele cadrului 

didactic îndrumător, cu font normal 14 Times New Roman Bold. Lucrările vor fi tehnoredactate, în 

mod obligatoriu, cu diacritice.  

Comitetul ştiinţific verifică toate lucrările şi îşi rezervă dreptul de a respinge acele lucrări care 

nu îndeplinesc condiţiile impuse de organizatori.  

La trimiterea lucrărilor vă rugăm să anunţaţi: 

 modul de participare la simpozion: direct sau indirect, 

 modul de expunere a lucrărilor, pentru participanţii care vor fi prezenţi la simpozion;  

 dacă se doreşte publicarea lucrării participante la simpozion.  

   Pentru includerea lucrărilor simpozionului într-un volum cu ISBN / ISSN se percepe o taxă 

suplimentară de 15 lei.  

 

             Vă  aşteptăm!                                                                                                        

Comitetul de organizare 


