
  

 

 

,,ŞCOALA DĂ ARIPI SPRE LUMINĂ” ediția a II-a 

Concurs judeţean interdisciplinar şi sesiune de comunicări ştiinţifice 

ediția a II-a 

Tema ,, Prietenia’’ 

 

Înscris în Calendarul activităţilor extraşcolare judeţene 2015-2016 

Nr. 590 din 09.02.2016, semestrul al II-lea, poziţia 81 

Concursului județean ,, Școala dă aripi spre lumină” se desfășoară în ziua de 21 aprilie 

2016 la Școala Gimnazială ,, Matei Basarab” 

Regulament 

 

A. Concurs cu participare directă  ( echipaj 4 membri) : 1 limba română, 1 matematică, 1 

dezvoltare personală / ed. civică, 1 AVAP. 

Înscrierea se va face până în data de 18 aprilie 2016  pe baza fişei de înscriere (anexa 1) . 

Formularul de înscriere (anexa 1) va fi completat și trimis pe adresa de e-mail 

sc_matei_basarab@yahoo.com   sau  adus personal la secretariatul școlii. 

Nu se percepe taxă de participare. 

Concursul se adresează elevilor din clasa pregătitoare și  clasele I-IV   din județ.             

Creațiile plastice vor respecta tema concursului și vor fi realizate în  culori sau carioca, pe hârtie A4, 

iar pe verso, în centru se vor trece: numele și prenumele elevului, clasa, școala, numele și prenumele 

cadrului didactic îndrumător. 

           Fiecare cadru didactic poate participa la concurs cu un echipaj.  

Copiii vor fi așteptați la Școala Gimnazială„ Matei Basarab”, la ora 9:30. Concursul  va începe 

la ora 10 și va dura 1:30 oră pentru CP si clasa I şi 2 ore pentru clasele II- IV. 

         Participanții  la concurs  vor veni în ziua concursului cu hârtie A4, culori, carioca. 

 

B. Sesiune de comunicări ştiinţifice  

Cadrele didactice cu echipaje înscrise în concurs pot participa cu articole la sesiunea se comunicări  .  

Vă rugăm să  redactaţi  documentul în Word, Times New Roman, 12, format A4, spațiere la un  rând, 

cu margini egale 20 mm, cu caractere româneşti, cu diacritice, maxim 3 pagini, fără numerotare. Titlul 

lucrării va fi scris cu Times New Roman 12 Bold, centrat. Autorul şi instituţia vor fi scrise cu două 

rânduri mai jos, dreapta, Times New Roman 12 Bold. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în 

ordine alfabetică, astfel: nume autor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul. 

Lucrările vor fi trimise electronic (prin e-mail) pe adresa sc_matei_basarab@yahoo.com 

Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine exclusiv autorilor.                

Articolele vor fi publicate în revista şcolii on-line, pe site-ul www.scoalamateibasarab.ro 

 

Informații suplimentare: Oprea Daniela  0745217718    e-mail ancuta93@yahoo.com  

       Silveanu Ileana   0741056037          ileana_silveanu@yahoo.com 

        Boşoagă Ana      0742304614          anabosoaga@yahoo.com 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” – PITEŞTI 

Str. Ghe. Ionescu Gion Nr.5, 110310 

Tel/fax: 0248.28.55.17 
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Anexa1 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

pentru Concursul județean interdisciplinar 

,, Școala dă aripi spre lumină” - ediția a II-a 

Tema ,, Prietenia’’ 

                                                         

Unitatea de învățământ: ______________________________________________ 

Adresa:____________________________________________________________ 

Nume și prenume cadru didactic îndrumător:______________________________ 

Clasa:_____________________________________________________________ 

Adresa de mail:____________________________________________________ 

Tel::_______________________ 

Participare sesiune de comunicări :        DA   NU 

Titlul : ............................................................................................. 

Tabel nominal cu elevii participanți la concurs: 

Nume echipaj ..................................... 

Nr. 

crt 

Nume și prenume Școala Secţiunea/ 

disciplina 

Clasa 

     

     

     

     

 

 

 

 



 

Anexa 2 

Școala Gimnazială „Matei Basarab”,Pitești 

Nr. ……….din   …….04.2016 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE 

1. Părțile contractante: 

 
          A) Școala Gimnazială „Matei Basarab”, Pitești, reprezentată prin: director, prof. Dr. Elena ODĂ,  în calitate de 
aplicant, şi prof. înv. primar Daniela Oprea, prof. înv. primar Silveanu Ileana-Consilier educativ, prof. Dobre 
Camelia-Director adjunct, prof. înv. primar Coman Maria, prof. înv. primar Boşoagă Ana, prof. înv. primar 
Mitrache Florina, prof. înv. primar Logel Elena, , prof. înv. primar Stoica Florica, prof. înv. primar Răducanu Laura, 
prof. înv. primar Dumitru Sonica, prof. Nicolae Adriana, prof. înv. primar Deonise Mirela, ec. Grecu Adriana în 

calitate de coordonatori  ai proiectului „Școala dă aripi spre lumină” și 

 B) Școala …………………………………….......................................................................................  

Localitatea.................................................... Județul.............................................................. 

Reprezentată prin director ………………………………..și………………………....în calitate de Partener, 

convin prezentul protocol de colaborare pe bază de parteneriat pentru stabilirea și dezvoltarea relațiilor de 

colaborare în domeniul educației.  

2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener în 

vederea organizării și desfășurării activităților extrașcolare prin concursul județean ,,Școala dă aripi spre 

lumină”  

3. Grup țintă: Școlarii claselor pregătitoare și claselor  I-IV/ cadre didactice 

4. Obligațiile părților: 

A) Aplicantul se obligă:  

- să informeze școlile despre organizarea concursului; 

- să respecte termenele de desfășurare a concursului; 

- să emită și să distribuie diplomele școlarilor premiați; 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții: 

- să respecte regulamentul de desfășurare a concursului; 

- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

5. Durata acordului: 

       Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada semestrului al II-lea, an 

școlar 2015-2016. 

6. Clauze finale ale acordului: 

 Concursul județean interdisciplinar ,,Școala dă aripi spre lumină”  face parte din categoria activităților 

extrașcolare și urmărește stabilirea de relații de colaborare între instituțiile de învățământ din județ. 

   

Aplicant,                                                                                                               Partener, 

Director: Prof. Dr.  Elena ODĂ             Director 

............................................      ........................................................... 

 

Școala....................................................... 

Nr. ...............din   ............... 

 


