
Regulament de participare al concursului “Pe urmele lui Orbán Balázs” 

Avizat, 

Inspector educativ I.S.J./I.S.M.B   6395 / 05.11.2018. 

 

1.   Concurs de creaţie artistico- plastică şi de afişe 

Concursul de creaţie artistico- plastică se adresează elevilor clasei pregătitoare şi  I. şi 
presupune realizarea unui desen intitulat CETĂŢI ȘI LEGENDE în format  A4, utilizând 
orice tehnică (acuarelă, creion, etc). Se acceptă maxim 2 desene pentru un profesor 
coordonator. 

    Concursul de creaţie artistico- plastică se adresează elevilor clasei a II-a şi a III-a şi 
presupune realizarea unui desen intitulat CETĂŢI ȘI LEGENDE în format  A4, utilizând 
orice tehnică (acuarelă, creion, colaj, etc ) Se acceptă maxim 2 afişe pentru un profesor 
coordonator.   

     Toate lucrările vor avea în partea dreaptă jos o etichetă albă pe care vor fi scrise : titlul, 
numele elevului, clasa, școala și cadru didactic coordonator. Participarea la concurs 
presupune și implică cunoașterea și acordul deplin cu normele prezentului regulament. 

Nu se acceptă desene cu conținut antisocial, rasist, discriminatoriu, cu elemente defăimătoare. 

Lucrările realizate nu se returnează participanţilor. Nu se percep taxe de participare.  

Se vor acorda diplome în format electronic pentru locurile I, II, III şi menţiuni. 

Desenele, însoţite obligatoriu de fişa de înscriere, acordul  de parteneriat, semnat şi ştampilat, 
vor fi depuse sau vor fi expediate pe adresa: Şcoala Gimnazială „Orbán Balázs”, 
Str.Independenţei, nr. 35, cod. 535600, Odorheiu Secuiesc, Judeţul Harghita, până la data 
de  30. octombrie 2019.  (data poştei), cu menţiunea „Concursul de creaţie artistico- plastică 
şi de afişe”.  

 

2. Concurs de prezentări ppt 

Concursul se adresează elevilor claselor a IV-a şi presupune realizarea unei prezentări power-
point (de maxim 6 slide-uri), care să conţină imagini semnificative şi un text scurt despre 
CETĂŢI ȘI LEGENDE. Se acceptă maxim 2 prezentări pentru un profesor coordonator. Nu 
se percep taxe de participare.  

Prezentările, însoţite obligatoriu de fişa de înscriere,  vor fi expediate pe adresa: 
obodorhei@gmail.com până la  data de 30. octombrie 2019.  , cu subiectul „Concursul de 
prezentări ppt”. Fişierul va fi salvat cu numele : NUME_CLASA_JUDEŢ.  

Se vor acorda diplome în format electronic pentru locurile I, II, III şi menţiuni. 



 Pe adresa obodorhei@gmail.com vor fi trimise electronic, până la data de  30. octombrie 
2019.: fişa de înscriere și  acordul de parteneriat, semnat şi ştampilat. 

 

3. Jurizare 

Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate  în  data de   10. noiembrie 2019. 

Ierarhia premianţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.  

Numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concurs pe secţiune.  

Nu se admit contestaţii. 

Observaţii:  

Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor care vor 
deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate. 

La jurizarea lucrărilor se va ţine seama de următoarele aspecte: 

• elemente de originalitate;  

• calitatea mesajului literar-artistic;  

• corectitudinea gramaticală;  

• aspectul general;  

• respectarea tematicii concursului; 

• calitatea desenului/ prezentării powerpoint 

 

Secţiunea lucrărilor ştiinţifice 

Se adresează cadrelor didactice şi presupune realizarea unei lucrări ştiinţifice despre CETĂŢI 
ȘI LEGENDE LOCALE. Aceste lucrări vor fi redactate cu număr ISBN. 

- se va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând cu margini egale de 20 mm (text 
aliniat ,,justified”), Times New Roman 12 Bold conţinând semnele diacritice;  

- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;  
- la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia ( Times New Roman 12);  
- la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12);  
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării 
- lucrarea va avea maxim 2 pagini ;  
- lucrările vor fi trimise DOAR pe e-mail : obodorhei@gmail.com până la data de  30. 
octombrie 2019.   



FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ÎN PROIECTUL EDUCAŢIONAL NAŢIONAL 

“Pe urmele lui Orbán Balázs” 

 

SECTIUNEA LA CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA :  

[   ] Concurs de creaţie artistico- plastică 

[   ] Concurs de prezentări ppt 

Numele şi prenumele elevului: 

 

1. ......................................................................... 
 

2. ………………………………………………. 

 

Şcoala :          Clasa:  

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

Localitatea :         Judeţul : 

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

Numele şi prenumele profesorului îndrumător: 

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

Adresa de e-mail a profesorului: 

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

Telefon fix/mobil: 

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

Afişele expediate pentru concurs nu vor fi returnate.  

Organizatorii pot folosi aceste afişe pentru alte publicaţii, expoziţii şi evenimente de 
promovare. În cazul reproducerii totale a afişului se va menţiona de fiecare dată numele 
autorilor. 


