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Motto:  
           ,,Cei vii caută să împărtăşească pe cei morţi cu bucuria ori cu întristarea 
contemporană. E încercarea de preamărire a celor pe veci adormiţi, pentru a face, prin 
asemănarea lor cu noi, lauda sau hula celor de azi. 
Să pomenim pe întemeietori.”                                                                      Vasile  Pârvan   
                               



        Argument:   

 

                                                                                                                                   
 

           Da! Ştefan cel Mare se întoarce în amintirea zilelor de azi… 

 

           La 12 aprilie 2017 se împlinesc 560 de ani de când Ştefan cel Mare, învingând în 
luptă pe Petru Aron, ucigaşul tatălui său Bogdan, a fost aclamat domn al Moldovei.  
          Dintre nenumăratele portrete care au încercat să surprindă personalitatea marelui 
Ştefan, cel realizat de întâiul cronicar al Moldovei, Grigore Ureche, continuă să 
impresioneze încă prin viziunea sa de ansamblu, prin profunzimea aprecierilor şi 
vigoarea stilistică. Fie-ne, de aceea, îngăduit acum, la 560 de ani de la începutul 
domniei lui Ştefan cel Mare, să-i urmăm modelul, dezvoltându-l şi întregindu-l cu ceea 
ce oferă din belşug tezaurul informativ despre inegalabilul conducător al Moldovei 
medievale. 
           Domnia lui Ştefan cel Mare (1457-1504) este precedată de evenimentul cel mare 
din Răsărit: Căderea Constantinopolului în 1453 sub turci. Prin aceasta, centrul 
bisericesc al lumii ortodoxe era pecetluit pentru secole la strâmtoare şi umilinţă. La doi 
ani după suirea sa pe tron, în 1459, se înăbuşea un alt centru bisericesc, Patriarhia 
sârbească de la Peci, sub apăsarea turcească. Adăugând la acestea şi desfiinţarea 
Patriarhatului bulgar de la Târnovo întâmplat mai înainte la 1395, vom avea imaginea 
faptului că ortodoxia, în epoca începerii domniei lui Ştefan cel Mare, era în suferinţă şi 
transformare. Singure Ţările Române, întărite prin înfiinţarea Mitropoliilor mai ales 
din Moldova, oarecum de sine stătătoare, erau puncte de reazim şi întărire 
pentru întreaga ortodoxie. 
            Ţările române deveneau un refugiu al populaţiilor ortodoxe. Aşezate la marginea 
dintre lumea cucerită de turci şi popoarele Europei centrale, ţările române au moştenit 
cultura bizantino-slavă sub manifestările ei. 
            Cronicarii şi oamenii condeiului au scris pagini nemuritoare despre Slăvitul 
Voievod Ştefan. Au scris cu inima şi cu mintea stăpânite de măreţia faptelor 
Voievodului, pe „care nimeni din domni, nici mai înainte, nici după dânsul, l-au ajuns”, 
cum spune cronicarul. Apărarea întregii creştinătăţi şi nu numai a ţării sale în perioada 
de vârf a puterii militare otomane –cuceritoarea capitalei Imperiului Bizantin; biruinţa, 
atât pe câmpul de luptă cât mai ales pe cel al diplomaţiei, luminată de dragostea pentru 
glia şi credinţa străbună; ridicarea multor locaşuri de închinare a căror arhitectură îşi 
atrage o culme a cristalizării şi desăvârşirii; 
         Fiecare naţiune îşi are rădăcinile ei, cultura proprie, aceasta reprezentând 
totalitatea valorilor spirituale ale unei naţiuni, care trebuie transmise generaţiilor 
viitoare. 
          Fără cunoaşterea adevăratei istorii, nu ştii cine eşti cu adevărat. Fără să ştii cine 
eşti cu adevărat, nu ştii nici care îţi sunt posibilităţile reale, şi nu îţi bănuieşti nici 
destinul.           



          Ar trebui să vedem că, într-un anumit fel, vremurile lui Ştefan cel Mare şi Sfânt 
se asemănau cu cele ale Sfântului Împărat Constantin cel Mare, căruia în chip minunat 
i s-a arătat Sfânta Cruce pe cer, înconjurată de cuvintele dumnezeiescului îndemn:  
„Prin acest semn vei învinge!”. Sfânta Cruce a fost totdeauna arma nebiruită a 
voievodului Ştefan. Credinţa şi convingerea lui a fost că nici o sabie nu poate apăra 
fără ajutorul crucii. 
         Marii noştri istorici, analizând şi comparând scrierile şi tradiţiile, cronicile şi 
documentele despre evlaviosul Ştefan Voievod, au remarcat că puţini au fost în istoria 
omenirii cârmuitorii care să fi fost descrişi de contemporanii lor în chip atât de elogios. 
Chiar şi cronicarii ţărilor cu care a purtat războaie nu i-au scăzut valoarea, scoţând în 
relief marile sale virtuţi. Iar pentru poporul nostru, pentru Biserica noastră ortodoxă, el 
este eroul şi sfântul în faţa căruia ne plecăm frunţile şi ne smerim cugetul în rugăciune.  
          Încununarea evlaviosului Domn Ştefan cu denumirea de „purtător de biruinţă” 
însemna recunoaşterea întru totul a sfinţeniei idealului său de luptă pentru apărarea 
credinţei. Nu credem că denumirea pe care i-a dat-o Papa Sixt IV lui Ştefan Voievod de 
Athleta Christi, după biruinţa strălucită de la Vaslui, este prea departe de denumirea 
menţionată în cronica de la Suceava: „Faptele tale, contra necredincioşilor turci, 
duşmanii noştri comuni, ce le-ai îndeplinit până acum cu atâta înţelepciune şi vitejie, au 
adăugat atâta strălucire numelui tău, încât toate gurile te numesc şi toţi într-un glas te 
laudă”. Atunci, prin solii săi veniţi la Suceava, Papa Sixt IV îi înmâna 
binecredinciosului Voievod Ştefan al Moldovei „spada de apărător al creştinătăţii.”  
La acea vreme, după ce ţara şi lumea întreagă a văzut faptele de biruinţă şi de credinţă 
ale Voievodului, umbrite mereu de harul Duhului Sfânt, semnele de preţuire, de laudă, 
de venerare, veneau din toate părţile. Cronicarul polon Jan Duglosz scria despre 
nebiruitul Ştefan Vodă al Moldovei: „O, bărbat demn de admirat, întru nimic inferior 
ducilor eroici, pe care atâta îi admirăm, care cel dintâi dintre principii lumii a repurtat 
în zilele noastre o victorie atât de strălucită în contra turcilor. După părerea mea el este 
cel mai vrednic să i se încredinţeze conducerea şi stăpânirea lumii, şi mai ales funcţiunea 
de comandant şi conducător contra turcilor cusfatul comun, înţelegerea şi hotărârea 
creştinilor.” 
         După victoria de la Vaslui, Mura, mama sultanului, spunea că „Oştile turceşti n-
au mai suferit nicicând o mai mare înfrângere”, iar cronicarul turc Sead-Eddin scria:   
„A fost un groaznic măcel şi puţin a lipsit să nu fie cu toţii tăiaţi în bucăţi. Numai cu 
mare greutate Soliman Paşa şi-a scăpat viaţa cu fuga.” 
        Medicul lui Sigismund al Poloniei scrie despre viteazul Voievod al Moldovei, după 
luptele din Codrii Cosminului: „O! Bărbat glorios şi victorios!… O! Om fericit, căruia 
soarta i-a hărăzit cu multă dărnicie toate darurile!… Tu eşti drept, prevăzător, isteţ, 
biruitor contra tuturor duşmanilor. Nu în zadar eşti socotit printre eroii secolului 
nostru…”. un alt medic, cel care a vegheat asupra sănătăţii Voievodului Ştefan, foarte 
suferind în anii 1502-1503, Mathaeus Murianus, scria de la Suceava că domnitorul 



„este un om foarte înţelept, vrednic de multă laudă, iubit mult de supuşii săi, pentru că 
este îndurător şi drept, veşnic treaz şi darnic”. 
         Gheorghe Şincai contura o efigie luminoasă măritului Ştefan Voievod, în epistolele 
dramatice arătând cum ştia să transforme o înfrângere în victorie.  
        Gheorghe Asachi îl consideră pe ilustrul voievod „un luceafăr nemuritor”. 
        La 27 decembrie 1848, Costache Negri evoca la Paris „nepieritoarea amintire a 
marelui Ştefan, zidul creştinătăţii...”. 
          Din veneraţie adâncă pentru Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu şi alţi tineri de 
nădejde pentru neamul românesc au organizat cu mari strădanii festivităţile de la 
Putna din 1871. La vibrantele apeluri ale studenţilor de la Viena pentru sărbătoarea de 
la Putna, studenţii români de la Paris declarau în răspunsul lor că ei văd în 
personalitatea Voievodului Ştefan cel Mare „o figură supremă”, deoarece în el s-a 
întruchipat „concepţiunea unei singureRomânii”.   
         Organizatorii memorabilei ceremonii de la Putna scriau despre Ştefan Vodă că a 
fost „cel mai mare apărător al românismului în Orient şi al civilizaţiei creştine în secolul 
al XV-lea. El a înfrânt incursiuni barbare, nu numai spre gloria şi fericirea naţiunii 
române, ci şi spre binele Europei întregi”  
Pe frontispiciul arcului de triumf ridicat de ei la intrarea în Mănăstirea Putna strălucea 
inscripţia: „Memoriei lui Ştefan cel Mare, mântuitorul neamului”. 
          Istoricul Dimitrie Onicul de la Bucureşti spunea atunci, la Putna: „Ştefane, 
măreaţă umbră, revarsă lumina ta asupra noastră şi asupra neamului tău întreg şi spre 
faptele iubirii de ţară, ale iubirii de neam, ale iubirii de lege, virtuţi prin care tu 
străluceşti în veacuri”. La puţin timp apoi, se făcea un îndemn care a şi fost urmat, şi 
va fi mereu urmat acum după recunoaşterea deplină a sfinţeniei Voievodului Ştefan: „... 
ar fi de dorit ca tot românul, cel puţin o dată în viaţa sa, să meargă la Mănăstirea 
Putna spre a se închina la mormântul unde zac osemintele acestui mare erou”. 
           Cu acelaşi prilej, episcopul Atanasie al Râmnicului spunea: „Ştefan Vodă este 
sfânt pentru faptele sale cele mari, pentru smerenia, dreptatea şi credinţa sa... A fost un 
părinte îndurător dorind fericirea tuturor, însufleţit de credinţa în Dumnezeu întru 
toate căile sale, vrednic de dragostea şi cinstea tuturor. Deci pentru aceasta l-a numit 
sfânt. El şi-a făcut numele nemuritor şi şi-a asigurat slava cea veşnică... A urmat 
Mântuitorului, Care şi-a dat viaţa răscumpărare pentru lume... De aceea petrece acum 
în locaşurile drepţilor şi, ca unul ce a slujit Mântuitorului, este cinstit de tatăl cel 
ceresc”. 
          Ca un solemn şi pătrunzător legământ suna atunci şi cuvântul lui Spiru Haret: 
„când inimile tuturor românilor bat împreună, însufleţite la amintirea lui Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, să fie legătura care să ne unească pe toţi în acelaşi gând de iubire de ţară 
şi de sacrificiu pentru gloria şi tăria ei”. 
          Lunga şi glorioasa domnie a lui Ştefan cel Mare (1457-1504) a însemnat şi pentru 
arhitectură, ca şi pentru celelalte domenii ale culturii şi artei moldoveneşti, o epocă de 
împlinire, de matură cristalizare. Nu numai arhitectura, ci şi pictura, ca de altfel şi 



artele minore, au cunoscut în epoca lui Ştefan cel Mare o mare dezvoltare, purtând 
pecetea creativităţii originale.     
        Tematica picturii interioare şi exterioare apare în epoca sa. Întreaga creaţie 
artistică a epocii lui Ştefan cel Mare se detaşează prin originalitate. „Armoniile 
cromatice bizantine, rezultate din îmbinarea aurului şi argintului cu culori intense 
asociate sau savant opuse, cedează în faţa tonurilor moldoveneşti ale frunzelor şi 
florilor de la noi, sau apar «scăzute» în gingaşe degradări”.   
          Unitatea de concepţie şi unitatea de stil caracterizează această epocă 
înfloritoare. „Fenomenul artistic care a rodit în Moldova, în a doua jumătate a secolului 
al XV-lea este uimitor prin diversitate şi prin deplina maturitate a fiecăreia dintre 
ramurile sale”. 
        De după movile, din sprâncene de munte ca şi din colbul drumurilor mari de ţară, 
parcă se desprinde figura lui Ştefan în fruntea norodului în tropote de cai. 
             Şi, ori de vine de la Valea Albă, ori de vine de la Podul Înalt, ori de vine de la 
Putna, ori de se repede din Suceava la hotare, ori de trece spre Ardeal, ori de pogoară 
spre Ţara Românească şi spre mare – el domină spaţiul nostru istoric şi este atât de viu 
în peisagiul moldovean, ca nici o altă stihie. 
              Pasul său biruitor, îndrăzneţ şi sigur, s-a imprimat şi îl simţi pe scările 
cetăţilor, pe drumurile târgurilor şi satelor, pe potecile munţilor şi pe lespezile bisericilor. 
              Sub bolţile sfintelor lui ctitorii mănăstireşti şi bisericeşti, a răsunat glasul 
rugăciunilor sale iar din turnurile aceloraşi aşezăminte s-a auzit, de atâtea ori, 
chemarea lui la oaste, la luptă pentru patrie şi lege. Ecoul lor se aude şi acum. 
              Dragostea de ţară, de glia strămoşească, destoinicia războinică şi iscusinţa 
politică nu i-au fost egalate decât de evlavia pe care i-o mărturisesc nenumăratele sale 
ctitorii religioase. 
               Îmbinând virtuţile patriotice pe care le-a dovedit în gradul cel mai înalt, cu o 
rară vrednicie creştină, Ştefan cel Mare s-a jertfit deopotrivă pentru ţară şi pentru 
credinţă. 
               Cu înflăcărată dragoste de moşie şi cu nezdruncinată încredere în ajutorul şi 
oblăduirea cerească, el a înfrânt potrivnicii şi coloşii pe care numai oştile îngereşti le-ar 
fi putut învinge. 
              La răscruce de veacuri şi de mari vrăjmăşii, lovit de nenumărate şi cumplite 
suferinţe personale prin pierderea atâtor copii şi a două soţii şi în bătaia valurilor 
mişcate de avalanşa musulmană, ce se prăvălise de la 1430 – 1453 peste sud-estul 
Europei, Ştefan a stat drept în toate furtunile, nu şi-a pierdut niciodată nădejdea în 
ajutorul lui Dumnezeu şi a făcut să cadă cu sunet toate potrivniciile care ne ameninţau 
pământul strămoşesc şi credinţa creştină. 
             Pentru măreţia faptelor sale de apărător al patriei şi al credinţei, poporul român 
de pretutindeni i-a durat în conştiinţa lui un altar, un monument mai trainic decât 
toate pietrele şi metalele. Prin acest monument nepieritor, închegat din virtuţile 



străbunului Ştefan, el a fost ridicat în cinstire deasupra multor chipuri de cuvioşi 
părinţi şi aşezat în rândurile sfinţilor apărători şi ocrotitori ai dreptei credinţe. 
             În zorii zilei de 2 iulie 1504, albit de ani şi slăbit de chinurile unor vechi dureri, 
se stingea în falnica cetate a Sucevei, măritul Domn Ştefan cel Mare. Clopotele 
bisericilor vesteau, tânguitor, până la marginile Moldovei, că „binecinstitorul şi de 
Hristos iubitorul” voievod care aşezase ţara „pe stâlpii puternici ai biruinţelor sale” îşi 
plecase fruntea încoronată de slavă şi cinste înaintea Ziditorului a toată făptura. 
              Sfătuit cu bună credinţă de sfetnicii săi şi înconjurat cu dragoste deîntreaga 
ţară, Ştefan, încă din fragedă tinereţe, s-a arătat, în scaunul domnesc, pentru vremea 
aceea, cârmuitor stăpânit de duhul dreptelor cumpăneli. El a statornicit în Moldova 
rânduielii bune pentru întreg poporul său; ţara a slujit-o cu înţelepciune şi vrednicie. În 
bătăliile pentru apărarea moşiei a dovedit destoinicie şi îndrăzneală; în legăturile cu 
vecinii a fost iscusit; plin de omenie, s-a purtat ca un părinte şi frate faţă de toţi cei 
apăsaţi de silnicii şi împresuraţi de primejdii; judeca cu asprime dar întotdeauna după 
dreptate pe făcătorii de rele şi pe vrăşmaşii ţării. 
           Marele voievod n-a cruţat nimic pentru înfăptuirea unităţii poporului şi 
neatârnarea ţării; a apărat cu vitejie pilduitoare hotarele Moldovei, purtând războaie 
aproape în fiecare an; a sprijinit dezvoltarea culturii moldoveneşti, în diferitele ei forme 
de manifestare, ridicând-o la o înălţime pe care n-o cunoscuse până atunci. Înfăptuirile 
înscrise de Măria Sa Vodă Ştefan în cei aproape cincizeci de ani de domnie au rămas 
adânc înfăptuite în istoria ţării noastre şi în conştiinţ a fiecărui fiu al poporului nostru. 
          Poporul a dat marelui Ştefan numele de „sfânt”, „nu pentru suflet, că este în 
mâna lui Dumnezeu, că el încă au fost om cu păcate, ci pentru lucrurile sale cele 
vitejeşti, carele nimene din domnii, nice mai înainte, nice după aceia, nu l-au agiuns”, 
cum zice cronicarul. 
         Străbătând veacurile, chipul voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt străluceşte în 
şirul marilor ctitori de ţară şi neam şi se înscrie în istoria universală, ca una dintre cele 
mai remarcabile personalităţi din vremea în care a trăit. 
        A dispărut omul, a apus soarele, însă razele lui încălzesc şi vor încălzi neîncetat 
simţământul de dragoste şi de mândrie al poporului din mijlocul căruia s-a ridicat, al 
ţării pentru independenţa şi înălţarea căreia s-a străduit şi a înfăptuit ca nimeni altul 
dintre voievozii ei, al Bisericii căreia i-a fost fiu binecredincios şi sprijin de mare preţ şi 
care mai este încă datoare marelui ei ocrotitor, cu nimbul sfinţeniei. 
        
 

         Fie ca glasul clopotelor Putnei să răsune pururi ca o chemare la viaţă nouă, în 
libertate, dreptate şi bună stare pentru toţi. 
         Fie ca nestinsa candelă de la mormântul marelui Ştefan să păstreze mereu aprins 
focul dragostei de ţară, de bună înţelegere cu toţi vecinii noştri şi de vieţuire în pace cu 
toate popoarele lumii. 
 



 

 

Scop: 

 

 

 
               Prin activităţile propuse dorim să promovăm istoria naţională – călăuză a 
vieţii, să evidenţiem aspectele comune ce vizează transmiterea valorilor culturale, cu 
scopul de a întreţine spiritul cultural şi istoric românesc, să împărtăşim din experienţa 
didactică, să consolidăm comunitatea profesorilor din ţara noastră.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective specifice : 

 

 

 
 

        - Dezvoltarea competenţelor didacticii moderne; 
        - Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de comunicare interumană; 
        - Promovarea creativităţii şi originalităţii în activităţile extraşcolare pentru 
cadrele didactice participante; 
         - Cultivarea sentimentelor de admiraţie şi recunoştinţă faţă de eroii neamului care 
şi-au jertfit viaţa pentru apărarea pământului, a religiei, a tradiţiilor şi obiceiurilor 
străbune; 
         -Promovarea artei ca mijloc de păstrare a adevăratelor valori arhitecturale 
autohtone, a esteticului acestora ; 
         -Valorificarea resurselor educaţiei non-formale şi informale în vederea dezvoltării 
competenţelor de informare, comunicare, relaţionare a participanţilor. 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII : 

 
 

DATA: 12. 04. 2017 ,  24-28. 04. 2017 

 

 

 

 
 

12.04.2017 
 

INTERVALUL ORAR: 14,00 – 19,30  

 

LOCATIA:  Şcoala Gimnazială Nr.1 Balş, Str.Cireşului, nr .26, Jud. Olt, Cod 235100                    

                                  
 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR:  

 
 

 14.00 -14.30 - Primirea invitaţilor 

 14,30 -15,00 – Vernisaj expoziţie  de graficǎ şi pictură Paul Tudor-Balş  
 15,00 -15,30 - Alocuţiuni :  

                          - reprezentanţi ai I.S.J. Olt şi ai C.C.D. Olt  

                          - reprezentaţi Muzeului Judeţean Olt, Bibliotecii Judeţene Olt 

                          - reprezentaţi ai autorităţilor locale şi ai ONG- urilor partenere 

 15,30-16,00 – Prezentarea unui film documentar ,,Ştefan –Sfântul de pe tronul Moldovei ”  

 16,00-17,30 - Desfăşurarea sesiunii de comunicări ştiinţifice 

 17,30-18,30 – Pauza de cafea 

 18,30- 19,30 – Conferirea diplomelor participanţilor. Închiderea lucrărilor : Întrebǎri şi 

discuţii conduse de Asociaţia,,Salvaţi Identitatea Satului” şi ,,Renaştem Împreună” . 

 

 

 

 

 
                        

 24-28. 04. 2017 
 

LOCATIA: ,,Bucovina - Putna ”  - Excursie  

 
 

 

 

 

 

 



 

Grup ţintă: 

 

            Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, 
asociaţii nonguvernamentale, instituţii de cultură . 

 

Coordonatori proiect: 

 
 director, profesor învăţământ primar Ariciu Mihaela Ionela 

 profesor învăţământ primar Bogeanu Dorinel 

 profesor drd. Călugăru Iulian Viorel 

 profesor învăţământ primar Bădănoiu Marian Ovidiu 

 profesor învăţământ primar Giurcă Amina 

 profesor Dolha George 

 profesor Armega Irina 

 profesor învăţământ primar Nicolae Mariana 

 profesor învăţământ primar Pîrva Nicoleta Camelia 

 profesor învăţământ primar Nicolae Marta Mariana 

 profesor învăţământ primar Nicolae Mugurel Alexandru  

 

 

 
 

Parteneri: 

 
 Casa Corpului Didactic Olt 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

 Muzeul Judeţean Olt  

 Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu” Slatina, Olt 

 Primăria Oraşului Balş 

 Mănăstirea Putna, Suceava 

 Asociaţia „Salvaţi Identitatea Satului”  

 Asociaţia „Renaştem Împreună” 

 Asociaţia „Dacia Edenică” 

 
 

Data desfăşurării:  12. 04. 2017 ;  24-28. 04. 2017   

 
 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Balş, Olt  

 

 

 



 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 
 

Secţiuni: 

 

Secţiunea I – Prezentări PowerPoint ale unor parteneriate, proiecte şi 

activităţi pe tema simpozionului desfăşurate cu elevii; 

Secţiunea a II-a  – Referate pe tema simpozionului. 

Conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes 

ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate: comunicări în 

care abordarea teoretică se va  îmbina cu exemple concrete de realizare a 

educaţiei formale şi nonformale, exemple de bună practică, proiecte de lecţii, 

proiecte educaţionale, prezentare de idei de rezolvare a problemelor actuale 

de istorie naţională. 

Un autor poate participa cu o singură lucrare. O  lucrare  nu  poate  

avea  mai  mult  de  doi  autori. 
 

Înscrierea participanţilor: 

 

 prin e-mail la adresa noidacii@yahoo.ro se vor trimite  

lucrările înscrise (prezentate după indicaţiile de mai jos) fişele de înscriere 

completate, acordul de parteneriat scanat, mandatul poştal scanat în fişiere 

separate; 

 subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei  

(persoanelor) care a (au) scris materialul, la fel se vor denumi şi fişierele 

trimise la care se va adaugă felul acestuia. (Exemplu: 

nume_prenume_referat; nume_prenume_mandat nume_prenume_fişă; 

nume_prenume_acord); 

 

 
 

Participarea: directă sau indirectă  

 

 Participanţii a căror prezentare necesită materiale-suport  

(retroproiector, flip-chart, videoproiector, etc.) sunt rugaţi să precizeze acest 

lucru în fişa de înscriere. 

 

 

 
 

mailto:noidacii@yahoo.ro


Taxa de participare:  

 

- Taxa de participare la simpozion – 20 lei. 

- 15 lei pentru fiecare autor în parte, care doreşte publicarea 

articolului în cartea / CD-ul simpozionului.  

 

 se va depune direct la secretariatul unităţii şcolare organizatoare  
sau se va trimite prin mandat poştal pe adresa: ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 1 BALŞ, STR. CIREŞULUI, NR. 26, ORAŞ BALŞ, COD 235 100,  

JUDEŢUL OLT  (la detalii plată se va menţiona „Pentru profesor Giurcă 

Amina–  taxă simpozion”) 
 

Data limită de trimitere a lucrărilor: 07 aprilie 2017 
 

Cerinţe de  realizare a lucrărilor: 
Secţiunea  I 

Lucrările vor fi redactate în Microsoft Office PowerPoint (maxim 30 

slide-uri, primul slide va conţine datele de prezentare, iar ultimul 

bibliografia); 

 

Secţiunea a II-a 

Lucrările vor fi redactate în Microsoft Office Word  (minimum 3 

pagini - fără  imagini, maximum 5 pagini - cu  imagini); 

Setări de pagină:  
 format A4, margini de 2 cm;   

 titlul lucrării se va scrie folosind Times New Roman, 14 pt, 

bold, centrat; 

 numele autorului şi funcţia didactică: dreapta, Times New 

Roman, 12 pt, sub titlul lucrării, la un un rând;  

Nu folosiţi prescurtări! 

 afilierea instituţională a autorilor: dreapta, Times New Roman, 

12 pt, sub numele autorului (instituţie, localitate, judeţ);  

Nu folosiţi prescurtări! 

 textul lucrării se va scrie la două rânduri sub afilierea 

instituţională folosind Times New Roman, 12 pt, distanţă 

rânduri 1,5, justified, cu diacritice; 

 bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării, în ordinea 

alfabetică a autorilor; 

 responsabilitatea asupra conţinutului revine 

autorului/autorilor lucrărilor publicate. 



 
 

Respectarea condiţiilor de redactare este obligatorie! 

Nerespectarea acesteia atrage după sine neincluderea materialului în 

cartea simpozionului. 

 

 

Participanţii vor primi diplomă de participare, contractul de 

parteneriat semnat şi ştampilat de aplicant, iar cartea / CD-ul 

simpozionului prin poştă. În  fişa de înscriere autorul va specifica 

adresa la care va fi expediată diploma. 

Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru adresele de expediere 

completate greşit pe formularul de înscriere. 

 

Evaluarea şi certificarea activităţii: 
 reflecţii individuale, exprimare de opinie în cadrul grupului; 

 realizarea unui afiş, a unor pliante, a unei mape ce va cuprinde 

lucrările cadrelor didactice participante, a unei cărţi cu ISSN; 

 informaţii despre simpozion vor apărea în presa locală; 

 pentru toţi profesorii participanţi la simpozion se vor acorda: 

 diplome de participare; 

 adeverinţe de participare; 

 cartea / CD-ul simpozionului publicată cu ISSN. 

Fiecare cadru didactic participant la acest simpozion va intra în 

posesia diplomelor până la data de 31 august 2017 (în cazul celor a căror 

participare este indirectă). 
 

Persoana de contact:  

 
 profesor Giurcă Amina 

 telefon 0773. 709 433 

 

 profesor drd. Cǎlugǎru Iulian Viorel  

 telefon 0788. 034 667 

 

e-mail: noidacii@yahoo.ro  
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DECLARAŢIE* 

 

 

 

 

 

NUMELE ............................................ PRENUMELE ........................................................ 

 

ADRESA 

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

 

TELEFON 

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

 

UNITATEA ŞCOLARĂ 

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

 

LOCALITATEA .......................................................JUDEŢUL........................................ 

 

FUNCŢIA DIDACTICĂ 

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

 

TITLUL LUCRĂRII 

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

 

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

 

 

 

 

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ LUCRAREA  CU CARE VOI 

PARTICIPA LA LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI ESTE ORIGINALĂ, NU A MAI 

FOST PUBLICATĂ ÎN ALTĂ PARTE, IAR ÎN REALIZAREA  EI A FOST 

UTILIZATĂ DOAR BIBLIOGRAFIA MENŢIONATĂ ÎN  LUCRARE/ 

PREZENTARE. 

 

 

 

 

DATA ..................................                                                        SEMNĂTURA, 

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

 

 

 

 



 
CASA CORPULUI DIDACTIC OLT  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT                                                                              

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALŞ  

ASOCIAŢIA ,, SALVAŢI  IDENTITATEA  SATULUI” 

  

                
             

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

1. NUMELE  ŞI   PRENUMELE CADRULUI  DIDACTIC:............................................... 

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

2. SPECIALITATEA :  ........................................................................................................... 

3. ADRESA DE CORESPONDENŢĂ  (UNDE  SE  VA  TRIMITE  DIPLOMA): 

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

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

4.TELEFON FIX/MOBIL:  ................................................................................................... 

5. E-MAIL: ....................................................................................................................... ...... 

6. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ................................................................................... 

7. ADRESA  ŞCOLII :  ……………………………………………………………………... 

LOCALITATEA:.................................JUDEŢUL:............................. COD POŞTAL:....................... 

8.  SECŢIUNEA:  ................................................................................................................... 

9. PARTICIPARE:  DIRECTĂ                                  INDIRECTĂ 

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

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

10. TITLUL LUCRĂRII: ................................................................................ ....................... 

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

11.NUMĂRUL DE AUTORI   AI  LUCRĂRII:.................................................................... 

 

Data______________                      Semnătura ____________________ 

 
 



 

 


