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Nr. 1700 /21. 10.2022                    Nr. 10846/21.10.2022 

Aprobat, 

                                                                   Inspector Școlar General, 

                                                                               Prof. Luciana ANTOCI 

   

                                                                                             Avizat, 

                                                         Inspector pentru activități educative extrașcolare,                                                                                    

Prof.  dr. Maria Andreea NECULAU 

 

 

REGULAMENT 

Concurs  internaţional de  educaţie ecologică şi protecţia mediului 

„IA ŞI green bag, creează şi responsabilizează pentru eco-ul naturii! 

 Ediţia a XII-a 

 Etapa județeană 22-29 aprilie 2023 

 Etapa  internațională:12-15 iulie 2023, Iaşi – ROMÂNIA 

 

Tema acestei ediții:  

                                             Educația ecologică – pilon al educației europene- 

#Green Education! 

 

Argument:  

Rolul educației privind schimbările climatice 

Cuvinte cheie: educație, sustenabilitate, dezvoltare durabilă, atenuarea  schimbărilor climatice, 

conștientizare, adaptare, reziliență,responsabilizare, implicare, reducerea consumerismului, economie 

circulară, gestionarea deșeurilor, reducerea impactului, alerta timpurie, echilibrul mediului, dreptatea 

socială și dezvoltarea economică “. 

 "Educația privind Schimbările Climatice" (ESC) este o strategie amplă, de educație populară, care se 

adresează membrilor societății din toate grupurile și categoriile sociale. Programele ESC urmăresc ca toți 

cetățenii să își însușească cunoștințele necesare pentru înțelegerea fenomenelor legate de climă, să își 

formeze aptitudinile care îi abilitează să contribuie practic și concret la lupta pentru climă și să își dezvolte 

atitudinile care îi motivează să se implice activ în această "luptă". Rolul educației este să conștientizeze și să 

capaciteze membrii societății, în vederea tranziției spre o societate cu emisii reduse de carbon și rezilientă, 

față de efectele schimbărilor climatice. Acțiunea pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și 

pentru construcția unei societăți mai durabile depinde esențial de sensibilizarea și educația copiilor, tinerilor 

şi adulților de toate vârstele.  

”Dezvoltarea durabilă reprezintă unul dintre conceptele care au cunoscut cea mai largă răspândire în 

ultimele decenii. Ea s-a impus ca noua paradigmă capabilă să ofere soluții conceptuale și practice la ieșirea 
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din tripla criză economică, socială și ecologică care afectează lumea acestui început de secol. Definiția cea 

mai larg răspândită a dezvoltării durabile se desprinde din Raportul Brundtland, numit şi “Viitorul nostru 

comun” (1987): “o dezvoltare care permite generației actuale să îşi satisfacă nevoile sale, fără a compromite 

capacitatea generațiilor viitoare să își satisfacă propriile lor nevoi.  

Echilibrul mediului, dreptatea socială și dezvoltarea economică sunt cele trei valori esențiale care se 

regăsesc în obiectivele tuturor activităților de învățare desfășurate în cadrul educației pentru dezvoltare 

durabilă, EDD”(Ghid privind obiectivele de dezvoltare durabilă). 

”IA ȘI green bag, creează și responsabilizează pentru eco-ul naturii!” este concursul de educație 

ecologică și protecția mediului, inițiat și organizat anual de Palatul Copiilor Iași, cunoscut în comunitatea 

educațională  din 2009;  ediția din anul acesta se va desfășura în două etape (județeană și internațională);  în 

funcție de contextul epidemiei de COVID-19, echipajele care nu vor putea participa în direct, vom 

organiza proiectul în format hibrid, cu participare indirectă/online.  

 

Etapa I -  județeană se va derula în perioada 22-29 aprilie 2023, se va organiza de Palatul Copiilor  din 

fiecăre județ  și din municipiul  \ București.  

Etapa a II-a – internațională  va avea loc în intervalul 12-15 iulie 2023, la Palatul Copiilor Iași și  în 

Complexul Palas Mall din Iași și va  fi organizată  de către Palatul Copiilor Iași în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Iași, Ministerul Educației, Ministerul Mediului, parteneri  media, ONG-uri, 

Fundația Terra Mileniul III, Reper 21,  unități deconcentrate (Agenția de Protecția Mediului Iași, Garda de 

Mediu, S.C. Salubris S.A., ECOarena, GHIPOCONCEPT, ECOTIC București)   cu tradiție în  organizarea 

evenimentului nostru.   

GRUP ŢINTĂ 

Este reprezentat de elevi din învăţământul formal şi nonformal, de stat, privat sau special, din ţară și 

străinătate  cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani (nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal), care  iubesc 

natura și conștientizează importanța protejării acesteia, în contextul problematicii aduse de schimbărilor 

climatice. 

 

A. SECȚIUNI ÎN CONCURS PENTRU ELEVI:  

a) sacoșe  din materiale reciclate înscripționate cu mesaj eco și insigne cu simboluri eco 

b) bijuterii din materiale reciclate; decorațiuni 

c) proiecte de mediu;  

      c1- postere tematice.  

d) parada costumelor  din materiale reciclabile pentru elevi; 

e) parada costumelor pentru animale de companie. 

 

B. ACTIVITĂȚI ADRESATE CADRELOR DIDACTICE – Scopul îl constituie realizarea unei Colecții 

de bune practici eco din publicațiile, referatele, proiectele susținute în Simpozionul cu tema:  

”Educația ecologică – pilon al educației europene-  #Green Education!”.  
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Lucrările însoţite de fişa de înscriere, vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail: 

nonformalactual@gmail.com  şi vor fi editate în Revista electronică cu ISSN, nr. 12 a proiectului. Lucrarea 

va fi o sinteză  de 2-3 pagini cu respectarea următoarelor aspecte: 

-Format WORD, extensie doc. sau docx.  

-Foaie de lucru A4, orientare PORTRAIT  

-2-3 pagini 

-Caractere româneşti OBLIGATORIU 

-Times New Roman – corp de literă 12 

-Spaţiere la 1,15 

-Margini egale de 2 cm 

-Titlul: corp de literă 14, Bold, centrat, majuscule 

-Funcţia (prof./ prof. înv. primar/ prof. înv. preşcolar/ înv./ educ.), prenumele şi numele autorului, 

specialitatea, şcoala – denumirea completă a şcolii, localitatea, judeţul – aliniat la dreapta, corp de literă 12, 

Bold, italic; la un rând de titlu 

-Bibliografia la sfârşit: nume, prenume autor; titlul cărţii – italic, fără ghilimele; editura, localitatea, anul 

apariţiei. 

-Documentul va fi salvat în Word 97-2003. 

Vă rugăm să nu paginaţi lucrarea, să nu introduceţi note de subsol. 

-Lucrarea va fi trimisă pe adresa nonformalactual@gmail.com,  împreună cu fişa de înscriere completată, 

două documente distincte, denumite astfel: numele şi prenumele autorului.doc (docx); numele şi prenumele 

autorului_fisa.doc (docx). Fişa se completează o singură dată  de către profesor pentru articolul cu care 

participă,  după modelul de mai jos: 

Nr. crt.  Prenumele şi numele cadrului 

didactic 

Denumirea  

completă a unităţii 

şcolare (inclusiv 

localitatea şi judeţul) 

Titlul articolului Număr telefon 

cadru didactic şi 

e-mail cadru 

didactic 

Disciplina 

predată 

1. Ionescu Ion Palatul Copiilor  Iași, 

jud. Iași 

„Bune practici 

eco” 

................. Chimie 

 

Regulament secțiuni  adresate elevilor 

Condiții de organizare  

Etapa I - faza județeană, 22-29 aprilie 2023, la Palatul Copiilor din fiecare județ și municipiul 

București.  

 În situația în care  etapa nu se organizează la nivelul fiecărui județ în parte, organizatorii  vor 

primi  lucrările  spre jurizare și înscrierile la sediul Palatului Copiilor Iași, și pe e-mail-ul 

nonformalactual@gmail.com,  dar și pe link-urile transmise la finalul prezentului regulament, pe 

secțiuni. 

 

IA ŞI green bag pentru ECOoo-ul naturii!” Expoziţie-concurs pe două subsecţiuni, confecţionarea din 

materiale reciclate de: 

a) Sacoşe din materiale reciclate înscripționate cu mesaj eco și insigne”  

b) Bijuterii şi decoraţiuni -"Bijuteria verde- acolo unde etica se întâlnește cu estetica" 

mailto:nonformalactual@gmail.com
mailto:nonformalactual@gmail.com
mailto:nonformalactual@gmail.com
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În vederea realizării  în fizic  a expoziției cu lucrări tematice, participanții din județul Iași/ vor  trimite   

la sediul Palatului Copiilor Iași, până la data de 24.04.2023, lucrările  elevilor cu respectarea cerințelor 

menționate mai jos:  

- se vor trimite maxim trei sacoşe şi/sau obiecte confecţionate din materiale textile precum: in, iută, 

bumbac, împletituri din sfoară, piele, hârtie sau materiale metalice filabile şi/sau laminate, ori sintetice 

retransformate (poliester, polietilenă derivaţi vinilici, poliuretan, etc), prezentând mesaje ecologice. Se 

doreşte conștientizarea, dar și dezvoltarea laturii creative,  îmbinând utilul cu plăcutul. Insignele trebuie să 

simbolizeze un logo reprezentativ temei concursului. Se va premia cel mai adecvat logo cu tema concursului. 

De asemenea, pot fi incluse în  concurs  sub egida: "Bijuteria verde- acolo unde etica se întâlnește cu 

estetica", articole de podoabă confecționate de elevi prin transformarea materialelor ecologice sau 

reciclabile. 

Selectarea şi evaluarea obiectelor din materiale reciclate realizate de elevi vor avea în vedere: 

-respectarea tematicii concursului, -corectitudinea tehnicii de lucru, -armonizarea culorilor, -prezentare 

artistică,  -originalitatea.  

 

c) Concurs de proiecte de mediu “Arta energiei- Trăieşte verde şi foloseşte galben!”  

Titlul face referire la educaţia ecologică prin artă, la consumul de biocombustibil obţinut din rapiţă, 

energie care deja este distribuită la pompele de alimentare a vehiculelor în statele cu o economie durabilă 

avansată.  

Proiectele participante la concurs, posterele științifice, de asemenea, vor respecta tematica ediției, 

putând aborda obiectivele strategiei Uniunii Europene de  adaptare și reziliență mai ușoară la schimbările 

climatice și prin metode de reducere/economisire a energiei în familia, școala/oraşul viitorului; se recomandă 

participarea cu exemple de bune practici în reducerea consumului de energie şi materii prime naturale din 

toate domeniile: arta alimentaţiei sănătoase, activităţi sportive pentru  o dezvoltare durabilă a societății, dar 

armonioasă a tinerilor, freeganism,  acţiuni  de voluntariat prin care are  loc  igienizarea sau amenajarea şi 

întreţinerea unui punct verde acasă, în grădina şcolii, în parcul din apropierea şcolii. De asemenea,  pot fi 

prezentate activităţi şi atitudini pozitive de responsabilizare a tinerilor în tematica  proiectului precum: tema 

energiilor neconvenţionale,  a energiilor care concură la echilibrul organismului  pentru dezvoltare 

armonioasă, poluarea dată de artificii,  între mirific şi toxic, calcularea amprentei de CO2,  colaj climatic,  etc. 

 

La secţiunea c) se va participa indirect/online,  trimiţând proiectul în format word (maxim 10 pagini) sau 

power point pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de organizatorii din Palatul Copiilor din fiecare 

județ/municipiul București sau, se va trimite direct la coordonatorii proiectului din Palatul Copiilor Iași, pe 

adresa nonformalactual@gmail.com, (în cazul în care nu se organizează la nivel de județ etapa județeană. 

Dacă dimensiunea materialului  este mai mare se va realiza  expedierea mapei de concurs pe wetransfer, pe 

aceeași adresă de e-mail  dar si cu inscrierea pe link-ul adresat secțiunii respective.  

Prezentarea Power point  nu va depăși  10-12 minute. 

 Criterii în evaluare a lucrărilor  constând în proiect dar și a posterului, dacă  se dorește: 

respectarea tematicii secţiunii concursului; mesaj ecologic/ştiinţific și de actualitate;  originalitate - 

inovativitate, creativitate a soluțiilor  aplicate în proiect; impactul soluțiilor aplicate în mediu;  

mailto:nonformalactual@gmail.com
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sustenabilitatea soluţiilor aplicate; rezultate practice obținute, tehnici folosite; numărul și calitatea unor 

parteneri implicați; nota artistică a prezentării.  

d) Parada elevilor în costume din materiale reutilizate: „Eco- design”  

 Concurenţii vor prezenta costumaţii realizate din materiale reutilizabile care vor fi etalate   de  fiecare 

concurent/echipaj. Cadrele didactice care nu confirmă în fișa de înscriere participarea directă cu elevi la 

acestă secţiune, vor participa indirect trimițând lucrările fotografiate și înregistrarea video a defilării pe 

podium cu costumația realizată, pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de organizatorii din fiecare județ, la 

nivel de I.Ș.J./municipiu București; (dacă dimensiunea este mai mare se va realiza  transferul pe wetransfer, 

pe aceeași adresă de e-mail). 

În situația participăriii online, concurenții vor primi de la organizatori link-ul de conectare pe  zoom, cu 10 

zile înainte de data limită  de înscriere (19 aprilie 2023) și vor putea participa și prezenta materialul de 

concurs online. Fiecare cadru didactic va putea participa  la această secțiune cu două lucrări realizate de 

elevii  înscriși în concurs. 

e) Expoziție cu hăinuțe pentru căței sau alte animale de companie: "Eco fashion animals- Cel mai 

elegant prieten"   

La secțiunea e se promovează ținutele din materiale refolosibile ale animalelor de companie, 

apreciind ingeniozitatea, creativitatea  și complexitatea tehnologiilor aplicate.  

Participanții  în direct la această secțiune a cadrelor didactice din municipiul/județul Iași sunt invitaţi în 

concurs cu animalul de companie îmbrăcat în hăinuța confecționată  din materiale reciclabile, în cadrul unei 

parade ce se va desfășura pe platoul din curtea Palatului Copiilor Iași, în situația în care condițiile  

organizatorice ce au în vederea anumite avize de la DSV pentru acest tip de competiție permit realizarea 

acestui  lucru. Acest aspect va fi comunica de organizatori. În caz conrar se vor realiza participări indirecte.  

 

Condiții generale  de participare la  etapa I, județeană- Informații generale 

  Dacă etapa  județeană nu se  organizează la Palatul Copiilor din fiecare județ și  din Municipiul București,  

participanții sunt invitați să trimită lucrările în fizic  pentru etapa județeană, in vederea evaluării, la Palatul 

Copiilor Iași,   până la data de 24 aprilie 2023.  

 În urma jurizării lucrărilor, echipajele  calificate pe locul I  la secțiunile și subsecțiunile concursului pe nivel 

de vârstă, vor  primi  invitația  din partea organizatorilor  de a participa la etapa finală, internațională, din 

perioada 12-15 iulie 2023.  

Fiecare lucrare va fi  însoţită de documentaţia completă a acesteia (motivaţia alegerii temei, utilitatea, 

modalitate de  realizare/detalii tehnice aplicate în realizarea  lucrării,  modalităţi de utilizare, posibilităţi de 

dezvoltare).  

Lucrările vor fi etichetate , eticheta fiind prinsă cu o agrafă, în colţul din dreapta jos,  cu următoarele 

date: Titlul lucrării/Numele şi prenumele elevului/ Clasa/Şcoala/Localitatea/Judeţul/Numele cadrului 

didactic îndrumător. 

   Condiții pentru etapa județeană în  județul  Iași  

Participarea în direct la faza județeană  a concurenților  și cadrelor didactice din județul Iași se va realiza 

prin trimiterea  în prealabil a lucrărilor elevilor înainte de data de 24 aprilie 2023, la sediul central al 

Palatului Copiilor Iași din localitatea  Iași,  bulevardul Carol I, nr. 2, cod poștal 700505, Iași, județul Iași, cu 

mențiunea Pentru Concursul internațional ”IA ȘI green bag!”- etapa județeană.  
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 Pentru a realiza fizic  expoziția tematică a concursului pentru etapa județeană,  lucrările de la secțiunile  a,b, 

d,e vor fi expuse  în expoziția tematică de la P.C. Iași în perioada premergătoare etapei  finale a concursului. 

Alături de acestea  vor fi trimise  către P. C. Iași: Acordul de parteneriat interinstituțional, semnat și 

ștampilat  în două exemplare (dacă se dorește stabilirea parteneriatului între cele două instituții), Fișa de 

înscriere  a elevilor și Acordul de protecția datelor, semnate de cadrul didactic coordonator, ultimul  semnat 

de cadru didactic/părinte/tutore, după modelul dat de organizator.  De asemenea,  acestea  vor fi trimise si 

pe adresa de e-mail  nonformalactual@gmail.com, însoțite de materialului cadrelor didactice  pentru 

secțiunea  adresată acestora (B).  

 

Pentru a realiza fizic  expoziția tematică a concursului pentru etapa județeană, lucrările  concurenților și din 

celelalte județe  care  nu au fost jurizate la palatele copiilor din fiecare județ, alături de documentele precizate 

mai sus vor trebui să ajungă  la sediul unității noastre în timp util, data limită fiind de  24 aprilie 2023.           

 

2023 - Inscrieri la secțiunile concursului ”IA ȘI green bag!”, etapa județeană 

A. a) Înscriere Secțiunea Sacoșe și insigne din materiale reciclabile: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Aa2E-dmovIEvRTk8mYN-

V_tsTqBtnmPqPEsOwYlFsDQ/edit?usp=sharing 

A. b) Înscriere Secțiunea bijuterii și decorațiuni : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fjc3J4iimA8HWUZQsyffd2UhD1neNZOAg1aI00xzbeg/edit

?usp=sharing 

      A. c) Înscriere Secțiunea Proiecte de mediu elevi : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kPERtglW0SJO0qb5O2aHAAmU84U-

bo2TrvlYGVQsdDI/edit?usp=sharing 

A. d) Înscriere Secțiunea Parada costumelor din materiale reciclabile pentru elevi : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vxb_4g7guayl_2xmtc-

CErYFkezk_JndRAQwMpOllG4/edit?usp=sharing 

A. e) Înscriere Secțiunea Parada costumelor pentru animale de companie : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MwWLJp2zsWMLlMN7VIRj3T496ykueimmnbjIZ0w8UD

Q/edit?usp=sharing 

B. Înscriere Secțiunea Publicații cadre didactice : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuKOrvj7nRhFPpYsH9z_2TDr8bGItc5XxRpPJNo3VoM/edit?usp=

sharing 

 

mailto:nonformalactual@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Aa2E-dmovIEvRTk8mYN-V_tsTqBtnmPqPEsOwYlFsDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Aa2E-dmovIEvRTk8mYN-V_tsTqBtnmPqPEsOwYlFsDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fjc3J4iimA8HWUZQsyffd2UhD1neNZOAg1aI00xzbeg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fjc3J4iimA8HWUZQsyffd2UhD1neNZOAg1aI00xzbeg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kPERtglW0SJO0qb5O2aHAAmU84U-bo2TrvlYGVQsdDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kPERtglW0SJO0qb5O2aHAAmU84U-bo2TrvlYGVQsdDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vxb_4g7guayl_2xmtc-CErYFkezk_JndRAQwMpOllG4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vxb_4g7guayl_2xmtc-CErYFkezk_JndRAQwMpOllG4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MwWLJp2zsWMLlMN7VIRj3T496ykueimmnbjIZ0w8UDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MwWLJp2zsWMLlMN7VIRj3T496ykueimmnbjIZ0w8UDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuKOrvj7nRhFPpYsH9z_2TDr8bGItc5XxRpPJNo3VoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuKOrvj7nRhFPpYsH9z_2TDr8bGItc5XxRpPJNo3VoM/edit?usp=sharing
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  Etapa finală/ internațională 

     Etapa a II-a – internațională se va desfășura  în perioada  12-15 iulie 2023, la Palatul Copiilor Iași și 

Complexul Palas Mall din Iași.  

Comisia de organizare este alcătuită din: inspector pentru activități educative extrașcolare din 

Inspectoratul Școlar Județean Iași, directorul, directorul adjunct, consilier educativ și profesori ai  Palatului 

Copiilor Iași, pe bază de decizie  aprobată de Inspectorul Școlar  General al județului Iași.  

Echipajele premiate cu locul I  la secțiunile din concurs,  (dovada fiind procesul verbal  al comisiei de 

jurizare, avizat de I.Ș.J. din județul respectiv/minicipiul București), de nivel preșcolar, primar, gimnazial și 

liceal,  la etapa județeană  din fiecare județ și municipiul București, vor trimite  lucrările pentru etapa 

internațională prin poștă, până la data limită de 07. 07. 2023, pe adresa: Palatul Copiilor Iași, bulevardul 

Carol I, nr. 2, cod poștal 700505, Iași, județul Iași, cu mențiunea Pentru Concursul internațional ”IA ȘI 

green bag!”- etapa  internațională. Alături de acestea   se vor asigura că au trimis: acordul de parteneriat 

interinstituțional în două exemplare, fișa de participare a profesorilor/elevilor semnată de cadrul 

didactic și conducerea unității, acordul de principiu de protecția datelor și dovada  clasării pe locul I  la 

nivelul gimnazial, liceal al etapei județene, respectiv copia  procesului verbal  încheiat în urma evaluării 

lucrărilor la    etapa județeană a concursului internațional,  pentru județul din care fac parte elevii participanți 

(semnat de I.Ș.J. din care face parte instituția participantă). Materialele menționate mai sus vor fi trimise  și 

pe e-mail-ul nonformalactual@gmail.com, cu mențiunea ca Fișa de înscriere   să fie completată electronic 

în format word (nu scanată, nu imagine, nu format pdf). Lucrările nu se returnează, ele vor fi păstrate ca bun 

al concursului internațional, cf. legislației în vigoare. 

Comisia de organizare, în urma analizei respectării condițiilor de participare solicitate, va 

confirma participarea la  concurs.  

Lucrările vor fi  expediate  în prealabil pentru realizarea expoziției tematice, până la data de 07 iulie 

2023, data poștei și un plic autoadresat şi timbrat adecvat.  Adresa de expediere va fi: Palatul Copiilor Iaşi, 

bld. Carol I, nr. 2, cod postal 700505, localitatea Iaşi, jud. Iaşi, cu menţiunea: Pentru concursul de educaţie 

ecologică: "IA ȘI green bag!"  

Participare directă  va avea loc la Palatul Copiilor Iași. Participanții la această etapă vor primi prin 

poșta electronică confirmare din partea organizatorilor, invitația, regulamentul și programul activităților 

propuse pentru a II-a etapă.   

  La această etapă vor participa echipaje alcătuite din doi elevi calificați la etapa precedentă și un profesor 

coordonator. La adresa de e-mail: nonformalactual@gmail.com se va trimite referatul/proiectul  elevilor 

concurenţi şi/sau a cadrului didactic pentru publicare în volumul/revista  nr. 12 cu ISSN. 

Lucrările concurenților, dar și ale cadrelor didactice vor putea fi înscrise în concurs numai în intervalul 

calendaristic precizat în invitație. Orice lucrare înscrisă după termenul limită nu va fi considerată ca 

participantă la competiție. Modificări ale acestui  acestui Regulament pot fi aduse cu acordul comisiei de 

organizare, bine justificate de contextual organizatoric, al securității participanților, sau alt context, ori al 

atingerii finalității implementării proiectului.  La acest concurs nu se admit contestaţii. Rezultatele vor fi 

afişate şi postate pe site-ul instituției, la rubrica destinată concursului.  

Drepturi de autor 

Pentru lucrările prezentate în concurs, dreptul de autor revine atât profesorilor coordonatori, cât şi 

elevilor din echipajele îndrumate. Palatul Copiilor Iași, ca instituţie organizatoare, îşi rezervă dreptul de a 

selecta fragmente din lucrări, în vederea promovării activităţii pe site-ul concursului. 

mailto:nonformalactual@gmail.com
mailto:nonformalactual@gmail.com
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Reproducerea  integrală sau parţială a unor lucrări ştiinţifice, precum şi valorificarea unor fişiere audio-video 

compilate şi a oricăror informaţii sau imagini protejate prin Legea copyright-ului vor respecta parametrii 

indicaţi în Legea dreptului de autor. 

Eventualele încălcări ale acestei legi atrag excluderea din concurs a lucrărilor.  

Nu se admit în concurs lucrări premiate deja în cadrul unor competiţii desfăşurate anterior. Eventuala 

nerespectare a acestui articol atrage după sine eliminarea din concurs. 

Toate lucrările elevilor vor fi redactate respectându-se normele ortografice în vigoare şi normele de 

tehnoredactare  în limba română și în limba engleză, pentru participarea la etapa internațională: scrierea se 

va realiza  respectând elemente de scriere menționate la secțiunea B - cadre didactice.  În fișierele doc, în 

subtitlu  se vor menționa: numele și prenumele elevului_clasa_școala_ numele cadrului didactic coordonator.  

 În situaţia nerespectării acestei prevederi, lucrările vor fi depunctate. 

Evaluare/jurizare 

Premiile I de la fiecare secțiune a etapei județene se califică automat la etapa internațională a concursului. 

Comisia de evaluare este alcătuită pe secțiuni de concurs din  specialiști din rândul instituțiilor partenere din 

mediul universitar,  mediul economic, ONG-uri, asociații, dar și din  cadre didactice din mediul 

preuniversitar,  comisie aprobată prin decizie de către  conducerea Inspectoratului Școlar Județean Iași. 

Președinte al    fiecărei secțiuni din concurs  va fi un cadru universitar  din consorțiul academic partener: 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie din Iași, 

Facultatea de Biologie din Iași. Membrii comisiei de evaluare nu pot avea elevi în concurs la secțiunea la 

care sunt evaluatori. În evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: corectitudinea 

elementelor ştiinţifice, originalitatea lucrărilor, corectitudinea tehnologiilor aplicate, calitatea lucrării, 

acurateţea, transdisciplinaritatea, creativitatea. Numărul total de premii  acordate, I, II, III și mențiuni nu va 

depăși 30 % din numărul total al  echipajelor participante,  pe fiecare categorie de concurs (OM nr. 

3035/10.01.2012, pag. 18).  

Nu se admit contestații!  

Posibilitatea de înscriere la etapa internațională se va face  în urma confirmării modului de participare, 

accesând  link-ul/link-urile  ce vor fi puse la dispoziție de coorodonatorii proiectului la momentul  acelei 

etape.                                                                   

Coordonatori proiect:Prof. dr.  Gabriela ANDREI, initiator proiect, tel. 0724.073.365, e-mail: 

nonformalactual@gmail.com  

Prof. Adrian Gelu DOBRANICI 

 

Director, Prof. Adrian Gelu DOBRANICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liis.ro/~infochim/#collapsesase
https://www.liis.ro/~infochim/#collapsetrei
https://www.liis.ro/~infochim/#collapsetrei
https://www.liis.ro/~infochim/#collapsetrei
https://www.liis.ro/~infochim/#collapsetrei
https://www.liis.ro/~infochim/#collapsetrei
https://www.liis.ro/~infochim/#collapsetrei
https://www.liis.ro/~infochim/#collapsetrei
mailto:nonformalactual@gmail.com
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Concursul  internaţional de  educaţie ecologică şi protecţia mediului 

„IA ŞI green bag, creează şi responsabilizează pentru eco-ul naturii! 

Ediţia a XII-a, 12-15 iulie 2023, Iaşi – ROMÂNIA 

înscris în C.A.E.N. 2023, cu finanțare M.E. poziția 82 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  CADRU DIDACTIC/ELEVI 

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE  CADRULUI  DIDACTIC: ……………………………................................... 

Unitatea de învăţământ: ……………………………………………................................................................      

Localitatea .............................................................., judeţul ............................................................................. 

      Adresa de corespondenţă unde doresc să primesc materialele de la activităţile proiectului: 

      Localitatea................................................,   str..................................................., bl........, ap........., et. 

..............,  cod poştal: ......................., telefon...................., email: ................................................................. . 

Titlul lucrării  cadrului didactic  care participă la simpozion inclus în revista electronică cu ISSN : 

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

Participare directă / indirectă 

Materiale necesare pentru prezentare: ........................................................................................................... 

 

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII PARTICIPANŢI LA CONCURS 

Nr.  

crt 

Numele şi prenumele  

elevului 

Titlul  

lucrării 

Secţiunea  Clasa 

     

     

     

     

     

     

 

              Prin semnarea acestei fişe de înscriere, imi manifest acordul cu regulamentul  acestui concurs.   

 

             Data______________                                            Semnătura __________ 

 

Coordonator,  

 

 

 

 

  Director,  

 Prof. Adrian Gelu Dobranici 

 

Elevi: 
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Palatul Copiilor Iaşi                                               Unitatea Şcolară ……………………….. 

Localitatea Iaşi, judeţul Iaşi                                   Localitatea …………………..., jud. …… 

Bulevardul Carol I, nr. 2                                        Strada. …………………………, Nr. …… 

Tel.–/fax: 0232-410802                                         Tel. / fax:  ……………………………….... 

Nr. ........ din    ...............                                        Nr. …… .. ., din ….....……........................... 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

în cadrul proiectului concurs internaţional de educaţie ecologică: 

"IA ŞI green bag, creează şi responsabilizează pentru eco-ul naturii!" 

înscris în C.A.E.N. cu finanțare M.E., poziția 82 

Ediţia a XII-a,  etapa județeană: 22-29 aprilie 2023;  etapa internațională: 12-15 iulie 2023, Iaşi- ROMÂNIA 

 

Art. 1. Prezentul Acord de Parteneriat se încheie astăzi, ……………………………………., între: 

Aplicant: Palatul Copiilor Iaşi, bulevardul Carol I, nr. 2, Iaşi, jud. Iaşi, reprezentat prin director, 

prof. Adrian Gelu Dobranici, prof. dr.  ing. Gabriela Andrei-director adjunct şi coordonatorii proiectului: 

prof. dr.  ing. Gabriela Andrei și prof. Adrian Gelu Dobranici și 

Partener: ……………………………………………………………. reprezentată prin director, prof. 

……………………………. şi ………………………………………………………………………… . 

Art. 2. Scopul acordului  

- Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, 

asigurând un climat favorabil de colaborare. 

- Colaborarea din prezent şi viitor dintre unităţile şcolare şi extraşcolare în formarea copiilor 

- Conservarea  valorilor culturale, a resurselor de orice natură ştiind că orice copil are dreptul la 

cultură, educaţie, la o creştere şi dezvoltare armonioasă.  

Art. 3. Durata acordului: de la data semnării, respectiv până la 31 decembrie 2023. 

Art. 4. Obligaţiile părţilor  

 În acest sens, Palatul Copiilor Iaşi va monitoriza derularea  în bune condiţii a activităţilor, va asigura 

jurizarea tuturor secţiunilor concursului, prin intermediul unor specialişti în domeniul tematicii concursului, 

va face cunoscute rezultatele competiţiilor din concurs. 

 Unitatea Şcolară participantă respectiv,  ……………………………………………………………………., 

va mediatiza activităţile proiectului "IA ŞI green bag, creează şi responsabilizează pentru eco-ul 

naturii!", în vederea participării la activitățile proiectului. 

Art. 5. Încetarea acordului  

Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil  până la derularea şi 

diseminarea tuturor activităţilor concursului din perioada  12 iulie -31  decembrie 2023. 

APLICANT 

Palatul Copiilor Iaşi 

Director, 

Prof. Adrian Gelu DOBRANICI 

PARTENER 

………………………………………………… 

Director,  

 ……………………………….………………… 
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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI COMUNICAREA 

ELECTRONICĂ 

 

 

Numele si prenumele profesorului coordonator …………………..………………………… 

Unitatea școlară de proveniență a elevului …………………..……………………………… 

 

 

Declar prin prezenta că  elevul/a participant/ă și părinți acestuia/eia sunt de acord cu utilizarea și 

prelucrarea datelor lor cu caracter personal și a imaginilor video, de către Palatului Copiilor Iași, în cadrul 

Concursului Internațional de educație ecologică și protecția mediului ”IA ȘI green bag, creează și 

responsabilizează pentru eco-ul naturii!,  ediția a XII-a,  din perioada 22-29 aprilie 2023 (etapa 

județeană) și 12-15 iulie 2023, Iași-România, în scopul promovării și popularizării pe site-ul oficial al 

instituției și în media în care apar membrii instituției, invitații, materiale realizate  cu prilejul concursului. 

 

  

Data,  

 

         Profesor coordonator,  

 

 

 

 

 

 

 


