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REGULAMENTUL CONCURSULUI REGALA FERDINAND 
 ediția aV-a 

 
TITLUL PROIECTULUI: ReGala Ferdinand, ediția a V-a 
TEMATICA CONCURSULUI: Centenar. România 100. 
PARTENERI: ALUMNI 
DURATA: octombrie –noiembrie 2018 
SCOP: Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la anul Centenarului în România și 
educarea acestora în spiritul dezvoltării unui comportament integru în societate și a respectului față 
de valorile naționale. 
OBIECTIVE SPECIFICE:  
Obiectiv specific 1 : Conștientizarea tinerilor cu privire la importanța valorilor naționale la 100 de ani 
de la făurirea României Mari. 
Obiectiv specific 2: Organizarea, implementarea și premierea unui concurs cu două secțiuni: elevi și 
elevi-profesori 
Obiectiv specific 3: Atragerea și implicarea tinerilor și profesorilor în concursul organizat în cadrul 
proiectului, ce are menirea de a stimula latura creativă și individuală și de a transmite prin lucrările 
realizate un mesaj clar față de România la centenar 
Obiectiv specific 4: Promovarea și mediatizarea rezultatelor și proiectelor de la Colegiul Național  
"Ferdinand I"  
BENEFICIARI DIRECȚI: Elevii și profesorii colegiului, implicați în desfășurarea concursului  
BENEFICIARI INDIRECȚI: Familiile tinerilor beneficiari, membrii comunității în general  
CONCURS 
 Concursul se va desfășura pe următoarele SECȚIUNI:  
 

• Secțiunea elevi 
 Concurs de desene/picturi/grafică -  România mea  
 Concurs de fotografie - România mea  
 Concurs - Imnul liceului  
 Spot publicitar – Prezentare C.N. Ferdinand I 

 
• Secțiunea elevi-profesori 

 Proiecte privind creșterea calității actului educațional și  îmbunătățirea bazei materiale 
 
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: 
Nr.  
crt. 

Activități Termen Responsabili 

1. 
 
 
 

2. 

Stabilirea componenței comisiei de 
elaborare regulament concurs  
Stabilirea componenței comisiei de 
evaluare a lucrărilor  
Promovarea concursului în mediul 

octombrie – noiembrie 
2018 

Consiliul de 
Admistrație 
Alumni  
 
Diriginții 

mailto:ferdinandbc@yahoo.com


 școlar Consiliul elevilor 
3. Colectarea lucrărilor la nivelul fiecărei 

clase de către diriginți/șeful clasei și 
predarea către responsabilii de secțiuni  

20 noiembrie 2018 Diriginții 
Consiliul elevilor 

4. Evaluarea lucrărilor înscrise în concurs  21-23 noiembrie 2018 Comisia de 
organizare, 
implementare și 
evaluare a 
lucrărilor 

5. Gala de premiere a lucrărilor 
câștigătoare  

28 noiembrie 2018 Directori 
Alumni 

 
1. Secțiunea elevi 

 
1. Concurs de desene/picturi/grafică 

Temă - România mea (câte 1 premiu pentru fiecare nivel: primar, gimnazial, liceal) 
Responsabil: prof. Oana Maria Văsâi 
Regulament de desfășurare:  
Condiții de participare: Concursul este destinat doar elevilor de la Colegiul Național 
"Ferdinand I" Bacău 
Condiții tehnice: 
 Tehnicile de lucru admise  sunt: tempera, acuarelă, culori acrilice, culori de ulei, 
carioca, culori cerate, cărbune de desen sau creion colorat pe hârtie/carton/pânză. 
 Dimensiunea  lucrării este alegerea participantului. 
 Pe spatele fiecarei lucrări, vă rugăm să menționați cu litere mari de tipar: numele 
autorului, vârsta, clasa, subiectul reprezentat. 
 Lucrările trebuie sa aibă un singur autor şi să fie produsul creativităţii elevului. 
 Desenele sau picturile participante ȋn competiţie nu vor fi returnate. 
 Depunerea lucrărilor și a formularului de înscriere se va face la dirigintele/învățătorul 
clasei , până la 20 noiembrie 2018, ora 12. 
 Vă propunem să reprezentaţi în imagini frumuseţile naturale ale ţării voastre, 
monumentele de patrimoniu semnificative pentru istoria, cultura și civilizația naţională, 
costume populare, case vechi care păstreaza intacte comori de artă populară, tradiţii româneşti 
proclamate capodopere ale patrimoniului  sau tradiții care nu sunt suficient cunoscute dar care 
merită  prezentate în imagini. 
 Prin completarea formularului de înscriere participantul (dacă are peste 18 ani), 
părintele sau tutorele legal (pentru cei sub 18 ani) declară că este autorul unic al lucrării şi 
posedă drepturile de autor personale şi economice asupra acesteia, iar lucrarea nu va aduce 
prejudicii asupra drepturilor sau intereselor unor terţi. De asemenea, își exprimă acordul cu 
utilizarea fotografiei de către organizator în scopuri promoţionale şi de marketing, cât și 
pentru realizarea unei expoziții în colegiu. Organizatorii concursului nu își asuma nici o 
responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. 

Formular de înscriere: 

Numele și 
prenumele 
elevului 

Clasa Titlul 
lucrării 

Scurtă descriere Semnătura participantului/ 
părintelui / tutorelui legal 
care atestă respectarea celor 
prevăzute în regulamentul 
concursului 

     



Depunerea lucrărilor și a formularului de înscriere se va face la dirigintele/învățătorul clasei , 
până la 20 noiembrie 2018, ora 12. 

La evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele: 
 Respectarea condițiilor tehnice 
 Originalitatea lucrărilor 
 Acuratețea stilului 

 
2. Concurs de fotografie 

Temă - România mea (câte 1 premiu pentru fiecare nivel: primar, gimnazial, liceal) 
Responsabil: prof. Savin Mihaela 
Regulament de desfășurare:  
Condiții de participare: Concursul este destinat doar elevilor de la Colegiul Național 
"Ferdinand I" Bacău 
Condiții tehnice: 
 Participanții pot înscrie în concurs o fotografie, format A4, A3 sau A2, color sau alb-
negru, prelucrate sau neprelucrate, aceștia trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor asupra 
fotografiilor înscrise în concurs. Organizatorii concursului nu își asuma nici o responsabilitate 
privind eventuale încălcări ale dreptului de autor; 
 Prin completarea formularului de înscriere participantul (dacă are peste 18 ani), 
părintele sau tutorele legal (pentru cei sub 18 ani) declară că este autorul unic al fotografiei şi 
posedă drepturile de autor personale şi economice asupra acesteia, iar fotografia nu va aduce 
prejudicii asupra drepturilor sau intereselor unor terţi şi că persoanele din fotografie (dacă este 
cazul) şi-au dat acordul pentru diseminarea imaginii de către participant și că sunt de acord cu 
postarea fotografiilor cu imaginea unor minori. De asemenea, își exprimă acordul cu 
utilizarea fotografiei de către organizator în scopuri promoţionale şi de marketing, cât și 
pentru realizarea unei expoziții în colegiu; 
 Depunerea fotografiilor și a formularului de înscriere se va face la 
dirigintele/învățătorul clasei , până la 20 noiembrie 2018, ora 12. 

Formular de înscriere: 

Numele și 
prenumele 
elevului 

Clasa Titlul 
fotografiei 

Scurtă descriere Semnătura participantului/ 
părintelui / tutorelui legal 
care atestă respectarea celor 
prevăzute în regulamentul 
concursului 

     
 
La evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele: 

 Respectarea condițiilor tehnice; 
 Originalitatea lucrărilor. 

 
3. Concurs - Imnul școlii 

 
Temă – Imnul CNF (1 premiu ) 
Responsabil: prof. Șova Roxana 
Regulament de desfășurare:  
Condiții de participare: Concursul este destinat doar elevilor de la Colegiul Național 
"Ferdinand I" Bacău 
Condiții tehnice: 



 Textul trebuie să respecte definiția imnului – cântec solemn, compus pentru a elogia, 
adresat unei figuri importante/  unei instituții. 
 Textul trebuie să aibă un titlu sugestiv. 
 Textul trebuie să aibă minimum trei strofe, însoțite de refren. 
 Se vor utiliza cuvinte și sintagme – cheie: „Ferdinand I”, „ideal”, „spirit”, „onoare”, 
„tradiție”, „profesionalism”, „excelență” etc. 
 Se vor utiliza procedee specifice stilului retoric:  
a. Invocația; 
b. Evocarea. 
 Prin completarea formularului de înscriere participantul (dacă are peste 18 ani), 
părintele sau tutorele legal (pentru cei sub 18 ani) declară că este autorul unic al imnului şi 
posedă drepturile de autor personale şi economice asupra acesteia, iar creația sa nu va aduce 
prejudicii asupra drepturilor sau intereselor unor terţi. De asemenea, își exprimă acordul cu 
utilizarea creației de către organizator în scopuri promoţionale şi de marketing educațional. 
Organizatorii concursului nu își asuma nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale 
dreptului de autor. 
Formular de înscriere: 

Numele și 
prenumele 
elevului 

Clasa Titlul 
imnului 

Scurtă descriere Semnătura participantului/ 
părintelui / tutorelui legal 
care atestă respectarea celor 
prevăzute în regulamentul 
concursului 

     
 
Depunerea lucrării și a formularului de înscriere se va face la dirigintele/învățătorul clasei , 
până la 20 noiembrie 2018, ora 12. 

La evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele: 
 Respectarea condițiilor tehnice 
 Originalitatea lucrărilor 
 Acuratețea stilului 
 

4. Spot publicitar de cel mult 2 minute - prezentare C N Ferdinand I 
 

Temă – Prezentarea C.N. Ferdinand I (1 premiu) 
Responsabil: prof. Sichim Cristina 
Regulament de desfășurare:  
Condiții de participare: Concursul este destinat doar elevilor de la Colegiul Național 
"Ferdinand I" Bacău 
Condiții tehnice:  
 Adecvarea la subiect; 
 Încadrarea în timpul acordat expunerii; 
 Calitatea și relevanța informațiilor (conținut relevant, captivant, stimulativ pentru 
public, atât ca text cât și ca imagine, elemente multimedia utilizate etc.); 
 Caracterul persuasiv al lucrării; 
 Calitatea expunerii (informația este bine structurată, clară concisă, nu există greșeli de 
scriere, greșeli gramaticale în text, designul este adecvat, există sincronizare între imagine și 
sunet). 
 Prin completarea formularului de înscriere participantul (dacă are peste 18 ani), 
părintele sau tutorele legal (pentru cei sub 18 ani) declară că este autorul unic al spotului şi 



posedă drepturile de autor personale şi economice asupra acesteia, iar spotul nu va aduce 
prejudicii asupra drepturilor sau intereselor unor terţi şi că persoanele din creația audio-video 
(dacă este cazul) şi-au dat acordul pentru diseminarea imaginii de către participant și că sunt 
de acord cu postarea imaginilor cu  minori. De asemenea, își exprimă acordul cu utilizarea 
lucrării de către organizator în scopuri promoţionale şi de marketing educațional. 
Organizatorii concursului nu își asuma nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale 
dreptului de autor 
Formular de înscriere: 

Numele și 
prenumele 
elevului 

Clasa Titlul 
spotului 
publicitar 

Scurtă descriere Semnătura participantului/ 
părintelui / tutorelui legal 
care atestă respectarea celor 
prevăzute în regulamentul 
concursului 

     
 
Depunerea lucrării și a formularului de înscriere se va face la dirigintele/învățătorul clasei , 
până la 20 noiembrie 2018, ora 12. 

La evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele: 
 Respectarea condițiilor tehnice, 
 Originalitatea lucrărilor. 
 
2. Secțiunea elevi-profesori- proiecte 
Termen 23 noiembrie 2018 
Evaluarea proiectelor se va face exclusiv de către reprezentanții Alumni. Reprezintă 
Concursul de proiecte scrise de echipe mixte profesori-elevi.  Modelul este  formularul de 
aplicație a proiectelor finanțate prin Legea 350.  

Proiectul, considerat de Alumni ca fiind cel mai bine scris, fezabil și sustenabil și care 
contribuie la dezvoltarea calității actului educațional și îmbunătățirea bazei materiale, va intra 
automat în lista proiectelor ce vor fi selectate la competiția proiectelor (din primăvară). 
Echipa care a scris proiectul selectat în această sesiune va fi premiată de Alumni. 
 
NOTĂ : Comisia de evaluare a lucrărilor (aprobată în CA din 6 noiembrie 2018) va fi 
formată din profesori, reprezentanţi ai Consiliului de Administrație și ai instituţiilor 
partenere. La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare 
menţionate pentru fiecare secţiune în parte. Comisia de evaluare a lucrărilor poate 
stabili (dacă consideră necesar) şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la 
secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea să fie stabilite înainte de a începe 
evaluarea.  

Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă 
condiţiile minimale şi obligatorii stipulate în prezentul regulament. 

Predarea lucrărilor se va face la diriginți, prin formularul de înscriere, cu 
semnătura participantului/părintelui/tutorelui legal, până la data de 20 noiembrie 2018, 
ora 12. Diriginții vor preda directorului adjunct, coordonatorul comisiei de evaluare, 
lucrările și formularele de înscriere până la data de 21 noiembrie 2018, ora 10.00. 

Proiectele vor fi predate în format scris la secretariatul școlii, înregistrate, până 
la 23 noiembrie 2018, ora 14.00. 

 
 


