
 
Ministerul Educaţiei Naționale 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău 
Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 
Str. George Bacovia nr.45, Cod 600237 

Telefon: 0234–51.35.65, Fax: 0234 – 51.30.20 
E-mail: ferdinandbc@yahoo.com 
Site:  www.colegiulferdinand.ro 

 
 
Aprobat în CA din 5668/ 04.11.2019 

 
REGULAMENTUL CONCURSULUI REGALA FERDINAND 

 ediția aVI-a 
 
TITLUL PROIECTULUI: ReGala Ferdinand, ediția a VI-a 
TEMATICA CONCURSULUI: Eu și școala mea, pași întru devenire! 
PARTENERI: ALUMNI 
DURATA: octombrie –noiembrie 2019 
SCOP: Creșterea gradului de apartenență la comunitatea școlară și a motivației de obținere a 
performanței intelectuale, artistice sau sportive 
OBIECTIVE SPECIFICE:  
Obiectiv specific 1 : Conștientizarea tinerilor cu privire la importanța participării la competiții și 
concursuri 
Obiectiv specific 2: Organizarea, implementarea și premierea unui concurs cu două secțiuni: 
individual și de echipă 
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 evoluția elevului printr-o relație corectă și constructivă școală-familie 
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 individual 
 Concurs de desene/picturi/grafică -  Eu și școala mea, pași întru devenire 
 Concurs de fotografie - Eu și școala mea, pași întru devenire 
 Concurs – epigrame Eu și școala mea, pași întru devenire  
 Concurs - logo – Eu și școala mea, pași întru devenire 

• Secțiunea echipe- Exercițiu de imaginație 
 Prezentarea, într-un format la liberă alegere, a temei ReGalei, în echipe mixte de 4-5 

elevi, de vârste diferite 
 
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: 
Nr.  
crt. 

Activități Termen Responsabili 

1. 
 
 
 

Stabilirea componenței comisiei de 
elaborare tematică și regulament 
concurs  
Stabilirea componenței comisiei de 

octombrie – noiembrie 
2019 

Consiliul de 
Admistrație 
Alumni  
 

mailto:ferdinandbc@yahoo.com


2. 
 

evaluare a lucrărilor  
Promovarea concursului în mediul 
școlar 

Diriginții 
Consiliul elevilor 

3. Colectarea lucrărilor la nivelul fiecărei 
clase de către diriginți/șeful clasei și 
predarea către responsabilii de secțiuni  

20 noiembrie 2019 Diriginții 
Responsabilii 
desemnati pe 
fiecare nivel de 
invatamant din 
cadrul comisiei de 
proiect 
Consiliul elevilor 

4. Evaluarea lucrărilor înscrise în concurs  21-25 noiembrie 2019 Comisia de 
organizare, 
implementare și 
evaluare a 
lucrărilor 

5. Gala de premiere a lucrărilor 
câștigătoare  

28 noiembrie 2019 Directori 
Alumni 

 
A. Secțiunea individual 

 
1. Concurs - Desene/picturi/grafică 

 
Temă - Eu și școala mea, pași întru devenire (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 2019, ora 12. 
 Vă propunem să reprezentaţi în imagini semnificative și originale tematica ReGalei. 
 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 lucrării 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 2019, ora 12. 

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

 
2. Concurs - Fotografie 

 
Temă - Eu și școala mea, pași întru devenire (câte 1 premiu pentru fiecare nivel: primar, 
gimnazial, liceal) 
Responsabili: prof. Puiu Liliana, Lupu Remus 
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 A2, A3 sau A4, 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 2019, 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 - Epigrame 

Temă – Eu și școala mea, pași întru devenire  (1 premiu ) 
Responsabil: prof. Ceunaș Gigliola 
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 epigramei 
 Textul trebuie să aibă un titlu sugestiv. 
 Textul trebuie să aibă minimum 4 versuri, maximum 8 versuri 
 
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 
epigramei 

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 2019, ora 12. 

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

4. Concurs - Logo  
Temă – Eu și școala mea, pași întru devenire  (1 premiu) 
Responsabil: Puiu Liliana, Lupu Remus 
Regulament de desfășurare:  
Condiții de participare: Concursul este destinat doar elevilor  de clasele a VII-a – a XII-a, 
de la Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău. 
Condiții tehnice de prezentare: Lucrarea va avea format A3 sau A4 și va fi depusă atât în 
format fizic cât și în format electronic, pe suport DVD/ CD, etichetat identic cu lucrarea, care 
va fi predat responsabilului desemnat. 
Criterii de jurizare:  
 Adecvarea la subiect; 
 Calitatea imaginii 
 Impactul vizual 



  Funcționalitatea (vizibilitatea și lizibilitatea) 
 
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 logo 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 2019, ora 12. 

La evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele: 
 Respectarea condițiilor tehnice și de jurizare 
 Originalitatea lucrărilor 
 

B. Secțiunea echipe  
 
Concurs ”Exercițiu de imaginație” 
Tema: Eu și școala mea, pași întru devenire   
Responsabil: prof. Roșu Roxana 
Regulament de desfășurare: 

Echipajele au libertatea de a aborda orice formă de exprimare, din una din categoriile 
artistică, științifică, sportivă sau tehnologică, pentru reprezentarea cât mai fidelă a temei 
ReGalei. Echipele sunt încurajate să reprezinte tematica ReGalei în spiritul ferdinandist și al 
apartenenței la comunitate. ”Exercițiul de imaginație” va fi înregistrat ca produs final pe un 
suport electronic (CD/DVD) care va fi predat responsabilului desemnat. 

Evaluarea materialelor înregistrate  (audio și video) se va face exclusiv de către 1 
reprezentant desemnat din cadrul comisiei, reprezentanți Alumni și reprezentanți ai 
partenerilor. Materialul audio-video  considerat de comisie cel mai reprezentativ tematicii 
Regalei si adecvat criteriilor de evaluare, va fi premiat. Va fi premiată întrega echipă. Echipa 
câștigătoare își va prezenta produsul pe scena Teatrului de Vară, in cadrul ReGalei. 

Sugestii: dans, scenetă, flashmob, machete, interpretări vocale și instrumentale, sport 
de echipă, produse finite care utilizează tehnologia, mecatronica, robotica etc. Originalitatea și 
maniera de exprimare reprezintă punctul forte al concursului. 
Criterii de evaluare concurs ”Exercitiu de imaginatie” 

- Durata: minim 2 minute-maxim 3 minute 
- Echipe formate din minim 3-maxim 5 elevi. Se vor aprecia suplimentar echipele care 

au membri de diferite vârste și niveluri școlare. 



- Formatul de prezentare sa nu contina nimic din concursul individual (nu desen, nu 
foto, nu afis, nu epigrame, nu logo) 

- Sa promoveze valorile scolii și ale educatiei 
- Sa transmita un mesaj pozitiv, non-discriminatoriu 
- Sa fie decent, original și empatic 

 
 

Formular de înscriere: 

Numele și 
prenumele 
echipei și al 
membrilor 

Clasa/clasele Categoria/Titlul 
produsului 

Scurtă descriere Semnătura participanților/ 
părinților/ tutorilor legali 
care atestă respectarea 
celor prevăzute în 
regulamentul concursului 

     
 

Depunerea lucrării și a formularului de înscriere se va face la responsabiul secțiunii, prof. 
Roșu Roxana , până la 23 noiembrie 2019, ora 12. 

 
NOTĂ:  

Comisia de evaluare a lucrărilorva fi formată din profesorii desemnați, din 
reprezentanţi ai Consiliului Elevilor, ai Consiliului de Administrație, aiAlumniși 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.Nu se admit 
contestații. 

Predarea lucrărilor individuale se va face la diriginți, prin formularul de 
înscriere, cu semnătura participantului/părintelui/tutorelui legal, până la datade 20 
noiembrie 2019, ora 12. Diriginții vor preda responsabilului de secțiune și consilierului 
educativ, coordonatorul comisiei de evaluare, lucrările și formularele de înscriere până 
la data de 21 noiembrie 2019, ora 10.00. 

Suporturile electronice (DVD/CD au stick) și/sau alte produse finite se vor preda 
direct responsabilului secțiunii și consilierului educativ, într-un plic care conține și 
formularul de înscriere, completat. Pe plic se va scrie numele echipei și titlul lucrării. 
Data limită de predare a lucrărilor de către elevi -23 noiembrie , ora 12. 

 
 
SUCCES! 


