
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Organizator: Colegiul Tehnic de Alimentaţieşi Turism” Dumitru Moţoc”, Galațiîn parteneriat 

cu:  

-  Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi,  

- Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi,  

- Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi,  

- Universitatea  ”Dunărea de Jos” , Facultatea de Ştiinţaşi Ingineria Alimentelor Galaţi. 

 

ARGUMENT 

  Dacă pentru generaţiile mature şi cele vârstnice schimbarea mentalităţii reprezintă un proces 

îndelungat şi sinuos, o problemă educaţională de prim ordin este cea referitoare la 

percepţiaadolescenţilor, a tinerilor cu privire la conservarea mediului. Ei sunt agenţiiacţiunii sociale în 

secolul al XXI-lea, societatea în care vor trăi depinde în mare măsură de concepţia pe care şi-o formează 

acum, în anii şcolarităţii despre ocrotirea şi păstrarea frumuseţilor naturale. 

  O societate viabilă este aceea care se fundamentează pe dezvoltarea durabilă: satisfacerea 

nevoilor fără a pune în pericol perspectivele generaţiilor viitoare. 

  Sensibilizarea populaţiei pentru ocrotirea mediului este imperios necesară cu atât mai mult cu cât 

aceasta este legată de calitatea vieţii fiecăruia. 

  Pentru conştientizarearesponsabilităţii noastre a tuturor, pentru o lume nealterată şi pentru a 

creşteşansele de dezvoltare, considerăm că şişcoala poate sprijini prin educaţie formarea şi dezvoltarea 

unei conştiinţe ecologice. 

Proiectul este conceput pentru a conştientiza cât mai multe persoane implicate, de 

importanţaînţelegeriişi protejării mediului înconjurător prin toate mijloacele de care dispunem. 

 

  

  



       SCOP 

1. diseminarea şi promovarea rezultatelor activităţilor cu caracter ecologic, precum 

şiîmpărtăşirea din experienţa proprie prin promovarea exemplelor de bună practică.  

2. Cunoaşterea celor mai noi realizări din domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului 

între specialişti, stimularea creativităţii precum şi identificarea posibilităţilor de realizare a 

unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării unor proiecte.  

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:  

a. Grup țintă: elevi din învățământul  preuniversitar (gimnaziu, liceu), palate şi cluburi ale copiilor 

din ţară, cadre didactice 

b. Înscrierea participantilor și trimiterea lucrărilor: termen limită  31 mai 2017 

c. Desfășurarea concursului: iunie 2017 

d. Locul de desfășurare : Colegiul Tehnic de Alimentaţieşi Turism” Dumitru Moţoc”, Galaţi 

e. CONCURSUL ESTE FARA TAXA DE PARTICIPARE SI CU PARTICIPARE 

INDIRECTA. 

 

Persoane de contact pentru informații suplimentare: 

- Ivaşc Marilena  0743625690 

- Grecu Mihaela 0741923710 

 

 

 

 

SECȚIUNILE CONCURSULUI 

 

I. SECȚIUNI PENTRU ELEVI - ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL ȘI  LICEAL 

 

A. Secţiunea 1   ”TERRA – CASA NOASTRĂ”-  Concurs colaj / desen / poster / grafică 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

Participanții sunt invitaţi să trimită colaje, postere, lucrări artistice care vizează teme ecologice, până 

la data fixată.  

 Lucrarea poate fi în format A3 sau A4. 

 Este acceptată orice tehnică compoziţională (ulei, acuarelă, creion, peniţă, colaj, ceracolor, 

tehnici mixte, etc). Tehnica de realizare a lucrărilor este la alegere. 

 Vor fi luate în considerare doar lucrările individuale, care provin de la participanţii ce 

îndeplinesc condiţiile de vârstă menţionate: ciclul gimnazial sau liceal. 

 Fiecare lucrare poate fi îndrumată de către un cadru didactic.  

 Un cadru didactic poate coordona maxim 3 lucrări. 

 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie, ele reprezentând obiectul unei expoziții, ulterior 

fiind  arhivate. 



 Lucrările (împărțite pe subsecțiuni în funcție de nivelul de studiu și tehnica utilizată) vor fi 

jurizate și premiate de către o comisie constituită din reprezentanții instituțiilor partenere. Criterii 

care se vor avea în vedere la aprecierea  lucrărilor: gradul de originalitate, expresivitatea şi 

creativitatea pe care elevii le dovedesc prin lucrarea realizată, respectarea temei date, acuratețea 

lucrării, organizarea spațiului plastic, armonizarea culorilor, respectarea tehnicii de lucru aleasă. 

 Lucrarea trebuie să fie însoțită de Formularul de înscriere, anexat. 

 

 Pe spatele lucrării va fi aplicată o etichetă scrisă citeț, cu litere de tipar, după următorul model:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Lucrările vor fi trimise prin serviciul poștal la următoarea adresă:  

Colegiul Tehnic de Alimentaţieşi Turism “Dumitru Moţoc” Galaţi, 

 str. Milcov, nr. 15, cod poştal 800514.  

Pe plic se va menţiona: ,,Pentru  Concursul “La mulţi ani, Terra!”, 

Secțiunea:”Terra – casa noastră” 

 
B. Secțiunea 2- “NATURA ȘI VIAȚA” 

Elevii îndrumați de cadre didactice pot participa cu  prezentări Power Point sau referate. Lucrările 

trimise vor aborda teme cu referire la probleme ecologice de actualitate, exemple de bună practică 

privind educația ecologică, activități de ecologizare, acțiuni de voluntariat în domeniul ecologic, 

proiecte derulate sau în curs de desfăşurare privind ecologia. 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

 Înscrierea participanţilor:  

Lucrările vor fi trimise până la data de 31 mai 2017, în format electronic însoțite de Formularul de 

înscriere și contractul de  parteneriat, semnat și ștampilat de școaladvsși scanat, pe adresa: 

lamultianiterra2013@yahoo.com. 

în cel mai scurt timp se va trimite e-mail de confirmare a primirii materialelor.  

 

 Fiecare lucrare poate fi îndrumată de maxim două cadre didactice.  

 Lucrările vor avea minim 3 pagini. 

 Toate lucrările vor respecta condiţiile de redactare specificate în prezentul regulament.  

Denumirealucrării: ________________________________________________________ 

Numeleşiprenumeleelevului/elevilor_________________________________________ 

Clasa ____________________________________________________________________ 

Numeleşiprenumelecadrului didactic îndrumător______________________________ 

Unitatea de învățământ______________________________________________________ 

Localitatea/Judeţul_________________________________________________________

_ 

mailto:lamultianiterra2013@yahoo.com


Cerințe pentru tehnoredactarea lucrării: 

 

- Redactarea lucrării se va face în Microsoft Office Word 2003 sau 2007; 

- Setările paginilor vor fi: format A4, margini de 2 cm; 

- Titlul lucrării se va scrie folosind font Times New Roman, 14, bold,  centrat; 

- Numele autorului şişcoala de provenienţă se vor scrie în dreapta, cu font Times NewRoman12, 

sub titlul lucrării;  

- Textul lucrării se va scrie cu Times New Roman, 12 pt, justified, distanţa între rânduri 1.5, cu 

diacritice; 

- Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării; 

- Responsabilitatea pentru originalitatea și conținutul lucrărilor aparțin exclusiv autorilor acestora. 

 

 

       C.Secţiunea 3#EcoInstantanee- concurs de fotografii pe teme ecologice    

 

Participanţii sunt invitaţi să trimită, pe suport de hârtie, fotografii originale care ilustrează aspecte 

inedite inspirate din natură, însoţite de o scurtă prezentare a motivului alegerii respectivei fotografii.  

 

 Înscrierea participanţilor:  

Lucrările vor fi trimise până la data de 31 mai 2017însoțite de Formularul de înscriere și 

contractul de  parteneriat, semnat și ștampilat de școala dvs și scanat, pe adresa: 

lamultianiterra2013@yahoo.com. 

în cel mai scurt timp se va trimite e-mail de confirmare a primirii materialelor.  

 O lucrare poate fi coordonată de un cadru didactic 

 Un cadru didactic poate coordona cel mult trei lucrări. 

 Fotografiile printate trebuie să aibă dimensiunea minimă 15x21. Sunt acceptate atât lucrări  

alb/negru cât şi color. 

 Fotografiile înscrise trebuie să fie originale, realizate de către concurenţi.  Vor fi eliminate din 

concurs toate materialele copiate de pe internet (picturi, fotografii)  

 Fiecare lucrare va avea menţionate: autorul, instituţia pe care o reprezintă, profesorul 

coordonator și clasa.Lucrările vor fi însoţite de  un scurt comentariu referitor la subiectul ilustrat. 

 

Pe spatele lucrării va fi aplicată o etichetă scrisă citeț, cu litere de tipar, după următorul model:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Lucrările vor fi trimise prin serviciul poștal la următoarea adresă:  

                                  Colegiul Tehnic de Alimentaţieşi Turism “Dumitru Moţoc” Galaţi, 

                                          str. Milcov, nr. 15, cod poştal 800514.  

Denumirealucrării: ________________________________________________________ 

Numeleşiprenumeleelevului/elevilor _________________________________________ 

Clasa ____________________________________________________________________ 

Numeleşiprenumelecadrului didactic îndrumător______________________________ 

Unitatea de învățământ______________________________________________________ 

Localitatea/Judeţul_________________________________________________________

_ 

mailto:lamultianiterra2013@yahoo.com


    Pe plic se va menţiona: ,,Pentru  Concursul “La mulţi ani, Terra!”, 

Secțiunea:”#EcoInstantanee” 

 

 

 

Organizatorii concursului nu îşi pot asuma răspunderea pentru nicio fotografie însuşită în 

mod ilegal de către concurenţi. 

Lucrările (împărţite pe subsecţiuni în funcţie de nivelul de studiu) vor fi jurizate şi premiate de 

către o comisie constituită din reprezentanţiiinstituţiilor partenere. 

 

 

II. SECȚIUNI PENTRU CADRE DIDACTICE 

 

Secţiunea 1  ”Educația ecologică și lumea de azi” 

Lucrările se vor referi la importanța educației ecologice în rândul tinerilor, exemple de bună practică 

privind educația ecologică, activități de ecologizare, acțiuni de voluntariat în domeniul ecologic, 

proiecte de lecții, proiecte derulate sau în curs de desfășurare privind ecologia.  

 

Secţiunea 2  “Schimbările climatice și impactul acestora asupra planetei”  

 

Conținutul 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 educației pentru mediu , exemple de bună practică, proiecte de lecţii, proiecte 

educaționale, prezentare de idei de rezolvare a problemelor actuale de mediu. 

 

 

Evaluarea şi certificarea activităţii 

 
Pentru  toți  profesorii participanţi  la concurs  se  vor acorda : 

 diplome  de  participare  

 mapasimpozionului 

 CD-ul simpozionului, publicat cu ISSN 

 

NOTĂ: 

Lucrările corespunzătoare celor 3 secţiuni vor fi însoţite de: 

1. Plic timbrat, autoadresat pentru corespondenţă (valoarea timbrelor va fi cea corespunzătoare 

pentru expedierea materialelor RECOMANDAT) 

2. Fişa de înscriere 

Pentru lucrările care se trimit prin poştă, fişa se trimite în plicul cu lucrarea, iar pentru cele 

trimise electronic fişa de înscriere se va trimite într-o arhivă împreună cu lucrarea. 

3.Acordul de parteneriat semnat și ştampilat 

4. DVD pentru inscripţionarea materialelor din cadrul simpozionului (opțional) 

 

 



 

 

 

 

 

Concurs „La mulți ani, Terra” 

Avizat MEN, înscris în CAERI 2017, Domeniul Ecologie şiprotecţia mediului, poziția 980 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - elevi 

 

Numele elevului:   

   

Prenumele elevului:   

   

Şcoala:   

   

Localitatea:   

   

Judeţul:   

   

Date de contact PROFESOR 

COORDONATOR  

Nume si prenume: 

telefon: 

e-mail:  

adresa de corespondenţă: 

  

   

Secţiunea:   

   

   

Titlul lucrării:   

   

   

   

 

Alte informaţii: 

 

 Participare indirectă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Tehnic de Alimentaţieşi Turism “Dumitru Moţoc” Galaţi 

Adresa : Str.Milcov Nr. 15, Galaţi 

Tel./Fax: 0236/316924 

e-mail : dumitru_motoc@yahoo.com 

mailto:dumitru_motoc@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

Concurs „La mulți ani, Terra” 

Avizat MEN, înscris în CAERI 2017, Domeniul  Ecologie şiprotecţia mediului, poziția 980 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - profesori 

 

Numele:   

   

Prenumele:   

   

Şcoala:   

   

Localitatea:   

   

Judeţul:   

   

Date de contact  

telefon: 

e-mail:  

adresa de corespondenţă: 

  

   

Secţiunea:   

   

   

Titlul lucrării:   

   

   

 

Alte informaţii: 

 

 Participare indirectă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Tehnic de Alimentaţieşi Turism “Dumitru Moţoc” Galaţi 

Adresa : Str.Milcov Nr. 15, Galaţi 

Tel./Fax: 0236/316924 

e-mail : dumitru_motoc@yahoo.com 

 

 

mailto:dumitru_motoc@yahoo.com


 

 

 

 

 

 
Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism “Dumitru Moţoc” 

                     Str. Milcov, nr. 15, Galaţi 

Tel/Fax: 0236/316924  Tel:0236/316927 

   E-mail:  dumitru_motoc@yahoo.com 

 

ACORD  DE  PARTENERIAT 

 Încheiat între: 

1. COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM   „DUMITRU MOŢOC” GALAŢI, Strada 

Milcov, nr. 15, loc. Galaţi, jud. Galaţi, reprezentat de prof. GAVRILĂ CORINA în calitate de Director  

 și 

2. ________________________________________________________, din _________   _____, reprezentat prin 

prof.  ________________________________ în calitate de Director, numit în continuare PARTENER. 

 

  3. SCOPUL PARTENERIATULUI: Realizarea SIMPOZIONULUI „LA MULŢI ANI TERRA”, din anul 

școlar 2016-2017 de către Colegiul Tehnic de Alimentaţieşi Turism Dumitru Moţoc, Galați în calitate de 

organizator în parteneriat cu Inspectoratul ŞcolarJudeţeanGalaţi, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 

Galaţi, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi, în beneficiul 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, elevilor şipreşcolarilor.  

Se va promova imaginea pozitivă şi serviciile educaţionale a tuturor instituţiilor partenere.                        

4. OBIECTIVE: 

-   Popularizarea experienţeiobţinute în urma derulării proiectelor de educaţie ecologică; 

Îmbunătăţireacalităţii mediului în şcoalăşi în împrejurimile acesteia prin implicarea directă a elevilor şcolii, 

-   Dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii cu privire la problemele legate de mediu, 

atât în cadrul grupului şcolar, cât şi în cadrul comunităţii locale; 

-   Promovarea educaţiei ecologice, ca educaţie pentru o dezvoltare durabilă - factor esenţial în formarea 

personalităţii tinerilor cetăţeni, în vederea integrării sociale; 

 -  Stimularea lucrului în echipă şi a unei strânse colaborări între membrii comunităţiişcolare, între aceştiaşi 

comunitatea locală 

 - Schimbul de experienţă între participanţi; 

 - Realizarea de parteneriate cu alte instituţii în vederea schimbului de informaţii; 

 - Dezvoltarea capacităţilor de colaborare interumană;  

 - Stimularea înțelegerii corecte a interrelaţiei Om-Mediu;  

 - Stimularea creativităţiişioriginalităţii, descoperirea şi promovarea talentelor artistice. 

5. GRUP ŢINTĂ:Cadre didactice şi elevi din învăţământul preuniversitar (gimnaziu, liceu). 

6. ACTIVITĂŢI:Prezentare de lucrări realizate prin elaborarea sau prelucrarea informaţiei. 

7. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 

A. COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM „DUMITRU MOŢOC” GALAŢI: 

- colegiul va dispune organizarea simpozionului  în locaţia stabilită în invitaţieşi va avea în vedere respectarea 

datelor precizate. 

 - colegiul va facilita prezentarea şi promovarea serviciilor educaţionale a instituţilor partenere;  

-  va emite şi va distribui diplomele pentru elevii premianţişi cadrele didactice coordonatoare; 

-  va returna parteneriatele înregistrate, semnate şiştampilate. 

b. PARTENERUL -  se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze simpozionul în măsura posibilităţilor. 

- să distribuie diplomele de la simpozion cadrelor didactice. 

 

Persoanele delegate din partea Colegiului  Tehnic de Alimentaţieşi Turism „Dumitru Moţoc” Galaţi 

pentru a duce la îndeplinire activităţile prevăzute în prezentul parteneriat sunt  prof. IVAȘC MARILENA, prof. 

GRECU MIHAELA, organizatori ai  SIMPOZIONULUI „LA MULŢI ANI TERRA” , ediția a V-a 

tel:0236/316927


 Persoana/ persoanele delegate din partea …............................................pentru a duce la îndeplinire 

activităţile prevăzute în prezentul parteneriat este/sunt …................................................ 

 Prezentul protocol se încheie în două exemplare, cu putere de original, pentru fiecare parte şi intră în 

vigoare la data semnării lui.  

 
Colegiul Tehnic de  Alimentaţieşi Turism              

„Dumitru Moţoc” Galaţi 
 

Director, 

Prof. Corina Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 


