
 

 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL   
„ARTA ȘI TRADIȚIA ÎN EUROPA”- Ediția a IV-a 

Proiect avizat de Ministerul Educației Naționale în CAEN 2013, 
Direcția Generală Educație și  Învațare pe tot parcursul vieții, 
Domeniul cultural–artistic, axa: Culturi și civilizații, nr. crt. 21 

 
 
Note:   
Organizatorii respectă drepturile de autor ale tuturor lucrărilor înscrise. 
Organizatorii respectă drepturile de proprietate intelectuală. 
Prin înscriere autorii acordă organizatorilor dreptul de utilizare a textelor și a reproducerilor 
după lucrările plastice în scopul promovării și publicării. 
 
 
 

PARTENERI: 
Ministerul Educației Naționale 

Inspectoratul Școlar Județean Iași 
Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași 

Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași 
Complexul Națonal Muzeal Moldova Iași– Muzeul Etnografic al Moldovei 

Centrul de Studii Europene Iași – U.A.I.C. 
                                            Osterreich –Bibliotheken im Ausland , Austria 

Dialogo Europeo Freedoom Madrid, Spania  
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

- Facultatea de Arte Plastice şi Design Chișinău – Republica Moldova 
Cărturești Palas Mall și Cărturești Iulius Mall Iași 

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Iași 
Universitatea de Arte George Enescu Iași – Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design 

Palatul Copiilor Iași 
Fundația EuroEd Iași - Școala si Grădinița EuroEd Iași 

Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”- Iaşi 
Şcoala  Elementară "2 Octombrie" Nicolinţ, Republica Serbia 

Liceul “Dimitrie Cantemir” Iași 
Școala “Titu Maiorescu” Iași 

Școala „Ștefan Bârsănescu” Iași 
Colegiul „Alexandru Cel Bun” Gura Humorului 

Colegiul Tehnic ,, Grigore Cobălcescu” Moineşti, jud. Bacău 
Scoala cu cls. I-VIII ”N. Popoviciu” Beiuș, jud. Bihor 

Şcoala Generală Nr. 1 Bistriţa 
Grupul Şcolar „Alexandru Cel Bun” Botoşani 



Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 280 „Mihail Sebastian” Bucureşti 
Liceul Teoretic „Traian” Constanţa 

Colegiul Naţional Vasile Lucaciu, Baia Mare, Maramureş 
Şcoala cu  cls. I –VIII „Anton Pann” Rm. Vâlcea 

Grupul Şcolar „Matei Basarab” Craiova 
Colegiul Tehnic nr. 2 Tg. Jiu 

Colegiul Național „Roman Vodă” Roman, jud. Neamț 
 

     
ARGUMENT 
Prin tematica interdisciplinară propusă, diversitatea activităților și locațiilor de desfășurare, 
proiectul Festivalului internațional “Arta și tradiția în Europa”, ediția a IV – a susține 
implementarea și promovarea activităților educative extracurriculare și extrașcolare care 
subliniază diversitatea culturală a celor care învață și transformă educaţia într-un spectacol al 
minţii, al sensibilităţii, al intuiţiei, al valorilor culturale naţionale şi europene, al creativităţii, al 
gândirii critice și al comunicării interculturale care promovează dialogul, toleranța, înțelegerea 
și respectul reciproc. 
 
 
SECȚIUNEA I 
 

SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE CU TEMATICA 
„ARTA ȘI TRADIȚIA ÎN EUROPA” 

STUDII ÎN DOMENIUL ARTEI ŞI TRADIŢIEI STATELOR MEMBRE U.E. 
 

Programul sesiunii se va desfăşura în cadrul a două secţiuni tematice ce vor trata problematici 
de artă și tradiție, fiecare dintre acestea urmând a fi condusă de moderatorI și de reprezentanți 
ai instituțiilor partenere. 
Lucrările trebuie să vizeze aspecte cu un grad vădit de interes din tematica propusă dezbaterii și 
să aibă caracter de originalitate și noutate.  
În cadrul sesiunii sunt încurajate atât prezentările şi diseminările rezultatele studiilor individuale 
cât şi abordările teoretice ale subiectelor propuse în secţiunile tematice.  
Se vor parcurge rezumatele articolelor propuse pentru publicarea ulterioară în volumul cu studii 
de specialitate înregistrat ISSN - 2067-6719, Editura „Spriru Haret” – C.C.D. Iași, CNCSIS cod 247. 
În funcție de complexitatea lucrărilor, acestea pot fi elaborate și în echipe de două cadre 
didactice. 
Participanții din județul Iași vor participa în mod direct la sesiunea de comunicări. 
Referent științific: profesor univ. dr. Constantin Tofan, Universitatea de Arte „George Enescu” 
Iaşi - Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design. 
 
Art. 1 – Data/ locul desfășurării:  
15 iulie 2013, ora 17.00 
Librăria Cărturești – Iulius Mall Iași 
 



Art. 2 - Grup țintă 
Cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, artiști plastici, doctoranzi, 
etnologi, cercetători, studenți. 
 
Art. 3 - Înscrierea participanților și primirea lucrărilor 
Expedierea fișei de înscriere și a articolelor se va face prin e-mail la adresa 
arta_si_traditia@yahoo.com până pe data de 10. 07. 2013. 
Primirea fișelor de înscriere și a articolelor vor fi validate și confirmate prin e-mail. 
 
Art. 4 - Condiții de redactare 
Textele vor fi redactate în limba română, engleză sau franceză, în format A5, Calibri, Size 10, 
distanța la 1 rând. Textele în limba română vor conține obligatoriu diacritice. Formatul A5 (setat 
corespunzător) îl veți primi prin e-mail odată cu validarea înscrierii. 
Bibliografia va fi consemnată la sfârșitul articolului, numerotată,  în următoarea ordine: numele 
și prenumele autorului, titlul lucrării, editura, anul. 
Nr. de pagini 
Cadrele didactice universitare = 6 pagini 
Doctoranzi = 4 pagini 
Cadrele didactice preuniversitare = 3 pagini 
Studenți = 2 pagini 
 
Art. 5 -  Taxa de participare 
50 ron/ articol.  
Taxa se achită în contul BRD - COD IBAN - RO44BRDE24OSV42584022400. 
Taxa este necesară organizării și include certificatul de participare și volumul sesiunii de 
comunicări (carte tipărită). 
Precizare: Autorii care doresc să prezinte lucrarea fără a fi publicată vor achita 20 ron/ 
participarea.  
 
 
SECȚIUNEA II 
 

CONCURS DE DESENE ȘI FOTOGRAFII 
 
Art. 1 -  Condiții de participare 
A. Lucrările înscriese la concurs vor respecta tematica de artă și tradiției europeană.  
B. Vor fi luate în consideraţie doar lucrările realizate de către elevi. 
C. Desenele  trimise/depuse vor fi de mărimea A4 sau A3. Pentru lucrările fotografice formatul 
acceptat este de A4.  
D. Fiecare lucrare va avea menţionat printr-o etichetă aplicată pe spate: autorul, instituţia pe 
care o reprezintă, coordonatorul și clasa. 
E. Participarea la concurs este indirectă. 
 
Art. 2 – Data/ Locul desfăşurării:  



10  iulie  2013 
Fundația EuroEd Iași  - Școala și gradinița EuroEd 
 
Art. 3 - Grup țintă 
Preșcolari și elevi din clasele I – XII. 
 
Art. 4 - Înscrierea concurenților 
Fişa de înscriere se trimite prin e-mail la adresa arta_si_traditia@yahoo.com  până pe data de 
7 iulie 2013. 
Înregistrarea concurenţilor va fi confirmată după primirea fişei de înscriere.  
 
Art. 5 - Primirea materialelor 
A. Expedierea materialelor pentru concurs se va face prin poștă în perioada 28 mai – 7 iulie 
(data poștei) 2013 la adresa: Fundația EuroEd Iași - Școala si Grădinița EuroEd, str. Florilor I C, Iași.  
B. Participanții din orașul și județul Iași pot depune direct lucrările  la sediul Fundației EuroEd 
Iași 
C. Lucrările expediate prin poșță vor fi ambalate corespunzător.  
 
Art. 6 - Taxa de participare 
5 lei / creație plastică 
Taxa se achită în contul BRD - COD IBAN - RO44BRDE24OSV42584022400 (Taxa include 
diplome)  
 
Art. 7 - Premierea lucrărilor 
Premierea lucrărilor va avea loc pe data de 15 iulie 2013, ora 17.00 la  librăria Cărturești – Iulius 
Mall Iași. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arta_si_traditia@yahoo.com


FIȘĂ DE ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE 
 
 
 
 
Numele și prenumele /funcția 

…….……….…….....................................................................................................................................

....…….……………………….............................................………………..................................... ................... 

Instituția 

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

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

Adresa de corespondență 

…………………………………………………………………......................................................................................

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

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

Telefon......................................................... 

e-mail…………………………….....….................... 

 

Particip cu lucrarea: 

 

Titlul lucrării 
 

Specificați tematica:       
artă/tradiție 

 
 
 
 

 

                     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ELEVI 
 
Numele și prenumele elevului 

…….……….…….....................................................................................................................................

....…….……………………….............................................………………..................................... .................... 

Numele și prenumele coordonatorului 

…….……….…….....................................................................................................................................

....…….……………………….............................................………………..................................... .................... 

Instituția 

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

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

Adresa de corespondență 

…………………………………………………………………......................................................................................

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

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

Telefon......................................................... 

e-mail…………………………….....….................... 

 

1. Tabel elevi -  Concursul de desene și fotografii  

Nr. 
Crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Titlul creației Tipul creației: 
desen/fotografie 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

     
 


