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         ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIŞTEI 
 

M.E.C.T.S.                     

I.Ş.J. DÂMBOVIŢA     ASOCIAŢIA NewPROJECTS    C.C.D. DÂMBOVIŢA 

                                            

SOCIETATEA ASTRONOMICĂ DE METEORI (SARM) 

          

REGULAMENTUL  SIMPOZIONULUI 

“Cosmosul şi Religia” 
 

Preambul: 

 
“ Fiul meu, de vei primi poveţele mele şi sfaturile mele de le vei păstra,  

Plecându-ţi urechea la înţelepciune şi înclinând inima ta spre bună chibzuială,  

Dacă vei chema prevederea şi spre buna-cugetare îţi vei îndrepta glasul tău,  

Dacă o vei căuta întocmai ca pe argint şi o vei săpa ca şi pe o comoară,  

Atunci vei pricepe temerea de Domnul şi vei dobândi cunoştinţa de Dumnezeu,  

Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui izvorăşte ştiinţa şi prevederea;  

El păstrează mântuirea pentru oamenii cei drepţi; El este scut pentru cei ce umblă în calea 

desăvârşirii;  

El păzeşte căile dreptăţii şi pe cărarea celor cuvioşi ai Lui stă de veghe.  

Atunci tu vei înţelege dreptatea şi buna judecată, calea cea dreaptă şi toate potecile binelui. ” 

                    Pildele lui Solomon, Cap. 2 

 

I. Consideraţii generale 
 

1. Denumirea simpozionului: Cosmosul şi Religia 

2. Scopul: Stimularea participării profesorilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar din judeţul 

Dâmboviţa, la activităţi educative ce le pun în evidenţă creativitatea. 

3. Locul şi perioada desfăşurării simpozionului: C.C.D. Dâmboviţa, 15 martie – 12 mai 2010; 

4. Organizatori: 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Regele Carol I, nr. 64, 

telefon/ fax 0245.211.891; 

o Persoană de contact: preot Iulian Măcriş, inspector de specialitate, web: 

http://www.religiedb.ro, tel. 0728929952; 

- Asociaţia NewProjects, cu sediul în Târgovişte, web: www.newprojects.org,  

 e-mail: newprojects_org@yahoo.com,  

o Persoană de contact: prof. Radu Tăbârcă, preşedinte, e-mail rtabarca@yahoo.com, tel. 

0726.263.481. 

  -   C.C.D. Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Str. Calea Domneasca Nr.127, web: www.ccd-

dambovita.ro, e-mail: ccddambovita@yahoo.com 

o Persoană de contact: prof. Dănuţ Tică, director 

5. Participanţii vor fi profesori şi elevi din învăţământul preuniversitar, organizaţi în următoarele 

categorii:  

1. Elevi gimnaziu: clasele V - VIII 

2. Elevi liceu: clasele IX – XII 

3. Profesori 

II. Secţiunile simpozionului: 
1. Comunicări ştiinţifice 

2. Grafică şi pictură 
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III. Etapele simpozionului: 
 

Simpozionul se desfăşoară în 2 etape: 

1.  Etapa I: 

- Înscrierea participanţilor: 22 - 30 martie 2010; 

- Realizarea  lucrărilor: 22 martie – 22 aprilie 2010; 

- Depunerea lucrărilor la sediul C.C.D. Dâmboviţa: 19 – 23 aprilie 2010; 

- Evaluarea lucrărilor: 26 – 30 aprilie 2010; 

- Afişarea rezultatelor evaluării: 3 mai 2010. 

2. Etapa II: 

- Realizarea expoziţiei de grafică şi pictură cu lucrările finaliste: 4 – 11 mai 2010; 

- Realizarea prezentărilor PowerPoint a comunicărilor ştiinţifice finaliste:  4 – 11 mai 2010; 

- Simpozionul “Cosmosul şi Religia” - prezentarea lucrărilor finaliste – 12 mai 2010. 

 

IV. Modul de desfăşurare 

Etapa I: 
- Înscrierea participanţilor se va face pe baza fişei de înscriere ce va fi postată pe siturile: 

www.religiedb.ro şi www.newprojects.org, la C.C.D. Dâmboviţa; 

- Realizarea comunicărilor ştiinţifice se va respecta următoarele cerinţe: 

 
 Materialul trebuie realizat în format electronic, cules în editorul Microsoft Word; 

 Fiecare articol/ material include:  

 Titlul (se culege cu majuscule, bold)  

 Prenumele şi Numele complete ale autorului (bold, italic)  

 Textul articolului - scris cu font Times New Roman, dimensiune 12, hârtie A4 (210 x 297 mm), 
margini: sus – 15 mm, jos – 20 mm, stânga – 15 mm, dreapta – 15 mm, obligatoriu cu diacritice  

 Bibliografie  

 Data prezentării (revizuirii) articolului/ materialului  

 Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură sau 

fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Fotografiile trebuie să fie de calitate 

bună. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.  

 Bibliografia va fi situată la sfârşitul articolului/ materialului şi prezentată într-o succesiune numerică 

corespunzătoare ordonării citărilor în text.  

 Citarea, forma scurtă a referinţei înserată în text între paranteze pătrate, permite identificarea publicaţiei 

din care s-a extras citatul sau ideea comentată etc. şi indicarea localizării în cadrul publicaţiei-sursă. 

Citarea trebuie să conţină suficiente elemente care să asigure corespondenţa exactă între citare şi 

referinţa bibliografică a documentului identificat.  

 Numerele, prezentate sub formă de indici între paranteze pătrate, înserate în text, trimit la document în 

ordinea în care ele sunt citate pentru prima dată. Citările următoare primesc acelaşi număr ca şi prima 

citare. Dacă sunt citate numai anumite părţi ale unui document, după numărul respectiv poate fi dată şi 

paginaţia, de exemplu [8, p.231] . 

 Bibliografia trebuie să includă elementele necesare de identificare a documentului: responsabilitatea 

principală (autorul), titlu, responsabilitatea secundară (instituţia sau editura), titlul documentului 

gazdă, ediţie, publicare (loc, editor), localizare în cadrul documentului gazdă, an, desemnarea 

fasciculei, colecţia, caracterizare cantitativă sau paginaţia părţii. (De exemplu: WEAVER, Wiliam. 

The collectors: command performances. Photography by Robert Emmett Bright. Architectural Digest, 

December 1985, vol. 42, no. 12, p.126-133.)  

Notă: Materialele ce nu corespund cerinţelor de mai sus, precum şi cele prezentate fără respectarea stilului 

şi a normelor gramaticale, vor fi respinse.  

 

- Depunerea lucrărilor se va face la sediul C.C.D. Dâmboviţa, astfel: 

 pentru sesiunea de comunicări ştiinţifice, acestea vor fi predate atât în format electronic ( CD/ 

DVD), cât şi în format tipărit şi semnat; 
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 pentru secţiunea de grafică şi pictură, lucrările predate vor fi semnate şi însoţite de un motto/ 

titlu etc. 

- Evaluarea lucrărilor se va realiza respectând următoarele criterii generale: 

 Accesibilitate 

 Conţinut 

 Utilitate 

 Design 

 Originalitate şi inovaţie 

Notă: Pe baza criteriilor generale, membrii comisiilor de evaluare vor elabora grile specifice de 

notare pentru fiecare secţiune şi pentru fiecare categorie. 

Etapa II: 
- Realizarea expoziţiei de grafică şi pictură cu lucrările finaliste la sediul C.C.D. Dâmboviţa; 

- Realizarea prezentărilor PowerPoint de către finaliştii secţiunii de comunicări ştiinţifice, respectând 

următoarele cerinţe generale: 

 Informaţia este bine structurată. Împărţirea informaţiei pe secţiuni, pagini, articole este intuitivă, 

completă şi neredundantă.  

 Informaţia poate fi uşor găsită în prezentare. Prezentarea  permite utilizatorilor metode diverse 

şi ușor de utilizat pentru a găsi informaţiile dorite  

 Informaţia este prezentată clar, concis, corect şi fără greşeli gramaticale.  

 Grafica pune în valoare conţinutul. Elementele vizuale contribuie la atenţionarea utilizatorului, 

navigarea în prezentare, regăsirea informaţiei şi nu sunt doar un scop în sine.  

- Simpozionul “Cosmosul şi Religia” - prezentarea lucrărilor finaliste  - se va desfăşura începând cu 

ora 9.00, la sediul C.C.D. Dâmboviţa, pe secţiuni şi categorii. 

 

V. Premiere şi clasament 
1. Premierea lucrărilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.  

2. Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 

3. Se vor acorda câte 3 premii + menţiuni şi/sau diplome pentru fiecare secţiune şi categorie. 

4. Se pot acorda şi premii speciale de către sponsori / parteneri, pe baza propriilor criterii de evaluare. 

5. Rezultatele concursului sunt făcute publice în cadrul festivităţii de premiere. 

6. Premiile se vor acorda nominal, în cadrul festivităţii de premiere, pe baza semnăturii; pentru elevii 

minori - pe baza semnăturii profesorului coordonator sau a părintelui. 
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