
 

TehnoFest  

Concurs interjudeţean, ediţia aII-a, 2015 

Regulament 

 

 

 Secţiunea I - „Oraşul meu, şcoala mea”- referate ştiinţifice elevi, prezentări ppt; 

Referatele vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

-Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte din tematica propusă, să aibă originalitate, să cuprindă 

experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.  

-Lucrările vor avea 2-4 pagini, format A4; setarea paginii: Sus – 2 cm; Jos – 2 cm; Stânga – 2 cm, 

Dreapta – 2 cm. 

-Materialul va fi tehnoredactat obligatoriu cu diacritice. Materialele care nu îndeplinesc condiţiile nu 

vor fi publicate. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine profesorului îndrumător  

-Materialul trebuie să înceapă cu titlul, urmat de autor (numele elevului), profesor îndrumător, 

şcoala, localitatea. Apoi urmează conţinutul şi bibliografia. 

-Titlul va fi scris cu caractere Times New Roman 14, Bold, Center. 

-La 1,5 rând va fi trecut autorul: nume şi prenume, şcoala, localitate  caractere Times New Roman 

12, Bold, aliniat la dreapta (Align Text Right), profesor îndrumător; 

-Conţinutul lucrării va fi redactat în Microsoft Word 2003 sau 2007, caractere Times New Roman 12, 

la 1,5 rânduri, aliniat stânga – dreapta (justify). 

-Bibliografia este obligatorie şi va respecta ordinea: autor, titlu lucrare, editura, localitatea, anul. 

Titlurile de cărţi se trec în limba originală şi se scriu cursiv (italic). 

 Prezentările Power Point vor cuprinde 18-20 slide-uri şi trebuie să vizeze aspecte din tematica 

propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind 

drepturile de autor.  

 Fişa de înscriere, referatele, prezentările ppt vor fi trimise în format electronic pe adresa de  

e-mail tehnofest@yahoo.com. 

 Secţiunea II „Poveştile oraşului: locuri, tradiţii, meşteşuguri” (fotografii digitale realizate de 

elevi) fisa de înscriere şi fotografiile în format A5  (15/18) tipărite pe hârtie fotografică  vor fi aduse  

personal sau trimise pe adresa şcolii:  Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Calea Bucureşti nr. 93, 

Craiova, judeţul Dolj, cu menţiunea participare concurs TehnoFest. Se acceptă numai fotografiile 

realizate de elevi. Vor fi eliminate din concurs fotografiile copiate de pe Internet. 

 Secţinunea III - „Sărbătorile anului” – sărbători oficiale ,europene, calendar eco, etc. (desene 

realizate cu ajutorul aplicaţiilor specifice pe calculator), fişa de înscriere şi desenul/desenele vor fi 

trimise obligatoriu atât prin e-mail la adresa tehnofest@yahoo.com, cât şi printate (în format A4) la 

adresa şcolii (pentru realizarea expoziţiei).  

 Secţiunea IV – „Bal mascat” - măşti pentru carnaval.  Măştile vor fi  confecţionate din hârtie, 

material plastic, lut, materiale textile, etc. folosind pentru decorare tehnica colajului, pictura, etc. 

Fişa de înscriere şi lucrările elevilor (măştile) vor fi aduse personal sau  trimise pe adresa şcolii:  Şcoala 

Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Calea Bucureşti nr. 93, Craiova, judeţul Dolj, cu menţiunea participare 

concurs TehnoFest. 

Nu se admit măşti horror.  

 

Data limită de primire a lucărilor 30.04.2015 

 

Concursul este fără taxă. 

 

Lucrările trimise prin poştă, indiferent de secţiune,  vor fi însoţite de un plic autoadresat. 
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