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REGULAMENTUL FESTIVALULUI  

 
Motto: 
„Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp ce 
descurajarea o înăbuşă adesea, chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare.“ 

Thomas Carlyle 
 

I. ARGUMENT 
 
În contextul socio-economic actual, în care o mare parte din resurse se epuizează într-un ritm 

alert, creativitatea reprezintă, practic, o resursă inepuizabilă. Amplificarea, educarea şi valorificarea 
creativităţii, încă de pe băncile şcolii, constituie, nu numai o necesitate de ordin personal, ci şi o 
imperioasă nevoie socială, menirea ei fiind să asigure rezolvarea problemelor, mai mari sau mai mici, 
cu care se confruntă lumea contemporană. 

Creativitatea este o formă superioară a activităţii umane, fiind un fenomen extrem de complex 
cu numeroase aspecte, faţade sau dimensiuni. Unii autori definesc creativitatea ca fiind aptitudinea sau 
capacitatea de a produce ceva nou şi de valoare. Pentru alţii creativitatea nu este aptitudine sau 
capacitate, ci proces, prin care se realizează produsul. Sunt unii autori pentru care creativitatea este 
orice rezolvare de probleme noi. Pentru alţii, pentru tot mai mulţi, creativitatea implică realizarea unui 
produs nou şi de valoare pentru societate. 

Pentru a pune în valoare capitalul creativ  al elevilor şi al cadrelor didactice din învăţământul 
tehnic preuniversitar, Ministerul Educaţiei și Cercetării,  lansează tuturor şcolilor invitaţia de a participa 
la Festivalul INOVAFEST, ediţia a XII-a, organizat la Buzău, 30 mai 2020. 

Festivalul oferă tuturor elevilor şi profesorilor ocazia de a-şi testa potenţialul creativ şi inovativ, 
de a interacţiona cu oameni cu aceleaşi pasiuni, şi, totodată, de a învăţa metodic, prin exerciţiu 
constant.  

Acest concurs este inclus în CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE FĂRĂ 
FINANȚARE M.E.C., care se vor desfășura în anul școlar 2019-2020 (Anexa 5), pagina 8, poz. 62. 

În contextul răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19, pentru diminuarea acestui 
risc, din motive de siguranță medicală, ediția a XII-a se va organiza online. 

    

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Thomas+Carlyle


II. VIZIUNE 
 

INOVAFEST reprezintă oportunitatea de potenţare a capitalului de creativitate şi inovare a 
fiecărui elev şi cadru didactic din învăţământul preuniversitar. 
 

III.  MISIUNE 
 

Festivalul Naţional INOVAFEST vizează valorizarea şi promovarea exemplelor de bună practică 
care ilustrează creativitatea şi inovarea în învăţământ ca factor cheie pentru dezvoltarea competenţelor 
personale, profesionale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
 

IV. OBIECTIVELE FESTIVALULUI 
 
• Conştientizarea procesului de creativitate şi inovare. 
• Descoperirea şi mobilizarea talentului creativ. 
• Însuşirea unor metode şi tehnici de dezvoltare a creativităţii. 
• Exinderea spectrului de rezultate/ produse ale învăţării. 
• Promovarea, sub factorii creativităţii şi inovării, a noi modele de performanţă şcolară. 
• Asigurarea oportunităţii de valorizare a produselor elevilor şi cadrelor didactice din  

învăţământul preuniversitar. 
• Promovarea tehnologiilor didactice de succes. 
• Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, participante la 

festival. 
 

V. GRUP ŢINTĂ 
 
Festivalul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul  preuniversitar, părinţilor, 

agenţilor economici şi altor membri ai comunităţii locale. 
 

VI. COORDONATORI / ORGANIZATORI 
 
Coordonatori: 

• prof. Dragoş Ionel COSMA – Inspector General M.E.N.; 
• prof. Florina STOIAN – Inspector Şcolar General I.S.J. Buzău; 
• prof. Nela WAMSIEDEL – Inspector Şcolar General Adjunct I.S.J. Buzău; 
• prof. Elena IORDACHE - Inspector școlar pentru Învățământ profesional și tehnic – ISJ Buzău; 
• prof. Adriana VOICU – director Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil” Buzău. 
• prof. Carmen Daniela MACADON – prof. discipline tehnice la Liceul Tehnologic ”Grigore C. 

Moisil” Buzău; 
     
 Organizatori: 
• prof. Elena IORDACHE - Inspector școlar pentru Învățământ profesional și tehnic – ISJ Buzău; 
• prof. Carmen Daniela MACADON – prof. discipline tehnice la Liceul Tehnologic ”Grigore C. 
Moisil” Buzău; 
• consilier juridic Felicia VÎJDEA - coordonator executiv al Centrului de Informare Europe 
Direct Buzău 
• prof. Irina MIHAI – prof. discipline tehnice la Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil” Buzău; 
• prof. Manuela GANEA – prof. discipline tehnice la Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil” Buzău; 



• prof. Tamara ZAHIU – prof. discipline tehnice la Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil” Buzău 
 

VII. PARTENERI 
•  
• CENTRUL EUROPE DIRECT Buzău  
• SC EXIMPROD POWER SYSTEMS SA Buzău 
• TV SAT Buzău 
• Inspectoratul Școlar București – prof Mioara MARCU, inspector școlar 
• Liceul Tehnologic Electromureș, Târgu Mureș – prof. Mihaela PINTEA  
• Liceul "Stefan Procopiu" Vaslui – prof. Maria CIULEI  
• Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Șimleu Silvaniei – prof. Liliana Reli CÎMPAN  
• Liceul Tehnologic "Radu Negru" Galați – prof. Irina Aura MANOLACHE 
• Liceul Tehnologic "Carol I" Galați – prof. Florin MAREȘ 
• Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Buzău – prof. Carmen FLORESCU, prof Mihaela 

BADEA 
• Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" București – prof. Liliana Alexandrina ONCESCU 
• Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-Napoca - prof. Dragos Roman CRISTIAN 
• Liceul Tehnologic "Dorin Pavel" Alba Iulia – prof. Jana POPA  
• Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" Focsani  - prof. Gabriel Mihail DANIELESCU 
• Colegiul "Ștefan Odobleja" Craiova – prof. Doinița BĂLĂȘOIU 
• Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj-Napoca - prof. Ionel CONȚ  

 
VIII. PROGRAMUL FESTIVALULUI. 

 
Locul desfășurării festivalului: ONLINE – platforma GOOGLE MEET / ZOOM 

LICEUL TEHNOLOGIC ”GRIGORE C. MOISIL” BUZĂU 
 
Data desfășurării festivalului: 30.05.2020  

• Ora 900-930 – Deschiderea oficială; 
• Ora 930-1330 – Activităţi pe secţiuni;  
• Ora 1330-1400 – Pauza de cafea;  
• Ora 1400-1530 – Activităţi pe secţiuni;  
• Ora 1530-1600 – Feed-back.  

 
IX. CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI TERMEN LIMITĂ 
 

1. Condiţii de participare 
• Festivalul este deschis tuturor elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, 

studenţilor şi profesorilor universitari din învăţământul universitar. Aceştia pot participa individual 
sau în grup. 

• Vor fi selecţionate numai produse cu caracter de originalitate, noutate şi cu  aplicabilitate 
practică. 
 

• Înscrierea la festival se face pe baza formularului de înscriere, completat on-line la adresa:  
https://forms.gle/waTkgPQ1gJEaoEt1A 

• Formularul și lucrările scrise se vor transmite organizatorilor, la adresa: 
inovafest2020@gmail.com până cel târziu în data de 22.05.2020, cu specificarea secţiunii. 

• Lucrările metodico-științifice și prezentarea produselor care vor fi trimise/ înscrise după 
termenele limită specificate în regulament nu vor mai fi acceptate. 

https://forms.gle/waTkgPQ1gJEaoEt1A
mailto:inovafest2020@gmail.com


• Pe baza descrierilor produselor și a lucrărilor metodico-ştiinţifice se va realiza Revista 
festivalului, care va fi publicată într-o lucrare cu ISSN.  
 

• Tehnoredactarea se va face în format docx. În cazul lucrărilor cu autori elevi, este obligatoriu ca 
acestea să aibă menţionat şi numele profesorului coordonator. 

• Documentul care conţine lucrarea trebuie să fie denumit conform convenţiei: 
numele_prenume_denumire lucrare în format Word (denumirea lucrării va fi prescurtată). 

• Descrierea produsului sau lucrarea metodico-ştiinţifică trebuie să aibă următorul format: 
- Formatul paginii este A4, cu toate marginile de 2 cm. Tipul de font utilizat va fi Arial. 
- Titlul trebuie să fie centrat, cu dimensiunea de 14, scris cu caractere aldine (bold). 
- Numele autorilor şi instituţiile reprezentate trebuie să fie centrate sub titlu şi scrise cu 

dimensiunea 12, bold. Autorii multipli vor fi trecuţi pe linii separate. 
- Corpul textului trebuie scris sub informaţiile despre autori cu dimensiunea 11, spaţiere la o 

singura linie (single), aliniere stânga-dreapta (justified).  
- Produsele de tip machetă funcţională și produse multimedia, trebuie să fie însoţite de o 

lucrare cu o descriere de maxim o pagina a modului de funcționare și o imagine/poster/un 
link cu filmuletul de prezentare. 

• NU SE ACCEPTĂ LUCRĂRI FĂRĂ SEMNE DIACRITICE. 
 

• Produsele, materialele video realizate și lucrările pot fi prezentate online, în ziua desfășurării 
festivalului 30.05.2020, începând cu ora 9.00, conform opțiunii din formularul de înscriere. 
Participanții vor primi până pe data de 29.05.2020, codul de acces pe platforma destinată 
evenimentului.  

 
2. Participanţii vor primi: 

• Diplomă de participare; 
• Link-ul revistei simpozionului cu ISSN; 
• La cerere, contra cost, Revista Simpozionului cu ISSN.  

 
  3. Termen limită 

 22.05.2020 – termen limită  de înscriere on-line 
 22.05.2020 – termen limită de trimitere a lucrărilor în format electronic    

 
X. SECŢIUNILE FESTIVALULUI 

 
1. Prezentări video de machete funcţionale şi de produse multimedia (reviste şi 

ziare, filme didactice, pagini web, soft-uri) pe tema festivalului realizate de 
elevi şi cadre didactice. 

2. Exemple de bună practică privind parteneriatul dintre școala, agenți 
economici și administrație publică locală în scopul facilitării tranziţiei de la 
şcoală la viaţa activă. 

3. Sesiune de comuncări cu tema: ”Inovaţie, creativitate, competitivitate, 
interdisciplinaritate în activitatea didactică” - prezentare de cărţi / auxiliare 
curriculare. 

4. Modalități de promovare a unităţilor de învăţământ participante la festival.  

 



 

XI. PERSOANE DE CONTACT / SECȚIUNI 
 
SECŢIUNEA RESPONSABIL DATE DE 

CONTACT 
CONTACT GENERAL 

S1 Prof. Macadon Carmen Daniela 0741 121 515   Inovafest2020@gmail.com 
 
 

S2 Prof. Mihai Irina 0767 278 140 
S3 Prof. Ganea Manuela 0758 024 062 
S4 Prof. Zahiu Tamara 0749 796 709 
 
     XII. DISPOZIŢII FINALE 

 
Promovarea festivalului se va face pe pagina web a Liceului Tehnologic ”Grigore C. Moisil” Buzău 
Participanţii la festival au obligativitatea de a respecta prezentul regulament. 
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, informând participanţii în 
timp util.  
 
 
 
 

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta pe adresa de e-mail: 
inovafest2020@gmail.com,  sau la tel. 0741121515, prof. D Macadon  

                                                        
 

mailto:Inovafest2020@gmail.com
mailto:2020@gmail.com

