
 
 

 

 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂUŢAR 

Nr. 353,  327016 - Băuţar – România 

Tel/fax: 0255/524805; e-mail: scoalabucova@yahoo.com 

 

PRIMARIA COMUNEI BĂUŢAR 

Tel 0255521602-Băuţar-România     

  

 

INVITATIE 

 

 
                    Şcoala gimnazială Băuţar,reprezentată de director prof. Măran Victoria împreună cu Primăria 

Băuţar ,reprezentată de Primar Barbesc Romulus vă invită să participaţi la Simpozionul cu participare 

internaţională-Educaţie pentru patrimoniu şi la Festivalul folcloric-concurs cu participare 

internaţională-Ciobănaşul,care vor avea loc în data de 31 mai 2013, în Comuna Băuţar  

  

Parteneri:  

 Liceul de Chimie şi medicină Vârşet; 

 Skolska Uprava Zrenjanin Nacelnik, Stanisa Banjanin Zrenjanin; 

  Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş; 

 Casa Corpului Didactic Timiş; 

 Casa Corpului Didactic Caraş-Severin 

 Colegiul Bănăţean Oţelu-Roşu, Caraş-Severin; 

 Şcoala Gimnazială Zăvoi, structura Măru; 

 Asociaţia dascălilor Caraş-Severineni 

 Primăria din Kainbach - Austria 

 

   Coordonatori: 

 Prof. Bogdan Ramona  

 prof. Măran Victoria- director Şcoala Gimnazială Băuţar 

 înv.Ciobanu Sofica 

 înv.Vînaga Victoria 

   Persoana de contact pentru înscriere: 

Prof. Bogdan Ramona- mail bogdanramona79@yahoo.com, tel. 0751 132990 

Înv. Ciobanu Sofica –email ciobanusofica@yaho.com,tel. 0753 053881 

 Categoria în care se încadrează festivalul- cultural-artistic 

Secţiunea elevi-poezii în grai bănăţean 

                         -ansambluri folclorice - de obiceiuri 

- de cântece şi dans 

Secţiunea cadre didactice-Referate şi comunicări-Simpozion cu participare  

- internaţională”Educaţie pentru patrimoniu” 

 

  

 

 

 

 

mailto:bogdanramona79@yahoo.com,%20tel


Organizator:  

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂUŢAR 

 

Parteneri: 

 Liceul de Chimie şi medicină Vârşet; 

 Şcoala Uprava Zrenjanin Nacelnik, Stanisa Banjanin Zrenjanin; 

  Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş; 

  Casa Corpului Didactic Caraş-Severin 

  Casa Corpului Didactic Timiş;  

 Colegiul tehnic „Regele Ferdinand I” Timişoara; 

  Colegiul Bănăţean Oţelu-Roşu, Caraş-Severin;  

 Şcoala Gimnazială Zăvoi, structura Măru; 

 Asociaţia învăţătorilor Caraş-Severineni 

 Primăria comunei Băuţar 

 

 Mediatizare: 

 Televiziunea TV Banat Reşiţa; 

 Radio Reşiţa 

 Jurnalul de Caraş-Severin 

 Caraş-Severinul în 7 zile. 

 TVR Timişoara 

 

Coordonator: 

 Prof. Bogdan Ramona  

 

Echipa de organizare/implementare:  

 

 prof. Măran Victoria - director Şcoala Gimnazială Băuţar 

 Prof. Ilincar Valerica  

 Prof. Vînaga Victoria 

 Inv. Ciobanu Sofica 

 

Echipa de implementare: 

 Profesorii: Pintecan Mareta ,Căciulescu Tavica, Lup Elena,Sfia Alina, Boran Manuel, Mihăiloni 

Mihaela, Paşan Elena, Albai Camelia,Răduţă Marinela, Vlăduţi Olga, Răduţă Marinca, Răduţă 

Ioan, Preda Mariţa, Orsari Ermina,Toader Florica,Guşiţa Alina, Boldea Gabriel,Mihăiloni Olimpia, 

Vasiloni Rodica 

 

 



REGULAMENTUL FESTIVALULUI  

                                  Secţiunea pentru elevi  

 

I. Recitare de poezie în grai 

II.Ansambluri folclorice-de cântece şi dansuri 

      -de obiceiuri  

1.  La festival se pot înscrie preşcolari, elevi din ciclurile primar, gimnazial  şi liceal din unităţile şcolare 

din jud.Caraş-Severin, din alte judeţe şi din străinătate. 

2.  Înscrierile se fac în perioada 15.04.2013 - 15.05.2013. 

3.  Dintr-o unitate şcolară se pot înscrie maxim 6 copii la secţiunea I. 

4.  Fiecare coordonator va participa cu  maxim 2 copii la poezia în grai. În cazul ansamblului folcloric,  se 

acceptă doi coordonatori. 

5.  Fiecare copil va purta costum popular din subzona de provenienţă. 

6.  Durata evoluţiei unui copil nu va depăşi 5 min la secţiunea  I . 

7.   Durata evoluţiei unui ansamblu  nu va depăşi 10-15 minute,secţiunea II 

8.  Suport muzical pe casetă, CD sau instrumentisti.  

9. Juriul, format din specialişti în folclor, va aprecia evoluţia participanţilor. 

10. Se vor acorda premiile I,II,III şi menţiune la secţiunea I( pe categorii de vârstă: preşcolar, primar, 

gimnazial, liceal) iar la secţiunea II se premiază ansamblul; 

11. Juriul va aprecia evoluţia participanţilor ţinând cont de următoarele: 

- pentru recitare de poezie în grai  

a)   mimică şi gestică 

b)  cursivitate  

c)   dicţie 

d)  costum popular (pentru departajare) 

- pentru ansambluri folclorice 

a)  originalitatea dansului sau  obiceiului, 

b)   impresie artistică, 

c)  costumul popular pentru departajare,  

12. Data desfăşurării Festivalului va fi în 31.05.2013.  

13. Deschiderea  festivalului şi desfăşurarea acestuia va avea loc la Căminul Cultural Băuţar de jos .  

                                          

 

 

 

 



 Secţiunea  pentru cadre didactice 

Referate şi comunicări în cadrul Simpozionului Internaţional - Educaţie pentru patrimoniu. 

Scopul activităţilor este cultivarea sentimentelor de respect şi de dragoste faţă de patrimoniul spiritual şi material 

al ţării noastre, prin promovarea valorilor naţionale în cadrul unor activităţi cultural-artistice. 

 

I. Activităţi extraşcolare  pe tema - Obiceiuri şi tradiţii  

II. Proiecte şi programe, Opţionale de folclor. 

III. Lucrări ce descriu obiceiuri şi tradiţii din diferite zone ale ţării, precum şi din străinătate. 

 

Taxa de participare - 30 LEI 

Trimiterea lucrărilor se va face în format electronic pe adresa – festivalciobanasul @yahoo.com şi în 

format letric împreună cu un plic autoadresat şi timbrat. 

Simpozionul va avea loc la Şcoala Gimnazială Bucova.  

Lucrările simpozionului vor fi publicate pe un CD în cadrul Seminarului Didactica, Ediţia XXII 2013. 

Taxa se achită prin mandat poştal pe adresa - Măran Victoria, Localitatea Bucova, Nr.37, Comuna 

Băuţar, Judeţul Caraş-Severin sau în contul RO09BTRL01101201E81967XX, deschis la Banca  Transilvania 

din Otelu Rosu. 

Pentru participare va fi trimisă fişa de înscriere şi lucrările pentru Simpozion, precum şi acordul de 

parteneriat în 2 exemplare ştampilat, pâna la data de 15.05.2013. 

Persoane de contact: 

Prof. Bogdan Ramona tel. 0751 132990 

Email: bogdanramona79@yahoo.com 

Inv. Ciobanu Sofica, tel 0753 053881 

Email: ciobanusofica@yahoo.com 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

mailto:Email:%20bogdanramona79@yahoo.com
mailto:ciobanusofica@yahoo.com


PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE 

                                               Vineri - 31 mai 2013 

 

10:30 – 11:00 Primire invitaţilor la Şcoala Bucova, mesaje de salut, prezentarea oficialilor  

11:00 – 12:00 Prezentarea lucrărilor din cadrul Simpozionului Educaţie pentru patrimoniu 

12:00 – 17:00 Desfăşurarea festivalului Ciobănaşul,  

                                                            -la Căminul Cultural Băuţarul de Jos-Ansambluri Folclorice 

     -la Căminul Cultural Băuţarul de Sus-poezie  în  grai   

  

17:00 – 18:00 Momente folclorice  prezentate de invitaţii de onoare, decernarea  premiilor 

18:00 – 19:00 Impresii, protocol festiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂUŢAR 

Nr. 353,  327016 - Băuţar – România 

Tel/fax: 0255/524805; e-mail: scoalabucova@yahoo.com 

Nr. 231 /20 .03.2013 

 

                          PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

1.  PĂRŢILE SEMNATARE: 

  Şcoala Gimnazială Băuţar reprezentată de prof. Măran Victoria  în calitate de director  şi de prof. 

Bogdan Ramona, în calitate de coordonator al festivalului folcloric “Ciobănaşul”, ediţia a I-a, 

2013 

şi 

 ................................................................................................................................... reprezentată de 

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

...... 

2.  SCOPUL PARTENERIATULUI: 

           Scopul activităţilor propuse vizează cultivarea sentimentelor de respect şi de dragoste faţă de patrimoniul 

spiritual  al ţării noastre, prin antrenarea elevior în cadrul unor activităţi cultural-artistice. 

Colaborarea  în vederea cunoaşterii şi valorificării creaţiilor folclorice autentice, cât şi realizarea unor 

punţi de legătură între sat şi oraş sau de la o zonă la alta .  

 

3.  DURATA 

Prezentul protocol este valabil pe perioada anului şcolar 2012-2013. 

4.  OBLIGAŢII COMUNE:  

A. Rolul instituţiei iniţiatoare: 

1. să comunice şcolilor partenere  programul evenimentelor; 

2. să promoveze Proiectul –Dialog fără Frontiere, precum şi Festivalul folcloric 

3. să organizeze concursul folcloric, pe secţiunile stabilite; 

B. Rolul instituţiei partenere: 

1. să participe la activităţile din proiect; 

2. să disemineze activitatea susţinută; 

3. să transmită şcolii iniţiatoare  acordul de parteneriat, precum şi fişele de inscriere ale 

elevilor în termenul stabilit. 

Prezentul acord de parteneriat educaţional poate fi modificat prin acordul reciproc al părţilor. Încheiat 

astăzi, ................................... , în două exemplare, câte unul pentru fiecare  dintre părţi. 

Şcoala cu clasele I-VIII Băuţar ................................... 

Director, Prof. Victoria Măran ................................... 

Semnătura şi ştampila .................................... 

 

 



ANEXA I 
FIŞA DE INSCRIERE 

SIMPOZION –Cu participare Internaţională 

 « Educaţie pentru patrimoniu » 
Ediţia I Bucova, Caraş-Severin 

31 mai 2013 

Fişa de înscriere : 

 
Numele şi prenumele cadrului didactic:....................................................................... 
 
Adresa (va rugăm adresa personală, nu a scolii dv.):     

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

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

 
Sectiunea:........................................................................................................... 

Titlul lucrarii:....................................................................................................... 

Data înscrierii:................................................................................................... 

 
Telefon fix/mobil:..............................................................................................  
 
E-mail:.................................................................................................  
 
Participare ( directă sau indirectă):....................................................................  
 
Doresc( sau nu) publicarea lucrării:................................................................  
 
Inscrierea poate fi făcută la adresa de e-mail: festivalciobanasul@yahoo.com 

Taxă de participare-30 lei 

Persoana de contact –Ciobanu Sofica, tel. 0753053881 
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ANEXA II 
FIŞA DE INSCRIERE 

Festival folclor concurs-cu participare internaţională-CIOBĂNAŞUL 
Ediţia I, Băuţar Caraş-Severin  

31 mai 2013 

 

 
Numele şi prenumele preşcolarului/elevului:........................................................................ 

Numele ansamblului folcloric,  (precum şi un tabel cu numele şi prenumele participanţilor): 

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

Grupa/Clasa: ........................................................................................................................... 

Grădiniţa/Şcoala: .................................................................................................................. 

Profesor coordonator: ........................................................................................................... 

Secţiunea la care va participa: ............................................................................................. 

Titlul poeziei recitate/ al obiceiului prezentat: ....................................................................... 

Datele de contact ale profesorului coordonator: ................................................................... 

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

Scurtă prezentare a formaţiei/ansamblului: 

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

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

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

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

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

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

Taxă de participare  în Festival -5 lei/elev-secţiunea I 

             -20 Lei/ansamblu-secţiunea II  

 

Inscrierea poate fi făcută la adresa de e-mail: : festivalciobanasul@yahoo.com 

 

Persoana de contact – Bogdan Ramona, tel. 0751 132990 
 

                  

 


