
Proiectul Național „Solomon Marcus” 

 
1. Concursul Interdisciplinar „Solomon Marcus” 

 
- Profesorii de limba română și matematică sunt invitați să creeze subiecte 

pentru fiecare nivel. Data limită pentru trimiterea acestora pe email 
director (mp_berza@yahoo.com) - 5 mai. Emailul va avea denumirea 
„Subiecte Romana/Matematica pentru Concursul Solomon Marcus 
2015”. 

- Profesorii care doresc să participe la organizare în calitate de 
supraveghetori sau evaluatori se vor înscrie până la data de 15.04.2015 la 
d-na prof. Gigliola Ceunaș (email gigliolaceunas@gmail.com  ) 
 

2. Concursul National „Solomon Marcus” – inclus in CAERI 2015 

 Secțiuni:  

1. Steve Jobs (materiale multimedia) – coordonator Ana Întuneric, Mihaela 
Cătărău 
Responsabilități:  

a. Numește Comisia de Evaluare 
b. Monitorizează email Concurs si reuneste toate fisele de inscriere si 

materialele pe care le trimite Comisiei de Evaluare 
c. Postează pe site colegiu lista cu rezultatele Concursului si produsele 

reprezentative 
 

2. Cuvânt și imagine – coordonator Oana Maria Văsâi 
Responsabilități:  

a. Numește Comisia de Evaluare 
b. Monitorizează email Concurs pentru sectiunea pe care o reprezinta, 

realizand un document sub forma de tabel cu toti cei inscrisi 
(nume/prenume, scoala, clasa, profesor coordonator, date contact – 
tel, email  profesor) 

c. Realizeaza o expozitie cu produsele relevante 

mailto:mp_berza@yahoo.com
mailto:gigliolaceunas@gmail.com


d. Postează pe site colegiu lista cu rezultatele Concursului si imagini ale 
produselor reprezentative 
 

3. Ion Barbu – coordonator Gigliola Ceunaș 
Responsabilități:  

a. Numește Comisia de Evaluare 
b. Monitorizează email Concurs pentru sectiunea pe care o reprezinta, 

realizand un document sub forma de table cu toti cei inscrisi 
(nume/prenume, scoala, clasa, profesor coordonator, date contact – 
tel, email  profesor) 

c. Postează pe site colegiu lista cu rezultatele Concursului si produse 
reprezentative. 

 
 
 

  



Simpozion Național „Solomon Marcus” 
Coordonatori: Gigliola Ceunaș, Liliana Ursache 

 
 
Secțiuni: 

 Scena ,,Artelor” – lucrările vor valorifica elemente de conţinut din domeniile: 
literatură/limbi străine, arte vizuale, fotografie, cinematografie, muzică.  
 
Coordonator/moderator: prof. Gabriela Laslău 
 

 Scena ,,Abstractă” – lucrările vor valorifica elemente de conţinut din 
domeniile: matematică, fizică, chimie, biologie, noile tehnologii. 
 
Coordonator/Moderator: prof. Silvia Bogdăneanu 
 

 Scena ,,Universaliilor” – lucrările vor valorifica elemente de conţinut din 
domeniile: istorie, geografie, ştiinţe umaniste. 
 
Coordonator/moderator: prof. dr. Nicoleta Zărnescu 
 

 Scena ,,Didactică” – lucrările vor evidenţia disponibilitatea inovativă a 
cadrelor didactice în a crea ,,scenarii extracurriculare altfel”. Vor fi acceptate şi 
lucrări de diseminare ale proiectelor europene/cursurilor de formare continuă în 
străinătate care evidenţiază bune practici în educaţie. 
 
Coordonator/moderator: prof. Florina Opincariu 
 
 
Coordonatorul Simpozionului are următoarele atribuții: 

- Monitotizează activitatea coordonatorilor de secțiuni 
- Adună în volum materialele trimise de la fiecare secțiune 
- Stabiliște detaliile organizatorice legate de prezentarea lucrărilor (săli, 

timp etc) 
- Discută cu responsabil tehnoredactare coperte și alte detalii tehnice (ing. 

Florina Macovei) 
- Verifica respectarea condițiilor de tehnoredactare 
- Face demersurile necesare obținerii ISSN. 

 
 



Coordonatorii secțiunilor: 
- Descarcă documentele de pe email, pentru secțiunea lor, si verifică 

respectarea condițiilor de tehnoredactare (în cazul nerespectării, vor 
anunța persoana în cauză și vor preciza termenul limită – pe care îl vor 
decide ei înșiși – până la care materialul poate fi refăcut. În caz contrar, 
lucrarea nu va fi inclusă în volum) 

- Realizează un document în care inserează toate lucrările, pe care îl vor 
trimite coordonatorilor Simpozionului – la termenul limită stabilit de 
comun acord, astfel încât volumul Simpozionului să apară până la 
sfârșitul anului școlar. 

- Moderează secțiunea pe care o reprezintă. 
 

 
 

 


