
 
INVITAȚIE 

 
 

Casa Corpului Didactic Teleorman organizează Concursul Național ,,Tradiții și obiceiuri de 
Crăciun în context european” în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Episcopia 
Alexandriei și Teleormanului și Centrul Județean pentru conservare și promovarea a culturii 
tradiționale Teleorman. 

Perioada de înscriere: 06.12.2022-20.12.2022 
Simpozionul se va desfășura la Centrul Multifuncțional al Tinerilor, Alexandria în data de 

21.12.2022, ora 10.00 în Sala mare. 
Participare directă 
 

Înscrierea cu participare directă  se face prin completarea formularului: 
https://forms.gle/euLx3WFp6jMpynzW7 

 
PROGRAM ARTISTIC: 

Înscrierea pentru participarea cu un moment artistic în cadrul Simpozionului Național se 
face prin completarea formularului: https://forms.gle/sgwWcFDYyT1urwav9 
 
Condiții: 

Maxim 15 elevi/ unitate de învățământ 
Timp: maxim 5 minute moment artistic 

 
REGULAMENT DE PARTICIPARE INDIRECTĂ 
 
TEMA- Tradiții și obiceiuri de Crăciun 
Condiţii pentru tehnoredactare: 

Lucrările vor avea  2 pagini în format A4 și vor fi redactate în Microsoft Word, font Times 

New Roman 12, cu diacritice, la 1,5 rânduri, margini de 20 mm (text aliniat „justified”).  

Titlul lucrării se va scrie, folosind caractere Times New Roman 14, centrat bold. 

 Numele autorului , funcţia didactică și instituția vor fi scrise la două rânduri sub titlu (Times 

New Roman 12, italic, aliniat la dreapta). 

 La două rânduri după numele autorului, se va scrie lucrarea propriu-zisă. 

 Bibliografia va fi trecută, respectând următoarea ordine: nume autor, inițială prenume, titlu 

(an) localitate, editură. 

Lucrările se vor trimite la  adresa:ionut.bolog@ccdtr.ro. 
Termen: 20.12.2022 
 
Secțiune pentru elevi 
  
Lucrările elevilor vor fi  depuse la sediul instituției: Casa Corpului Didactic Teleorman, 

Alexandria, strada Carpați, nr.15, cu menţiunea Pentru Concursul Național ,,Tradiții și obiceiuri de 
Crăciun în context european” 
Se vor trimite maxim 3 lucrări/copil ( Anexa 1-Fișa de înscriere) cu eticheta lipită pe verso în partea 
dreapta jos.  

Nu se percepe taxă de participare.  
Se vor acorda premiile I, II, III și mențiuni pentru participanții la secțiunile 1, 2 și 3. 
Se vor acorda diplome tuturor participanţilor. 

 


