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1. Cadrul general  
(1) Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare şi desfăşurare a Proiectului 

educațional „Ecoul timpului”, Ediția I, anul școlar 2022-2023. 

(2) Scopul proiectului: Promovarea tradițiilor specifice unor culturi/civilizații istorice. 

(3) Obiectivele specifice ale proiectului: 

  Obiectivul 1: Cunoașterea unor informații semnificative despre anumite culturi/civilizații 

istorice. 

  Obiectivul 2: Dezvoltarea competențelor organizatorice ale profesorilor și elevilor. 

  Obiectivul 3: Prezentarea de porturi/costume și obiceiuri culinare specifice unor 

culturi/civilizații istorice. 

(4) Activitatea principală a Proiectului educațional „Ecoul timpului” se adresează elevilor din 

ciclul primar și gimnazial: clasa pregătitoare – clasa a VIII-a. 

(5) Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

 

 

Constituirea echipei de implementare a 

proiectului 

20-28 octombrie 2022 

Lansarea proiectului educațional „Ecoul 

timpului”, elaborarea materialelor informative 

și promovarea proiectului prin acțiuni specifice  

1-11 noiembrie 2022 

Desfășurarea atelierelor de prezentare a 

tematicii evenimentului și selectarea 

elementelor de conținut (civilizațiile/culturile 

istorice propuse spre prezentare, informații 

specifice privind porturile/costumele și 

obiceiurile culinare)  

14-18 noiembrie 2022 

Înscrierea unităților de învățământ – cadre 

didactice, elevi – pentru activitățile propuse  

 22-30 noiembrie 2022 

Pregătire în vederea realizării evenimentului în 

fiecare unitate de învățământ participantă 

 5-20 decembrie 2022 

Festivalul „Ecoul timpului”  16-27 ianuarie 2023 

Pregătirea cadrului expozițional la Colegiul 

Național „Octavian Goga” Sibiu (afișarea 

fotografiilor cu activitățile desfășurate, precum 

și opinii ale elevilor participanți) 

 6-10 februarie 2023 

Trimiterea diplomelor către școlile participante 

la proiect 

13-17 februarie 2023 

Evaluarea proiectului 1-10 martie 2023 
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2. Unitatea de învățământ organizatoare: Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu  

 

3. Partenerii Proiectului educațional „Ecoul timpului” 

 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu  

 Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu 

 Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu  

 Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu  

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Sibiu 

 Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu  

  

4. Înscrierea la Proiectul educațional „Ecoul timpului” 
(1) Pentru ediția I, din anul școlar 2022-2023, înscrierile se vor realiza până la data de 30 

noiembrie 2022 de către profesorii îndrumători ai participanților. 

Pentru înscriere, profesorii îndrumători vor trimite următoarele documente pe adresele de e-mail 

corina.dragoman@cnogsibiu.onmicrosoft.com; ilie.vladut@cnogsibiu.ro: 

 

 Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic participant (Anexa 1); 

 Acordul de parteneriat – unul pentru fiecare școală participantă (Anexa 2); 

 Profesorii vor înscrie elevii participanţi la activitatea principală a proiectului prin 

trimiterea tabelului nominal pentru înscriere (Anexa 3). 

 

(2) Condiții de participare pentru unitățile de învățământ: 

 Elevii participanți să facă parte din ciclul primar sau gimnazial (clasele CP-VIII). 

 Să existe minim 5 clase participante din unitatea de învățământ, iar din fiecare clasă să 

participe minim 75% din efectivul de elevi. 

(3) După trimiterea documentelor inițiale și validarea participării la Proiectul educațional 

„Ecoul timpului”, fiecare profesor îndrumător va primi pe mail documentul (Formular de 

consimțământ - Anexa 4)  privind acordul părinților pentru participarea elevilor la activitate, 

unde este prevăzut și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.  

 

(4) Fiecare profesor îndrumător urmează să anunțe organizatorii printr-un e-mail 

(corina.dragoman@cnogsibiu.onmicrosoft.com; ilie.vladut@cnogsibiu.ro) data în care se va 

desfășura activitatea principală a proiectului și va trimite o declarație pe propria răspundere în 

care menționează faptul că are completate formularele de consimțământ pentru toți elevii 

participanți.  

 

(5) Nu se percepe taxă de înscriere/participare. 

 

 

 

 

mailto:directiune@cnogsibiu.ro


COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU 
Str. Mitropoliei nr. 34, 550179 Sibiu, România 
directiune@cnogsibiu.ro                                                               
secretariat@cnogsibiu.ro 
  +40 269 210 082 / +40 269 214 781 
 
 

4 

 

5. Desfășurarea activității 
(1) Activitatea principală a Proiectului educațional „Ecoul timpului” constă în desfășurarea unei 

activități de tip carnaval, profesorii îndrumători având posibilitatea să o organizeze fie la nivelul 

clasei participante, fie sub forma unei activități unice, la nivelul unității școlare.  

(2) În urma desfășurării atelierelor de prezentare a tematicii evenimentului, profesorii 

îndrumători vor discuta împreună cu organizatorii și vor selecta elementele de conținut pentru 

fiecare clasă participantă. 

 (3) În cadrul acestei activități de tip carnaval, elevii vor prezenta o civilizație/cultură istorică, 

folosind mai multe elemente: istorice, literare, sociale. Vor prezenta informațiile sub forma unei 

scenete sau a unui discurs, subliniind câteva aspecte care i-au impresionat și își vor prezenta 

costumația. La final vor răspunde la întrebarea „Ce crezi că ar mânca în prezent civilizația 

prezentată?”. Elevii pot să aducă un fel de mâncare (ambalat) și își vor argumenta răspunsul. 

(4) Prezentările pot să fie în limba română, germană, maghiară și engleză. 

(5) Activitatea principală a proiectului educațional trebuie planificată și desfășurată după 

terminarea orelor de curs. 

(6) Mâncarea folosită în cadrul activității trebuie să fie ambalată, să fie în termenul de 

valabilitate și să nu conțină alergeni. 

(7) Pregătirea cadrului expozițional se va realiza la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu 

(afișarea fotografiilor cu activitățile desfășurate, precum și opinii ale elevilor participanți), 

conform planificării. 

(8) Trimiterea diplomelor către școlile participante la proiect va avea loc în intervalul 13-17 

februarie 2023.  

 

6. Evaluarea proiectului 
(1) Fiecare școală participantă va trimite 10 fotografii sugestive cu activitatea derulată pe 

adresele de e-mail corina.dragoman@cnogsibiu.onmicrosoft.com; ilie.vladut@cnogsibiu.ro. 

Fotografiile vor fi prezentate la expoziția organizată de Colegiul Național „Octavian Goga” 

Sibiu, acestea urmând să fie postate și pe site-ul/pagina de facebook a școlii. 

(2) Organizatorii vor afișa fotografiile cu activitățile desfășurate, precum și opinii ale elevilor 

participanți în cadrul unei expoziții la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu. 

(3) Activitatea de evaluare a proiectului va avea loc în perioada 1-10 martie 2023 și va urmări 

evaluarea activităților și a rezultatelor obținute, precum și gradul de satisfacție al beneficiarilor. 

Evaluarea va viza concordanța între calendarul stabilit și realizarea fiecărei acțiuni, atingerea 

scopurilor propuse, precum și a obiectivelor asumate la începutul proiectului. 

(4) În ceea ce privește modalitățile de evaluarea, acestea vor viza întâi de toate feedback-ul 

elevilor, părinților și profesorilor implicați. Verbal sau scris, feedback-ul va reprezenta un 

element important în realizarea unei evaluări obiective. De asemenea, echipa de proiect va 

concepe chestionare specifice adresate beneficiarilor direcți, acestea urmând să fie completate 

anonim, pentru a crește veridicitatea evaluării. 

(5) O altă metodă de evaluarea o reprezintă analiza proiectului în cadrul comisiilor metodice ale 

Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu, unde se vor putea analiza aspecte specifice din 

cadrul activității principale. 
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Anexa 1 - Formularul de înscriere la Proiectul educațional „Ecoul timpului” 

Ediția I, anul școlar 2022-2023 
  

 

  

Numele și prenumele profesorului îndrumător: 

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

 

Specializarea: 

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

 

Adresă e-mail: 

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

 

Nr. telelefon: 

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

 

Unitatea de învăţământ: 

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

 

Localitatea: 

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

 

Adresa: 

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

 

Adresă e-mail a unității de învățământ: 

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

 

Număr de elevi participanți la proiect: 

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

 

Clasa: 

................................................................................................................................... 
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Anexa 2 - Acordul de parteneriat 
 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU 
Str. Mitropoliei nr. 34, 550179 Sibiu, România 

directiune@cnogsibiu.ro 

secretariat@cnogsibiu.ro 
+40 269 210 082 / +40 269 214 781 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat astăzi, ............................., între: 

1. Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, județul Sibiu, în calitate de organizator, 

reprezentată de dna director prof. Maier Nicoleta Elena și dna director adjunct prof. Dragoman 

Corina-Elena în calitate de coordonator al Proiectul educațional „Ecoul timpului”, Ediția I, anul 

școlar 2022-2023 

 

și 

 

2. Şcoala/Colegiul........................................................................................................................, 

localitatea...................................................................,județul..........................,reprezentată de 

..........................................................................................................în calitate de director și de 

........................................................................................................în calitate de profesor 

îndrumător al elevilor participanți la Proiectul educațional „Ecoul timpului”. 

 

Școala organizatoare se obligă: 

 Să distribuie instituțiilor partenere REGULAMENTUL SPECIFIC privind organizarea și 

desfășurarea Proiectului educațional „Ecoul timpului”; 

 Să expună fotografiile cu activitățile desfășurate; 

 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute; 

 Să mediatizeze și să promoveze rezultatele proiectului. 

 

Școala parteneră se obligă: 

 Să înscrie participanții la Proiectul educațional „Ecoul timpului”; 

 Să îndrume elevii în realizarea activității principale a proiectului; 

 Să trimită fotografii cu activitățile desfășurate la adresa instituției coordonatoare; 

 Să distribuie participanților diplomele obținute. 

 

Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada 

desfășurării Proiectului. 

 

Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu  
Director, Prof. Maier Nicoleta Elena 

 

Şcoala/Colegiul ........................................................................................................ 

Director, Prof. ............................................................................................................ 

mailto:directiune@cnogsibiu.ro
mailto:directiune@cnogsibiu.ro


COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU 
Str. Mitropoliei nr. 34, 550179 Sibiu, România 
directiune@cnogsibiu.ro                                                               
secretariat@cnogsibiu.ro 
  +40 269 210 082 / +40 269 214 781 
 
 

7 

 

Anexa 3 - Tabelul nominal pentru înscriere 

 
Tabel nominal cu elevii participanți la Proiectul educațional „Ecoul timpului”, 

Ediția I, anul școlar 2022-2023 
 

Unitatea de învățământ: .................................................................................................................... 

Numele și prenumele profesorului îndrumător: ............................................................................... 

Elevii participanți din clasa: ............................................................................................................. 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevilor participanți Semnătura 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Profesor îndrumător: 
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Anexa 4 - Formular de consimțământ 

 
Formular de consimțământ 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Subsemnatul/a___________________________________________________________________, 

domiciliat/ă în localitatea ___________________, str. ____________________________________, nr. 

_____, bl. ______, ap.____, posesor cu C.I. seria _______, nr. _________________________, emisă de 

_____________________ la data de _____________________, C.N.P. 

________________________________, telefon de contact ________________________________, în 

calitate de părinte/reprezentant legal al elevului minor 

______________________________________________________________________, C.N.P 

__________________________, 

 Declar prin prezenta că sunt de acord cu participarea voluntară a copilului meu în cadrul 

Proiectului educațional „Ecoul timpului”, Ediția I, anul școlar 2022-2023, organizat de către Colegiul 

Național „Octavian Goga” Sibiu în parteneriat cu alte unități școlare. Scopul Proiectului educațional 

„Ecoul timpului” îl reprezintă promovarea tradițiilor specifice unor culturi/civilizații istorice. 

 Totodata declar ca sunt de acord ca filmarile/fotografiile care se vor realiza în cadrul acestui 

proiect și care vor conține și imaginea copilului meu minor, să fie folosite de către Colegiul Național 

„Octavian Goga” Sibiu în scopul promovării și mediatizării Proiectului educațional „Ecoul timpului”. 

 Sunt de acord ca imaginile foto și/sau înregistrările audio și video preluate în timpul proiectului 

să fie utilizate de către Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu pentru materiale educaționale video 

și/sau audio și/sau presă scrisă (ca de exemplu spoturi educaționale, reviste etc.) aferente și/sau în legatură 

cu acest proiect și de asemenea publicarea lor online pe Youtube și/sau pe site/pagina Facebook a 

Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu, pentru o perioadă nelimitată de timp. 

 Prin semnarea acestui formular, subsemnatul/a_________________________ 

___________________________, în calitate de părinte/tutore legal, îmi dau acordul  și consimțământul 

explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date) și acord dreptul de a reproduce și prezenta pe durată 

nelimitată în orice format media tradițional, electronic și online, imaginea copilului 

meu,______________________________________, participant în cadrul proiectului Proiectului 

educațional „Ecoul timpului”. 

 Înțeleg și sunt de acord că nu voi primi nicio compensație materială sau de altă natură pentru 

aceste fotografii/filmări.  

 Nu voi solicita drepturi de autor sau alte venituri atât bănești cât și de orice altă natură pentru că 

aceste fotografii sau întregistrări video vor fi folosite de către Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu. 
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 Sunt de acord ca datele mele personale și ale copilului meu minor pe care îl reprezint să fie 

prelucrate de Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu și am fost informat cu privire la drepturile mele 

legale legate de utilizarea datelor cu caracter personal. 

 Cu privire la oricare dintre operele create de copilul minor în scopurile realizării prezentului 

proiect, cât și după încetarea acestuia, în calitate de reprezentant legal al acestuia, cesionez cu titlu gratuit 

către Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, în mod exclusiv, toate drepturile de autor și/sau conexe 

dreptului de autor (după caz) purtând asupra acestor opere, indiferent de suportul pe care se află acestea 

fixate (ex. materiale foto/video/audio/grafice etc.). 

 Pentru evitarea oricărui dubiu, în calitate de reprezentant legal al copilului minor, cunosc și 

accept faptul că acordul meu aici exprimat se referă îndeosebi la următoarele drepturi patrimoniale 

exclusive prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările si 

completările ulterioare: 

 a) dreptul Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizat 

sau exploatat oricare dintre materialele realizate cu aportul sau cuprinzând prestațiile copilului minor, 

inclusiv de a consimți la utilizare acestora de către alții;  

b) dreptul Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu de a autoriza sau de a interzice reproducerea, 

distribuirea, radiodifuzarea, postarea, comunicarea publică a materialelor anterior precizate;  

c) dreptul Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu de a autoriza sau de a interzice realizarea de lucrări 

derivate pe seama materialelor anterior precizate;  

d) dreptul Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu de a autoriza sau de a interzice închirierea 

originalului și a copiilor materialelor anterior precizate;  

e) dreptul Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu de a autoriza sau de a interzice împrumutul 

materialelor anterior precizate; 

 f) dreptul Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu de a transmite toate drepturile sus indicate către 

orice colaborator al acestuia, fără să fie necesar orice acord al subsemnatului/ei în acest sens. Durata 

cesiunii este egală cu durata maximă de protecție acordată de Legea nr. 8/1996, așa cum este stabilită 

această durată pentru fiecare drept cesionat. De asemenea, cesiunea se referă la materialele care includ 

aportul sau prestațiile copilului minor, după caz, în ansamblul lor, cât și la module, fragmente ori 

segmente ale acestora, care pot fi utilizate în mod individual. 

 

Subsemnatul/a, declar că am citit, am înțeles și sunt de acord în totalitate cu această declarație, prin 

urmare accept să o semnez din propria voință. 

Data: 

Nume și prenume elev: 

Nume și prenume părinte/reprezentant legal: 

Semnătură părinte/reprezentant legal: 
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