
                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Timiș prin Agenda Culturală 2018 

 

Activitatea presupune elaborarea de articole de opinie pe tema: Rolul pe care l-a avut lectura/cartea în 

definirea unui profil identitar local/județean/național. 

 
Activitatea are ca obiectiv general realizarea unei hărți literare a județului Timiș (hartă online interactivă, accesibilă de pe 

orice platformă), care va fi postată pe site-ul CCD Timiș cu scopul de a contribui la dezvoltarea turismului cultural al județului 

Timiș. Prin realizarea acestei activități se dorește cartografierea tuturor obiectivelor care intră în sfera culturii și a istoriei literare 

care se găsesc pe teritoriul județului Timiș. În contextul proiectului ”Timișoara 2021”, această hartă poate servi, totodată, drept 

instrument de promovare culturală a Timișoarei. 

Harta literară interactivă online a județului Timiș va fi realizată în parteneriat cu unitățile școlare de învățământ 

preuniversitar din județul Timiș. Elevii, cadrele didactice, bibliotecarii școlari, responsabilii cu CDI-urile județului Timiș sunt 

invitați să contribuie la realizarea primei hărți literare a județului Timiș!!! Cum?? Vă rugăm să consultați Regulamentul specific 

al activității A 3: Turism cultural: harta literară a județului Timiș. 

 

Proiectul cultural 

”LECTURĂ ȘI COMUNICARE”  

ediția a II-a 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIȘ 

vă invită să participați la activitatea  

Turism cultural: harta literară a județului Timiș  

Fotografiile și notele informative legate de obiectivele vizate vor fi realizate conform regulamentului specific și vor fi 

trimise la adresa de email: lectura_si_comunicare@yahoo.com până la data de 02.11.2018.  

Persoanele ale căror materiale vor primi avizul favorabil al comitetului științific vor fi notificate prin email până la data 

de 05.11.2018 și vor primi certificat de Ambasador al Lecturii și Comunicării (document care va certifica implicarea activă în 

implementarea proiectului cultural județean Lectură și Comunicare la nivelul unității școlare). Atât cadrele didactice 

îndrumătoare, cât și elevii implicați în această activitate, vor fi menționați în acordul de parteneriat care se va încheia între Casa 

Corpului Didactic Timiș și unitatea de învățământ la care funcționează. 

 

Pentru informații suplimentare despre această activitate vă rugăm să contactați prof. dr. metodist CCD Timiș  

Daniela-Maria HOJDA: 0736 627 717 sau bibl. CCD Timiș Daniela Mihăilă: 0742 354 690 

 

REGULAMENT_A3_Harta_Literara.docx
REGULAMENT_A3_Harta_Literara.docx


                                                                                                                                   
 
 

 

PROIECTUL CULTURAL JUDEȚEAN 

 

”LECTURĂ ȘI COMUNICARE”  
ediția a II-a 

Mai - Noiembrie 2018 

Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Timiș 

prin Agenda Culturală 2018 

 

 

REGULAMENT SPECIFIC 

 

 
ACTIVITATEA A3: Turism cultural: harta literară a județului Timiș 

    
 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

 Activitatea are ca obiectiv general realizarea unei hărți literare a județului Timiș (hartă online 

interactivă, accesibilă de pe orice platformă), care va fi postată pe site-ul CCD Timiș cu scopul de 

a contribui la dezvoltarea turismului cultural al județului Timiș. Prin realizarea acestei activități se 

dorește cartografierea tuturor obiectivelor care intră în sfera culturii și a istoriei literare care se 

găsesc pe teritoriul județului Timiș. În contextul proiectului ”Timișoara 2021”, această hartă poate 

servi, totodată, drept instrument de promovare culturală a Timișoarei. 

Fotografiile și notele informative legate de obiectivele vizate vor fi realizate conform 

regulamentului specific atașat mai jos și vor fi trimise la adresa de email: 

lectura_si_comunicare@yahoo.com până la data de 02.11.2018.  

Persoanele ale căror materiale vor primi avizul favorabil al comitetului științific vor fi 

notificate prin email până la data de 05.11.2018 și vor primi certificat de Ambasador al Lecturii și 

Comunicării (document care va certifica implicarea activă în implementarea proiectului cultural 

județean Lectură și Comunicare la nivelul unității școlare). Atât cadrele didactice îndrumătoare, 

cât și elevii implicați în această activitate, vor fi menționați în acordul de parteneriat care se va 

încheia între Casa Corpului Didactic Timiș și unitatea de învățământ la care funcționează. 

 

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII A 3: 

 Realizarea hărții literare a județului Timiș 

 Dezvoltarea turismului cultural al județului Timiș 

 Promovarea culturii timișene în special și a celei bănățene în general 

 Stimularea implicării elevilor și cadrelor didactice în promovarea culturală a județului 

Timiș 

 Susținerea și stimularea dialogului (inter și intra)cultural 

 



                                                                                                                                   
 
 

GRUPUL-ȚINTĂ AL ACTIVITĂȚII: 

 Elevii din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș 

 Cadre didactice din învățământul preuniversitar timișean 

 Bibliotecari școlari 

 Responsabilii cu Centrele de Documentare şi Informare din județul Timiș 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 

 Harta literară interactivă online a județului Timiș va fi realizată în parteneriat cu unitățile 

școlare de învățământ preuniversitar din județul Timiș. Elevii, cadrele didactice, bibliotecarii 

școlari, responsabilii cu CDI-urile din județul Timiș sunt invitați să contribuie la realizarea hărții 

interactive prin fotografierea următoarelor obiective: 

 Statui ale scriitorilor originari din județul Timiș care se găsesc în localitatea în care 

funcționează unitatea școlară în care au statut de elev sau de cadru didactic; 

  Statui ale scriitorilor originari din Banat care se găsesc în localitatea în care funcționează 

unitatea școlară în care au statut de elev sau de cadru didactic; 

 Statui ale scriitorilor care au produs literatură în spațiul literar național care se găsesc 

în localitatea în care funcționează unitatea școlară în care au statut de elev sau de cadru 

didactic; 

 Statui ale unor personaje consacrate din literatura județului 

Timiș/Banatului/României care se găsesc în localitatea în care funcționează unitatea 

școlară în care au statut de elev sau de cadru didactic; 

 Case memoriale ale scriitorilor care au contribuit la dezvoltarea literaturii 

timișene/bănățene/naționale, care se găsesc în localitatea în care funcționează unitatea 

școlară în care au statut de elev sau de cadru didactic; 

 Clădiri culturale care se găsesc în localitatea în care funcționează unitatea școlară în care 

au statut de elev sau de cadru didactic. 

  

COORDONATOR: 

 prof. Cristian Gabriel VLAD 

 

RESPONSABILI DE PROIECT:  

 Prof. dr. metodist Daniela-Maria HOJDA 

 Bibliotecar Daniela MIHĂILĂ 

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC AL ACTIVITĂȚII: 

 Prof. dr. Patricia PISANO (Inspector Școlar de specialitate, Disciplina Limba și 

Literatura Română) 

 Prof. univ. dr. Vasile DOCEA (Director Biblioteca Centrală Universitară ”Eugen 

Todoran” Timișoara 

 Prof. dr. metodist CCD Timiș Daniela-Maria HOJDA 

 Bibliotecar CCD Timiș Daniela MIHĂILĂ 

 Informatician CCD Timiș Nina DUMBRAVĂ 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚII: 

 

SEPTEMBRIE – 02 NOIEMBRIE 2018 

 



                                                                                                                                   
 
 

CONDIȚII DE REALIZARE A MATERIALELOR: 

   

 Fotografiile vor avea dimensiunea:  

 

21x29.7 (A4) 

(milimetri) 

8.26x11.81 

(inch) 

2478x3543 px 

(pixeli) 

8.8 MPx 

(megapixeli) 

 

 Fotografiile for fi în format JPG. 

 Obiectivul cultural va fi fotografiat din față. 

 Se vor trimite maxim 2 fotografii ale obiectivului. 

 Obiectivul trebuie fotografiat în întregime (criteriu eliminator!) 

 

 Fotografiile vor fi trimise pe dresa de email lectura_si_comunicare@yahoo.com până la 

data de 02.11.2018, împreună cu un document word care să conțină informații/detalii 

despre obiectivul fotografiat. 

 

 Emailul va fi intitulat conform convenției:  

Nume autor_ Prenume autor_A3_LC_II_2018  

(EXEMPLU: HOJDA_DANIELA_A3_LC_II_2018) 

 

 Tehnoredactarea informațiilor/detaliilor legate de obiectivul cultural se va face în limba 

română, cu diacritice – condiție eliminatorie! 

 Dimensiunea paginii: A 5 

 Marginile paginii vor fi stabilite la 2 cm 

 Fontul: Times New Roman, justified 

 Documentul va conține următoarele informații:  

1. DENUMIREA OFICIALĂ A OBIECTIVULUI CULTURAL 

FOTOGRAFIAT 

2. RIDICAT/CONSTRUIT ÎN MEMORIA (Pentru scriitori: se va 

specifica numele și prenumele complet al acestuia, intervalul de timp 

în care a trăit, locul nașterii, tipul de literatură creată de el: autor de 

poezii/ proză scurtă/ comedii/ schițe/ nuvele/ romane etc. Pentru 

personaje literare: numele complet, opera literară în care apare, autorul.) 

3. TIPUL OBIECTIVULUI (STATUIE, CASĂ MEMORIALĂ, CLĂDIRE 

CULTURALĂ, ANSAMBLU ARHITECTURAL ETC.) 

4. LOCUL AMPLASĂRII (Localitatea, Strada, Nr., eventual un reper foarte 

cunoscut în localitate/zonă) 

5. AUTORUL (SCULPTORUL) 

6. ANUL CONSTRUIRII 

7. MATERIALELE FOLOSITE 

8. NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANEI CARE A 

FOTOGRAFIAT OBIECTIVUL 

9. STATUTUL (ELEV / CADRU DIDACTIC / BIBLIOTECAR / 

RESPONSABIL CU CDI) 

10. UNITATEA ȘCOLARĂ UNDE FUNCȚIONEAZĂ 

11. LOCALITATEA 

12. CLASA (dacă fotograful este elev) 

13. DATA FOTOGRAFIERII 

14. NUMELE ȘI PRENUMELE COORDONATORULUI (în cazul 

elevilor) 



                                                                                                                                   
 
 

 

 FIECARE FOTOGRAFIE REALIZATĂ ARE DOAR 1 AUTOR 

 FIECARE ELEV CARE PARTICIPĂ POATE AVEA MAXIM 2 CADRE 

DIDCATICE COORDONATOARE. În acest caz ambele persoane vor atașa anexele 1 

și 2 separat. 

 Toate persoanele care doresc să participe la această activitate vor completa și semna 

acordul de prelucrare a datelor, declarația de originalitate, ambele anexate prezentului 

regulament. De asemenea, anexa 3 – adeverința care certifică apartenența la unitatea 

școlară, se va completa, semna și ștampila de unitatea școlară. CELE 3 ANEXE SE 

TRIMIT ODATĂ CU FOTOGRAFIILE, ÎN FORMAT SCANAT!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   
 
 

ANEXA 1 

 

DECLARAȚIE 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................................................................., 

având funcția de...................................................., la ........................................................................, 

.............................................................................................................................................................,  

declar pe proprie răspundere și în conformitate cu art. 292 din Codul Penal, privind falsul în 

declarații, că fotografiile atașate emailului reprezintă o contribuție proprie, originală. 

 De asemenea, declar următoarele: 

 Nu au mai fost niciodată publicate (nici în țară, nici în străinătate) 

 Fotografiile au fost realizate sub îndrumarea dnei/dlui (se trece numele și prenumele cadrului 

didactic coordonator)..............................................................................................., care are 

funcția de ................................................. la .............................................................. 

....................................................................... din localitatea................................................... 

județul Timiș. 

 

DATA:........................................ 

 

SEMNĂTURA: 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proiectul cultural județean Lectură și Comunicare este cofinanțat prin Agenda Culturală 2018 a Consiliului Județean Timiș 

 



                                                                                                                                   
 
 

ANEXA 2 

 

ACORD 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal* 

*Stimați colaboratori, 

 
pentru participarea la activitatea A3 - Turism cultural: harta literară a județului Timiș din cadrul Proiectului cultural județean Lectură și 

Comunicare, ediția a II-a, vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile de mai jos: 

 CCD Timiș, conform Politicii sale de prelucrare a datelor cu caracter personal (pe care vă rugăm să o parcurgeți accesând site-ul CCD Timiș: 
www.ccd-timis.ro), elaborată conform Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor obținute, ce 

fac obiectul unor contracte sau care sunt necesare pentru buna desfășurare a activităților ce țin de atingerea obiectivelor specifice Casei Corpului 

Didactic Timiș. CCD Timiș ia toate măsurile necesare pentru a păstra toate informațiile cu caracter personal în condiții de siguranță și confidențialitate. 
Toate persoanele care vor elabora articole de opinie în cadrul activității A3 - Turism cultural: harta literară a județului Timiș din cadrul Proiectului 

cultural județean Lectură și Comunicare, ediția a II-a, vor beneficia de prelucrarea în siguranță a datelor cu caracter personal. 

 

  

 Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................................................................, 

având funcția de ............................................................................................... la................................ 

............................................................................................................................................................., 

prin acest acord îmi exprim în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu 

caracter personal de către Casa Corpului Didactic Timiș, pentru desfășurarea etapelor proiectului 

cultural județean Lectură și Comunicare, ediția a II-a, în special a activității A3 - Turism cultural: 

harta literară a județului Timiș, din cadrul proiectului, activitate la care doresc să particip în 

calitate de: 

 fotograf  

  coordonator elevi  

 

 De asemenea, îmi dau consimțământul expres pentru ca datele mele cu caracter personal 

necesare pentru realizarea hărții interactive să poată fi făcute prelucrate conform obiectivelor 

proiectului cultural județean. 

 

 

Data: ............................................. 

 

Semnătura: 

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

 

 

Proiectul cultural județean Lectură și Comunicare este cofinanțat prin Agenda Culturală 2018 a Consiliului Județean Timiș 

 

 

 

 



                                                                                                                                   
 
 

ANEXA 3 

DENUMIRE UNITATE ȘCOLARĂ: 

____________________________________________________________ 

LOCALITATEA: 

_____________________________ 

 

JUDEȚUL TIMIȘ 

 

Nr. de înregistrare:__________/________________ 

 

 

 

 

ADEVERINȚĂ 

 

 

Prin prezenta se adeverește faptul că toate persoanele incluse în tabelul de mai jos sunt fie 

elevi ai unității noastre de învățământ, fie cadre didactice angajate ale unității noastre de învățământ în 

anul școlar 2018-2019 și s-au implicat în realizarea activității A3 - Turism cultural: harta literară a 

județului Timiș din cadrul proiectului cultural județean ”Lectură și Comunicare”, ed. a II-a, acțiune 

cofinanțată de CJT prin Agenda Culturală 2018: 

 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Statut: 

(elev/cadru 

didactic) 

Rolul în 

activitatea 

A3 

(Fotograf/  

Coordonat

or) 

Telefon Email Semnătură 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof._________________ 

Semnătura 

Ștampila unității 


