
                MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE  

                        ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,ELENA DOAMNA,, TECUCI 

                       Str. Costache Racoviţă,  Nr. 24 B, Tecuci, jud. Galaţi 

                             Tel/Fax: 0236811866 E-mail :elenadoamnatecuci@yahoo.com   Site: www.edschool.ro 

 
 

REGULAMENT  DE ORGANIZARE A CONCURSULUI NAȚIONAL  

DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI CREAȚIE LITERARĂ 

„PRIETENUL MEU DIN LUMEA CĂRŢILOR”,  martie 2018,  

DIN CADRUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL „PRO LECTURA” ediţia a VII-a  

 

 

1. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 30 martie 2018, Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”, 

Tecuci 

2. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR: 1 martie – 26 martie 2018 

3. DEPUNEREA/TRIMITEREA LUCRĂRILOR:  până la 26 martie 2018 

4. SECȚIUNI: 

       I- Creaţie plastică  – pictură, desen având ca temă personajul preferat/scene din cărțile lecturate 

(acuarelă, guaşe, creion, ceracolor), format A4, având ca temă personajul preferat/scene din cărțile lecturate 

       II- Creaţie tehnologică/abilităţi practice: colaje simple sau mixte (orice tehnică), din materiale 

diverse, inclusiv reciclabile, format A4, având ca temă personajul preferat/scene din cărțile lecturate 

       III-Creaţie literară-poezie, compuneri narative sau descriptive, eseuri ce au ca temă 

prezentarea cărții preferate, personajul/scriitorul/autorul preferat, bucuria lecturii.  

5. CATEGORII DE VÂRSTĂ: secțiunile I și II se adresează preșcolarilor, elevilor din clasa 

pregătitoare și clasele I-VIII, iar secțiunea a III-a se adresează elevilor din clasele II-VIII. 

6. REGULAMENT DE ÎNSCRIERE,  PARTICIPARE  ȘI  DESFĂŞURARE  

  Fiecare participant la concurs va trimite fișa de înscriere și lucrările de la secțiunile I și II 

până la 26 martie 2018, pe adresa: Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Tecuci, Jud. Galați, Str. 

Costache Racoviță, nr. 24 B, cod 805300, menționând pe plic „pentru concursul  național PRIETENUL 

MEU DIN LUMEA CĂRŢILOR”. Lucrările de la secțiunea a III-a vor fi trimise în format electronic pe 

adresa licuta_65@yahoo.com. Ele vor fi incluse în paginile unei  reviste online cu ISBN. Creaţiile literare  

vor fi tehnoredactate în format A4, scrise la un rând, cu font Times New   Roman, caractere dimensiunea 12, 

marginile de 2 cm. şi să nu depăşescă 2 pagini. Titlul va fi scris cu majuscule (TNR,14, Bold), centrat; la 

două rânduri de titlu, în dreapta, se va scrie  numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi 

judeţul, numele cadrului didactic coordonator (TNR, 12, Bold); la două rânduri sub numele autorului se va 

scrie textul lucrării (TNR,12); Textele fără diacritice nu vor fi publicate. 

 Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum 6 lucrări ale copiilor.  

 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.  

 

 Vernisarea expoziţiei concursului va avea loc la şcoala organizatoare între 26.03-30.03.2018. 

Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie. 

 

  7.    EVALUARE: 

 Juriul va fi alcătuit din profesori de specialitate de la catedra de arte plastice și limba română.   

 La secțiunile I și  II, juriul va aprecia compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină), 

unitatea compoziţiei, încadrarea în subiect, nota personală, originalitatea, creativitatea, rezolvarea problemei 

de culoare enunţată și raportul între elemente, proporţii. La secțiunea a III-a va aprecia tematica abordată, 

originalitatea şi contribuţia personală a autorului, coerența în prezentarea ideilor, respectarea  temei 

prezentate, tehnoredactarea (aşezarea în pagină, folosirea diacriticelor, folosirea corectă a regulilor limbii). 

 Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune, pe nivel de 

vârstă. Acestea vor fi trimise cadrelor didactice îndrumătoare până la sfârșitul anului școlar. 

 Diplomele vor fi expediate până la data de 1 iulie 2018. 

 8. PERSOANE DE CONTACT: prof.înv. primar, Bîra Ilinca 0742548007, licuta_65@yahoo.com; 

prof înv. primar, Gîță Ionica 0768533268, ionica_gata@yahoo.com,  Lefter Adriana  0768992148, 

lefteradriana@yahoo.com 

 

Coordonatori proiect ,                                                                                      Director, 

         Prof. Bîra Ilinca    

         Prof.Gîță Ionica                                                                                       Prof.  Gîță Ionica 

         Prof. Lefter  Adriana Silvica 
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