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REGULAMENT DE PARTICIPARE 

CONCURS REGIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ 

„Să păşim în lumea cărţilor!” 

EDIŢIA a V-a - 1 iunie 2017 

CAERI al MEN 2017, domeniul cultural-artistic, literatură, poziția 776 

 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

ARGUMENT:  

Literatura reprezintă o formă de cunoaştere a realităţii prin imagini artistice. 

Copilul trebuie ajutat să îndrăgească de mic cărţile, mai multă lectură însemnând 

dezvoltarea imaginaţiei, creativităţii, îmbogăţirea vocabularului, folosirea corectă a 

limbii române în contexte concrete de comunicare. Prin intuirea şi conştientizarea 

mesajului etic şi estetic al operei literare se realizează o trăire adâncă emoţional-

afectivă, ce solicită în continuu sensibilitatea, memoria afectivă, atenţia voluntară. 

SCOP:  

 stimularea şi afirmarea  creativităţii  elevilor, dezvoltarea interesului 

pentru literatură. 

INSTITUŢIE ORGANIZATOARE: 

 Şcoala Gimnazială „Pan M. Vizirescu” Braneț, structura Bîrza, Olt 

COORDONATORI PROIECT:  

 Director, Profesor Bogeanu Mariana 

 Profesor învăţământ primar Pîrva Nicoleta Camelia 

 Profesor Dică Tanța 

 Profesor învăţământ primar Prodan Monica Marilena 

GRUPUL ŢINTĂ: 

 elevi din ciclul primar/ gimnazial/ liceal; 
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 cadrele didactice implicate. 

LOCUL ŞI DATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 

 Şcoala Gimnazială „Pan M. Vizirescu” Braneț, structura Bîrza, Olt 

– 1 iunie 2017 

PARTICIPARE: indirectă 

TAXĂ: nu se percepe taxă de participare 
 

SECŢIUNI:  
Concursul va avea două secţiuni: I. ESEU (COMPUNERE); 

II. POEZIE. 

Temele comune celor două secţiuni sunt: copilăria, familia, prietenia, 

jocul, timpul.  

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR: 

 prin e-mail, la adresa in_lumea_cartilor@yahoo.com se vor trimite 

lucrările (după indicaţiile de mai jos) şi fişele de înscriere completate, în fişiere 

diferite; 

 prin poştă, în plic, la adresa:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÎRZA, 

STR. TEILOR, NR. 83, COMUNA BÎRZA, COD 237 030,  JUDEȚUL OLT,  se 

vor trimite lucrările (după indicaţiile de mai jos), fişele de înscriere completate, 

acordul de parteneriat semnat și ștampilat de școala dumneavoastră (în 2 

exemplare), un plic A4 timbrat (minim 3 lei) și autoadresat . 

(Se va menţiona pe plic: pentru Concursul de creaţie literară „Să păşim în lumea 

cărţilor!” )  

 Data limită de trimitere a lucrărilor este 25.05.2017 (data poștei). 

Valorificând experienţa de lectură şi de viaţă, elevii vor  crea lucrări în proză 

sau în versuri. 

Creaţiile literare vor fi redactate în Microsoft Office Word 2003, format A4, 

margini de 2 cm, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, 

tehnoredactare la 1 rând, aliniere stânga-dreapta;  

mailto:tantadica@yahoo.com
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 titlul lucrării centrat, cu majuscule, corp literă 14, bold;  

 sub titlu, aliniere dreapta, corp literă 12, italic,  numele autorului şi al 

cadrului didactic îndrumător, clasa, şcoala, localitatea, județul.   

Nu folosiți prescurtări!  Nu există limită maximă de pagini. 

Cadrele didactice vor participa cu maxim 6 elevi (câte trei lucrări de 

secțiune). 

Comisia de concurs este hotărâtă de către coordonatorii proiectului. 

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune pentru fiecare secțiune și nivel 

de vârstă, diplome de participare, tuturor elevilor participanţi şi adeverințe cadrelor 

didactice îndrumătoare. 

Nu se admit contestaţii. 

Fiecare cadru didactic participant la acest concurs va intra în posesia 

diplomelor până la data de 30 august 2017. 

STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ  

În evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele criterii: 

 originalitatea ideilor; 

 calitatea exprimării; 

 expresivitatea limbajului; 

 existenţa unor mesaje şi forţa de sugestie. 

PERSOANĂ DE CONTACT:  

 Profesor Dică Tanța 

 Telefon: 0787576300 

 e-mail: in_lumea_cartilor@yahoo.com 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

CONCURS DE CREAŢIE LITERARĂ 

„Să păşim în lumea cărţilor!” 

EDIŢIA a V-a - 1 iunie 2017 

 

 

1. NUMELE  ŞI   PRENUMELE CADRULUI  DIDACTIC:............................................... 

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

2. SPECIALITATEA :  ........................................................................................................... 

3. ADRESA DE CORESPONDENŢĂ  (UNDE  SE  VA  TRIMITE  DIPLOMA): 

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

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

4.TELEFON FIX/MOBIL:  ................................................................................................... 

5. E-MAIL: ............................................................................................................................. 

6. INSTITUŢIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ................................................................................... 

7. ADRESA  ȘCOLII :  ……………………………………………………………………... 

LOCALITATEA:.................................JUDEŢUL:............................. COD POȘTAL:....................... 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Secțiunea Titlul lucrării 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

Data______________                      Semnătura ____________________  
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ACORD  DE  PARTENERIAT 
 

Încheiat  azi,..................................................... 

1. PĂRȚILE  CONTRACTANTE: 

A.  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  BÎRZA, reprezentată prin director profesor Bogeanu 

Mariana şi profesor Pîrva Nicoleta Camelia - coordonatori,  în  calitate  de  aplicant  și 

B. ..........................................................................................................., reprezentată  

prin....................................................................................................în  calitate  de  partener, 

convin  prezentul  protocol  de  colaborare, pe bază de parteneriat, pentru stabilirea și  

dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniul educației. 

2.OBIECTUL  CONTRACTULUI 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie colaborarea între parteneri în  

vederea organizării și desfăşurării în instituţia aplicant a Concursului  Regional „SĂ PĂȘIM ÎN 

LUMEA CĂRȚILOR”, ediţia a V-a,  1 iunie  2017. 

3.GRUP  ŢINTĂ: 

 beneficiari direcţi: elevi, cadre didactice; 

 beneficiari indirecţi: elevi, părinţi, profesori, comunitatea locală. 

4. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR: 

A) Aplicantul se obligă: 

- să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să organizeze desfăşurarea şi diseminarea acţiunii; 

- să respecte termenele de desfăşurare; 

- să emită şi să distribuie diplomele participanţilor. 

B) Partenerul se obligă: 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- sa îndrume și să înscrie elevii în concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea 

activităţii. 

5. DURATA  ACORDULUI :  

Acordul se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, intră în vigoare la 

data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2016 - 2017. 

Modificarea  prezentului  protocol  va  fi  făcută  numai  cu  acordul  scris  al  părţilor  

prin  act  adiţional, datat şi semnat  de  ambele  părţi. 

 

            Aplicant,                                                                            Partener, 

Şcoala Gimnazială „Pan M. 

Vizirescu” Braneț, structura Bîrza 
Str. Teilor, nr. 83, comuna Bîrza,  

județul Olt, cod 237 030 

       Email: scoala_birza@yahoo.com        
 Nr. înreg.  _____ / _____________ 

 

Școala ……………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

Nr.înreg. ______ / ____________ 
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Școala  Gimnazială Bîrza                                        ............................................................                                              

            Director,                                                     Director, ………………………….. 

Profesor Bogeanu Mariana                                                                 LS. 


