
 

 

REGULAMENT  DE DESFĂȘURARE 

CONCURS  JUDEȚEAN 

„POEZIA MĂRII” 

1. Data şi locul desfăşurării: 14.03.2022 - 10.06.2022, Şcoala Gimnazială nr.28 „Dan Barbilian”, 

Constanţa; 

2. Etapa pe școală: 14.03.2022 - 25.03.2022; 

3. Înscrierea participanţilor și trimiterea lucrărilor pentru etapa județeană:  25.03.2022 -

08.04.2022; 

4. Evaluarea / jurizarea lucrărilor: până la data de 30.04.2022; 

5. Comunicarea rezultatelor pe pagina web a şcolii organizatoare: 06.05.2022; 

6. Realizarea cd-ului cu ISBN conținând lucrările participante: 20.05.2022; 

7. Transmiterea  documentelor : 25.05.2022-10.06.2021; 

                        Participanţii la concurs sunt: 

❖ elevii claselor pregătitoare şi I-IV ; 

❖ elevii claselor  V- VIII; 

 

Toate lucrările, indiferent de secțiunea la care participă, vor fi dedicate Mării Negre. 

Concursul judetean “POEZIA MĂRII”se desfăşoară exclusiv online. 

                         

 

                                SECŢIUNEA  I - CREAȚII LITERARE (POEZIE, PROZĂ)  

Creaţiile literare trebuie să fie compoziţii originale. Lucrarea se va tehnoredacta cu caractere româneşti 

(litere cu diacritice) în Times New Roman, 12, format A4, titlul Bold, 14, la două rânduri se vor specifica 

numele şi prenumele autorului (autorilor), unitatea şcolară, profesorul coordonator, maxim 1 pagină. 

Lucrările care nu respectă aceste condiții vor fi descalificate. Creațiile literare pot fi scrise în limba română, 

engleză sau germană. Se vor acorda un premiu I, un premiu II şi un premiu III , 3 menţiuni şi un premiu 

special pentru fiecare categorie: elevii claselor pregătitoare şi I-IV și elevii claselor  V- VIII 

Lucrările vor fi trimise pe adresa de e-mail: c.chivulescu@gmail.com  sau manca.preda@yahoo.com 
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SECŢIUNEA A II-A – CREAȚII PLASTICE 

           Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport la alegere.  

           Lucrările vor fi scanate, salvate în format jpeg și redenumite cu numele elevului. Fotografiile 

NU trebuie să depășească 2 MB Lucrările vor fi trimise pe adresa de mail c.chivulescu@gmail.com  sau 

manca.preda@yahoo.com 

 Se vor acorda un premiu I, un premiu II şi un premiu III, 3 menţiuni şi un premiu special pentru fiecare 

categorie: elevii claselor pregătitoare şi I-IV și elevii claselor  V- VIII. 

 

SECŢIUNEA A III-A –Fotografie 

Fotografiile NU trebuie să depășească 2 MB, să fie salvate în format jpeg și redenumite cu numele 

elevului. Lucrările vor fi trimise pe adresa de mail c.chivulescu@gmail.com  sau manca.preda@yahoo.com. 

La această secțiune pot participa doar elevii claselor V-VIII; se vor acorda un premiu I, un premiu II şi un 

premiu III, 3 menţiuni şi un premiu special .  

 

Înscrierea participanţilor se va realiza exclusiv online. Fişa de înscriere din anexa 1, acordul de 

parteneriat - anexa 2 (în două exemplare, înregistrat, semnat şi ştampilat în şcoala  dumneavoastră) şi lucrările 

elevilor participanţi vor fi trimise la adresa de mail c.chivulescu@gmail.com  sau manca.preda@yahoo.com. 

          

 

                             EVALUARE CONCURS 

     Toate lucrările vor figura pe CD-ul  cu ISBN al concursului. Fiecare participant va primi, până la 

data de 10.06.2021, la adresa de mail comunicată in fisa de inscriere, următoarele documente: acordul de 

parteneriat , adeverința de coordonator, conţinutul CD-ului cu ISBN și diplomele elevilor participanți. 

 

 

              

   CRITERII DE EVALUARE / JURIZARE 

➢ Vor fi descalificate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi care nu respectă tematica 

concursului. 

➢ Se va urmări exclusiv munca elevului. 

➢ Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată Se 

va urmări transpunerea cât mai fidelă a temei, în viziunea proprie fiecărui participant. 

➢ Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă. 

➢ Se va urmări stimularea creativităţii elevilor. 
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            ECHIPA DE IMPLEMENTARE ŞI JURIZARE: 

                       Coordonator proiect, prof. Cristina Chivulescu 

Coordonator proiect, prof. Preda Anca 

Prof. Limba română Roşca Loredana Elena 

Prof. Limba română Pelivan Camelia 

Prof. Mihai-Radu Liliana 

Prof. Stroe Ortansa 

Prof. Suteu Laura 

 

           PROBLEME ORGANIZATORICE: 

• Concursul de desfășoară  exclusiv online, fără taxă de participare. 

• Fiecare unitate de învățământ poate participa cu 10 lucrări, indiferent de secțiune.  

• Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare. 

 

                             Persoane de contact: 

 

                       PROF. CRISTINA CHIVULESCU         tel: 0756.057.322 

 

                       PROF. ANCA MIHAELA PREDA                 tel: 0731.826.116 

 

 

                                                                                                            Director, 

                                                                                                       Prof. David Doina  


