
 

1 
 

 

 

 

 
 

 

Concursul Național de Creaţie Literară 
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- Fără Finanțare M.E.C. - 

 

Organizat în parteneriat cu  

Uniunea Scriitorilor din România 

 

 

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” – București 

Perioada: 1 martie – 1 mai 2020 
 

DOMENIUL: 

CULTURAL-ARTISTIC, LITERATURĂ 

 

 

 

  



 

2 
 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

 

 

Obiectivele concursului 

 Cultivarea gustului pentru lectură, pentru descoperirea și valorificarea unor formule literare 
inedite, de bogată tradiție culturală; 

 Dezvoltarea originalității și a creativității artistice în rândul elevilor; 
 Formarea competențelor specifice privind receptarea și producerea de text literar; 
 Stimularea interesului pentru abordarea complexă a activității de creație, prin îmbinarea mai 

multor arte (literatură, arte plastice, fotografie); 

 Dezvoltarea spiritului de competiție și a nevoii de afirmare personală prin actul artistic. 

 

Organizatorul 

Organizatorul concursului este Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din București, cu sprijinul: 

 Ministerului Educației și Cercetării 
 Uniunii Scriitorilor din România 

 Inspectoratului Școlar al Municipiului București 
 Inspectoratului Școlar Sector I – București 
 Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice –  

Sector I, București 
 

Secțiuni 

I. CALIGRAMĂ 

II. HAIKU 

III. ACROSTIH 

 

Participanți - Concursul se adresează elevilor de gimnaziu (clasele V-VIII) 



 

3 
 

 

 

Prezentarea lucrărilor 

Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, cu font Times New Roman, caractere dimensiunea 14, marginile 

paginii de 2,5 cm.  

Caligramele pot fi prezentate în forma originală, pe hârtie obișnuită sau specială, de desen; se acceptă și 
elemente grafice auxiliare (inclusiv în culori – creion, acuarelă, ceracolor etc.), care să susțină mesajul lucrării.  
Haiku-urile și acrostihurile pot fi imprimate asupra unei imagini sugestive (fotografie, pictură, desen etc.) 
Pe fiecare lucrare se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele 
cadrului didactic îndrumător. 

Participanții din provincie vor trimite lucrările în plic A4, pe adresa următoare: Prof. Ileana Iancu – Liceul 

Teoretic „Nicolae Iorga”, Bd. Ion Mihalache, nr. 126, Sector I, București. Participanții din București pot depune 

plicul cu lucrările direct la secretariatul liceului. În ambele situații, pe plic va figura mențiunea: „Festivalul 
Poeziei cu Formă Fixă”, în atenția doamnei profesoare Ileana Iancu.  

Pentru orice fel de informații suplimentare, participanții se pot adresa coordonatorului de proiect, pe adresa de 
e-mail ileanaiancu.festival@yahoo.com. 

 

Etape de desfășurare 

Concursul se va desfășura în două etape, cu participare prin corespondență. 

Etapa locală va avea loc la nivelul fiecărei școli înscrise în concurs și va consta în selectarea lucrărilor participante 
la etapa finală. Fiecare școală are dreptul de a se înscrie la etapa națională cu maximum trei lucrări pentru fiecare 

dintre cele trei secțiuni anunțate.  
Etapa națională va avea loc în școala organizatoare și va consta în jurizarea lucrărilor, în perioada 22-30 aprilie 2020. 

 

Jurizarea lucrărilor 

Responsabilitatea evaluării revine organizatorului, care va asigura juriului o componență reprezentativă, în 

colaborare cu instituțiile și personalitățile culturale care susțin acest concurs. Se vor acorda premiile I, II, III și 
menţiuni. Toți elevii vor primi diplome de participare. Pe diplomele elevilor premiați se va preciza și numele 

cadrului didactic coordonator. Profesorii îndrumători vor primi diplome de coordonator al activității elevilor.  
Nu se trimit diplome on-line, ci doar în plicurile format A4, autoadresate și timbrate! 

Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie. 

 

mailto:ileanaiancu.festival@yahoo.com
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Criterii de jurizare 

 Respectarea cerințelor concursului 

 Creativitatea lucrărilor în raport cu regulile celor trei tipuri de poezie cu formă fixă propuse  
 Originalitatea lucrărilor - vor fi descalificate lucrările în care se observă reproducerea întocmai a unui model  

 

Graficul activităților 

Înscrierea în etapa națională se va face în perioada  1 – 15 aprilie 2020. Data limită de expediere a lucrărilor: 
8 aprilie (data poștei). 
Plicul format A4, expediat pe adresa școlii organizatoare, va cuprinde: 

 Lucrările elevilor; 

 Fişa de înscriere (Anexa 1) completată integral;  

 Acordul de parteneriat în 2 exemplare, vizat în cadrul unității de învățământ participante (Anexa 2); 

 Un plic A4 autoadresat şi timbrat (timbru cu valoarea corespunzătoare zonei), în vederea returnării cu 
diplomele premianților, diplomele de participare și acordurile de parteneriat, avizate de organizatori. 

Deoarece nu se primesc lucrări în format electronic, participanții sunt rugați să expedieze plicurile cu 
recomandare / confirmare de primire, pentru a se asigura că materialele au parvenit organizatorilor. 
Afișarea rezultatelor: 1 mai 2020. Clasamentul final va fi comunicat profesorilor îndrumători pe adresa de e-

mail transmisă organizatorilor în formularul de înscriere. 

Expedierea diplomelor de participare și a contractelor de parteneriat: iunie 2020 (pe adresele indicate de 

îndrumători în fişele de înscriere și pe plicurile autoadresate și timbrate). 
 

 

Responsabilități 

 Participanții trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor asupra textelor înscrise în concurs. 

 Organizatorii concursului nu își asumă nicio responsabilitate privind eventualele încălcări ale dreptului de autor. 
 Participarea la concurs presupune acordul implicit al autorilor ca textele lor să fie făcute publice și să poată fi folosite 

în materiale electronice sau tipărite de către organizator, fără niciun fel de plată aferentă. 

 Organizatorul și membrii juriului sunt pe deplin răspunzători de corectitudinea desfășurării concursului și a evaluării. 
 Organizatorul se obligă să comunice rezultatele obținute în urma jurizării, în acord cu legislația în vigoare. 

 Organizatorii se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților / câștigătorilor. 
 Prin înscrierea la concurs, toți participanții se obligă să respecte prevederile prezentului regulament și eventualele 

decizii ulterioare ale organizatorilor. 
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Concursul Național de Creaţie Literară 

„Festivalul Poeziei cu Formă Fixă” 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: 

…………………............................................................................................................................................... 

ŞCOALA: ........................................................................  LOCALITATE / JUDEȚ: ....................................... 

CLASA: ……………............ SECŢIUNEA: ………………..............……………………......................…………................... 

ADRESA ȘCOLII: ........................................................................................................................................ 

ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR (de domiciliu / a unității de învățământ): ........................... 

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

………………………………………………………………………….......……...........................................................…....…..… 

…………………………………………………………....………...................................................……………......................... 

E-MAIL, TELEFON ÎNDRUMĂTOR: ..................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............……....... 
 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
ELEVULUI 

CLASA SECŢIUNEA   TITLUL LUCRĂRII 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

DATA          SEMNĂTURA 
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ACORD DE PARTENERIAT 

1. Încheiat între: 
LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, din București, reprezentat de domnul ION GABRIEL ȘTEFAN, în calitate de 

Director, și de doamna IANCU ILEANA, în calitate de Coordonator de proiect, denumiți în continuare Organizator. 
și 
ȘCOALA ………………………………………......……, din ................................., reprezentată de ............................................, în 
calitate de Director şi de ............................................., în calitate de Profesor îndrumător, numiți în continuare Participant. 

2. OBIECTUL PARTENERIATULUI 
Obiectul parteneriatului îl constituie colaborarea între părți în vederea bunei desfășurării a activităților prevăzute 
de comun acord în cadrul proiectului Concursului Național de Creaţie Literară „Festivalul Poeziei cu Formă 
Fixă”, Ediția a VIII-a, organizat de Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din București, în perioada 1 martie – 1 mai 2020, 

proiect înscris în Calendarul Concursurilor Școlare Naționale, organizate fără finanțare M.E.C., în anul școlar 
2019-2020 (Anexa 5, OMEN 5092/30.08.2019, Poziția 2-87). 
 

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 
A. Organizatorul se angajează: 

 să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere; 

 să  recepționeze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să le pregătească în vederea jurizării; 
 să asigure evaluarea tuturor lucrărilor de către comisia de jurizare;  
 să comunice tuturor participanţilor, la termenul stabilit, rezultatele obţinute în cadrul fazei naționale; 

 să mediatizeze rezultatele concursului și să asigure transmiterea diplomelor de participare și a premiilor. 
B. Partenerul se angajează:  

 să asigure înscrierea elevilor în concurs; 

 să îndrume elevii în realizarea lucrărilor; 
 să selecționeze, la nivel local, lucrările participante la faza națională; 

 să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare; 
 să distribuie elevilor participanţi diplomele / premiile cuvenite. 

 

Prezentul proiect-cadru a fost încheiat astăzi, _______________ 2020, în 2 exemplare cu putere de original pentru 

fiecare parte, şi intră în vigoare la data semnării lui.  
LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”   ȘCOALA ………………………………………………. 
Director,       Director,  
Prof. GABRIEL ȘTEFAN ION     …………………………………………………………….. 
 
 
Coordonator de proiect,     Profesor îndrumător, 
Prof. ILEANA IANCU      …………………………………………………………….. 

Școala ................................................................... 
Adresa: .......................................................................... 

Localitatea ........................... județul ....................... 
Tel/Fax: ........................................................................ 

Nr. ...................... din ............................................ 

LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” 
Adresa: Bd. Ion Mihalache, nr. 126 Sector I, București 
Tel./Fax: 021/224.20.26. 

Nr. .….............din........................………........ 


