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CONCURS TRANSCURRICULAR INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE 

 „AURA CUVINTELOR”  

EDIŢIA a II - a 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

noiembrie 2016 – iunie 2017 

DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ, 

Domeniul cultural-artistic, literar 

 

A. INFORMAŢII DESPRE ORGANIZATOR 

 
Numele instituţiei: Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”, Bârlad 

Adresa completă: Bârlad, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 6, Jud. Vaslui 

Nr. de telefon / fax: tel./ 0335803638  / fax: 0335803638                                    

Site şi adresă poştă electronică: iorgur2001@yahoo.com 

Persoană de contact: prof. Popa Maria Mihaela, email concurs.auracuvintelor@gmail.com sau 

mmihaelalex72@yahoo.com , tel. 0728178455 
 

Coordonatori 
Prof. Bodea Jenica, prof. Popa Maria Mihaela, prof. Coman Alina  

 

 

 

Proiect interjudeţean „AURA CUVINTELOR” 

Tema: ,,Cartea, oglindă a devenirii spirituale ” 

Organizatori: 

Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”, Bârlad, ISJ Vaslui 

Titlul concursului: ,,Cartea, oglindă a devenirii spirituale” 

 Proiectul „AURA CUVINTELOR” pleacă de la ideea de a promova lectura și de a valorifica 

abilitățile sociale. Ne propunem ca în acest proiect să desfășurăm concursul transcurricular 

interjudețean  „CARTEA, OGLINDĂ A DEVENIRII SPIRITUALE” prin care să 

conştientizarea de către elevi de a face loc lecturii în viața lor, să se gândească la ea ca o 

activitate posibilă, nelegată neapărat de un regim de impunere și obligații școlare. 

Activitatea nr. 3 Înscrierea lucrărilor în concurs. Perioada: februarie - aprilie 2017. Vor fi 

preluate eseurile si desenele elevilor şi fişele de înscriere ce vor fi trimise pe adresa 

concurs.auracuvintelor@gmail.com; se verifică dacă lucrările corespund regulamentului; cele 

care nu corespund vor fi eliminate din concurs, iar cele acceptate vor trece în faza următoare pentru 

jurizare.  

Activitatea nr. 4 Jurizarea concursului. Perioada: aprilie – mai 2017.Loc de desfăşurare: Şcoala 

Gimnazială „Iorgu Radu”, Bârlad. Participanţi: juriul format din reprezentanţi ai partenerilor:  

Activitatea nr. 5 Realizarea CD-ului cu eseuri şi desene „Cartea, oglindă a devenirii spirituale” / 

Simpozion județean cu tema ”Între teorie și practică”. Perioada: mai 2017 

mailto:iorgur2001@yahoo.com
mailto:concurs.auracuvintelor@gmail.com
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Activitatea nr. 6 Premierea lucrărilor. Perioada: iunie 2016 

Loc de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”, Bârlad 

Prezentarea eseurilor si desenelor câştigătoare, înmânarea diplomelor şi a CD-ului;  elevii 

câştigători vor primii cărţi din partea sponsorilor, afișarea listelor cu rezultatele elevilor 

participanți. 

 

                                                                         

 

Regulamentul de participare: 

 

Tema concursului: ,, Cartea, oglindă a devenirii spirituale” 
 

SECŢIUNI: 

I. Eseuri 

- clasele II-IV 

- clasele V-VIII 

II. Desen/ Grafică/ Pictură ( format A4-coală de bloc de desen).  

- *clasele pregătitoare - I 

- *clasele II-IV  

*Elevii  din clasele pregătitoare – I și clasele II-IV vor realiza în orice tehnică un desen în care să 

ilustreze tema concursului, având ca sursă de inspiraţie un episod desprins din ,,Prinț și cerșetor”. 

-clasele V-VIII 

III. Creaţie literară   

- clasele II-IV 

-clasele V-VIII 

Regulamentul de participare: 
 

a) Eseurile şi desenele vor fi realizate individual; 

b) Lucrările redactate vor fi scrise sub formă de text, fără să depăşească 2 pagini A4. 

Eseurile va fi redactate în document Word, în New Times Roman, caracter de 12 la 1,5 distanţă 

între rânduri, margini de 2,5 cm.  Titlul va fi centrat cu caracter de 14, în subtitlul se va menţiona 

numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala şi profesorul coordonator; 

c) Fiecare cadru didactic îndrumător, dintr-o unitate şcolară, poate participa la faza interjudeţeană 

cu maxim 3 eseuri sau 3 desene; 

d) Creaţiile vor fi înscrise în concurs, de către profesorii îndrumători ai echipei participante, până la 

data de 28aprilie 2017, însoţite în mod obligatoriu de fişa de înscriere.  

e)Creaţiile literare, eseurile vor fi trimise în format electronic pe adresa 

concurs.auracuvintelor@gmail.com, iar lucrările plastice prin poştă la adresa: Prof. Popa Maria 

Mihaela, Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, loc. Bârlad, jud. Vaslui, 

pentru Concursul ,,Aura cuvintelor”.  
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f) Lucrările de desen, grafică şi pictură care nu sunt realizate pe format A4, coală de bloc de desen - 

nu se vor înscrie în concurs.  

g) Evaluarea se face pe fiecare an de studiu, o mare pondere în evaluare având-o nota personală 

(starea sufletească exprimată de copil, spontaneitatea, originalitatea, lipsa intervenţiei directe a 

adultului); 

h) Un participant poate trimite maxim 3 lucrări în concurs, câte una pentru fiecare secţiune; 

 i) Lucrările nu se returnează după concurs; Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu” poate publica 

fragmente sau lucrări integrale ale copiilor (cu menţiunea sursei - Concursul interjudeţean) fără a 

cere în prealabil acordul autorilor, considerându-se că trasnsmiterea lucrărilor reprezintă acordul 

pentru publicarea acestora. 

j) Fiecare lucrare realizată de la Sectiunea II. Desen/ Grafică/ Pictură, de copii va avea obligatoriu 

lipită pe verso o etichetă tip completată cu datele de mai jos: 

 

Numele  

Prenumele  

Clasa  

Școala  

Cadru didactic coordonator  

Adresa cadrului didactic   

E-mail, număr de telefon  

Titlul lucrării  

Secțiunea din concurs la care se înscrie  

 

 

 k) La faza finală se vor acorda premii (I, II, III) şi menţiuni pentru fiecare secţiune. La faza pe 

şcoală modalitatea de premiere a elevilor va rămâne la latitudinea fiecărei unităţi şcolare; 

 l) Recomandăm să se organizeze o selecţie iniţială la nivelul fiecărei şcoli, pe clase/ ani de studiu 

pentru a asigura calitatea lucrărilor; la faza judeţeană ar trebui să fie trimise doar lucrările care fac 

cinste şcolii.;  

 m) Lucrările vor fi expediate pe adresa: concurs.auracuvintelor@gmail.com. 

n) Vor fi descalificate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor sau preluare de fragmente de 

pe internet sau nerespectarea temei. 

o) Listele cu lucrările premiate vor fi afișate pe site-ul școlii: iorgur2001@yahoo.com.  

p) Pentru a primi protocolul de colaborare și diploma de participare/ mențiune, premiu, 

participantul trebuie să trimită un plic autoadresat, în caz contrar, diplomele se vor expedia  online, 

rugăm, astfel, precizarea adresei de e-mail; 

r) Nu se vor acorda premii materiale.  

s) Nu se admit contestaţii 

 

 
 
 
 
 
 
 
Anexa 1 

 

Institutia................................ 

Adresa................................... 

Tel./fax:................................... 

mailto:concurs.auracuvintelor@gmail.com
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5 
 

E-mail:...................................... 

Nr.............Din..................... 
FIŞA DE PARTICIPARE 

CONCURS 

’’Cartea, oglindă a devenirii spirituale’’ 

-EDIŢIA a II - a 2016- 

BÂRLAD 

  

Nr.  

Crt. 

Numele şi  prenumele  

Elevului 

Clasa, 

Vârsta 

Titlul lucrării Secţiunea Coordonator Adresa 

Coordonatorului +  

e-mail valid, număr de 

telefon 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

 

Director,       Coordonator, 
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Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”, Bârlad                                                    Şcoala Gimnazială....................... 

Loc. Bârlad, jud.Vaslui                                                                               Loc...................jud...................... 

Tel./fax: 0335803638                                                                                 Tel/fax........................................ 

E-mail:iorgur2001@yahoo.com                                                                  E-mail............................................ 

Nr.............Din.....................                                                                         Nr.............Din.............................. 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 

Încheiat astăzi, …………………între: 

 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu din mun. Bârlad, jud. Vaslui, reprezentată prin director 

prof. Onuţ Ion şi prof. Bodea Jenica, prof. Popa Maria Mihaela şi prof. Coman Alina în calitate de 

coordonatori ai proiectului interjudetean “Aura cuvintelor” 2016 şi  

Şcoala .................................................. reprezentată prin ……………….…………în calitate 

de director şi ................................................... în calitate de colaborator. 

 

2. Obligatiile părtilor: 

A) Aplicantul se obligă: 

 să informeze şcolile despre etapele şi termenele de desfăşurare ale concursului; 

 să distribuie regulamentul concursului instituţiilor din învăţământ participante; 

 să respecte termenele de desfăşurare ale concursului; 

 să realizeze ierarhia rezultatelor obţinute de elevi şi să stabilească premiile la faza 

judeţeană; 

 să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi şi participanţi; 

 să distribuie adeverinţele cadrelor didactice implicate. 

B) Colaboratorul se obligă: 

 să mediatizeze concursul în şcoală; 

 să pregătească elevii pentru concurs; 

 să selecteze lucrările elevilor pentru fiecare fază ţinând cont de regulamentul concursului; 

 să organizeze în şcoală etapele concursului; 

 să participe la evaluarea lucrărilor pentru fiecare etapă; 

 să trimită coordonatorului proiectului, pănă la termenul stabilit, fişa de participare la 

concurs completată conform anexei  

3. Durata protocolului: 

Protocolul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării 

proiectului.  

4. Clauze finale ale protocolului 

Scolile se obligă să colaboreze pe toată perioada desfăşurării concursului pentru ca acesta să 

se deruleze conform scopului stabilit. 

 

Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi 

intră în vigoare de la data semnării. 

 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad                                         Şcoala 

Director,                                                                                           Director, 

Prof. Onuţ Ion                                                                                    Prof. 

 

 

 

 

 


