


REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA  

CONCURSULUI REGIONAL “FRANCOFÊTE”  

VASLUI,  23 aprilie 2021  

  

Prevederi generale referitoare la desfăşurarea concursului   

Acest regulament cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare a concursului regional în 

limba franceză “FRANCOFÊTE”. În anul scolar 2020-2021, Concursul va fi organizat de Liceul  

Teoretic „Emil Racoviță” din Vaslui, în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean Vaslui, Casa 

Corpului Didactic Vaslui şi  Biblioteca Judeţeană ,,Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.  

Articolul 1  

• Concursul se adresează elevilor din clasele  V-XII (12-19 ani), din şcolile gimnaziale şi  

liceele  în care se studiază limba franceză ca limbă străină.   

• Elevii pot alege modalitatea artistică de prezentare;  

• Elevul/grupul de elevi va fi coordonat de maxim1- 2 profesori îndrumători.  

• Elevi participanti per profesor max. 3.  

• Nu se percepe taxă de participare  

Articolul 2   

Tema concursului pentru anul şcolar 2020-2021 : VOYAGES Secțiunile 

concursului :  

Concursul  se va desfăşura pe data de 23 APRILIE 2021  

A. Creaţie literară- proză, pornind de la 10 cuvinte ale francofoniei prezentate de-a lungul 

timpului de OIF).    

Cuvintele sunt : avatar, émoticône, nuage, voix, ruisseler, ondée, aquarelle, vaporeux, 

chambre à air, insuffler.  

Creaţia literară va fi o compoziţie originală în limba franceză. La clasele a V-a si a VI-a  

lucrarea va cuprinde un număr de 100-150 cuvinte.  La clasele a VII-a şi a VIII-a lucrarea 

va cuprinde un număr de 200-220 cuvinte. La clasele a IX-a şi a XII-a lucrarea va cuprinde 

un număr de 250- 300 cuvinte.   

Lucrările tehnoredactate în limba franceză vor conține obligatoriu cele 10 cuvinte 

prezentate, evidențiate cu Bold,  font TNR 12, la un rand jumatate, titlul centrat cu TNR 

14, Bold, datele de identificare ale elevului și ale profesorului coordonator, aliniate 

dreapta.   



B. Prezentarea  unui proiect pe tema dată sub forma gândită de participanţi (prezentare 

Power Point sau altă aplicație, prezentare libera, film scurt,  etc), interpretare vocală a 

unui cantec în limba franceză şi  creatie artistică (acuarelă, guaşe, tempera, creion). 

Prezentările Microsoft Power Point vor avea maxim 15 slide-uri și vor conține datele de 

identificare ale elevului/elevilor, precum și bibliografia.  

• Fiecare grup/participant va putea interpreta maxim 2 piese care să nu depăşească 5 

minute fiecare;  

• Orice material  audio sau video va fi doar în limba franceză şi nu va depăşi  5 minute;  

• Creaţia plastică (acuarelă,  tempera, creion, cărbune, tuşuri, ulei ) pe tema concursului  

va fi executată pe format A3.   

• Organizatorii  nu sunt responsabili de întârzierea şi deteriorarea lucrărilor din cauza 

transportului;  

Articolul 3  

Înscrierea se poate face electronic pe fişa de înscriere până pe data de 19 APRILIE 2021  după 

cum urmează:   

• Coletul va conţine: lucrarea artistica/materialul/ înregistrarea semnate cu datele de 

identificare, completată lizibil şi un plic A4 autoadresat timbrat corespunzător pentru 

primirea diplomelor şi  a adeverinţelor. Un singur plic va conţine toate lucrarile din 

şcoală.  

• Lucrările elevilor vor fi trimise la  adresa: Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă” Vaslui, str.  

Huşului, nr. 48, cu menţiunea pentru Concursul Francofête.  

Termene : 19 aprilie 2021 data limită de înscriere  

22 aprilie 2021 data limită a primirii coletelor şi a lucrărilor   

26 aprilie 2021 postarea pe site-ul liceului www.lervs.ro a rezultatelor.  

1 iunie 2021 data limită de expediere  a diplomelor de participare şi de premiere. 

Articolul 4  

Juriul va fi format din profesori de limba franceză, reprezentanţi ai instituţiilor partenere în 

proiect, profesori specialişti in domeniul artistico-plastic. La evaluare se va pune accentul pe 

corectitudinea exprimării în limba franceză, pe stilul şi adaptarea temei abordate, pe 

originalitatea subiectelor alese. Juriul va avea întreaga responsabilitate asupra hotărârilor, iar 

rezultatele finale nu vor putea fi contestate.  

Articolul 5  

Se acordă premiile I, II si III pentru  fiecare categorie de vârstă. Numărul mențiunilor poate fi 

până la 25% din totalul participanților la fiecare secţiune (în conformitate cu Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare).   



Articolul 6  

Participanţii la concurs cedează drepturile asupra utilizării şi publicării lucrărilor de către 

organizatori. Lucrările nu se returnează.  

Articolul 7  

Participarea la acest concurs certifică acceptarea şi conformarea la prezentul regulament a 

tuturor participanţilor (concurenți, organizatori, evaluatori, îndrumători).   

Componența, atribuțiile si responsabilitățile comisiei de organizare şi ale comisiei de evaluare 

sunt cele menţionate în Metodologia-cadru de organizare si desfăşurare a competițiilor școlare 

şi a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, 

şcolare și extraşcolare (Nr. 3035 din 10.01.2012).  

 Lucrările vor fi păstrate timp de un an de zile în arhiva școlii organizatoare. Creaţiile artistice 

vor fi expuse şi păstrate  de  şcoala organizatoare si institutiile partenere. Lucrarile deteriorate 

si care nu se incadreaza in tema nu vor fi luate in considerare.  

   

Contact  

LICEUL TEORETIC ,,EMIL RACOVIŢĂ”  

Str. Huşului, nr. 48, Vaslui  

Tel/fax 0335/410991  

Web. http://lervaslui.ro/  

Persoane de contact :  

  

Email-uri organizatori : palademonica@yahoo.com, ginabudaca@yahoo.com, oponea@yahoo.fr  

 

 
  Link-ul pentru fisa de inscriere 

https://forms.gle/U4HBXWrHf1E5Ec4R9 
 

 

  

  

  

https://forms.gle/U4HBXWrHf1E5Ec4R9

