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ȘCOALA GIMNAZIALĂ„ MANOLACHE COSTACHE EPUREANU” 
BÂRLAD 

ORGANIZEAZĂ 

CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI 
LITERAR- ARTISTICĂ 

„MAGIA COPILĂRIEI” 
Ediția a IV-a 

2022-2023 
 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE 

 CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI LITERAR- ARTISTICĂ 

„MAGIA COPILĂRIEI” 
Ediția a IV-a 

2022-2023 
 

Concursul se adresează tuturor copiilor preșcolari și elevilor din învățământul primar, 
gimnazial și liceal, dar și cadrelor didactice care-i îndrumă în realizarea lucrărilor.  

Compozițiile plastice, dar și cele literare ,vor fi realizate în format A4, respectând tema 
concursului „Magia copilăriei”- copilăria. 

Nu vor fi admise lucrări realizate de către cadrele didactice. 

Secțiunea I:  

Creație plastică : desen, pictură, colaj 

 Compozițiile plastice vor fi realizate pe suport A4,  tehnica de lucru fiind  la alegere. 
 Pe spatele lucrărilor se va lipi o etichetă care va cuprinde: titlul lucrării, numele și 

prenumele elevului, clasa, școala, localitatea, numele și prenumele cadrului didactic 
îndrumător. 

 Fiecare profesor îndrumător poate participa cu maxim 3 lucrări. 
 Lucrările realizate trebuie să respecte tema Concursului „ Magia copilăriei”-copilăria. 

 
 
 
 



Secțiunea II:  
 

Creații literare în limba română și/sau în limba engleză ( eseuri, versuri, 
compuneri ) se adresează elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal. 
 

 Lucrările vor fi redactate în format A4, Times New Roman, caractere de 12, spațiere la 
un rând și nu vor depăși 3 pagini . 

 Textul va fi tehnoredactat cu diacritice. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New 
Roman 14 Bold), centrat; 

 Numele și prenumele elevului, clasa, școala de proveniență, numele și prenumele 
profesorului îndrumător se vor scrie în colţul din dreapta, sus. (Times New Roman 12); 

 Lucrările elaborate trebuie să respecte tema concursului- copilăria, sub toate aspectele ei 
(emoții trăite ,visuri, idealuri, personaje preferate din basme etc.)  

 Profesorii îndrumători îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi 
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. 

 Fiecare profesor îndrumător poate participa cu maxim 3  lucrări. 
  Creațiile literare în limba română vor fi trimise pe adresa de e-mail: 

gabrielacorbeanu@yahoo.com. 
 Creații literare în limba engleză vor fi trimise pe adresa de e-mail: byutza2@gmail.com . 

 
 

Toate lucrările vor fi cuprinse în revista  concursului. Fiecare profesor îndrumător va primi 
revista pe adresa de e-mail.  
 

 Se vor acorda diplome pentru 25 % din numărul total de participanți, cu premiile I, II, III 
și  mențiune, pentru fiecare secțiune. Nu se admit contestații. 

  
Înscrierea la concurs se poate face direct la Școala Gimnazială„ M. C. Epureanu” 

Bârlad sau poștal, pe adresa unității de învățământ: str. Aleea Parc nr. 1 , localitatea Bârlad, 
județul Vaslui, specificându-se pe plic: pentru doamna învățătoare  Corbeanu Gabriela, pentru 
secțiunea I, creații plastice și secțiunea a II-a ,creații literare în limba română, iar pentru 
secțiunea a II-a, creații literare în limba engleză pe plic se va specifica pentru doamna profesoară 
Samson Oana , cu mențiunea pentru Concursul  Județean „Magia copilăriei” 

Lucrările elevilor însoțite de fișa de înscriere, acordul de parteneriat( 2 exemplare) 
semnat , ștampilat și completat corespunzător și un plic autoadresat vor fi trimise pe adresa mai 
sus menționată până pe data de 24 ianuarie 2023. 
 

 CALENDARUL CONCURSULUI: 

1. Proiectarea și mediatizarea concursului : 1 decembrie 2022- 31 ianuarie 2023 
-proiectarea acordului de parteneriat educațional și obținerea avizărilor din partea ISJ 
Vaslui ; 
- promovarea concursului la nivelul unității prin: Consiliul profesoral, întruniri 
metodice online, ședințe cu părinții; 
- site-ul:  Educativ VS , Concursuri și simpozioane 



     2.  Etapa de înscriere: 1decembrie 2022 - 24 ianuarie 2023. 

     3.  Desfășurarea propriu-zisă a concursului: 26, 27, 28, 29 ianuarie 2023 

- realizarea expoziției, constituirea comisiilor de jurizare potrivit secțiunilor propuse, 
jurizarea , acordarea premiilor. 

4. Evaluarea și mediatizarea rezultatelor concursului: 30-31 ianuarie 2023. 

Persoane de contact: 

 prof. înv. primar Corbeanu Gabriela: tel. 0769548880,  

             e-mail: gabrielacorbeanu@yahoo.com 

 Prof. Samson Oana : tel.0743488891, e-mail : byutza2@gmail.com  
 

 



FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI LITERAR- ARTISTICĂ 

„MAGIA COPILĂRIEI” 
 

NUMELE ȘI PRENUMELE .............................................................................................. 

TELEFON....................................................................... 

E-MAIL............................................................................. 

GRĂDINIȚA/ȘCOALA....................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

LOCALITATEA........................................... 

JUDEȚUL................................................... 

SECȚIUNEA...................................................................... 

Adesa pentru trimiterea diplomelor............................................................. 

 

 Numele și prenumele 
copilului/elevului 

Clasa/ grupa Titlul lucrării 

  
 

  

 
 

   

 
 

   

 

 

 Semnătura cadrului didactic, 

 

 

 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ M C. EPUREANU”                                  ȘCOALA........................................... 
                                                                                                                 ...................…………………………..                
STR. Aleea Parc nr. 1              LOC………………………….,  
                                                                                                             JUD.......................................                      
TEL/FAX  0235/413001               NR………………/………………..  
LOC.  BÂRLAD, JUD.  VASLUI 
NR………………/………………..  
  
 PROTOCOL DE COLABORARE  
 Încheiat astăzi,..................... 

Părțile contractante 

1. Şcoala Gimnazială, Manolache Costache Epureanu”,cu sediul în localitatea Bârlad, Jud. 
Vaslui, TEL/FAX 0235/413001 , emailː epureanu2002@yahoo.co.uk ,instituție  reprezentată de  
director,  prof. Roșca Alina și director adjunct Bolum Marian şi p.i.p. Corbeanu Gabriela, în 
calitate de organizatori     

şi           
2.  Grădinița/Şcoala .........................................................................................................cu sediul în 
localitatea.............................../judetul.............................TEL/FAX .............................., 
email............................................instituţie reprezentată prin........................................................... în 
calitate de director şi.............................................................................................................. în calitate de 
colaboratori   

Obiectulcolaborării:  
Obiectul prezentului protocol îl reprezintă colaborarea  dintre aplicant și partener în vederea 

organizării și desfășurării activității extrașcolare în instituția aplicantului prin concursul județean de 
creație plastică și literar- artistică „Magia copilăriei”. 
 
Articolul 1 
A. Rolul şi responsabilităţile Şcolii Gimnaziale „ Manolache Costache Epureanu” Bârlad: 

 Să informeze instituțiile de învățământ despre organizarea concursului; 
  Să organizeze expoziția cu lucrări; 
  Să respecte termenele de desfășurare a concursului; 
 Să emită și să distribuie diplomele copiilor premianți și ale cadrelor didactice îndrumătoare. 

B.  Rolul şi responsabilităţile Grădinița/Şcolii............................................................................. 

 Să mediatizeze concursul în instituție; 
 Să pregătească elevii pentru concurs; 
 Să trimită lucrările selectate; 
 Să respecte regulamentul de desfășurare a concursului. 

Articolul 2 Durata parteneriatului 
Prezentul protocol  de colaborare este valabil pe perioada  1 decembrie 2022- 31 ianuarie 2023. 
Articolul 3. Dispoziții finale 
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga 
activitate de realizare a obietivelor comune convenite. 
Prezentul protocol de colaborare se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 Școala Gimnazială „M. C. Epureanu”Bârlad     Grădiniţa/Şcoala.........................................................                                                                 

DIRECTOR,                                                          DIRECTOR,    
Prof.ROȘCA ALINA          Prof. 


