
 

 

 

 

 

 

 

 
 Avizat, 

                                                         Inspector educativ I.S.J.Sibiu  

       prof. Daniela Muntean 

 

 

CONCURSUL  

„Literatura în simboluri” 
Ediţia 2 

 

Regulament 
DETALII  ORGANIZATORICE : 

              Înscrierea participanților și trimiterea lucrărilor: se realizează începând cu data de 01.02.2023 până 

în data de  17.03.2023. 

● în perioada 01.02.2023 – 17.03. 2022 se trimit fișa de înscriere, acordul de parteneriat ştampilat  în 

format electronic și lucrările elevilor pe adresa de email a concursului literaturainsimboluri@gmail.com  

● fiecare cadru didactic poate trimite în competiţie maximum 3 (trei) lucrări, indiferent de categoria de 

vârstă / secţiunea aleasă 

 un elev poate participa la o singură secțiune 

● nu se percepe taxă de participare 

● jurizarea se va face pe fiecare ciclu de învăţământ (gimnazial şi liceal), pe nivel de clase şi pe 

secţiunile precizate. Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni, maximum 25% din totalul lucrărilor evaluate şi 

diplomă de participare  

● juriul va fi compus din profesori de specialitate, cu experienţă în domeniile vizate 

● nu se acceptă materiale copiate sau descărcate de pe internet 

● responsabilitatea privind originalitatea lucrărilor revine exclusiv autorilor şi îndrumătorilor  

acestora 

● materialele care nu îndeplinesc cerinţele prezentului regulament vor fi descalificate  

● nu se admit contestaţii 

 31 mai 2023 este termenul limită de trimitere a diplomelor către participanţi 

            ● informaţii suplimentare puteţi obţine la adresa de email: literaturainsimboluri@gmail.com 

mailto:literaturainsimboluri@gmail.com
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Regulament de desfăşurare a secţiunilor 

 

Secţiuni 

1. Scriere reflexivă - elevii (participare indirectă) vor realiza o recenzie a unei cărţi citite.  

2. Text multimodal - elevii (participare indirectă) vor realiza un material (prezentare Power Point) 

referitor la mesajul unei cărţi citite.  

 

Redactarea lucrărilor 

- datele de identificare ale concureţilor vor fi trecute în fişa de înscriere ataşată 

- în redactarea scrierii reflexive (secţiunea 1) se va ţine cont de următoarele precizări: 

- redactarea lucrării se va face în format A4, scris cu caractere Times New Roman, corp literă – 

12, la un rând, cu margini egale de 2 cm – Normal, text aliniat justify 

- titlul va fi scris cu caractere Times New Roman, corp literă 14, Bold, centrat 

- numele şi prenumele elevului, şcoala de provenienţă, numele şi prenumele profesorului 

îndrumător vor fi scrise cu caractere Times New Roman, corp literă 12, Bold, aliniat dreapta 

- dimensiunile lucrării vor fi de minimum 400 de cuvinte 

- textele vor fi scrise utilizând diacritice 

- responsabilitatea privind originalitatea lucrărilor revine exclusiv autorilor şi îndrumătorilor 

acestora 

- în crearea textului multimodal (secţiunea 2) se va ţine cont de următoarele precizări: 

- materialul creat în PowerPoint va conţine maximum 10 slide-uri 

- pe primul slide, se va trece titlul (centrat) ,numele şi prenumele elevului, şcoala de provenienţă, 

numele şi prenumele profesorului îndrumător (centrat) 

- dacă este cazul, la finalul materialului, va fi precizată Bibliografia sau Webografia 

- textele vor fi scrise utilizând diacritice 

- responsabilitatea privind originalitatea lucrărilor revine exclusiv autorilor şi îndrumătorilor 

acestora 
Vă asteptăm cu drag la concursul nostru! 

Profesorii coordonatori: Dir. Agîrbiceanu Ana Maria, Dr. Streza Diana, Duma Delia, Moldovan Lenuța 

Director prof. Agîrbiceanu Ana-Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Liceul Teoretic “Axente Sever”                                                UNITATEA_________________________ 

Str. Avram Iancu nr. 18                                                             Str.___________nr.___ 

tel/fax. 0269841662                                                                     tel/fax.__________                                                    

e-mail: axente.sever@yahoo.com                                e-mail_____________________________ 

Nr.______din____________________                                       Nr._____din__________________________ 

 

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

Încheiat între  Liceul Teoretic “Axente Sever”, din MEDIAŞ  reprezentat de director prof. Agîrbiceanu Ana 
Maria şi de profesorii coordonatori:  Dr. Streza Diana, Duma Delia, Moldovan Lenuța, și Unitatea 
___________________________________reprezentată de director prof.______________________şi de 
prof.________________________________________________________în calitate de parteneri în cadrul 
Concursului Județean „Literatura în simboluri” 
 

1. Aplicantul se obligă: 

 Să trimită şcolilor participante documentaţia completă a parteneriatului; 

 Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

 Să trimită diplome elevilor şi cadrelor didactice care participă la concurs. 

 

2. Partenerul se obligă: 

 Să trimită organizatorilor acordul de parteneriat completat şi avizat pe e-mail: 

literaturainsimboluri@gmail.com 

 Să trimită organizatorilor pe e-mail:  fişa de înscriere şi lucrările înscrise în concurs; 

 Să respecte calendarul activităţilor; 

 Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară; 

 Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

 

3. Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil în anul şcolar 

2022-2023  pe parcursul derulării concursului, cu posibilitatea de prelungire cu acordul scris al părţilor şi 

în anul şcolar următor. 

 

4. Se vor evita toate situaţiile care pot aduce prejudicii de imagine / prestigiu instituţiilor partenere. 

 

Prezentul acord de parteneriat se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener. 

 

Aplicant,       Partener, 
Liceul Teoretic “Axente Sever”                                                              Unitatea………………............................................ 
               Director,      Director, 
    prof. Agîrbiceanu Ana Maria      prof.____________________ 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Concursul Județean „Literatura în simboluri” 

Ediţia 2 

Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaș 

 

NR. 

CRT. 

NUME ŞI 

PRENUME 

ELEV/ELEVI 

 

CLASA 

 

INSTITUŢIA 

DE 

PROVENIENŢĂ 

ORAŞ/ 

JUDEŢ 

 

SECŢIUNEA TITLUL 

LUCRĂRII 

PROFESOR 

COORDONATOR 

 

OBSERVAŢII REZULTATE 

OBŢINUTE(se 

completează de 

către 

organizatori) 

1.          

2.          

3.          

 

Date contact profesor coordonator (adresa, telefon, mail)............................................................................................................................................. 

 

 

Profesorii coordonatori sunt rugaţi să trimită tabelul de mai sus completat (în format doc.) în perioada 01.02.2023-17.03.2023 pe adresa 

literaturainsimboluri@gmail.com 
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