
 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE CONCURS JUDEȚEAN 

" DECEMBRIE, SUFLET ROMÂNESC"- ediția a III -a 

Secțiunea ARTĂ PLASTICĂ 

 

          Ediția a III –a a Concursului județean de creație plastică și literară,               

" Decembrie, suflet românesc" se desfășoară în ziua de 29 noiembrie 2014 și se 

adresează elevilor cu înclinații și aptitudini pentru pictură. 

Înscrierea se va face până în data de 26 noiembrie pe baza fişei de 

înscriere (anexă) . 

Formularul de înscriere (anexa 1) va fi completat și trimis pe adresa de e-mail 

concursmarinpreda@yahoo.com 

  sau adus personal la secretariatul școlii. 

Nu se percepe taxă de participare. 

Concursul va cuprinde: pictură  clasele I-IV                 

  Fiecare cadru didactic poate participa la concursul de creație plastică cu 

maxim 2  elevi. 

         Copiii vor fi așteptați la Școala Gimnazială„ Marin Preda”, la ora 9. 

Acțiunea va începe la ora 9:30 și va dura o oră și jumătate. 

Participanții vor veni în ziua concursului cu hârtieA4, acuarele, pensule. 

         Compozițiile plastice vor avea ca temă frumusețea plaiurilor româneşti, 

ospitalitatea românească, evenimente istorice, obiceiuri și tradiții 

românești.) 

 

CRITERII DE EVALUARE 

1. PICTURĂ: respecterea temei propuse, creativitate, 

originalitate,imaginație, unitate compozițională,expresivitatea 

liniei, formei, culorii. 

Nu se admit contestații. 

 

Informații suplimentare:  

 
 prof. înv. primar,  Popescu Nicoleta – 0722375319 

 prof. înv. primar, Radu Oana – 0744686215 

prof. înv. primar,  Adeluta Rosu - 0742753565 

 

COORDONATORI PROIECT: 

 

 prof., Simion Romulus, directorul Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” Pitești  

 prof. înv. primar,  Popescu Nicoleta 

  prof. înv. primar, Chirea Veronica 

  prof. înv. primar, Roșu Adela  

  prof. înv. primar, Radu Oana 

mailto:concursmarinpreda@yahoo.com


 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE CONCURS JUDEȚEAN 

"DECEMBRIE, SUFLET ROMÂNESC"- ediția a III-a 

Secțiunea CREAȚIE  LITERARĂ 

 

      Ediția a III-a a Concursului județean de creație literară „Decembrie, suflet 

românesc" se desfășoară în ziua de 29 noiembrie 2014 și este dedicat elevilor cu 

înclinații și aptitudini pentru literatură. 

Înscrierea se va face până în data de 26 noiembrie pe baza fişei de 

înscriere (anexa 1) . 

Formularul de înscriere (anexa 1) va fi completat și trimis pe adresa de mail 

concursmarinpreda@yahoo.com 

sau adus personal la secretariatul școlii. 

Nu se percepe taxă de participare. 

Concursul va cuprinde: compunere clasele III-IV 

          Creațiile literare se  vor  realiza respectând cerințele din enunț.                 

           Fiecare cadru didactic poate participa la concursul de creație literară cu 

maxim 2  elevi. 

   Copiii vor fi așteptați la Școala Gimnazială„ Marin Preda”, la ora 9. 

Acțiunea va începe la ora 9:30 și va dura o oră și jumătate. 

 

     CRITERII DE EVALUARE 

Creația literară va fi elaborată astfel: 

Se va respecta tema propusă „ Decembrie, suflet românesc", 

(frumusețea plaiurilor româneşti ,ospitalitatea românească, obiceiuri si 

tradiții populare românești, evenimente istorice.) 
         Se va respecta limita de rânduri impusă de organizatori: 10-12 rânduri 

pentru compuneri (clasa a III a ) și 20-22 rânduri pentru (clasa a IV a ). 

Se vor urmări de asemenea:  așezarea în pagină, coerența, originalitatea 

ideilor,creativitatea,  expresivitatea limbajului, ortografia, vocabularul utilizat. 

          Nu se admit contestații. 

Informații suplimentare:  

 
 prof. înv. primar,  Popescu Nicoleta – 0722375319 

 prof. înv. primar, Radu Oana – 0744686215 

prof. înv. primar,  Adeluta Rosu - 0742753565 

 

COORDONATORI PROIECT: 

  

  prof., Simion Romulus, directorul Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” Pitești  

  prof. înv. primar,  Popescu Nicoleta 

  prof. înv. primar, Chirea Veronica 

  prof. înv. primar, Roșu Adela  

mailto:concursmarinpreda@yahoo.com


  prof. înv. primar, Radu Oana 


