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Liceul Teoretic “Henri Coandă”, Craiova 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI NAȚIONAL 
 

ART WITH FICTION AND POETRY 
 

Ediția a VI-a 
 

Concurs național 
decreaţieliterarăşiplastică 

 
 

10 Februarie 2018 
 

Inscris in CAEN, 2017, pozitia 27, domeniul cultural-artistic. 

Concursul se adresează elevilor din clasele IV-XII. 

Fiecare profesor poate participa cu cel mult 5 elevi. Elevii pot lucra si pe perechi.  

Concursul naţional Art with Fiction and Poetry-Artă cu ficţiune şi poezie se derulează anual şi 
este structurat pe secţiuni: 

a) Secţiunea I : Eseu 
b) Secţiunea a ll-a: Piesă de teatru 
c) Secţiunea a lil-a: Poezie 

Tematica pentru concurs este la liberă alegere. Elevii vor tehnoredacta o lucrare, care trebuie insotita 
de un desen sau o pictura care sa o exemplifice (format A4).  

Tehnoredactarea: TNR 12, la un rand; titlul cu TNR 14 bold, centrat; sub titlu, la un rand, se va trece 
numele si prenumele elevilor, clasa, scoala si profesorul coordonator; margini de 2 cm.  

Fiecare cadru didactic va înscrie elevii, prin completarea formularului de înscriere din link. 

SECTIUNI 

Concursul naţional Art with Fiction and Poetry-Artă cu ficţiune şi poezie se va desfăşura în patru 
etape: 

1. etapa locală -16.XII.2017 (organizată în fiecare unitate scolară) 
2. etapa judeţeană-20. I. 2018 (organizată într-un oraș stabilit din fiecare județ participant) 
3. etapa interjudeţeană/regională-27. I.2018 (organizatăîntr-un oraș stabilit din fiecare 
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județ participant) 
4. etapa naţională-10.02.2018 (organizată la Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova. 

Dolj) 

PREMIEREA 

La concursul şcolar naţional interdisciplinar Art with Fiction and Poetry-Artă cu ficţiune şi poezie, 
clasamentul se stabileşte prin însumarea punctelor obţinute în urma jurizării în cazul secţiunilor de 
creaţie sau în funcţie de punctajul obţinut pe fişa individuală în cazul secţiunilor monodisciplinare. 

La fiecare dintre secţiunile de creaţie, se acordă puncte de la 10-100 de fiecare membru al 
comisiei de evaluare, iar rezultatul final va fi media aritmetică. 

Acordarea diplomelor şi a premiilor se va face în ordinea numărului de puncte realizate de 
fiecare echipaj sau a notei obţinute, în cazul fiecărei secţiuni; 

Ierarhia premiaţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. Pentru premiile I, II 
şi III se acordă 10 locuri pentru fiecare secţiune, pe an de studiu. De asemenea, numărul menţiunilor 
poate fi de până la 30% din totalul participanţilor la concurs pe secţiune. Se pot acorda şi premii 
speciale. 

Etapa finalava avea loc laLiceul Teoretic ”Henri Coanda” Craiovala data de 10. 02.2018. 

Elevii selectati vor fi anuntati in prealabil, pentru a putea participa la etapa finala, ora 9:00 la Liceul 
Teoretic „Henri Coanda”Craiova, etapa ce va consta in sustinerea lucrarilor trimise si prezentarea 
desenelor. Organizatorii vor anunta detaliile profesorilor coordonatori.  

Nu se acceptacontesatii. 

Lucrarile nu se restituie. 

Concursulestefara taxa.  

Lucrarilevor fi expuseintr-o expozitie in incintaliceului. 

 

Depunerea lucrărilor se face: 

-la secretariatul Liceului Teoretic “Henri Coandă” Craiova,  
-prin trimiterea lucrărilor pe adresa liceului (Liceul Teoretic “Henri Coandă”, Str. Henri Coanda nr. 

48, Craiova, Dolj, cod 200556, pentru concursul ” Art with Fiction and Poetry”). 
-la persoana de contact: Prof Corina Vasile-tel. 0722.920.700/0763.893.456 

 
Trimiterealucrarilor : 
 
-data limita de trimitere a lucrarilor este : 17.01.2018 (inainte de etapajudeteana). Am 
rectificat, pentru ca etapajudeteana si interjudeteana, va fi tot la LiceulTeoretic « Henri 
Coanda » ; judetele care organizeazaacesteetape, vor trimite pana la 3.02.2018. 
-toatedocumentele vor fi trimise si pe mail : concurs2009 @yahoo.com 
(scanamacordurilesidesenele, trimitemlucrarea in word);  
-parteneriateletrebuietrimise in dublu exemplar in plicul cu lucrarile. 
-nu uitamsacompletaminscrierea in link-ultrimispentruinscriere 
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-cei care trimit din altejudetesuntrugatisatrimitasi un plicautoadresatpentrurevista(in caz ca o 
doresc)sidiplome, cu suficiente timbre pentru a nu se returnaplicul(in acestcaz, nu va fi 
retrimis),precumsi cu o adresavalida.  
-lucrarileelevilor pot fi publicate in revista cu acelasititlu, revista cu ISSN pentruelevi. Cine 
dorestepublicare, trebuiesacompletezeformularul de acordpentrupublicare.Revista nu face parte 
din concurs.(pentrudetaliicontactati-ma) 
 
 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 

laconcursulNațional de CreaţieLiterarăşiPlastică 
„Art with Fiction and Poetry”, 

Ediţia VI,  Craiova 
2017-2018 

 
https://docs.google.com/document/d/1dFpYXU9F0IMxH4tLuhaRnM2FzfkLo8dDnTri7nrsVH4/edi
t 
 
 
Accesati linkul si completati datele. Daca nu se deschide, va rog sa ma anuntati: 
 

Corina Vasile-0763893456 
corinavasile@hotmail.com  

 
 

 
 

ACORD DE PUBLICARE  
 

“Art with Fiction and Poetry” 
-Concurs Național- 

Liceul Teoretic “Henri Coandă”  
 

Ediţia a VI-a,  Craiova 
2017-2018 

 
 
Subsemnatul/Subsemnata ....................................................................................., 
sunt de acord/ nu sunt de acord cu publicarealucrăriiși a desenului 
............................................................................, înrevista “Art with Fiction 
and Poetry”. 

 
 
Data,     Numele și prenumele,  

       Semnatura,  
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LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”CRAIOVA   ____________________________ 
NR._____________/_________________   NR._____________/__________________ 
 

CONTRACT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
 
 Încheiat azi,_______________, între următoarele instituţii, cu scopul derulării concursului 
național de creație în limba engleză „Art with Fiction and Poetry”: 
 

1. LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” CRAIOVA, Str. Henri Coandă nr. 48, tel. 0251/542257, 
reprezentat prin Doamna Profesor Mihaela Brumar în calitate de director, prin Doamna Profesor 
Vînturiș Irina, în calitate de director adjunct, prin Doamna Profesor Claudia Ivaşcu, în calitate de 
coordonator de proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare şi prin Doamna Profesor Corina Vasile, 
în calitate de iniţiator. 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________ 

Obiectul contractului:  
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi 

partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia coordonatoare 
prin concursul cu titlul , „Art with Fiction and Poetry”.  
Grup ţintă: 
Elevii şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 
Obligaţiile părţilor: 
Coordonatorul se obligă:  

- Să informeze unităţile şcolare despre lansarea proiectului; 
- Să respecte termenul de desfăşurare a fiecărei activităţi; 
- Să organizeze expoziţia cu lucrările primite 
- Să emită şi să distribuie diplomele copiilor/elevilor premianţi; 
- Să distribuie diplomele de participare copiilor/elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 
- Să mediatizeze proiectul în unitatea şcolară; 
- Să pregătească copiii/elevii pentru activitate; 
- Să selecteze lucrările care participă la concurs; 
- Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 
- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului 

Durata acordului: 
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil doi ani. La expirarea termenului de 
colaborare, prezentul protocol poate fi prelungit cu acordul părţilor.  
Modificările condiţiilor prezentului contract pot avea loc numai cu acordul tuturor părţilor implicate. 
Încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 

Liceul Teoretic „Henri Coanda"  ______________________ 
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Director,   Director,   
Prof. Brumar Mihaela     _________________________ 

 


