
REGULAMENT DE ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

ARTS AND CRAFTS-CHRISTMAS TIME 

Ediția a VI-a 

Liceul Teoretic “Henri Coandă”, Craiova 

Concursjudețean de creație literară în limba engleză 

 

I. CADRU GENERAL 

Concursulşcolarjudețean cultural artistic“Arts and Crafts-Christmas 
Time”dăposibilitateaelevilor de a intra în contact cu fenomenul cultural 
europeanprinintermediulcreațiilorliterare, prinmeșteșugurile create șiprincreațiileartistice. 

Condiţii de Participare 
1. Concursul este deschis tuturor unităţilor de învăţamânt din județ: elevii 

preșcolari, din ciclul primar si gimnazial 
2. Elevii pot lucra individual, sau pe perechi. 

II. REGULAMENT DE DESFĂȘURARE 

Nr
.cr
t 

Data Activitatea 

 
1 20. XI.2017-

12.XII.2017 
Elevii vor fi înscrișiprincompletareatabeluluidinlink-ul de mai jos. 

Sectiuni : 

1. Felicităricumesajînlimbaengleză (gradiniță, clasele 0-III) 
2. ScrisoarecătreMoșul (înlimbaengleza-clasele IV-VIII) 

 
Pentrusecțiunea”ScrisoarecătreMoșul” textulva fi redactatînlimbaengleză, 
cum se doreste, de mana, sautehnoredactat.  Numele concurenţilor şi clasa 
va fi scris la 2 rânduri de titlu, în dreapta, urmat de numele profesorului 
coordonator şi  şcoala. 
Lucrările nu trebuie să depășească  
-1 pagină la clasele IV-V-VI 
-2 pagini la clasele VII-VIII 

Lucrările trebuie să fie originale, neaparat cu numele si prenumele elevului, 
scoala si prof indrumator trecute.  

Felicitările vor fi etichetate pe verso cu: numele și prenumele elevului, 
liceul, clasa, profesorul coordonator. 

Fiecare profesor se va putea înscrie cu cel mult 4elevi prin completarea 
formularului de înscriere atasat in google docs. 



Depunerea lucrărilor se face în acestă perioada: 

-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). 
-la persoana de contact: Prof Corina Vasile,  
tel. 0722.920.700/0763.893.456 

2 13-15.XII.2017 Evaluarea 

3 16.XII.2017 Etapa finala. 

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 
felicitarilor.  

LOC DE DESFĂŞURARE: Liceul Teoretic ”Henri Coandă” 

III. JURIZAREA 
Jurizarea va fi realizată de comisia de jurizare in 16.XII.2017.Comisia va fi stabilită prin 

decizie de Inspectorul de Specialitate al I.S.J. şi Directorul Liceului. 

Ierarhia premiaţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. Pentru 
premiile I, II şi III se acordă cel mult șase locuri pentru fiecare secţiune, pe an de studiu. 
De asemenea, numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concurs pe 
secţiune. Se pot acorda şi premii speciale. 

Nu se admit contestaţii. Doar elevii participa la etapa finala. 

Concurs fara taxa. 

 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
laconcursulJudețean de Creație Literară în Limba Engleză 
“Arts and Crafts-Christmas Time” 

Craiova–16.XII.2017 
 

https://docs.google.com/document/d/16vR98Not6FaozPz0jNnZBDagR1NDgfRks-AWtEB4yiI/edit 
 
Accesati linkul si completati datele. Daca nu se deschide, va rog sa ma anuntati: 
 

Corina Vasile-0763893456 
corinavasile@hotmail.com  

 
 
 

 

 

 



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

CONTRACT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
 
 Încheiat azi,_______________, între următoarele instituţii, cu scopul derulării concursului 
județean de creație în limba engleză „Arts and Crafts –Christmas Time”: 
 

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, „Arts and Crafts –Christmas Time”.  
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"  ______________________ 
Director,  Director,   
Prof. Brumar Mihaela     _________________________ 
 


