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NOTĂ TELEFONICĂ 

MINISTERUL 
EDUCATIEI 
CERCETArw 
TINERETULUI 
ŞI SPOPTULUl 

ÎN ATENTIA PROFESORILOR DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ , , 

Ca urmare a solicitării Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, vă 
transmitem regulamentul pentru CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE 
LITERARĂ "ION CREANGĂ". 

Inspectori şcolari de specialitate, 

Prof. Anca PRICINĂ cpA
Prof. Florenţa CURE~ 
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,IIDBEIIICi• 
ediţia a VIII- a 

ARGUMENT 

Concursul de creaţie literară "I()n Creangă", organizat de Şcoala cu clasele I-VIII "Ion 
Creangă" Brăila, In colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăilll, Biblioteca Judeteană 
"Panait Istrati" Brăila şi Muzeul Brăilei se află la ediţia a VIII-a, reuşind să adune în jurul său 
ta.lente reale elin, aproape, toate zonele ţării; precum şi din Republic;} Moldova. La ediţia a VII-a au 
intrat în concurs aproximativ 2000 de lucrări din toate judeţele $'ii, sectoarele oraşului Bucureşti şi 
Republica Moldova. 

Premiul I la ciclul primar a fost obţinut .de către elevi din judeţele, Brăila, Vâlcea, Alba, 
Constanţa şi din Chişinău ·Republica Moldova, iar la ciclul gimnazial de Cl\tre elevi din judeţele 
Vâlcea; Bacău, Brăila, Dolj, Constanta Ti.)niş şi Prahova, Concursul îşi propune cultivarea acestor 
talente finalizându-se, de fiecare dată, cu apariţia unei reviste a concursului in care se regăsesc 
numele premianţilor din ediţia anterioară, secvenţe din lucrările premiate, imagini din timpul 
desfăşurării concursului, alte inforrttaţii legate de concurs, precum şi cu o carte pentru sectiunea 
Poezia modernă conternporană. Ediţia a VIII-a va avea ca invitat de onoare, ca de fiecare dată, 
pe scriitorul şi publicistul Nicl!lae Băciuţ din Tg. Mureş, redactor-şef al revistei "Vatra veche", 
membru al Uniunii Scriitorilor dfu. România, in calitate de preşedinte al juriului. 



• Pot participa elevi din clasele II-'XJ]; 
• Concursul se vadesfiiŞtiraii:tperioada 30-31 mll.rtie2013 
• Pentru secţiunea A- Creaţiiliterare fn/Jmba romllnă(c!asele II-VIII), şilimba englezli 

(clasele V-VIII), luc~âdle vor fi ex:pediate numai prin poştă pe adresa şcolii pârtă la data 
del.03.20!3(data poştei), iar pe. plic se va face precizarea obligatorie: cichll primar sau 
ciclul- gimnazial, clasele V-VI sau claseleVII- VIII .. Orice l!!c~e care va fi trimisă prin e
mail nu va fi luată în considerare de către c.omisla de jurizare. Pentru siguranţa 
corespondenţei, se recomandă-trimiterea plicuril0r cu ''confirmare de pritnire"; 

• Pentru secţiunea B- Poezia modimtă t:!olt(emporanti (c)asele VIII-XII), lucrările se vor 
expedia numai electronic pe adresa de e-mail: poeziile iui baciut@yahoo.com până la data 
de 20.02.2013; 

• Lucrări. le vor fi tehnoredactate cu font Times New Roman 12 la 1 1/2 rânduri, obligatoriu 
cu diacritice, menţlonându-se în colţul din di'eapta sus nutnele si prenumele elevului, clasa, 
şcoala, localitatea , judetul, nutnele profesorului îndrumător şi adresa de e-mail a 
profesoru.lui, precum şi un număr de telefon pentru a putea fi contactaţi de către 
organizatori(precizările sont valabile la ambeltl secţiuni); 

• Lucrările trimise prin poştă vor fi secretizate(colţ îndoit şi lipit cu etichete pe fiecare 
lucrare) de Către profesorul în4rumător al elevului, după .ce s-a asigurat că este completat 
corect colţul din drţapta sus, iar sub titlul compunerii este făcută clar precizarea: 
clasele V-VI sau VU•Ylll (a nu se uita ac!resa de e-mail, functie de care vor fi contactaţi, 
ulterior, toţi patticipariţii); 

• Festivitatea de premiere va avea loc la o dată care fi anunţată din timp de către organizatori; 
• Elevii din alte judeţe ale ţării care nu vor putea fi prezenţi la festivitatea de premiere vor 

primi diploma prin poştă; 
• Diplomele de participare vor fi expediate electronic împreună cu celelalte materiale ale 

concursului. 
SECŢIUNILE CONCURSULffi 

A. SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ 

1. CfCLUL PRJMAA 
CLASELE Il-IV 

!.Proză scurtă- Tetna propusă : Poveşti la gura sobei sau Dascălul(lnvăţătorul) meu 
(o compunere liberă de l-2 pagini). 

2. Poezie- Tenta propusă: Vers de câlltec, vers de j()C sau alte teme potrivite varstei 
lor (obligatoriu 3 poezii). 

II.CICLUL GIMAZIAL 
CLASELE V-VI 

1. Proză scurtă• Elaborarea unei compuneri cu un titlu la alegere (1·2 pagini), având 
ca temă copilâria, mama, prietenia, timpul ... putând fi inspirată şi de următoarele fragmente din 
opera lui Creangă: 

"Ce-i pasă copilulw; când mama şi tata se gândesc la neqfunsurile vieţi•; la ce poate să le 
aducă ziua de mâne, sau că-i.frământă alte gânduri pline de îngrijire .... " 
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"Aşa eram eu la varsta cea fericită, sf.aşa credea au fost toţi copiii de .cand îi lumea asta şi 
pămamul, măcar să ziCă cine ce-a zice ... '' 

2. Poezie- teme propuse: Că/ăloriî imaginare, Zborul, Prietenia, Natura, Amintiri de 
neuitat, Copilăria (3 poezii, indiferent de tema aleasă). 

3. Compunere in limba engleză- Elaborarea unei singure compuneri cu un titlu la 
alegere având ca tema propusă Copîlăria 

CLASELE VTicVIIT 

1. Proză sciu'tă- Elaborarea unei singure compuneri cu un titlu la alegere având ca 
temă Timpul, Călătorii imaginare, Zborul, Prietenia, Amintiri de neuitat ... alte teme; 

2. Poezie- teme propuse: Timpul, Căllltorli imaginare, Zbori/,[, Prietenia, Natura, 
Amintiri de neuitat, Copilăria, alte teme... (3 poezii, indiferent de tema aleasă) 

3. Corn punere in limba engleză- Elaborarea unei singure:; compuneti cu un titlu la 
alegere având ca tema propuSă' Copilaria, Adolescenta. 

B. SECŢIUNEA POEZIEMODERNĂ CONTEMPORANĂ(TRADUCERI) 

CLASELE vmc:xn 

La această secţiune, elevii vor avea de tradus din limba română în limba engleză trei 
poezii .Texte!~ poetice apartin poetului si pUblicistul!li contemporan Nicolae Băcîuţ, scriitor 
opizecist, membru USR, preşedintele concursului ,,ION CREANGĂ" din anul 
2009.Volumul propus pentru artul acesta va fi. Poemull'hoellîx, Il Părut tn 2011 la Editura 
Dacia si va fi ane)Uli la regulament. Lucrările Semnate în colţul din dreapta sus cu toate 
datele de identifi.care( mimele si prenumel!i elevuilli, c]ltsa, şcoala, localitatea , judetul, 
numele profesorului )ridrutriător şi adresa· de e"mail ) se vor trimite electronic pe adresa de 
e-mail: poeziil<J_lui_bacjut@y:ilhoo~com până la data de 20 .02. 2013, De asemenea, este 
utila si aiasar.ea unei poze a participarttulul .Cele mar bune htcrări vor fi publicate intr-o 
carte care va fi. prezentată la festivitatea de prem\ere de către poet şi va fi trimisă 
(electronic) tuturor participailţilor, Totodată elevii premianţi, prezenţi la festivitate, vor 
primi câte un exetrtplar din partea autorului!! 
Notă: Persoană de ronta:cf p~ntru detalii: prof. iniţiator Angela Olaru 
e-mail: olaru angÎ2006@yaboo.com/ioncreanga1889@yahoo.com 
site concurs <<Ion Creangă>> :http://creallga.webs.com; 
site scoala: http://scoalaionereanga.scoli.edu.ro. 

Coordonatori, ~ 
Inv. Mariana Simion . . ( ~ 
ProfJimba romană Aiigela laru . . 
Prof. limba romană Carmen Via 

!'rofJ!mbo ~·"''""'"" ""'"'" ~~ 
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