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Unităţile de învăţământ din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia profesorilor de limba engleză 

Concursul Judeţean de Creaţie 

"THE YOUNG AND THE ROMANTIC" 

"JUNG UND ROMANTISCH" 

"JEUNE ET ROMANTIQUE" 

MOTTO 

"Iubirea împărtăşită de oameni este forţa cea mai mare care există în 
lume şi izvorul cel mai important pentru creaţia artistică." 

OCTAVIAN PALER 

Scoala Gimnaziala "Sf.Gheorghe" din Craiova vă invită să participaţi la concursul judeţean 

de creaţie în limba engleza,liimba germana si limba franceza "THE YOUNG AND THE 
ROMANTIC"/"JUNG UND ROMANTISCH"/"JEUNE ET ROMANTIQUE, ediţia a IV-a, 
care va avea loc pe data de 14 FEBRUARIE 2013. 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

Concursul se adresează elevilor din judeţul Do!J clasele V-VIII. 

Concursul are trei secţiuni: 

Sectiuni: 

Poezie - "Love- The Eterna/ Flame" 1 "Liebe- die ewige Flamme "/ "L 'amour- jlamme eterne/le 



Proza scurta - "A Love Lefter For You ... " 1 "Einen Liebesbrieffur dich" 1 "Une lettre 
d'amour pour toi" 

Felicitari- "Be Azy Valentine" 1 "Sei mein Valentin /"Sois mon Valentin" 

Redactarea lucrarilor: 

1. FELICITĂRI, secţiune ce se adresează elevilor din clasele V,VI. 

Se acceptă doar felicitări originale, manual lucrate, cu mesaje in limba engleză , etichetate pe 
partea din spate cu numele elevului realizator, clasa, şcoala şi profesorul coordonator. Se admit 
si doi elevi partcipanti pe o felicitare dar taxa de participare se achita individual. 

II. POEZII în limba engleză,germana,franceza dedicate sarbatorii de Valentine's Day, 
secţiune ce se adresează elevilor din ciclul gimnazial, clasele VII-VIII. 

Poeziile nu au limită de cuvinte. Titlul poeziei va fi scris cu litere de 14, bold, centrat. Numele 
concurenţilor va fi scris la 2 rânduri de titlu, în dreapta, urmat de clasa, şcoala şi numele 
profesorului coordonator, caractere de 12, bold. 

III. SCRISORI în limba engleză,germana,franceza, secţiune ce se adresează elevilor diu 
clasele VII, VIII. 

Scrisoarea va fi redactată în limba engleză,germana sau franceza in format A4, caractere de 12, 
Aria!, la un rând şi jumătate, cu margini de 2 cm. Scrisoarea nu va depăşi 350 de cuvinte. Titlul 
scrisorii va fi scris cu litere de 14, bold, centrat. Numele concurenţilor va fi scris la 2 rânduri de 
titlu, în dreapta, urmat de clasă, şcoala şi numele profesorului coordonator, caractere de 12, 
bold. 

Lucrările trebuie să fie originale, respectând tehnicile de redactare. 

Data limită de trimitere a lucrărilor este 1 februarie 2013. 
Perioada de inscriere si trimitere a lucrarilor este 14 Ianuarie 2013- 1 februarie 2013. 

Lucrările pot fi trimise la secretariatul Scolii Gimnaziala"Sf. Gheroghe" Craiova, Str. Brazda lui 
Novac nr. 87, Craiova, Dolj, cod 200 690 sau pe mai! (la persoanele de contact), însoţite de fişa de 
înscriere. 

Perioada de jurizare este 11-14 februarie 2013. Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Scolii 
Gimnaziale " Sf Gheorghe" Craiova, pe blogul profesorilor de limba engleza si pe Site-ul 
profesorilor de limbi romanice. 

Pentru buna desfăşurare a concursului se percepe o taxa de 5 lei pentru fiecare lucrare, depusa la 
secretariatul scolii impreuna cu formularul de inscriere sau direct la persoanele de contact. 
Eugenia Pitis 
Tel: 0740/303970 
E-mail: pitis eugenia@yahoo.com 

Roxana Ionescu 



Tel: 0742686042 
E-mail: roxana.pescaru@yahoo.com 

Camelia Stancu 
Tel: 0771655289 
E-mail; stancucamelia72@yahoo.com 

Gabriela Mihai 
Tel: 0745681338 
E-mail:gaby 1_ mihai@hotmail.com 

Un elev nu poate participa cu mai mult de o lucrare pentru fiecare sectiune. 
Fiecare elev va primi diplomă de participare. 
Fiecare profesor coordonator va primi diplomă pentru îndrwnarea elevului/elevilor săi. 

Nu vor fi jurizate lucrările elevilor din alte judeţe. 
Nu vor fi jurizate lucrările elevilor care NU au achitat taxa de participare. 



FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

la 

Concursul Judeţean de Creaţie 

"THE YOUNG AND THE ROMANTIC" 

"JUNG UND ROMANTISCH" 

"JEUNE ET ROMANTIQUE 

Ediţia a IV a, Craiova 

14 FEBRUARlE 2013 

Numele şi prenumele îndrumătorului : ............................................................................ . 

Unitatea de învăţământ: .................................................................................................... . 

Ad •-ţ""d A-- A resa umtă 11 e mvaţamant: ........................................................................................... . 

Telefon: .......................... email.. .......................................................................................... . 

Adresa cadrului didactic îndrumător 

E-mail: ................................................................................................................................ . 

Nr Numele şi prenumele Clasa Şcoala Titlul Secţiunea Prof. 
crt. elevului lucrării Îndrumător 



REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

1. Înscrierea participanţilor prin completarea fisei de participare care va cuprinde 

numele, adresa, şcoala, clasa, secţiunea, numele profesorului de engleză, de franceza sau 

germana la următoarele adrese de mai! a persoanelor de contact. 

2. Data limită de înscriere împreună cu achitarea taxei: 1.02.2013 

3. Lucrarile se vor trimite pe adresele menţionate sau dacă nu este posibil la adresa 

unităţii şcolare: Şcoala Gimnazială "Sf,Gheorghe", Brazda lui Novac , nr 87, Craiova ,cod 

poştal: 200690, Judeţul Dolj cu specificaţia "Concurs VALENTINE'S DA Y 2013 ". 

4. Taxa, în valoare de 5 RON pentru fiecare participant şi se va administra pentru buna 

desfăşurare a concursului diplome,premii, 

5. Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus. 

Diplomele vor fi trimise în cel mai scurt timp posibil după fmalizare concursului. 

Nu se vor acorda premii materiale. 

Nu se admit contestaţii. 

Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus. 

Inspector Ş~g!!!x_General, 

Prof"t~~~~~- -FLOREA 
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Inspectori şcolari de specialitate, 

Prof. Adriana Stoica 

Prof. Dana Vasile 


