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Concursul de Creaţie literară “Anatol Ghermanschi- Daniel Drăgan”, ediţia 2017 

 

Colegiul  de Științe ale Naturii“Emil Racoviţă”, 

   Braşov                                                                                                 Inspectoratul Şcolar Judeţean,  

                                                                                                                                        Braşov                              

CONCURS        DE         CREAŢIE 

“ANATOL    GHERMANSCHI- DANIEL DRĂGAN” 

ARGUMENT 

                Iniţiat de către catedra de limba şi literatura română a Colegiul de Ştiinţe ale Naturii “Emil 

Racoviţă”, Braşov,  în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Uniunea Scriitorilor - 

filiala Braşov, Concursul de Creaţie “Anatol Ghermanschi-Daniel Drăgan” are ca finalitate 

valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al elevilor în realizarea unor lucrări artistice originale, 

precum şi omagierea unor personalităţi literare locale, precum scriitorii  Anatol Ghermanschi şi 

Daniel Drăgan. 

GRUPUL ŢINTĂ 

Concursul se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu din toate judeţele, care au aptitudini artistice, 

precum şi profesorilor cu abilități de creaţie şi coordonare a elevilor. 

ETAPELE CONCURSULUI 

1. 1 martie -30 martie 2017- trimiterea  lucrărilor împreună cu  fişa de participare  

2. 1-30 aprilie 2017 - analiza şi selecţia lucrărilor;  

3. 3-8 mai 2017- întocmirea clasamentului şi anunţarea lui pe site-ul colegiului  

4. 10 –31 mai 2017 – elaborarea şi tipărirea broşurii cu lucrările premiate 

5. iunie 2017 - festivitatea de premiere 
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REGULAMENT DE PARTICIPARE 

1. Precizări generale 

   Înscrierea elevilor se realizează odată cu trimiterea lucrărilor, prin completarea fişei de înscriere, 

anexată prezentului regulament, fişă ce va fi trimisă în acelaşi plic cu lucrările de creaţie. 

Concursul va cuprinde două secţiuni, după cum urmează: 

1. poezie,  

2. proză 

Pentru fiecare dintre secţiuni se acceptă 3-5 texte, însoţite de un LAUDATIO Daniel Drăgan/ 

LAUDATIO Anatol Ghermanschi . Acestea vor fi trimise în plicuri sigilate la următoarea adresă: 

Colegiul de Științe ale naturii “Emil Racoviţă”, Braşov, str.Armoniei, nr.6, cu menţiunea “pentru 

Concursul de Creaţie Anatol Ghermanschi- Daniel Drăgan”.  

 Participanţii vor trimite lucrările prin poștă (sau vor depune la secretariatul unității școlare, cu 

număr de înregistrare) până la data de 30 martie 2017 (data poştei); în acelaşi plic cu lucrările 

de creaţie se va trimite un alt plic sigilat, care va cuprinde  fişa de participare, pe baza căreia 

se vor identifica autorii lucrărilor. 

 Pot participa elevi (clasele aV-a  - a XII-a), care nu au debutat în volum. Textele trimise nu 

trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară sau publicate. In cazul în care nu se 

va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs şi va suporta consecinţele 

legii. 

 Textele vor fi redactate în Word, Times New Roman, 12, cu diacritice. Fiecare pagină a 

lucrărilor trebuie numerotată. 

 În cazul lucrărilor cu mai multe pagini, se impune capsarea sau spiralarea. 

 Fiecare plic va cuprinde pe un C.D. varianta electronică a lucrărilor trimise. 
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 Lucrările se vor semna printr-un motto, care va figura şi la poziţia expeditor de pe plic, 

precum şi pe C.D.; nerespectarea acestei condiţii atrage după sine eliminarea lucrărilor 

din concurs. 

 Lângă motto se impune specificarea nivelului şcolar: cls. V-VIII, IX-XII, precum şi 

secţiunea la care se încadrează; fiecare pagină a lucrărilor depuse va avea aceste date în colţul 

din dreapta sus. 

 Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni, în condiţiile respectării 

regulamentului. 

 Nerespectarea acestor condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs. 
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Fişă de participare la Concursul de Creaţie “ Anatol Ghermanschi- Daniel Drăgan” 2017 

o Numele şi prenumele_____________________________________________________________ 

o Născut/ă la data de __________, în localitatea ______________, judeţul ___________________  

o E-mail: ________________________________ 

o Posesor al cărţii de identitate, seria ____, nr. _____, eliberată de___________, la data de _____________ 

o CNP: ________________________ 

o Elev în clasa____ la scoala _______________ profesor coordonator (dacă e cazul) ____________ 

o Domiciliul _____________________________________________________________________ 

o Nr. de telefon ___________________ 

o Motto-ul lucrării/lucrărilor mele este ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

o Particip în concurs la secţiunea/ secţiunile ______________/________________ cu următoarele titluri: 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

o  Repere personale în activitatea literară (participări la concursuri literare, olimpiade, publicaţii etc.): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

      Am luat la cunoştinţă prevederile regulamentului concursului. 

                                                                                                                                             Semnătura, ........................ 


