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Concursul de Creaţie literară “Anatol Ghermanschi”, ediţia 2018 

 

Colegiul de Științe ale Naturii  

„Emil Racoviţă”, Braşov                                                                                                  

Inspectoratul Şcolar Judeţean,  

Braşov   

 

CONCURS   DE   CREAŢIE  LITERARĂ 

“ANATOL  GHERMANSCHI” 

Ediția 2018 

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 Literară “Anatol Ghermanschi” are ca finalitate valorificarea 

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

potenţialul socio-cultural al profesorilor. 

SCOP 

Concursul are ca principal scop susţinerea şi dezvoltarea pasiunii pentru creaţia literară şi cultivarea 

aptitudinilor elevilor de a crea texte literare. 

GRUPUL ŢINTĂ 

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

 

ETAPELE CONCURSULUI 

1. 1-15 octombrie 2018- trimiterea  lucrărilor împreună cu  fişa de participare  

2. 16-30 octombrie 2018 - analiza şi selecţia lucrărilor;  

3. 1-15 noiembrie 2018 – elaborarea şi tipărirea broşurii cu lucrările premiate 

4. 15 noiembrie 2018 – publicarea pe site-ul colegiului a listei cu elevii premiați  

5. 15 noiembrie-15 decembrie 2018-  transmiterea diplomelor elevilor premiați 
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MODUL DE DESFĂȘURARE 

Concursul este organizat pe patru secţiuni: 

- Proză -gimnaziu 

- Poezie –gimnaziu 

- Proză - liceu 

- Poezie- liceu  

 

              Participanţii se pot înscrie cu una-trei creaţii, la una sau mai multe secţiuni, cu sau fără 

profesor coordonator. 

              Creaţiile se vor trimite în perioada 1-15 octombrie 2018 pe adresa: 

adelina.munteanu@gmail.com, împreună cu fișa de participare printr-un e-mail cu subiectul Concurs 

de creaţie, NUMELE PARTICIPANTULUI. 

              Analiza lucrărilor este realizată de membrii unui juriu profesionist, format din  cadre didactice 

universitare și membrii ai Uniunea Scriitorilor - filiala Braşov.  

              Clasamentul  cu elevii premiați se va publica pe site-ul Colegiului de Ştiinţe ale Naturii “Emil 

Racoviţă”, Braşov, iar premiile, împreună cu diplomele, se vor expedia prin poștă. Profesorii 

coordonatori primesc adeverință de participare. 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 Pot participa elevi din clasele V-XII din ţară şi din străinătate la oricare dintre secţiuni; 

 Lucrările se vor semna printr-un motto; 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 trimise va avea aceste date în colţul 

din dreapta sus. 

 Norme de tehnoredactare sunt: textele se vor redacta în World 97-2003, Times New Roman 12, 

la un rând și jumătate, cu diacritice (obligatoriu). 

 Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni, cu 1-3 titluri,  în condiţiile 

respectării regulamentului. 

 Nerespectarea acestor condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs. 

mailto:adelina.munteanu@gmail.com
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                  Fişă de participare la Concursul de Creaţie “ Anatol Ghermanschi ” 2018 

o Numele şi prenumele_____________________________________________________________ 

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

o E-mail: ________________________________ 

o Elev în clasa____ la școala _________________________________________ 

o  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.): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________ 

  

 

 

 


