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REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE   A  CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN 

”FILE  DIN  POVESTE” 

 

           Concursul interjudețean „FILE  DIN POVESTE”, organizat de Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” și 
de Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Ploiești se află la ediția a II-a. Ediția 2017 se află în Calendarul 
activităților educative regionale / interjudețene 2017  aprobat de MEN   - CAER - Poziția 783 / 2017.  

1.  Acesta se adresează elevilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani și va avea loc în intervalul            
1 ianuarie – 30 iunie 2017,  la  Biblioteca Județeană “Nicolae Iorga“ din Ploiești . 
           2.  Colectarea lucrărilor se va face în perioada 1 mai – 22 mai 2017, pe baza de tabel, la 
secretariatul Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga”, sau prin poștă la adresa: Biblioteca Județeană 
„N.Iorga”, str. Erou Călin Cătălin, nr. 1, cod 100066, Ploiești , Prahova, plic autoadresat, cu mențiunea: 
Pentru concursul File din poveste. Pentru participanții din alte județe este obligatoriu plicul autoadresat. 

Nr. crt Numele și prenumele elevilor  Şcoala / localitatea Profesorul 

îndrumator 

Categoria 

de vârstă 

         3. Concursul se va desfăşura pe categorii de vârstă: 

 Prima categorie va fi pentru elevii din clasele: clasa pregătitoare-II  

 A doua categorie, clasele III- IV 

 A treia categorie, clasele V- VI  

 A patra categorie, clasele VII - VIII 

 A cincea categorie, clasele IX- XII 
        4. Ediția 2017 păstrează formatul ediției 2016, dar va avea tema ”Magia vacanței”. Lucrările vor fi 
scrise de mână și se vor încadra în limita de 450-600 de cuvinte. Fiecare lucrare va fi etichetată cu 
numele și prenumele elevului, școala de proveniență, clasa și numele profesorului coordonator.  
       5. În evaluarea lucrărilor se va ține cont de vârsta copiilor, de gradul de imaginație, de cursivitatea 
poveștii, de încadrarea acesteia în tema propusă, de învățătura transmisă, dar și de gradul de scriere 
corectă din punct de vedere gramatical. 
      6. Evaluarea se realizează de către profesorii evaluatori din comisia desemnată de către organizatori 
pe bază de selecție. Evaluarea  va fi asistată de câte un reprezentant partener. 
      7. Punctajul se acordă potrivit grilei de evaluare care este întocmită de organizatori împreună cu 
membrii comisiei de evaluare. Cadrele didactice din comisia de evaluare nu au dreptul să trimită elevi in 
competiție.   
      9. Participarea la concurs este gratuită. 
    10. Lista cu elevii finaliștii va fi publicată pe site-ul bibliotecii și al partenerilor până la data de 10 iunie 
2017. Festivitatea de premiere va avea loc în data de 13 iunie 2017 la sediul Bibliotecii Județene 
„N.Iorga”-Palatul Culturii Ploiești 
           Persoane de contact: 

- Profesor Vlădescu Maria- tel. 0727 735 876  

- Stanciu Loredana – tel.0722732716                                  Vă aşteptăm și vă dorim succes!       

 Coordonatori proiect,                                                                               

                  Stanciu Loredana 

                  Prof. Vlădescu Maria,       

         Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga ”                                            Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga ”                     

                                Director ,                                                                                               Director , 

                        Ec. Mihaela Radu                                                                               Prof. Veronica Iancu     




