
REGULAMENT 
FESTIVAL CONCURS NATIONAL DE CREATIE LITERARA SI PLASTICA 
„CULORILE PATRANEI”-EDITIA A VI-A, 2019 
 
Concursul National de Creatie Literara si Plastica „Culorile Patranei” este organizat de 
Compartimentul Biblioteca din cadrul U.A.T. Oras Pucioasa si se adresează prescolarilor, elevilor de 
gimnaziu, dar şi cadrelor didactice. Premierea elevilor constă în diplome. La concursul nostru nu se 
percepe taxă de participare pentru elevi. Profesorii participanţi la acest concurs naţional pot realiza un 
acord de parteneriat cu institutia noastra în numele şcolii pe care o reprezintă si vor primi diplome/ 
adeverinte . Participanţii vor trimite în plic propriile creaţii . 
Activitatea propusă: 
Festival – Concursul Naţional de Creaţie Literară si Plastica “Culorile Patranei” 
Data: 
23-30 noiembrie 2019 
Perioada de promovare a concursului: 
19.10.2019 -23.11.2019 
Loc de desfăşurare: 
Biblioteca „Gh.N.Costescu” Pucioasa 
Argument: 
• dorinţa de a descoperi şi sprijini prescolarii/ elevii talentaţi, cu simţ estetic deosebit şi cu înclinaţie 
certă spre lectura riguroasă şi de calitate; 
• afirmarea tinerelor talente şi promovarea lor în revista concursului, precum şi în presa locală şi 
regională/naţională; 
• stimularea elevilor pentru o lectură eficientă şi pentru creaţia literară originală; 
• încurajarea comunicării dintre elevii orasului nostru şi elevii altor unităţi şcolare, a implicării elevilor, 
în general, în activităţi şcolare, extraşcolare şi extracurriculare. 
Scop: 
• formarea unor aptitudini valoroase de exprimare plastica, estetica şi scrise la elevi; 
• utilizarea de către elevi, în vorbirea curentă a limbii literare sau a unui limbaj standardizat. 
Obiective: 
• formarea unor deprinderi şi maniere elegante la elevii de gimnaziu ; 
• atragerea elevilor spre lectură şi preocupări literare serioase şi redutabile, prin puterea exemplului 
celor care au reuşit. 
Grup-ţintă: 
• elevi de gimnaziu (6-14 ani) ; 
• prescolari (4-5 ani) 
• profesori care să-i coordoneze. 
INIŢIATORI: 
Prof. dr. George Coanda-UZPR-filiala Targoviste 
Jr. Luminita Gogioiu- sef Compartiment Biblioteca - UAT Oras Pucioasa 
ORGANIZATORI: 
UAT Oras Pucioasa 
Biblioteca „Gh.N.Costescu” Pucioasa 
Centrul Europe Direct Targoviste 
UZPR –filiala Targoviste 
Societatea Scriitorilor Targovisteni 
PARTENERI: 
Biblioteca Judeteana „I.H.Radulescu”Targoviste 
Institutii de invatamant din tara 
 
GRUPE DE VARSTA: 
- 5-7 ANI 
- 8-10 ANI 
- 11-14 ANI 
 



SECŢIUNILE CONCURSULUI: 
A1.Prescolari: 
I. Grafică/desen. 
Prescolarii participanţi vor trimite între 2-3 creaţii care să sugereze punctul de vedere al autorului. 
(format A4) 
 
A2. Elevi de gimnaziu: 
I. Poezie cu tematica: Viaţa în culori, văzută prin ochi de copil. 
La această secţiune se înscriu în concurs, elevii de gimnaziu, care vor fi admişi dacă trimit 2 (două) 
poezii, tehnoredactate în câte două exemplare. 
II. Proză scurtă 
La această secţiune se înscriu în concurs elevii de gimnaziu, care vor fi admişi dacă trimit 2 (două) 
texte în proză scurtă, de câte 2 pagini fiecare, tehnoredactate în câte două exemplare. 
III. Grafică/desen. 
Elevii participanţi vor trimite între 2-3 creaţii care să sugereze punctul de vedere al autorului. (format 
A4) 
IV. Fotografie 
Elevii participanţi vor trimite între 3-5 fotografii , urmând ca juriul să selecteze fotografia considerată 
cea mai reuşită din punctul de vedere al exprimării artistice şi al încadrării estetice. (format A4) 
Elevii vor expedia creaţiile pe adresa: Luminita Gogioiu-Biblioteca „Gh.N.Costescu” Pucioasa, strada 
Fantanelor , nr 7, Pucioasa, jud. Dambovita, cod 135400- Pentru Concursul Literar, sau la adresa de 
mail luminitagogioiu@yahoo.com , în perioada 20.10.2019--23 noiembrie 2019, urmând ca rezultatele 
să fie anunţate în cursul lunii decembrie 2019. Premiile câştigătorilor din alte localităţi sau judeţe vor 
fi expediate prin Poştă, cu confirmare de primire. 
Creaţiile elevilor, în dublu exemplar, tehnoredactate în format 14, Times New Roman, distanţa dintre 
rânduri -1, se introduc într-un plic, alături de fişa de înscriere, personalizată prin motto-ul ales. Primul 
plic este introdus într-un plic mai mare, pe care se înscrie adresa mai sus-menţionată. Fiecare lucrare 
înscrisă în concurs va avea de asemenea specificat şi motto-ul ales de către participant. Creaţiile 
elevilor nu se vor returna participanţilor, iar acest lucru nu va atrage nicio pretenţie de niciun fel din 
partea organizatorilor concursului . 
Toate creaţiile elevilor vor fi apreciate de către un juriu imparţial, format din profesori competenţi , 
personalităţi ale culturii judeţului, memebri ai comunitatii locale. Câştigătorii vor primi din partea 
organizatorilor concursului diplome şi menţiuni. Penru fiecare secţiune din concurs se acordă premiile 
I, II, III şi menţiune. Elevii care nu câştigă vreun premiu sau menţiune vor primi diplomă de 
participare, dar profesorul va fi recompensat cu certificat de coordonator. 
Vor fi descalificate de la început, lucrările ce conţin greşeli de exprimare sau de ortografie. Oricare 
dintre lucrările ce nu vor respecta vreo indicație de mai sus, nu va mai fi evaluată si va fi exclusă 
automat din concurs, fără niciun fel de pretenție din partea organizatorilor 
Înainte de a participa la concurs, va rugăm sa citiţi cu atenţie prezentul regulament şi, în cazul în care 
vă decideţi să faceţi acest lucru, să îl respectaţi întocmai. 
 
 
Presedinte Festival , Director Festival, Prof.dr. George Coanda jr. Luminita Gogioiu 
 
Presedinte juriu, 
jr. Vladut Andreescu 
 
 
 


