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REGULAMENTUL CONCURSULUI  JUDEȚEAN DE CREAŢIE 

LITERARĂ ATHENAEUM 

-EDIȚIA a III-a- 

2019-2020 

 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 

 Concursul județean de creaţie literară „Athenaeum” se adresează elevilor din clasele V-XII ale 

unităţilor şcolare din județul Buzău. 

 SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ – participare online 

 Proză scurtă – 1 text de 2-4 pagini, într-un singur fișier Word; 

 Poezie – 3 creaţii, într-un singur fișier Word; 

 Piesă de teatru – un text de 5-10 pagini; 

 Eseu – un text de 2-3 pagini. 

Creaţiile vor fi realizate, la alegere, pe una din temele:  

 Clasele V-VIII - PRIETENIA/CĂLĂTORIA/TIMPUL 

 CLASELE IX-XII - IUBIREA/LUMI FANTASTICE/TIMPUL 

 Un elev poate participa la una sau mai multe secţiuni, dar numai cu numărul 

precizat de creaţii.  

 Pot participa elevii de gimnaziu și de liceu (clasele a V-a – a XII-a) ale căror lucrări 

nu au mai fost premiate la vreo manifestare similară. În cazul în care nu se va 

respecta această condiţie, elevul va fi eliminat din concurs. 

 

 SECȚIUNEA LECTURA – O EXPERIENȚĂ SUI-GENERIS  - prezentare de carte însoțită de 

realizarea unui poster (pictură/grafică propusă pentru ilustrarea acesteia) – participare online. 

 

CERINȚE PRIVIND REDACTAREA ȘI EXPEDIEREA LUCRĂRILOR: 

1. Lucrările înscrise în concurs în cadrul secțiunii creație literară vor fi expediate pe adresa de e-mail 

athenaeumbz@gmail.com .  
2. Fiecare participant va atașa lucrărilor trimise și un formular de înscriere (anexa 1). 

3. Fișa de înscriere și lucrările vor fi organizate într-un singur folder denumit astfel: numele și 

prenumele participantului_ secțiunea_clasa. 

4. Toate textele vor fi tehnoredactate astfel: 

 Titlul va fi scris centrat cu font Times New Roman, size 14, Bold; 

 Tehnoredactare text: pagină format A4, în Word, font Times New Roman, size12, Normal, 

la 1,5 rânduri, margini egale de 20 mm;  

 Nu se acceptă lucrări scrise fără semne diacritice; 

 

COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU 

Str. G.E.Palade nr. 15, 120040 

 Tel. 038/72424 

 Fax 038/721197  

e-mail: economic.buzau@yahoo.com 
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 Nerespectarea acestor condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs. 
 

ETAPELE DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE CREAŢIE LITERARĂ ATHENAEUM: 

 Primirea lucrărilor elevilor: 27.05.2020 – 03.06.2020; 

 Evaluarea de către juriu a creaţiilor participante şi stabilirea ierarhiei la fiecare secţiune:                           

04-06.06.2020; 

 Afișarea rezultatelor: https://athenaeumbz.wordpress.com/ - 08.06.2020; 

 Redactarea și transmiterea diplomelor prin e-mail – 30.06.2020.                                                                                                

          

            EVALUAREA: 

           Juriul va fi format din profesori de limba şi literatura română din Colegiul Economic Buzău și din 

alte unități școlare din județul Buzău, care nu au elevi înscriși în concurs. 

 

DISEMINAREA  REZULTATELOR: 

 

-Diseminarea în cadrul activităţilor de comisie metodică/cercurilor pedagogice ale profesorilor de 

limba şi literatura română din judeţul Buzău. 

  

Evaluarea creaţiilor literare: 

  Juriul va fi format din profesori de limba şi literatura română. 
    Criterii de evaluare a creaţiilor literare: 

 conţinutul lucrării şi adecvarea temei alese la specificul preocupărilor segmentului de vârstă 

căruia se adresează concursul; 

 profunzimea și complexitatea mesajului textului literar; 

 armonizarea dintre mesajul lucrării şi mijloacele artistice alese; 

 originalitate, creativitate, ingeniozitate, acurateţe; 

 aspectul lucrării și calitatea redactării (încadrarea în pagină, punctuația, diacritice). 

 

Se vor acorda câte un premiu I, II, III şi menţiuni (25% din numărul participanților) pentru fiecare 

secţiune: proză, poezie, dramaturgie, eseu/nivel de vârstă /clasă 

 

OBSERVAȚII FINALE: 

Data limită de transmitere a lucrărilor pentru secțiunile „Creație literară” și „Lectura – o 

experiență sui-generis” este  03.06.2020. 

Nu se percepe taxă de participare.  

Rezultatele concursului vor fi afișate în data de 08.06.2020, pe blogul concursului, 

https://athenaeumbz.wordpress.com 
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ANEXA 1 

 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ  

ATHENAEUM 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: 

………………………………………………………………………………………………… 

Adresa de e-mail……………………………………………………………………………… 

Telefon………………………………………………………………………………………... 

Clasa………………………………………………………………………….......................... 

Unitatea școlară…………………………………………………………………………….... 

Localitatea…………………………………………………………………………………… 

Județul........................................................................................................................................ 

Adresa………………………………………………………………………………………… 

Titlul lucrării…………………………………………………………………………………. 

Secţiunea……………………………………………………………………………………… 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI ÎNDRUMĂTOR………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Adresa de e-mail………………………………………………………………………………. 

Telefon………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


