
 

 

Invitație de participare la 
CONCURSUL JUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ 

„MIHAI EMINESCU” 
Ediția a XXI-a 

 
 Vă invităm să participați la CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE 
LITERARĂ ȘI PLASTICĂ „MIHAI EMINESCU” 2022! 

 
TIPUL DE CONCURS: judeţean, cu participare indirectă 
INSTITUȚIA COORDONATOARE: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI 
EMINESCU” PITEȘTI 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE:  
  -înscrieri: 15 decembrie 2021- 10 ianuarie 2022 
  -jurizare: 13 ianuarie 2022 
  -premiere: 15-18  ianuarie 2022 
 
Concursul se desfășoară pe două secțiuni (cu subsecțiuni): 
 
1. Secţiunea creaţie literară- se adresează elevilor cu talent și creativitate de la clasele 
III-VIII. 

 
Proba este organizată pe trei niveluri de vârstă și două subsecțiuni: PROZĂ (text 

descriptiv/eseistic) și POEZIE. 
Nivelul 1- clasa a III-a, a IV-a  
Nivelul 2- clasa a V-a, a VI-a  
Nivelul 3- clasa a VII-a, aVIII-a  
 
Elevii vor scrie o creație literară proprie, în versuri sau în proză, în funcție de  

subsecțiunea aleasă la înscriere, plecând de la un text literar de Mihai Eminescu, selectat 
de către profesorii organizatori din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, respectând 
reperele de redactare precizate în subiecte. 

Înscrierea în concurs cu creațiile literare se va realiza de către învățător pentru nivelul 
1 și de către profesorul de limba și literatura română pentru nivelul 2 și 3, norma de 
reprezentare fiind de câte un elev pe nivel pentru fiecare profesor. (Un învățător va putea 
înscrie un elev, iar un profesor maximum doi elevi, la această secțiune.) 

Lucrările vor fi trimise în perioada 15.12.2021-10.01.2022, pe emailul  
concurs.eminescu@scoala11.eu, într-un singur email pentru fiecare profesor 
coordonator, care va conține documente word, separate pentru fiecare elev participant şi 
denumite cu numele participantului, subsecţiunea la care participă şi nivelul, și fișa de 



 

 

inscriere (Anexa 1), semnată și ștampilată. (de exemplu: 
Ionescu_Tudor_poezie_nivelul3) 

 
 
2. Secţiunea creaţie plastică 

Proba este  organizată pe trei niveluri de vârstă: 
 
Nivelul 1- clasa a III-a, a IV-a (10.00-11.00)    -planșă format A4 
Nivelul 2, clasa a V-a, a VI-a (10.00-12.00)     -planșă format A3 
Nivelul 3, clasa a VII-a, aVIII-a (10.00-12.00) -planșă format A3 
 
Elevii vor executa o creație plastică  proprie, în culori tempera, plecând de la un 

text literar de Mihai Eminescu, selectat de către profesorii organizatori din Școala 
Gimnazială „Mihai Eminescu”.  

În evaluarea lucrării se vor analiza aspectele precizate în subiect. 
Înscrierea se va realiza de către învățător pentru nivelul 1 și de către profesorul 

diriginte/de desen pentru nivelul 2 și 3, norma de reprezentare fiind de câte un elev/doi 
elevi pentru fiecare profesor. (Învățătorii și profesorii vor putea înscrie câte un elev/doi 
elevi la această secțiune.) 
 Lucrările vor fi trimise în perioada 15.12.2021-10.01.2022, la sediul Școlii 
Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești, Str. Tineretului, nr. 4, Pitești, Argeș, într-un 
singur plic sigilat pentru fiecare profesor coordonator, care va conține lucrările, semnate 
pe spate cu numele elevului, clasa, școala de proveniență și numele profesorului 
coordonator, și fișa de înscriere (Anexa 1), semnată și ștampilată. Pe plic se va preciza: 
Pentru CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ „MIHAI EMINESCU” 
2022 
 
  Data limită pentru înscriere (pentru ambele secţiunile de concurs): 10 ianuarie 2022. 
               Se vor acorda Premiul „Mihai Eminescu” – clasele V-VIII şi Premiul „Elena 
Marin” – clasele I-IV, precum şi Premiul I, Premiul II, Premiul III şi Menţiuni (până la 
25% din numărul de elevi participanţi) pentru fiecare secţiune de concurs. 
 
● Notă  

- câştigătorii vor fi anunţaţi prin e-mailul profesorului coordonator și pe site-ul 
şcolii ; 

- sunt invitați participanți numai din judeţul Argeş, fiind un concurs judeţean; 
-nu se admit contestații. 

 
 

 



 

 

 
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 
CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ 

„MIHAI EMINESCU” 2022 
 

 
Nr 
crt. 

Secțiunea 
+ 

subsecțiu-
nea(pt. 
creație 

literară) 

Numele şi 
prenumele 

elevului 

Titlul creaţiei Cls., 
nivel  

Coordonator 
(nume,telefon ) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
 
Şcoală___________________________________ 
 
 
Telefon școală: ____________________  
 

 
Director, 

............................................... 
 




