
REGULAMENT

-  Colegiul Na ional „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlceaț , Str. Carol, nr 41, judeţul Vâlcea, cod 247108,
Tel./Fax  0250/731874,  Tel.  0250/407950,  office@cnmirceavl.ro,  office_mircea@rdslink.ro
reprezentată prin director: prof. dr. Cătălin PANĂ

-  Universitatea din Piteşti,  Centrul de Limbi Straine LOGOS,  Str. Gh.  Doja,  nr. 41,  110253,
Pitesti,  Arges,  ROMANIA,  email:  logos.upit@yahoo.com,  Tel:  0348/453  300;  0724  007  884,
reprezentatat prin director, lect.univ.dr. Cristina ILINCA 

- Association Roumaine des Professeurs Francophones, Aleea Mihail Sadoveanu, Dr. 46, Ia i, judș
Iasi, sucursala Vâlcea, email: danabarbu@yahoo.com, Tel: 0740256428, reprezentată prin pre edinteleș
sucursalei Vâlcea, prof. Marcela BARBU.

- Colegiul Na ional Energeticț , Str. Aleea Profesor Sergiu Purece, nr. 10, Rm.Vâlcea, Tel./Fax 
+40 350 807 962, reprezentat prin director : prof. Mihăi ă Constantin Simion i prof. Zamfir ț ș
Lăcrămioara
                                           

CONCURSUL JUDE EAN DE CREA IE ÎN LIMBA FRANCEZĂȚ Ț

1. Concursul jude ean de crea ie în limba franceză se intitulează ț ț „Faites de la lecture!” edi iaț
a II-a  i  esteș  organizat de către  Colegiul Na ional „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea  ț în
parteneriat cu Centrul de Limbi Straine LOGOS de la  Universitatea din Piteşti,  Str. Gh.
Doja, nr. 41, 110253, Pite ti, Arge ,ș ș  Colegiul Tehnic Energetic,  Str. Aleea Profesor Sergiu
Purece, nr. 10, Rm.Vâlcea, Tel./Fax +40 350 807 962 i ș Association Roumaine des Professeurs
Francophones,  Aleea  Mihail  Sadoveanu,  Dr.  46,  Ia i,  jud  Iasi,  sucursala  Vâlcea.  Concursul  ș se
adresează unui număr cât mai mare de elevi din clasele  IX - XII.

2. Concursul jude ean de crea ie în limba franceză are un caracter anual.ț ț
3. Concursul jude ean de crea ie în limba franceză, intitulat ț ț „Faites de la lecture!” edi ia a II-a, esteț
organizat la nivel jude ean, fiind FĂRĂ TAXĂ.ț
4. Manifestarea este de tip cultural - artistic.
5. Coordonatori : prof. Barbu Marcela i prof. Zamfir Lăcrămioara, în parteneriat cu reprezentan iiș ț
Centrului de Limbi Străine LOGOS i ai Asocia iei Române a Profesorilor Francofoni (ARPF)ș ț
6.  Concursul  jude ean  de  crea ie  în  limba  franceză,ț ț  „Faites  de  la  lecture!”, edi ia  a  II-a,  are  oț
sec iune: ț

Concurs  pentru  elevi,  intitulat „Livre-toi!”  având  ca  obiectiv  realizarea  unei  coperte-în
format fizic sau electronic-  pentru un roman din literatura franceză  i prezentarea acesteia înș
limba franceză. 

cls. IX, X, XI, XII
7.  În  vederea  înscrierii  elevilor  la  acest  concurs,  profesorii  vor  completa  FI A DE ÎNSCRIEREȘ
anexată i o vor trimite până la data de ș 10 decembrie 2018. Denumirea fi ierului care con ine fi a deș ț ș
înscriere va fi: Fi a de înscriere - Nume Prenume - Institu iaș ț . 

Fi a de înscriere va fi trimisă pe adresa de email a persoanei de contact  : ș danabarbu@yahoo.com

Sec iunea Concurs pentru eleviț , intitulat „Livre-toi!” -  realizarea unei coperte pentru un roman din
literatura franceză  i prezentarea acesteia în limba franceză (2-3 minute). ș

- profesor Barbu Marcela
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Date de contact: 0740256428; danabarbu@yahoo.com

8. PROGRAM DE DESFĂ URARE   Ș 15 decembrie 2018

ora 10:00  Deschiderea festivă
ora 10:30    Concurs pentru elevi, intitulat „Livre-toi!” - realizarea unei coperte pentru un roman din
literatura franceză  i prezentarea acesteia în limba francezăș

ora 13:30    Premierea participan ilor ț

9. EVALUAREA se va face de către un juriu alcătuit din 5 membri : un pre edinte i 4 membri.ș ș
 
  Din juriu vor face parte profesori, reprezenta i din ISJ Vâlcea, de la Universitatea din Pite ti.ț ș

 Fiecare membru al comisiei de evaluare  va acorda fiecărei lucrări un punctaj de la 0 la 100 de puncte,
iar punctajul final va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor  profesorilor evaluatori.

Departajarea crea iilor cu aceea i notă se va face de către pre edintele juriului,  care, în acest caz,ț ș ș
acordă note pentru fiecare din lucrările aflate la egalitate.

Evaluarea se va face pe baza unei grile de evaluare care va avea ca indicatori:

 Încadrarea în temă - 10p
 Capacitatea de a descrie - 10p
 Corectitudinea lingvistică-  10p
 Modul de redactare - originalitatea în alegerea temei, structurarea logică a con inuturilor iț ș

bibliografia minimală - 10p
 Expunere i argumentare - 10pș
 Consisten a suportului de sus inere a comunicării - 10pț ț
 Creativitate - 20p
 Limita de timp în prezentare - 10p

Din comisia de evaluare nu pot face parte cadrele didactice care au elevi sau rude în concurs.

12. Se vor acorda premii i men iuni , în conformitate cu Regulamentul de organizare i desfă urare aș ț ș ș
concursurilor colare, aprobat cu OM nr. 3109/28.01.2002, art. 47.ș

Pentru acest concurs se acordă următoarele premii : un premiu I,II,III i 3 men iuni, respectiv 3 premiiș ț
i 3 men iuni. To i participan ii vor primi adeverin e de participare în care vor fi specificate numeleș ț ț ț ț

elevilor, institu ia i coordonatorii (max.2)ț ș

13. Componen a juriului va fi hotărâtă de organizatorii concursului.ț

14. Participan ii vor comunica date referitoare la coală, clasă, titlul crea iei ce urmează a fi prezentată,ț ș ț
resursele necesare unei bune prezentări a produselor proiectate i  o adresă de email la care pot fiș
contacta i.ț

15. Instruc iunile de participare, invita iile, regulamentul concursului i criteriile de evaluare vor fiț ț ș
trimise fiecărei institu ii de învă ământ participante până la ț ț 15.11.2018

16. Fiecare unitate colară participantă se poate înscrie la concurs cu max. 20 elevi.ș

2



Notă: Actualului regulament i se pot aduce modificări pentru eventuale îmbunătă iri  în organizare.ț
concursului. Organizatorii au obliga ia să anun e public modificările în timp util.ț ț

NU SE PERCEPE NICIUN FEL DE TAXĂ

Director,
(semnătură i tampilă)ș ș
prof. dr. Pană Cătălin

Coordonator de proiect,
prof. Barbu Marcela
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