Regulament organizare„Slatina. Acasă la Eugen Ionescu” 2021
Concurs creaţie literară şi arte vizuale
Art. l - Consiliul Local şi Primăria municipiului Slatina, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi
Asociaţia Culturală Center Inter Art. Centrul Internaţional de Artă România organizează în
perioada 15 noiembrie - 10 decembrie 2021, concursul de eseuri şi artă grafică „Slatina. Acasă la
Eugen Ionescu", ediția a X-a, care se adresează elevilor din clasele V–XII din unităţile de
învăţământ ale municipiului Slatina. Manifestarea este organizată în colaborare cu Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Olt şi unităţile de învăţământ.
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 2 - Concursul „Slatina. Acasă la Eugen Ionescu", este o activitate culturală extraşcolară,
derulată pe două secţiuni, care îşi propune dezvoltarea abilităţilor de comunicare a tinerei
generaţii prin transpunerea într-o manieră artistică personală a operei marelui dramaturg
slătinean Eugen Ionescu.
Art.2.1. - Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi
acordul Participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor,
condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.
Art. 2.2. - Prima secţiune a manifestării este reprezentată de un concurs literar, în care elevii vor
redacta un eseu literar, pornind de la o piesă a lui Eugen Ionescu.
Art. 2.3. - A doua secţiune a manifestării este reprezentată de un concurs de pictură, colaj sau
grafică pe calculator în care elevii trebuie să imagineze şi să exprime vizual ceea ce le sugerează un
fragment dintr-o operă a scriitorului român, dinainte stabilită.
Art. 3 – În cadrul fiecărei secţiuni, tematica de concurs este diferenţiată pe două niveluri stabilite în
funcţie de stadiul de pregătire a elevilor, după cum urmează:
- Nivelul I – elevi din clasele V-VIII – secțiunea eseu literar;
- Nivelul I – elevi din clasele V-VIII – secțiunea artă grafică;
- Nivelul II – elevi din clasele IX-XII – secțiunea eseu literar;
- Nivelul II – elevi din clasele IX-XII – secțiunea artă grafică;
Capitolul II
Condiţii organizatorice
Art. 4. – Prezentul regulament se aplică în contextul epidemiologic generat de virusul SARS
CoV-2, în temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect
instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii
efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare şi, după caz, graduale, în scopul
protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii, inclusiv prin restrângerea
exerciţiului altor drepturi şi libertăţi fundamentale.
Art. 5. – Directorii unităţilor de învăţământ, prin profesorii diriginţi, au obligaţia de a aduce la
cunoştinţă tuturor elevilor de clasele V – XII regulamentul de organizare a manifestării şi de a
asigura înscrierea celor interesaţi în concurs. De asemenea, în cadrul şedinţelor cu părinţii, vor
asigura informarea acestora cu privire la acţiunile derulate în cadrul manifestării.
Art. 6. – Fiecare elev care îşi manifestă intenţia de a participa la concurs are obligaţia de a
completa o fişă de înscriere, pusă la dispoziţie de organizatori, menţionând secţiunea şi nivelul
pentru care va concura. Fişa de înscriere va purta semnătura directorului şi ştampila unităţii de
învăţământ.

Art. 7. - Fiecare unitate de învăţământ va depune fişa de înscriere şi va comunica numărul de elevi/
clasă cu care va participa în concurs. Înscrierile se vor face până pe data de 12 noiembrie 2021 inclusiv,
până la ora 12.00.
Art. 8. – Concurenţii pot participa doar la o singură secţiune a concursului.
Art.8.1. – Evaluarea lucrărilor de la toate probele concursului se poate desfășura cu prezența
fizică a membrilor comisiei sau în varianta on-line în perioada 30 noiembrie – 9 decembrie 2021.
Art. 9 – Organizatorii au obligaţia să posteze pe pagina de facebook a Primăriei Municipiului
Slatina următoarele date şi informaţii:
- regulamentul de desfăşurare a acesteia;
- titlurile operelor/paragrafelor din opera dramaturgului Eugen Ionescu;
- lucrările realizate de concurenţi;
- numele câştigătorilor concursului;
Art. 10 – Comisia de jurizare va avea în componenţă 10 persoane, va fi constituită prin Dispoziţie a
Primarului municipiului Slatina si își poate desfasura activitatea în conformitate cu programele
școlare (actualizate, după caz, de Ministerul Educației și Cercetării în contextul pandemiei
COVID-19) aferente disciplinelor din instituțiile de de învățământ preuniversitar naționale, clasele
V – XII.
. Din comisia de jurizare vor face parte:
• pentru secţiunea eseu literar
- 1 scriitor/poet;
- 2 profesori de specialitate care nu au activitate didactică în unităţile de învăţământ din
municipiul Slatina, desemnaţi de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt până la data de 5 noiembrie
2021;
- 1 reprezentant din cadrul Primăriei municipiului Slatina – Serviciul Cultură, Sport;
- 1 reprezentant din mass media locală.
• pentru secţiunea artă grafică
- 1 artist plastic;
- 2 profesori de specialitate care nu au activitate didactică în unităţile de învăţământ din
municipiul Slatina, desemnaţi de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt până la data de 5 noiembrie
2021;
- 1 reprezentant din cadrul Primăriei municipiului Slatina;
- 1 reprezentant din mass media locală
Capitolul III
Desfăşurare concurs
Art.10 - Concursul se va desfăşura în perioada 15 noiembrie - 10 decembrie 2021, acţiunile fiind
programate potrivit graficului de mai jos:
- în data de 15 noiembrie 2021, începând cu ora 1000, organizatorii vor posta pe pagina de
Facebook a Primăriei mun. Slatina şi în unităţile şcolare tematica concursului, pentru fiecare
secţiune, diferenţiată pe nivelurile de vârstă a concurenţilor stabilite la art.3.
- în intervalul 15 noiembrie – 29 noiembrie 2021, elevii vor studia tematica de concurs şi
vor realiza eseurile şi creaţiile artistice vizuale;
- pe data de 29 noiembrie 2021, între orele 0800 – 1600 directorii unităţilor de învăţământ
sau reprezentanții acestora vor depune la sediul Primăriei municipiului Slatina toate lucrările
concurenţilor;
- în intervalul 30 noiembrie - 9 decembrie 2021 – perioadă de evaluare de către juriu a
lucrărilor literare şi creaţiilor artistice realizate de elevi;
- între 30 noiembrie - 7 decembrie 2021, ora 1200 – perioadă de evaluare prin vot
electronic (like-uri) pentru premiul de popularitate;
Premiul de popularitate se va acorda în funcţie de numărul de like-uri primite doar din
România.

- pe data de 10 decembrie 2021 – anunţarea câştigătorilor.
A. Secţiunea creaţie literară
Art. 11 – Elevii vor realiza un eseu pornind de la o operă a dramaturgului Eugen Ionescu, al
cărei titlu va fi anunţat pe pagina de Facebook a manifestării şi în unităţile şcolare.
Art. 12 – Pentru nivelul I, eseul va trebui să aibă o dimensiune cuprinsă între 1 şi 3 pagini,
dacă este scris la calculator şi între 2 – 5 pagini dacă este scris de mână.
Art. 13 – Pentru nivelul de vârstă II, eseul trebuie să aibă dimensiunea cuprinsă între 3 şi 5
pagini, scrise obligatoriu la calculator, cu font Times New Roman, cu caracter de 12, la 1 rând şi
½.
Art. 14 - Fiecare lucrare va conţine în colţul din dreapta sus următoarele date: nume, prenume,
clasa, unitatea de învăţământ. Colţul va fi sigilat de participant înainte de a trimite lucrările.
Acestea vor fi deschise după analizarea lor de către membrii juriului.
Art. 15 – În partea superioară a primei pagini pe care este redactat eseul va fi trecut obligatoriu
titlul acestuia ales de concurent, precum şi nivelul de vârstă pentru care concurează (Nivelul I sau
Nivelul II).
Art. 16 – Pe pagina de Facebook, în perioada de evaluare, vor fi postate doar eseurile, nu şi
numele autorilor acestora.
Art. 17 - Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru originalitatea creaţiilor literare
realizate de elevi, aceasta intrând în sarcina acestora sau a reprezentanţilor legali.
Art. 18 – Pentru secțiunea creație literară, jurizarea lucrărilor depuse de către participanți la
cele două niveluri, se va efectua după următorul barem:
Nivelul I:
1. CONCORDANȚA DINTRE TITLUL COMPUNERII ȘI CONȚINUTUL DE IDEI AL
ACESTEIA punctaj maxim: 25 PUNCTE;
2. SUSȚINEREA IDEILOR ȘI A SEMNIFICAȚIILOR SINTAGMELOR INCLUSE ÎN
CERINȚĂ punctaj maxim: 25 PUNCTE;
3. INTERPRETAREA ORIGINALĂ A TEMEI punctaj maxim: 30 PUNCTE;
4. UNITATEA COMPOZIȚIEI punctaj maxim: 5 PUNCTE;
5. REGISTRUL DE COMUNICARE, STILUL ȘI VOCABULARUL punctaj maxim: 5
PUNCTE;
6. COERENȚA EXPRIMĂRII ȘI A TEXTULUI punctaj maxim: 3 PUNCTE;
7. ORTOGRAFIE ȘI PUNCTUAȚIE punctaj maxim: 2 PUNCTE;
8. AȘEZARE ÎN PAGINĂ punctaj maxim: 2 PUNCTE;
9. RESPECTAREA NR. DE PAGINI punctaj maxim: 3 PUNCTE;
10. TOTAL Punctaj: ____
Nivelul II:
1. LEGĂTURA
VERSURILOR
CU
SPECIFICUL
OPEREI
IONESCIENE
(IDENTIFICAREA MESAJULUI), ELEMENTE DE PORTRET LITERAR punctaj
maxim: 20 PUNCTE;
2. FORMULAREA EXPRESIVĂ A ENUNȚURILOR/IDEILOR punctaj maxim: 30
PUNCTE;
3. ORIGINALITATEA LUCRĂRII (CREATIVITATE) punctaj maxim: 30 PUNCTE;
4. CORECTITUDINEA EXPRIMĂRII (RESPECTAREA NORMELOR DE ORTOGRAFIE,
PUNCTUAȚIE) ȘI A REDACTĂRII punctaj maxim: 10 PUNCTE;
5. RESPECTAREA NUMĂRULUI DE PAGINI punctaj maxim: 10 PUNCTE.
6. TOTAL Punctaj: ____

B. Secţiunea artă vizuală
Art. 19 – Elevii vor avea la dispoziţie un paragraf dintr-o operă a dramaturgului Eugen
Ionescu, afişat pe pagina de facebook a manifestării şi în unităţile şcolare, pe baza căruia vor
realiza o creaţie artistică - pictură, colaj sau grafică pe calculator în care trebuie să-şi imagineze şi să
exprime vizual ceea ce le sugerează textul dat.
Art. 20 - Planşele trebuie să aibă o dimensiune de minim A4, sau, în cazul celor realizate pe
calculator, să aibă o rezoluţie de 240 DPI, necesară unei tipăriri de calitate.
Art. 21 – Fiecare lucrare va fi depusă în plic format A4 pe care va fi scris doar titlul creaţiei
ales de concurent şi nivelul de vârstă. În interiorul plicului mare va fi introdus un plic mic în care
se va afla o etichetă cu numele şi prenumele elevului, clasa şi unitatea de învăţământ. Plicul mic se
va deschide la sfârşitul evaluării de către juriu.
Art. 22 - Pe pagina de Facebook, în perioada de evaluare, vor fi postate doar creaţiile artistice,
nu şi numele autorilor acestora.
Secţiunea IV
Dispoziţii finale
Art. 23 – Pe baza punctajului final, organizatorii acordă următoarele premii:
I. Secţiunea creaţie literară
Premiul I – 1.000 lei
Premiul II – 600 lei
Premiul III – 400 lei
Premiul de Popularitate – 200 lei
II. Secţiunea artă vizuală
Premiul I – 1.000 lei
Premiul II – 600 lei
Premiul III – 400 lei
Premiul de Popularitate – 200 lei
Art. 24 – Pentru fiecare nivel de vârstă vor fi premiaţi patru elevi din cadrul unei secţiuni.
Art. 25 – Premiile stabilite la art. 22 reprezintă valoarea netă a sumelor care vor fi acordate.
Art. 26 – Toţi elevii participanţi la concurs şi profesorii îndrumători vor primi diplome de merit.
Art. 27 – Orice persoană interesată, instituţie, agent economic, asociaţie sau fundaţie, poate acorda
premii concurenţilor, indiferent dacă aceştia au fost sau nu desemnaţi câştigători, numele/denumirea
urmând a fi publicate pe pagina de Facebook a manifestării.
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