
1 

 

 

 

 

Aplicant                                                                                                     Avizat, 

                                                                                                            Inspector şcolar general, 

 Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuşi” 

 

                                                                                                            Prof. Tudosoiu Dumitru 

 

 

REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA 

CONCURSULUI  JUDEŢEAN  

”SĂ EXMATRICULĂM VIOLENŢA!” Ediţia I - 2015 

 
Art. 1: Concursul  judeţean „Să exmatriculăm violenţa!” se desfăşoară în cadrul Liceul 

Tehnologic ”Constantin Brâncuşi” Piteşti, în data de 21 noiembrie 2015, începând cu ora 9. 

Art. 2: Concursul  judeţean „Să exmatriculăm violenţa!” are un caracter anual. 

Manifestarea se încadrează în domeniul: Educaţie pentru drepturile omului, Educaţie pentru 

dezvoltare personală, Educaţie pentru  pace. 

 
Art. 3: Concursul  judeţean „Să exmatriculăm violenţa!” are 3 secţiuni: 

1. Concurs de eseuri    

Descriere pe scurt: 

La secţiunea ”eseuri” se va concepe 1 eseu/elev participant. Lucrările trebuie să 

respecte tema concursului. Textul lucrării trebuie să fie scris la calculator cu font Times New 

Roman, dimensiunea caracterului 12, la 1 rând şi ½, maxim 3 pagini. Lucrările vor fi 

redactate în limba română pe format A 4. Se vor avea în vedere normele ştiinţifice de 

redactare.  Materialele vor fi primite cel târziu cu o zi înaintea concursului, de către 

coordonatorul de proiect,  profesorul Sorela Grînea sau  la adresa de mail: 

exmatriculamviolenta@yahoo.ro  

 

2. Concurs de  film 

Descriere pe scurt:  

  Se trimite  un film de maxim 5 minute, respectând tema concursului. Rezoluţia 

filmului trebuie sa fie minim 1280×720, imaginile care apar in film trebuie să fie de o calitate 

bună, tranziţiile între cadre  să difere, sunetul să fie  corelat cu imaginile. Nu se acceptă 

filmele realizate doar din poze,  fără niciun cadru filmat în care să apară realizatorii.  Se vor 

avea în vedere normele de exprimare şi redactare. Nu intră în concurs lucrările care nu 

respectă regulile indicate sau nu au o concepţie originală, gândită şi realizată de elevi. 

Formatul filmului trebuie să fie suportat de playere obişnuite.  

Materialele vor fi trimise coordonatorului de proiect,  profesorului Sorela Grînea, la 

adresa de mail : exmatriculamviolenta@yahoo.ro ; lucrările care depăşesc mailul pot fi trimise 

pe suport CD/DVD sau vor fi primite cel târziu cu o zi înaintea concursului. 

 

3. Concurs de spoturi motivaţionale 

Descriere pe scurt: 

  Se va realiza câte 1 spot/ elev participant, de 1minut.  Rezoluţia spotului trebuie sa fie 

minim 1280×720, imaginile care apar in film trebuie să fie de o calitate bună, tranziţiile între 

cadre  să difere, sunetul să fie  corelat cu imaginile. Nu se acceptă spoturile realizate doar din 

poze,  fără niciun cadru filmat în care să apară realizatorii.  Se vor avea în vedere normele de 

exprimare şi redactare. Nu intră în concurs lucrările care nu respectă regulile indicate sau nu 
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au o concepţie originală, gândită şi realizată de elevi. Formatul spotului trebuie să fie suportat 

de playere obişnuite.  

Materialele vor fi trimise coordonatorului de proiect,  profesorului Sorela Grînea, la 

adresa de mail : exmatriculamviolenta@yahoo.ro ; lucrările care depăşesc mailul pot fi trimise 

pe suport CD/DVD sau vor fi primite cel târziu cu o zi înaintea concursului. 

 
Art. 4:  Pentru fiecare dintre cele 3 secţiuni se acordă premii după cum urmează: PREMIUL 

I (câte unul pentru fiecare dintre cele 3 secţiuni), PREMIUL II (câte unul pentru fiecare 

dintre cele 3 secţiuni), PREMIUL III (câte unul pentru fiecare dintre cele 3 secţiuni), 

MENŢIUNI (câte 2 pentru fiecare dintre cele 3 secţiuni), 2 PREMII SPECIALE.  Numărul 

total = 15 premii pentru  clasele V-VI. Numărul total = 15 premii pentru  clasele VII-

VIII. Numărul total = 15 premii pentru  clasele IX-X. Numărul total = 15 premii pentru  

clasele XI-XII. 

Observaţie: concursul se va desfăşura pe nivele de clase: V-VI; VII-VIII; IX-X; XI-

XII, la fiecare secţiune în parte. 
4.1 Un profesor îndrumător va avea cel mult 1 participare/secţiune.  

4.2 Elevii pot participa la oricare dintre secţiunile concursului,  individual, sau în echipe. 

4.3 Nu  este permisă participarea cu lucrări la toate cele 3 secţiuni a aceluiaşi elev/echipaj de 

elevi, deoarece secţiunile se desfăşoară simultan. 

Art. 5: Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie formată din membrii (profesori),  un 

preşedinte, care vor urmări calitatea artistică şi originalitatea lucrărilor.  

Art. 6: Punctajul final reprezintă suma punctelor acordate de către fiecare membru al juriului, 

în funcţie de criteriile de evaluare. 

Art. 7: Lucrările participante la concurs trebuie trimise la Liceul Tehnologic ”Constantin 

Brâncuşi” Piteşti, conform următorului grafic:  

1.Data limită de înscriere a proiectelor: 14 noiembrie 2015 

2.Concursul propriu-zis: 21 noiembrie 2015 

Art. 8: Lucrările vor fi primite cel târziu cu o zi înaintea concursului, de către coordonatorul 

de proiect,  profesorul Sorela Grînea sau la adresa de mail: exmatriculamviolenta@yahoo.ro 

Articolul 9: Lucrările participante la concurs vor rămâne în arhiva Liceul Tehnologic 

”Constantin Brâncuşi” Piteşti. 

Articolul 10: La acest concurs nu se admit contestaţii. 

Criterii de departajare: 
1. Respectarea temei 

2. Originalitate 

3. Condiţii de redactare 

4. Metode de lucru 

5. Mesajul transmis 

 

   Persoană de contact: 

   prof. Ruxandra Sorela Grînea, tel. 0770457128  

    
DIRECTOR,                                                                           Coordonator, 

 

prof. Carmen Adriana Moraru                                         prof. Ruxandra Sorela Grînea 
 

 

                                                                                                      Membrii echipei de proiect: 

 

prof. Adriana Moraru 

ing. Corina Lincă 
Prof. Ciucă Oana 

 


