
 

 

                                   Nr.6176/20.03.2017   

CĂTRE:   

     INSPECTORATUL  ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SECTOARELE 1-6 

În atenţia:  

 Inspectorului  pentru management instituţional  
 Conducerilor unităţilor de învăţământ de stat şi  particular

 
  Ref:  Concursului naţional de creaţie literară ,,Tinere Condeie’’- ETAPA PE MUNICIPIU
 

Conform regulamentului Concursului naţional de creaţie literară ,,Tinere 

Condeie’’,  elevii concurenţi, indiferent de clasă, se pot înscrie la patru secţiuni literare: 

poezie, proză, dramaturgie, eseistică.           

          Texte obligatorii:     

1. Pentru poezie: 5 – 10 creaţii lirice sau epice. 

2. Pentru proză: 3 schiţe de 1- 3 pagini, o nuvelă de maxim 10  pagini sau un 

fragment de maxim 10 pagini de roman (însoţit de o succintă povestire a întregii   

acţiuni), 2 – 3 file jurnal – reportaj. 

3. Pentru dramaturgie: o scenetă o piesă scurtă de teatru sau 2-3 scene dintr-o 

creaţie dramatică mai amplă, însoţite de o scurtă rezumare a acţiunii întregii 

piese.  

4. Pentru eseistică: 2-3 eseuri cu opinii personale (max. 4 pagini/eseu) 

 Materialele trimise vor fi redactate la calculator cu caractere Times New Roman, 

mărimea 12, la un rând  şi vor putea fi trimise sub formă de: foi volante sau 

volume/antologii. 

Vor fi selecţionate textele care dau dovadă de sensibilitate, inventivitate creativă, 

autenticitate, originalitate, acurateţe gramaticală şi stilistică, criterii care constituie 

repere universal valabile în aprecierea juriului, sprijinite obligatoriu pe principiul 

respectării varietăţii de stiluri şi modalităţi. 

Pentru a se asigura o maximă obiectivitate a jurizării, nicio lucrare nu va fi 

semnată de autorul ei. Pe fiecare lucrare elevul autor își va trece doar un motto, la 

liberă alegere.  

Toate lucrările din școală vor fi expediate într-un singur plic A4, care conține, 

pe lângă lucrări, câte un plic A5 sigilat pentru fiecare elev. Fiecare plic A5 conține o 



 

 

listă cu titlurile lucrărilor respectivului elev, mottoul său, numele și prenumele, clasa, 

unitatea de învăţământ, sector și profesor coordonator. 

 Conform regulamentului concursului, pentru etapa municipală se vor trimite 

maximum 10 elevi/unitatea de învăţământ. Lucrările vor fi însoţite de borderoul de 

jurizare din şcoală, semnat de membrii comisiei şi directorul unităţii de învăţământ. 

Creaţiile se vor trimite/depune în plic, cu menţiunea pentru concursul „Tinere 

condeie” la registratura Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, str. Icoanei 

nr. 19, sector 2, Bucureşti în perioada 08- 28 aprilie 2017.  

 

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL 
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Inspector şcolar pentru activități 

extrașcolare 
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