
Regulamentul Proiectului Educaţional „Bulgăre de humă” 

ediția a VII-a, an școlar 2016-2017, 
poziţia în CAEJ 82/217 din 9.01.2017 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Art. 1 Prezentul regulament cuprinde dispoziţii care reglementează modul de 

organizare şi desfăşurare a Proiectului Educaţional “Bulgăre de humă”, ediţia a 
VII-a, organizat de  Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi. 

Art. 2 Calendarul activităţilor din proiect va fi făcut public prin intermediul 
internetului, www.didactic.ro, a site-urilor educative de la nivelul judeţului Iaşi 

educonsis@yahoogroup.com , www.activedu.tk , prin intermediul massmedia 
Radio Iași și Radio Trinitas dar şi pe site-ul şcolii organizatoare 

www.scoalaioncreanga.ro. 

Capitolul II 

Organizarea şi desfăşurarea proiectului 

Art. 3 La acest proiect au dreptul să se înscrie cadre didactice şi elevi din 

învăţământul primar şi gimnazial din toate judeţele, urmând ca jurizarea să se 
realizeze pe categorii de vârstă/participanți, pe secțiuni. 

Art. 4 Înscrierea participanţilor, indiferent de secțiune, va avea loc în perioada 1 

– 24 martie 2017 prin expedierea unei fişe de înscriere, în acelaşi plic (colet) cu 

lucrările cât și în format electronic. 

Art. 5 Concursul este structurat astfel: 

Secţiunea I: Creaţie literară cu subsecțiunile: 

a) Portrete și autoportrete (versuri sau proză); 

b) Lumea copilăriei (versuri sau proză); 

La această secțiune fiecare elev se poate înscrie doar cu o singură lucrare/creație 

literară în versuri sau în proză. Se va puncta, in mod deosebit, originalitatea 
creației. 

 
Secţiunea a II-a : Arte vizuale(fotografie și pictură) cu două subsecţiuni: 

a) Valori în lumea satului românesc oglindite în imagini 

b) Pe urmele marelui povestitor Ion Creanga 
La această secțiune fiecare elev se poate inscrie cu maxim două fotografii alb- 

negru și/sau color, format A4. Lucrările artistice vor fi realizate pe carton sau 

pânză, în format A3 pentru clasele V-VIII și în format A4 pentru clasele 
pregătitoare-a IV-a. . Se vor puncta: calitatea tehnică și artistică, precum și 

conținutul semantic al imaginilor fotografice și artistice. 
 

Secţiunea a III-a – Sub Reflector, festival-concurs de teatru cu participare 

directă, pe grupe de vârstă: a) 7-10 ani şi b) 11-14 ani. Se pot înscrie la concurs 
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trupe de teatru formate din elevi ai claselor I-VIII. Piesele prezentate vor avea 

următoarea tematică: 

a) Opera lui Ion Creangă între tradiţional şi modern; 

b) Scenarii originale. 
 

Pentru această secțiune,completarea fișei de înscriere va fi conform anexei, 

secțiunea teatru și se va expedia în format electronic pe adresa 
concursul.bulgaredehuma@gmail.com. 

 

Art. 6 Lucrările ce aparțin secțiunii I- Creație literară se vor expedia și în 
format electronic pe adresa concursul.bulgaredehuma@gmail.com , pentru a 

redacta broșura înregistrată cu ISSN, cu ușurință. 

Lucrările de la secțiunile I și II vor fi expediate pe adresa: Şcoala „Ion 
Creangă”, strada Toma Cozma nr. 119 B, Iaşi, jud. Iaşi până pe data de 24 III 

2017, data poştei, cu mențiunea „Concursul National Bulgăre de humă” în atentia 

d-nei prof.înv. primar Zadovei Elena Petronela 

Art. 7 Pachetul cu lucrări va conţine: fişa de înscriere, acordul de 

parteneriat(opțional) în 2 exemplare (semnat şi ştampilat), un plic timbrat şi 

autoadresat. Valoarea timbrului va fi de 5 lei. 

Art. 8 Pentru fiecare participare la secţiunea a II-a se va menţiona pe o etichetă 

aplicată pe verso-ul lucrării: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, 

îndrumătorul, şcoala, localitatea, judeţul.(Descărcați și aplicați eticheta-model) 

Art. 9 Lucrările trimise nu se restituie. Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor 
sunt cedate organizatorului. 

Art. 10 Lucrările care nu respectă  criteriile  de  redactare,  etichetare  și 
expediere sau care vor fi trimise după data anunţată nu vor intra în concurs. De 

asemenea, vor fi descalificate spectacolele care nu respectă tematica și durata 
desfășurării. 

Art. 11 Comisia de organizare are următoarele atribuţii: 

- Monitorizează organizarea şi desfăşurarea proiectului; 
- Stabileşte şi transmite unităţilor şcolare informaţii despre derularea 

proiectului; 

- Centralizează fișele de înscrierile, lucrările; 

- Numeşte membrii comisiei de evaluare; 
- Asigură evaluarea lucrărilor în conformitate cu criteriile stabilite; 

- Afişează rezultatele; 
- Completează diplomele pentru elevii câştigători; 

- Organizează o festivitate de premiere; 

- Elaborează suportul electronic inscripționat ISSN cu lucrările premiate; 
- Trimite plicurile cu diplome şi materialul electronic inscripționat pe DVD, 

îndrumătorilor premianților. 
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