
FESTIVALUL-CONCURS JUDEȚEAN 

„IUBEȘTE ROMÂNEȘTE!” 

EDIȚIA A II-A 

Regulament 

a)SECȚIUNILE CONCURSULUI PENTRU ELEVI: 

Secțiunea I: Muzică ușoară/pop 

Coordonatori: prof. dr. Jana Luminița Filip, prof. dr. Vaviluța Bucurică 

Secțiunea a II-a:  Muzică populară 

Coordonatori: prof. Liliana Catană, prof. Mihaela Ciocîrlan 

Secțiunea a III-a: Dans popular și sportiv 

Coordonatori: prof. Teodora Nidelea, prof. Adelina Sprințoi 

Secțiunea a IV-a: Eseuri 

Coordonatori: prof. Mariana Gemescu, prof. dr. Raluca Cristina Bonteanu 

Secțiunea a V-a: Corespondență/Poezie 

Coordonatori: bibliotecar Mariana Mola, administrator Alina Toma 

Secțiunea a VI-a: Materiale PPT/Scurtmetraj 

Coordonatori: prof. dr. Mariana Valentina Găulea, prof.  Marinela Mădălina Răsuceanu 

Secțiunea a VII-a: Creații plastice: desene, pictură, grafică, postere (orice tehnică și 

orice format) 

Coordonatori: prof. Diana Raluca Calea, prof. Sorin Bratu. 

b)  SIMPOZION PENTRU CADRE DIDACTICE: eseuri, proiecte didactice, proiecte 

educaționale. 

    Coordonatori: prof. Mariana Gemescu, prof. dr. Cristina Bonteanu, prof. Teodora Nidelea.  

PROBLEME ORGANIZATORICE ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

a)•Participarea la secțiunile I (Muzică ușoară/pop), a II-a (Muzică populară) și a III-a (Dans 

popular și sportiv) este directă și se va desfășura conform unui program prestabilit, iar ordinea 

de intrare va fi stabilită de către organizatori; 

•Pot participa elevii din învățământul gimnazial și liceal, din palate și cluburi ale elevilor, pe 

categorii de vârstă: clasele V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII, individual sau în grup.  

•Înscrierea se va face pe baza Fișei de înscriere (Anexa 1și Anexa 2) și a Acordului de 

parteneriat pentru cei care nu l-au completat în sept. - oct. 2022 (Anexa 4).  

•Concurenții sunt rugați să se prezinte în ținuta de scenă; 



•Cântecele interpretate trebuie sa aparțină genului de muzică pop, din repertoriul românesc, 

internațional sau muzică populară;  

•Durata piesei/pieselor și a dansurilor să nu depășească 4 minute; 

•Elevii pot interpreta orice dans specific, ales din orice zonă folclorică românească sau din cele 

două secțiuni ale dansului sportiv (standard sau europeană și a dansurilor latino-americane); 

•Sunt interzise vulgaritatea în mișcări, indecența vestimentară, mesajul provocator, instigator și 

necorespunzător unui act artistic; 

•Organizatorii își rezervă dreptul de a realiza fotografii ale participanților, de a salva 

înregistrările încărcate în timpul festivalului; 

•Pentru fiecare secțiune se va acorda câte un trofeu (diplomă, premii speciale și cupă);  

•Participarea la concurs, la secțiunile a IV-a (Eseuri), a V-a (Corespondență/Poezie) și a VI-a 

(Materiale PPT/Scurtmetraj) este indirectă, prin trimiterea lucrărilor.  

•La concurs pot participa elevi din învățământul gimnazial și liceal, din palate și cluburi ale 

elevilor (clasele V-XII). 

•Înscrierea se va face pe baza  Fișei de înscriere (Anexa 3) și a Acordului de parteneriat pentru 

cei care nu l-au completat în sept. - oct. 2022 (Anexa 4).  

•Perioada de înscriere și de trimitere a lucrărilor: 01.10.2022-01.02.2023 (data  poștei). 

•Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs maxim 3 lucrări ale elevilor, indiferent de 

secțiune. 

•Lucrările de la secțiunea eseu a concursului vor fi redactate în format A4, font Times New 

Roman, caractere cu dimensiunea 12, spațiere 1 rând, margini egale de 2 cm, text aliniat 

justified, cu diacritice.  

•Titlul lucrării va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14,  Bold, centrat). Numele și 

prenumele elevului, clasa, unitatea de învățământ, localitatea, județul, numele și prenumele 

profesorului coordonator vor fi scrise la două rânduri de titlu, în dreapta (Times New Roman, 

12, Bold), iar textul va fi scris la două rânduri sub datele despre autor. 

•Reguli minime de tehnoredactare: înainte de punct, virgulă, punct și virgulă, două puncte, 

semnul exclamării, semnul întrebării, nu se pune spațiu. Spațiul se va pune după aceste semne 

de punctuație, precum și înainte de deschiderea unei paranteze. 

•Lucrările (eseul de la concurs) vor avea  2-3 pagini.  

•Prezentările Power Point vor avea între 8-10 slide-uri. 

 •Filmele de scurtmetraj vor fi de 7-8 minute.  

• Pentru scurtmetraje se organizează echipe de 2 până la 4 membri, se valorifică tema,   

interpretarea într-o manieră originală, cu veleități regizorale și o coloană sonoră adecvată. La 

final se precizează numele  echipei, elevii participanți și profesorul coordonator. Scurtmetrajele 

se expediază în format MP4  sau AVI, se menționează surse utilizate/drepturi de autor. 



Trimiterea scurtmetrajelor permite folosirea acestora de către organizatori în cadrul acțiunilor 

Festivalului Concurs Iubește românește! 

•Rezumatul lucrării (cu excepția lucrărilor plastice) este obligatoriu, va fi redactat pe o pagină 

și va fi trimis odată cu conținutul lucrării atât listat (prin poștă), cât și în format electronic (prin 

e-mail). 

•Bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării.  

•Autorii își vor asuma răspunderea pentru conținutul lucrării.  

•Organizatorii își rezervă dreptul de a respinge lucrările copiate de pe internet, cele  care nu 

respectă tematica concursului sau care nu respectă condițiile de tehnoredactare. 

•La lucrările plastice se vor nota pe verso, în dreapta jos, cu albastru sau negru, folosind 

majuscule: titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, unitatea de învățământ, 

localitatea, județul, numele și prenumele cadrului didactic îndrumător. 

•Trimiterea lucrărilor, a rezumatului acestora, a fișelor de înscriere pentru elevi și profesori se 

va face prin e-mail (excepție fac creațiile plastice), pe adresa 

festivalul_concurs_iubeste_româneste@yahoo.com, dar și prin poștă (fișele de înscriere, 

eseurile de la secțiunea a IV-a a concursului, corespondență/poeziile de la secțiunea a V-a, CD-

urile cu lucrările de la secțiunea a VII-a a concursului, creațiile plastice, acordurile de 

parteneriat) pe adresa: Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Strada 23 August, Nr. 9, Loc. 

Giurgiu, Jud. Giurgiu, cu mențiunea: Pentru FESTIVALUL CONCURS „IUBEȘTE 

ROMÂNEȘTE”. 

•Lucrările în format electronic vor fi partajate într-un folder cu numele profesorului 

coordonator.  

•Lucrările participante la concurs nu se returnează. 

•Jurizarea concursului (secțiunile a IV-a și a V-a) va fi făcută de organizatori și de parteneri  în 

perioada 15-23 februarie 2023. 

•Nu se admit contestații. 

•Nu se percepe taxă de înscriere. 

•Se acordă premii, mențiuni, diplome de participare pentru elevi cu menționarea pe  diplomă a 

profesorului  coordonator și diplome de participare pentru cadrele didactice înscrise cu lucrare 

la simpozion, în conformitate cu legislația în vigoare. 

•Expedierea premiilor/diplomelor de participare și a revistei on-line cu ISSN/ISBN a 

concursului cu participare indirectă se va face pe adresele de e-mail ale cadrelor didactice în 

perioada 20 martie- 15 aprilie 2023. 

b)•Simpozionul cuprinde comunicări ale cadrelor didactice cu următoarele teme: cultură și 

spiritualitate; creație literară, educație formală, informală și non-formală; educație parentală, 

comunicarea școală-familie. În scrierea comunicărilor se vor respecta condițiile impuse la 

secțiunea a IV-a (Eseu) a concursului pentru elevi. 

 



 

CRITERII DE EVALUARE/JURIZARE: 

a)•La secțiunile I (Muzică ușoară/pop), a II-a (Muzică populară) și a III-a (Dans popular și 

sportiv) jurizarea se va face cu note la vedere. Vor fi urmărite: intonația, claritatea timbrală, 

amplitudinea vocală, stilul interpretativ, prezența scenică, costumația adecvată (secțiunile I și a 

II-a) și varietatea, precizia și armonia în execuție, gradul de dificultate a tehnicilor folosite, 

coregrafia potrivită muzicii alese, ținuta artistică, costumația adecvată (secțiunea a III-a).  

• La secțiunile a IV-a (Eseuri)  a V-a (Corespondență/Poezie) și a VI-a (Materiale 

PPT/scurtmetraj) vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului. 

• Se va urmări exclusiv munca elevilor, gradul de originalitate, creativitate și imaginație pe care 

aceștia îl dovedesc prin lucrarea realizată. 

• Se va urmări abordarea reflexivă, expresivitatea și  coerența ideilor, folosirea unor imagini 

poetice inedite, respectarea normelor de ortografie și punctuație. 

• Se va urmări complexitatea viziunii elevilor asupra temei alese. 

• Se  va urmări interpretarea originală, valorificarea creativă a temei, veleitățile regizorale 

autentice. 

• Se va avea în vedere respectarea formei lucrării, redactarea corectă a lucrării și a bibliografiei, 

a cerințelor de tehnoredactare. 

b) • Se va urmări gradul de inovare  în abordarea temei, calitatea științifică a lucrării și 

condițiile tehnice de redactare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 1  

LICEUL TEORETIC „NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU 

FESTIVALUL CONCURS JUDEȚEAN 

„IUBEȘTE ROMÂNEȘTE” 

EDIȚIA a II-a –24 februarie 2023 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE SECȚIUNEA MUZICĂ* 

UȘOARĂ/POP POPULARĂ 

 

  

 

Nume și prenume concurent................................................... 

Clasa.............................................................................. 

Unitatea de învățământ.......................................... 

Localitate............................................................... 

Profesor coordonator................................................ 

Telefon mobil/e-mail................................................... 

Piesa nr. 1.........................................................(durata: ............) 

Piesa nr. 2.........................................................(durata: ............) 

 

Am luat la cunoștință de regulamentul FESTIVALULUI CONCURS „IUBEȘTE 

ROMÂNEȘTE” și sunt de acord cu acesta. 

Nume, prenume elev......................................................Semnătura 

Nume, prenume profesor coordonator............................Semnătura 

  

 

 

*) Se va bifa secțiunea la care se va participa. 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

LICEUL TEORETIC „NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU 

FESTIVALUL CONCURS JUDEȚEAN 

„IUBEȘTE ROMÂNEȘTE” 

EDIȚIA a II-a –24 februarie 2023 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE SECȚIUNEA DANS 

 

Numele ansamblului/grupului: ............................................................................................. 

Secțiunea (stilul de dans cu mențiunea individual/grup): ...................................................... 

Categoria de vârstă: ............................................................................................................... 

Numărul elevilor: ................................................................................................................. 

Numele și prenumele acestora: ............................................................................................ 

Profesor coordonator: ........................................................................................................... 

Unitatea de învățământ: ........................................................................................................ 

Telefon profesor coordonator: .............................................................................................. 

Date despre dans: 

Titlu:...................................................................................................................................... 

Autor: .................................................................................................................................... 

Durata: ................................................................................................................................... 

Coregrafia începe din scenă................................culise.......................................................... 

Am luat la cunoștință de regulamentul FESTIVALULUI CONCURS „IUBEȘTE 

ROMÂNEȘTE” și sunt de acord cu acesta. 

Nume, prenume profesor coordonator.................................................Semnătura 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa 3 

LICEUL TEORETIC „NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU 

FESTIVALUL CONCURS JUDEȚEAN 

„IUBEȘTE ROMÂNEȘTE” 

EDIȚIA a II-a –24 februarie 2023 

SECȚIUNEA ESEU/CORESPONDENȚĂ/POEZIE 

 

 

NUMELE  ŞI   PRENUMELE PROFESORULUI COORDONATOR: ............................... 

................................................................................................................................................. 

TELEFON FIX/MOBIL PROFESOR:  .................................................................................. 

ADRESA DE  E-MAIL PROFESOR (obligatoriu): ............................................................... 

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ....................................................................................... 

ADRESA  ȘCOLII :  …………………………………............................................................ 

 LOCALITATEA: ............................JUDEŢUL: .............................COD POȘTAL: ............... 

ELEVI PARTICIPANȚI: 

 

Nr. crt. NUME ȘI PRENUME 

ELEV 

CLASA SECȚIUNEA TITLUL 

LUCRĂRII 

     

     

     

 

         

     

     

 



 

 

 

 

 

 

Anexa 4 

LICEUL TEORETIC „NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU 

FESTIVALUL CONCURS JUDEȚEAN  

“IUBEȘTE ROMÂNEȘTE” 

EDIȚIA a II-a –24 februarie 2023 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

PROFESORI 

 

 

NUMELE  ŞI   PRENUMELE CADRULUI  DIDACTIC: 

.................................................................................................................................................. 

TELEFON FIX/MOBIL:  ........................................................................................................ 

ADRESA DE  E-MAIL (obligatoriu):..................................................................................... 

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ......................................................................................... 

ADRESA ȘCOLII :  …………………………………………………..................................... 

TITLUL LUCRĂRII:................................................................................................................ 

  


