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CONCURSUL LITERAR 

,,VALENTINA SCRUMEDA” 

Ediţia a V-a 
 

 

 
Tipul proiectului: JUDEŢEAN 

  

Instituţia coordonatoare: Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”-Iaşi 

 

Str. Mihail Sturdza  Nr.2                                                                                                                                                                                                                

Tel. 0232- 233.435, Fax. 0232- 231.530                                                                                                                                                                        

  http:/www.gsmsis.ro, e-mail gsmsis_ro@yahoo.com 

                                

Iniţiator proiect: bibliotecar Năstase Rodica 

 

Coordonatori  proiect: bibliotecar Năstase Rodica, documentarist Laura Mihaela Andrei,  

profesor Stoica Maricica 

 

Persoană de contact:   Bibl. Năstase Rodica- telefon: 0757405349 

                                 - email: bibliotecasturdza@yahoo.com 

Perioada:  septembrie 2014 – februarie 2015 

 

Domeniul: literatură 

 

Colegiul Tehnic ,,Mihail Sturdza”- Iaşi 

 

         Director, ing. Ştefan Chichirău 

 

 

                                                                           Numele şi semnătura consilierului educativ: 

 

 

                                                                                        Prof. Irina Zamfirescu 
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II.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 
 Rezumatul proiectului: 

Concursul Literar ,,Valentina Scrumeda” vizează domeniul literar şi urmează să se 

desfăşoare în perioada septembrie 2014 – februarie 2015. Concursul are două probe 

obligatorii: scrierea după dictare a unui text complex şi interpretarea unui text liric, epic sau 

dramatic. Acest proiect s-a născut în urma nevoii acute de activităţi menite să antreneze elevii 

în  scrierea corectă a textelor literare sau nonliterare. A doua probă  a concursului reprezintă 

pentru elevi un prilej de a-şi pune în valoare talentul de recitator. 

Concursul are două etape: etapa pe şcoala şi cea judeţeana. Titlul concursului conţine 

numele unui respectat profesor de limba şi literatura română, Valentina Scrumeda care sădit 

în sufletul a nenumărate generaţii gustul pentru frumos. Cei mai importanţi  sponsori ai 

acestui concurs sunt  Radu şi Virgil Scrumeda , cei doi fii ai doamnei. 

Scopul proiectului este cultivarea interesului pentru folosirea corectă a limbii române 

şi educarea gustului pentru lectură. Obiectivul central al acestui proiect vizează însuşirea 

corectă a normelor ortografice şi ortoepice ale limbii române, dezvoltarea gustului pentru 

poezie, cultivarea sensibilităţii. 

Numărul de elevi participanţi: etapa pe şcoală 400 elevi 

                                                 etapa  judeţeană 60 elevi 

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Casa Corpului Didactic ,,Spiru Haret”- Iaşi şi  

Unităţi de învăţământ din judeţ (Colegiul Tehnic ,,Ioan C. Ştefănescu", Colegiul Tehnic  

,,Gheorghe Asachi", Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, Liceul Teoretic de 

Informatică ,,Grigore Moisil", Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii, Colegiul 

Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii).                                                                                                    

Argument: Cele patru ediţii anterioare ale concursului, care au avut loc la nivelul Colegiului 

Tehnic „Mihail Strudza”, au fost apreciate de  elevi şi de cadrele didactice implicate. Întrucât 

în cadrul programului pentru liceu numărul orelor de limbă şi comunicare este redus, este 

nevoie de activităţi care să antreneze elevii în scrierea corectă a textelor literare şi nonliterare 

dar să le  trezească şi interesul pentru lectură. Astfel a apărut acest concurs ce vizează o 

ortografie adecvată şi o interpretare originală a textelor. Titlul concursului a fost ales în 

memoria unui îndrăgit şi respectat fost profesor al colegiului, doamna Valentina Scrumeda, 

profesor de limba şi literatura română. Din mărturiile elevilor şi colegilor săi, a fost un 
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profesor  apreciat, care ştia să se apropie într-un mod aparte de elevi, iubea adevărul, munca 

şi frumosul, făcând din profesia sa o artă, în adevăratul sens al cuvântului.  

 Principalii sponsori ai concursului sunt cei doi fii ai doamnei profesor, Radu şi Virgil 

Scrumeda, care au sprijinit desfăşurarea celor patru ediţii anterioare cu sume consistente de 

bani pentru premii.  

Scop: Ridicarea învăţământului românesc la nivelul standardelor educaţionale europene prin 

cultivarea gustului pentru lectură al elevilor şi promovarea folosirii corecte a  limbii române.   

Obiectiv general: Proiectul are ca obiectiv general însuşirea corectă a normelor ortografice şi 

ortoepice ale limbii române, dezvoltarea gustului pentru poezie, cultivarea sensibilităţii 

precum şi dezvoltarea relaţiilor interumane între parteneri.  

Obiective specifice 

Elevii vor fi capabili: 

O1 – să scrie corect după dictare un text complex la prima vedere; 

O2 – să utilizeze corect normele de ortografie şi de ortoepie ale limbii române;  

O3 – să interpreteze texte literare din genul liric, epic sau dramatic; 

O4 - să-şi descopere noi talente care se pot dezvolta şi confirma pe parcurs întărind prestigiul 

şcolii şi al comunităţii cărora le aparţin; 

O5 - să-şi cultive interesul pentru  lectură. 

 

Grupul ţintă: elevi din clasele IX-XII din şcolile înscrise în concurs. 

Beneficiari direcţi: elevii participanţi la concurs. 

Beneficiarii indirecţi: cadrele didactice, părinţii şi comunitatea locală.  

Impactul: -dezvoltarea orizontului cultural; 

                - creşterea respectului pentru opera scriitorilor români 

                 -creşterea respectului de sine; 

                 -cultivarea gustului pentru frumos. 

Resurse umane: profesori de limba şi literatura română, bibliotecari din şcolile participante 

Resurse materiale: videoproiector, sistem audio performant, cartoane pentru diplome, pixuri 

şi hârtie pentru proba de dictare, cărţi din biblioteca şcolii. 

Resurse financiare: fonduri proprii, sponsorizări, donaţii; premiile în bani, în valoare 550 de 

lei vor fi acordate cu sprijinuil sponsorilor Radu şi Virgil Scrumeda, iar premiile în cărţi vor 

fi acordate cu sprijinul FUNDATIEI ”MEREU APROAPE”. 
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Resurse de timp: perioada de redactare a proiectului: iulie – octombrie 2014 

Perioada de promovare a proiectului: noiembrie 2014 – ianuarie 2015 

Desfăşurarea etapei pe şcoală: 15 – 30 ianuarie 2015 

Desfăşurarea etapei judeţene: 13 februarie 2015 

 

Activităţi: 

Activitatea nr. 1 

Denumire: Promovarea proiectului în cadrul activităţii metodice a bibliotecarilor şcolari, a 

cercurilor metodice ale profesorilor de limbă şi literatură româna şi în mediul virtual 

Loc: ISJ Iaşi (site-urile web ale instituţiilor, FTP şi pagini de socializare ale instituţiilor 

partenere) 

Perioada: noiembrie – decembrie 2014 

Responsabili: bibl. Năstase Rodica, doc. Andrei Laura,  prof. Stoica Maricica 

Rezultate aşteptate: înscrierea în concurs a cât mai multor unităţi şcolare din judeţ 

 

Activitatea nr. 2 

Denumire: Etapa pe şcoală a concursului  

Loc: unităţile de învăţământ înscrise în concurs 

Perioada: 15 – 30 ianuarie 2015 

Descrierea activităţii: La nivelul fiecărei scoli participante se va stabili o probă de concurs 

ce va consta în scrierea după dictare a unui text complex la prima vedere şi recitarea unui 

scurt text liric, epic sau dramatic. 

Modalităţi de evaluare: Se va constitui un juriu format din minimum trei cadre didactice 

(cel puţin unul de limba şi literatura română). Elevii vor fi evaluaţi prin punctaj de la 10 la 

100 puncte pentru fiecare probă. Primii patru elevi calificaţi la etapa pe şcoală vor participa la 

etapa judeţeană, ce se va desfăşura la Colegiul Tehnic ,, Mihail Sturdza”din Iaşi.  

Responsabili: bibliotecari şcolari şi profesori de limba şi literatura română din şcolile 

participante 

Rezultate aşteptate: participarea unui număr mare de elevi  
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Activitatea nr. 3:  

Denumire: Etapa judeţeană a concursului 

Loc: Amfiteatrul Colegiului Tehnic ,, Mihail  Sturdza" din Iaşi  

Perioada: 13 februarie 2015  

Numărul de participanţi: 60 

Descrierea activităţii: Proba de concurs la nivel judeţean va consta în scrierea după dictare a 

unui text complex la prima vedere, precum şi recitarea unui scurt text liric, epic sau  dramatic 

(interpretarea nu va dura mai mult de 6 minute)  

Modalităţi de evaluare: Se va constitui un juriu format din şase membri (câte trei pentru 

fiecare probă). Elevii vor fi evaluaţi prin punctaj de la 10 la 100 puncte pentru fiecare probă. 

Primii elevi calificaţi vor fi recompensaţi cu premii în cărţi şi bani. Ceilalţi elevi vor primi 

diplome de participare si carti.. 

Responsabili: bibl. Năstase Rodica, doc. Andrei Laura, prof. Stoica Maricica 

Rezultate aşteptate: participarea unui număr mare de şcoli  

Activitatea nr. 4 

Denumire: Premierea  

Loc: Amfiteatrul Colegiului Tehnic ,,Mihail Sturdza”, Iaşi  

Perioada: 13 februarie 2015.  

Numărul de premii: şapte 

Descrierea activităţii: Elevii calificaţi la etapa judeţeană vor primi premiul I (un elev 

calificat), premiul al II-lea (un elev calificat), premiul al III-lea (un elev calificat), menţiune 

(trei elevi calificati), premiul juriului (un elev calificat). 

Modalităţi de premiere: Premiul I – trei cărţi şi 200 lei, Premiul al II-lea – trei cărţi şi 150 

lei, Premiul al III-lea – trei cărţi şi 100 lei, Menţiunea I – două cărţi  şi 50 lei, Menţiunea II – 

două cărţi  şi 10 lei, Menţiunea III – două cărţi  şi 10 lei,  Premiul juriului – două cărţi şi 50 

lei. 

Perioada: 13 februarie 2015 

Responsabili: bibl. Năstase Rodica, doc.Andrei Laura şi prof. Stoica Maricica 
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Buget: Proiectul va fi finanţat cu ajutorul sponsorilor Radu şi Virgil Scrumeda, Fundatiei 

”Mereu Aproape”şi din fonduri proprii. 

 

Evaluare şi monitorizare 

 Chestionar de satisfacţie cu privire la modalitatea de desfăşurare a concursului 

(adresat cadrelor didactice implicate); 

 Inventarierea feed-back-urilor primite de la elevi cu privire la implicarea în acest 

proiect; 

 Film cu imagini din cadrul activităţilor, album foto; 

 Raport final de activitate. 

 

Promovare/ Diseminare: 

1. Rezultatele proiectului vor fi publicate pe site-urile instituţiilor coordonatoare, pe 

blogul bibliotecii, pe paginile de Facebook ale instituţiilor implicate, pe site-urile şcolilor 

partenere şi pe site-ul ISJ Iaşi. Se vor expune afişe ale concursului în puncte importante 

ale comunităţii (C.C.D. Iaşi, I.S.J. Iaşi, unităţile şcolare înscrise în proiect etc.). 

 

Continuitate /sustenabilitatea proiectului:  

Acest proiect îşi propune să repete experienţa activităţilor incluse, cu scopul de a motiva 

implicarea unui număr din ce în ce mai mare de elevi şi cadre didactice în fiecare an din mai 

multe unităţi şcolare. 

În urma proiectului se va forma un grup de iniţiativă în vederea susţinerii de activităţi 

similare, se vor menţine şi dezvolta parteneriatele încheiate în cadrul proiectului.  

DEVIZ- Proiectul va fi finanţat cu ajutorul sponsorilor Radu şi Virgil Scrumeda, Fundatiei 

”Mereu Aproape” şi din fonduri proprii. 

Persoană de contact:   Bibl. Năstase Rodica- telefon: 0757405349 

                                 - email: bibliotecasturdza@yahoo.com 
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ANEXA 1 

 

REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI  LITERAR 

,,VALENTINA SCRUMEDA” 

editia a V-a 

Articolul 1: Concursul se desfăşoară la nivelul  judeţului Iaşi. 

Articolul 2: Concursul are un caracter anual. 

Articolul  3. Participanţii vor trimite fişele de înscriere  în format electronic, scanate şi 

ştampilate  la adresa de email: bibliotecasturdza@yahoo.com    pana la data de  05.02.2015. 

Articolul 4: Concursul are două etape: etapa pe şcoală şi etapa judeteană 

 Etapa pe şcoală a concursului se desfăşoară în unităţile de învăţământ înscrise în concurs 

 în perioada 15 – 30 ianuarie 2015.  

La nivelul fiecărei scoli participante se va stabili o probă de concurs ce va consta în scrierea 

după dictare a unui text complex la prima vedere şi recitarea unui scurt text liric, epic sau 

dramatic. Ambele probe sunt obligatorii. 

Modalităţi de evaluare: Se va constitui un juriu format din minimum trei cadre didactice (cel 

puţin unul de limba şi literatura română). Elevii vor fi evaluaţi prin punctaj de la 10 la 100 

puncte pentru fiecare probă. Primii patru elevi calificaţi la etapa pe şcoală vor participa la 

etapa judeţeană, ce se va desfăşura la Colegiul Tehnic ,, Mihail Sturdza”din Iaşi.   

Etapa judeţeană a concursului se desfăşoară în Amfiteatrul Colegiului Tehnic ,,Mihail  

Sturdza" din Iaşi în ziua de 13 februarie 2015  

Proba de concurs la nivel judeţean va consta în scrierea după dictare a unui text complex la 

prima vedere, precum şi recitarea unui scurt text liric, epic sau  dramatic (interpretarea nu va 

dura mai mult de 6 minute). Ambele probe sunt obligatorii. 

mailto:bibliotecasturdza@yahoo.com
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Se va constitui un juriu format din şase membri (câte trei pentru fiecare probă). Elevii vor fi 

evaluaţi prin punctaj de la 10 la 100 puncte pentru fiecare probă. Primii elevi calificaţi vor fi 

recompensaţi cu premii în cărţi şi bani. Ceilalţi elevi vor primi diplome de participare si carti. 

Articolul 5: Premierea va avea loc în Amfiteatrul Colegiului Tehnic ,,Mihail Sturdza”, Iaşi  

în data de  13 februarie 2015.  

Numărul de premii: şapte 

Elevii calificaţi la etapa judeţeană vor primi premiul I (un elev calificat), premiul al II-lea (un 

elev calificat), premiul al III-lea (un elev calificat), menţiune (trei elevi calificati), premiul 

juriului (un elev calificat). 

Modalităţi de premiere: Premiul I – trei cărţi şi 200 lei, Premiul al II-lea – trei cărţi şi 150 

lei, Premiul al III-lea – trei cărţi şi 100 lei, Menţiunea I – două cărţi  şi 50 lei, Menţiunea II – 

două cărţi  şi 10 lei, Menţiunea III – două cărţi  şi 10 lei, Premiul juriului – două cărţi şi 50 

lei. 

Articolul 6: Departajarea elevilor cu acelasi punctaj se va face de către preşedintele juriului, 

care acordă note pentru fiecare dintre elevii aflaţi la egalitate. 

Articolul 7: Nota finală o reprezintă media  aritmetică a notelor acordate de către fiecare 

membru al juriului la fiecare probă. 

Articolul 9: Instrucţiunile de participare, regulamentul concursului şi criteriile de evaluare 

vor fi trimise fiecărei instituţii de învăţământ participante până la data de 1 decembrie 2014. 

Articolul 10: Juriul alcătuit din  profesori de specialitate va fi  avizat de ISJ Iaşi. 

Articolul 11: Nu se percepe taxă de participare. 
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Criterii de evaluare/jurizare 

A. Pentru proba de dictare: 100 puncte 

 pentru ortografie: 40 puncte 

 a) pentru 1-2 greşeli se scad 10 puncte; 

 b) pentru 3-5 greşeli se scad 20 puncte 

 c)  pentru 6-8 greşeli se scad 30 puncte 

 d)  pentru mai mult de 8 greşeli se scad 40 puncte 

 pentru punctuaţie: 30 puncte 

a) pentru 1-2 greşeli se scad 10 puncte; 

 b) pentru 3-5 greşeli se scad  20 puncte 

 c)  pentru 6-8 greşeli se scad 30 puncte 

 pentru caligrafie: 10 puncte 

 pentru aranjarea textului în pagina/aranjarea alineatelor : 10 puncte 

B. Pentru proba de  interpretare/recitare: 100 puncte 

 pentru interpretarea textului: 60 puncte 

 pentru transmiterea mesajului/ înţelegerea textului-30 puncte 

 pentru expresivitate corporală-20 puncte 

 pentru ţinuta adecvată - 10 puncte 

  pentru  intensitatea trăirii -10  puncte 

  pentru acurateţea vorbirii/ tonalitate -10 puncte 

  pentru dificultatea textului ales-10 puncte 

NOTĂ: Se  acordă 10 puncte din oficiu. 

OBSERVAŢII 

 Se depunctează cu 20 puncte elevii ce au textul în faţă. 

 Nu se acceptă fond muzical şi nici prezentări power-point. 

 Respectarea timpului alocat fiecărei instituţii participante (max. 24 

min.) este obligatorie. 

 

 

                                                                               

                                                                              Colegiul Tehnic ,,Mihail Sturdza”- Iaşi 

                                                                                       Director, ing. Ştefan Chichirău 
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ANEXA 2 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE – PARTICIPARE ELEVI 

 

CONCURSUL LITERAR 

,,VALENTINA SCRUMEDA” 

Ediţia a V-a 

 

 

Unitatea de învăţământ:……………………………………………………. ……………. 

Adresă:………………………………………………………………… …………………. 

Numele şi prenumele elevilor: 

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………

4……………………………………………………………………………………………….. 

Titlul şi autorul poeziei sau a  textului epic/dramatic la alegere : 

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………. 

Numele cadrului didactic îndrumător....................................................................................... 

tel/fax/e-mail……………………………………………………............................................. 

 

                                                                                         Director, 
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