
CONSILIUL JUDEȚEAN AL ELEVILOR NEAMȚ  
PREȘEDINTE: DIANA ALEXANDRA TOMA 

 

CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ 
„ANONIMUL” – NEAMȚ, EDIȚIA A V-A 

 Consiliul Județean al Elevilor Neamț organizează, în anul școlar 2013-

2014, concursul județean de creație literară „Anonimul”, aflat la cea de-a V-a 
ediție de desfășurare. 

 Scopul concursului este acela de a premia și a face cunoscute cele mai 
valoroase și frumoase creații literare proprii, de diferite genuri, redactate de 
elevii din județul Neamț. 

 
REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 
1.1 Concursul se adresează elevilor din ciclul liceal (preuniversitar) înscriși la 

orice școală de pe teritoriul României. 

1.2 Creațiile trebuie să aparțină unui singur autor. Lucrările cu mai mulți autori 
nu vor fi acceptate. 

1.3 Un elev poate înscrie un număr nelimitat de lucrări în concurs, fără să 
depășească, însă, numărul maxim admis de lucrări selecționate la nivelul 
școlii din care face parte (precizat mai jos). 

 
2. Lucrările pot aparține oricărui gen literar: epic, liric și/sau dramatic; tema 

creațiilor nu este impusă, fiecare participant având șansa de a scrie despre un 
subiect la libera alegere. 
 

3. Pentru înscriere, autorii lucrărilor trebuie să predea operele propuse, până la 
25 martie 2014, unuia dintre membrii Biroului Executiv al Consiliului Școlar al 

Elevilor din fiecare unitate. 
 

4.1. Participanții vor oferi organizatorilor lucrările, atât în format electronic, cât 

și tipărite, în următoarea variantă: 
 

 font: Times New Roman; 
 mărime: 12; 
 distanța între rânduri: 1,5; 

 margini standard; 
 

4.2. Autorii se vor semna creațiile cu un pseudonim (deci, nu-și vor divulga în 
vreun mod adevarata identitate), comunicând separat organizatorilor, 
următoarele date personale: 

 
 nume și prenume; 

 e-mail; 
 clasa; 

 pseudonimul; 
 



       Datele vor fi centralizate într-un tabel și vor fi oferite președintelui 

Consiliului Județean al Elevilor, pentru evidența celor înscriși în concurs și a 
câștigătorilor. 

4.3. Depunerea lucrărilor după data limită de înscriere atrage după sine 
neacceptarea acestora în concurs. 

 

5. Pentru a fi considerate valide, creațiile trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: 

 
 să fie originale (să nu conțină fragmente plagiate din alte surse); 
 să nu mai fi fost prezentate public anterior (inclusiv edițiile din anii 

trecuți ale concursului); 
 să respecte criteriile de redactare stabilite; 

 să fie scrise numai în limba română. 
 

5.1. Numărul maxim de opere trimise spre jurizare, pentru fiecare gen literar, 

va fi maxim 10. 
5.2. În condițiile în care există un număr mai mare de opere înscrise, se va 

realiza o selecție a acestora, de către profesorii de limba și literatura 
română din unitatea școlară de proveniență. Aceștia, împreună cu Biroul 

Executiv din Consiliul Școlar al Elevilor, vor alege care dintre creații vor 
merge mai departe. 

 

6. Lucrările selectate vor fi centralizate la nivel de județ, urmând să se realizeze 
evaluarea acestora de către o comisie specializată. 

6.1. Decizia juriului nu poate fi contestată. Dacă ulterior concursului, se 
dovedește că una dintre creațiile participante nu a respectat prevederile 
punctului 4., juriul poate să decidă retragerea premiului acordat. 

6.2. Jurizarea se va baza pe următoarele criterii: 
 

 nivelul de originalitate și noutate; 
 calitatea gramaticală și ortografică a scrierii; 
 nivelul stilistic de abordare a temei propuse. 

 
6.3.  Operele care conțin conotații sexuale, cuvinte vulgare sau care fac referire 

la rasism vor fi descalificate fără înștiințarea în prealabil a autorului. 
 

7. Lucrările vor fi jurizate în perioada 25 martie – 09 aprilie 2014, iar premierea 

va avea loc la Palatul Copiilor Piatra-Neamț, la 10 aprilie 2014, într-un cadru 
festiv. Vor fi acordate locurile I-III și o mențiune. Autorii operelor care nu au 

fost premiate, vor primi diplomă de participare. 
7.1. Câștigătorii vor avea șansa să citească fragmente din operele premiate, 

dacă doresc acest lucru. 

 
8. Înscrierea la concurs atrage după sine acordul participanților de a face 

publice operele cu care s-au înscris, în diferite medii de informare: 
comunicate de presă, mediu online etc. Toate acestea vor fi făcute cu 
respectarea drepturilor de autor. 

9. Dacă se impune, organizatorii pot lua decizii suplimentare, care vor aduse la 
cunoștința participanților în timp util, prin e-mail și pagina de Facebook a 

Consiliul Județean al Elevilor Neamț. 
 



********** 


