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CR IOVA 

INVITA�TIE 

Palatal Copilor Craiova îin parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Dolj v� invit� så 
participa�i la cea de a XVI-a edi�ie a Concursului interna�ional de crea�ie original� ,,Basmele 
Reginei Marid", 2023, aprobat în Calendarul Activitä�ilor Educative Na�ionale �i 
Interna�ionale Cofinan�ate de Ministerul Educa�iei 2023, intregistrat cu num�rul 24953/ 

06.02.2023, pozi�ia 26. 
Concursul este realizat sub înaltul Patronaj al Majest��ii Sale Margareta, Custodele 

Coroanei României, fiind organizat în patru sec�iuni specializate: 
1.Crea�ie literar� fic�ional� BASM-categorii: basm fantastic, basm animalier, basm nuvelistic 
2. Crea�ie literar� nonfic�ional� - PAGIN DE JURNAL 

3. Creatie artistic� digital� 
4. Crea�ie artistic� plastic� 

Basmul propus pentru aceast� edi�ie este Ploaia de stele de Charles Perrault pentru 
sectiunile 3 _i 4. 

Pentru sec�iunile 1, 2 _i 3 copiii pot veni cu tablete sau laptop. 
Un profesor poate participa cu maxim 3 elevi/categorie de vârst�. 
Palatul Copiilor din fiecare judet va gestiona organizarea _i desf�_urarea fazei jude�ene. 
DESFA^URAREA CONCURSULUI: 
FAZA JUDE�EAN�: 10-26 aprilie 2023 - participare direct� 
Pentru jude�ul Dolj: 22 aprilie 2023 (locul de desfä_urare va fi anun�at dup� 

terminarea înserierilor). 
FAZA NA�IONAL 10-15 mai 2023 
Termen limit� de trimitere a lucr�rilor conform regulamentului, tabelul cu elevii calificati 

la faza na�ional�/interna�ional� _i tabelul cu totii participan�ii de la faza jude�ean�: 5 mai 2023. 
In cazul în care nu sunt respectate condi�iile din regulament atunci participan�ii vor fi 

descalifica�i. 

Director, Coordonator proiecte �i programe, 
Prof. Eugenia PASCU Prof. Claudia RADULESCU 
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MINISTERUL EDUCA�IEI 

INSPECTORATUL �COLAR JUDE�EAN DOLJ 

PALATUL COPIILOR CRAIOVA 

Avizat, 

Inspector Scolar Activis�ti Extra_colare 

Prof. Nirvana Mndruleanu 

CONCURSUL INTERNA�IONAL DE CREA�IE 
ORIGINAL� 

, BASMELE REGINEI MARIA" 

Edi�ia XVI 
2023 

Director, Coordonator proiect, 

Prof. Eugenia PASCU Prof. Daniela CALAFETEANU 



Aprobat, 

Inspéctor $colar General 
Prof. dr. Daniel Alexandnu ION 

Regulamentul de organizare _i desf�_urare a 

o Concursului interna�ional de crea�ie original� 

Basmele Reginei Maria" 

Concursul interna�ional de crea�ie original� Basmele Reginei Maria , Editia a XVI-a este conceput in 
perspectiv� crosscurricular� �i intercultural�, fiind vizate, pe orizontal, competente din sfera a trei domenii 
distincte: cultur�, arte �i _tiinte, iar pe vertical specializ�ri precum crea�ia literar� fic�tional� �i nonfic�ionala, 
creatia plastic�-desen, pictur�, grafic�, modelaj, ceramic�, operarea pe calculator, crea�tia artistic� digitala 
cultur� �i civiliza�ia european�. Astfel, participan�i vor crea un basm original, o pagin� de jurnal, respectiv vor 

ustra plastic sau digital un basm care face parte din patrimoniul cultural european. In prezent sunt 
implimentate la nivel na�ional �i interna�ional proiecte vizând crea�ia literar�, valoarea ad�ugat� a priectului 
Basmelor Reginei Maria constând în completarea dimensiunii de crea�ie cu cea de receptare a operei literare, 
abordarea intercultural� �i axiologic� �i, în mod special, gradul foarte mare de valorizare a participan�ilor. 
Concursul este realizat sub Inaltul Patronaj al Majest��ii Sale Margareta, Custodele Coroanei României, 
premisa acestia find chiar volumul de Pove�ti seris de Regina Maria a României, ceea ce conferä un grad 
foarte mare de valorizare a rezultelor participan�ilor 

Scopul proiectului: 

Valorificarea poten�ialului creativ al elevilor prin construirea unui context educa�ional în care s� fie 
tramsferate in realitate sisteme rela�ionate de cuno_tinte, de abilit��i, de competente de crea�ie _i de receptare 
literard �i artistic� tradi�ionalä �i digital�, cu accent formativ pe cultivarea valorilor culturale románe_ti �i 
interculturale 

Grupul tint�: 

Grupul tint� vizat este eterogen, find format din copii �i tineri cu vârste între 5 _i 19 ani, reprezentând 
toate nivelurile sistemului de înva�ámânt _i formele educa�iei nonformale, având aptitudini _i interese diferite, 

numitorul comun fiind poten�ialul creativ: literar, artistic, digital. 
Concursul se adreseaz� elevilor creativi, indiferent de cercurile pe care le frecventeaz� în cadrul 

palatelor _i cluburilor, de specializ�rile alese în cadrul liceelor, spre exemplu, sau de pozi�ia pe care o ocup� în 
cadrul organigramelor asocia�iilor nonguvernamentale (voluntar/colaborator etc.). 

Concursul este organizat în patru sec�iuni specializate 

1.Crea�ie literar� fictionalá BASM-categori: basm fantastic, basm animalier, basm nuvelistic 
2. Crea�ie literar� nonfic�ional� - PAGIN� DE JURNAL 

3. Crea�ie artistic� digitalä 
4. Creatie artistic� plastic� 

Fiecare dintre sectiuni este gestionat� în functie de particularit��i de vârst� _i abordare a con�inuturilor în 
programe �oolare/extra_colare: pre_colar, clasa preg�titoare (5-6 ani), primar 1 (clasele I-II -7-8 ani), primar 2 

(clasa a II-a-a IV-a 9-1 1 ani), gimnaziu 1 (clasele a V-a �i a Vl-a -11-12 ani ), gimnaziu 2 (clasele a VIl-a _i a 
VIll-a-13-14 ani), liceu 1 (clasele a IX-a �i a X-a -15-16 ani), liceu 2 (clasele a X*-a _i a XIl-a-17-19 ani). 



DESFA^URAREA CONCURSULUI: 

FAZA JUDETEAN�: 10-26 aprilie 2023- participare direct� 

FAZA NA�IONAL�INTERNA�IONAL�: 10-15 mai 2023 

Palatul Copiilor din fiecare judet va gestiona organizarea �i desf�_urarea fazei judetene. 

Un profesor poate participa cu maxim 3 elevi/categorie de vârst� 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS pentru judeful Dolj 

înscrierea la concurs se realizeaz� în perioada l1.03.2023 10.04.2023, prin transmiterea fi_ei de înscriere 
(Anexa 1) - pentru fiecare sec�iune se va completa câte o fi_� de inscriere autentificat� institutional 

(inregistrat�, semnat� de coordonatorul elevilor _i de directorul institu�iei), în format pdf �i doc, pe adresa 
hasmeleregineimaria@gmail.com specificand la subiectul email-ului urm�toarele: 

sec�iunea/jude� /denumire unitate de înv���mânt/ nume coordonator 

Exemplu: Creatie literar� nonfic�ional�/ Dolj/ Palatul Copiilor Craiova/ prof Calafeteanu Daniela 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS pentru celelalte judete 

Palatul Copilor din fiecare jude� va transmite lucr�rile (in format electronic pentru sec�iunile crea�ie literar� �i 
crea�ie digital�) _i în format fizic (colet/ plic pentru sec�iunea crea�ie artistic� plastic�) conform anexei 2 în 
perioada 26 aprilie-1 mai 2022. 

Tabelele cu elevii participan�i la faza final� (cei care au obfinut premiul I, I, II-nu mai mult de 30% din 
num�rul participan�ilor) vor fi trimise, împreun� cu lucr�rile conform indica�iilor de mai sus de la 

sectiunea Transmiterea lucr�rilor _i un centralizator al tuturor participan�ilor. 

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU FIECARE SEC�IUNE DE CONCURS 

CREA�IE LITERAR� FIC�IONAL�-BASM 

Categorii de vârst� eligibile: primar-liceal 
1.aspecte legate de forma textului: 
-textul va avea minim 4, maxim 10 pagini format B5 
-font- Times New Roman, dimensiune font-12, 
-aliniere stânga-dreapta 
-spa�iere linie la un rând _i % 
-textul va fi redactat cu diacritice 
-sunt admise ilustra�ii grafice (nu color), respectându-se încadrarea în num�rul maxim de pagini admis 
-lucr�rile unde vor fi înregistrate gre_eli gramaticale vor fi excluse din concurs 
2. aspecte legate de con�inut 
-se va respecta specificul speciei literare BASM 
-se va respecta specificul particularit��tilor de varst�, reflectat la nivel lexical �i de dezvoltare a schemei narative 
3. aspecte legate de respectarea dreptului de autor 
Creatile vor fi în totalitate originale. Fiecare crea�ie va fi verificat� cu ajutorul motoarelor de c�utare internet 
Toate citatele folosite (inclusiv traducerile) vor fi declarate, prin precizarea autorului _i volumului de 

provenien�. 
Lucr�rile premiate vor face obiectul unei antologii de basme cu ISBN. 



4. aspecte legate de asumarea lucr�rii 

Se va specifica la �nceputul textului, aliniat dreapta: 

Numele �i prenumele autorului 

Unitatea de provenient� 
Localitatea/ judeful/jara 
Numele, prenumele �i func�ia coordonatorului 

CREA�IE LITERAR� NONFIC�IONAL� - PAGIN� DE JURNAL 

Categorii vårst� admise: primar-liceal 

1.aspecte legate de forma textului 

-textul va avea minim 2, maxim 4 pagini, format A4 

-font-Times New Roman, dimensiune font-12, 

-aliniere stânga-dreapta 
spa�iere linie la un rând _i h 

-textul va fi redactat cu diacritice 

-Sunt admise ilustra�ii grafice, respectându-se încadrarea în num�rul maxim de pagini indicat 

2. aspecte legate de con�inut 

-se vor respecta rigorile textului nonfictional- jurnal 
-se va respecta specificul particularit��ilor de vârst�, reflectat la nivel lexical _i de dezvoltare a con�inutului 

-se recomand� citirea memoriilor reginelor Maria _i Carmen Sylva, precum _i cele ale scriitorilor români 

redactate înainte de 1945 

3. aspecte legate de respectarea dreptului de autor 

Creatiile vor fi în totalitate originale. Fiecare crea�ie va fi verificat� cu ajutorul motoarelor de c�utare internet 

Toate citatele folosite (inclusiv traducerile ) vor fi declarate, prin precizarea autorului _i lucr�rii de provenien�� 

Lucr�rile premiate vor face obiectul unei antologii în format fizic _i online, cu ISBN 

4. aspecte legate de asumarea lucr�rii 

Se va specifica la sfår_itul textului, aliniat dreapta: 
Numele �i prenumele autorului 

Unitatea de provenient� 
Localitatea/jude�ul/tara 
Numele, prenumele _i func�ia coordonatorului 

CREA�IE ARTISTIC� DIGITALA 

Se adreseaz� tuturor categoriilor de vârst� - 5-19 ani 

1. Un elev particip� cu o singur� lucrare 

2. Lucrarea va fi realizat� într-un editor grafic ales de elevi, format A4 

3. Va fi ilustrat basmul Ploaia de stele de Charles Perrault 
4. Lucr�rile premiate vor face obiectul unui album de art� cu ISSN 

CREA�IE ARTISTIC� PLASTIC� 

Se adreseaz�tuturor categoriilor de vârst� - 5-19 ani 

1. Dimensiunea lucr�rii :A5, A4, A3 
2. Lucrarea va fi realizat� printr-o tehnic� aleas� de elevi 

3. Vafi ilustrat basmul Ploaia de stele de Charles Perrault 
4. Vor fi raportate cazurile de plagiat 
5. Lucr�rile premiate vor face obiectul unui album de art� cu ISSN 



6. Lucr�rile participante la concurs vor face obiectul unor expozi�i. 

TRANSMITEREA LUCR�RILOR din partea celorlalte judete: 

1. PENTRU LITERARÄ FICTIONAL�, CREA�IE SECTIUNILE CREA�IE 
NONFICTIONAL� �I CREA�IE ARTISTIC� DIGITAL� 

LITERAR�A 

Lucrärile vor fi transmise în format electronic, in perioada 26.04.2023 1.05.2023, impreun� cu fi_a de 
participare scanat� (anexate aceluia_i mail) _i un tabel centralizator cu to�i elevii premia�i la faza 
judefean� pentru a participa la etapa na�ional�, la adresa basmeleregineimaria@gmail.com. Lucr�rile vor 
fi denumite astfel: judet_oras_denumire unitate 

Exemplu: Dolj_Craiova_PalatulCopiilor_Anghel_Angela_ Licuriciul_Calafeteanu_D 

Subiectul mailului a fost specificat supra, la sec�iunea îNSCRIERE 

2. PENTRU SEC�IUNEA CREA�IE ARTISTIC� PLASTIC� 

Lucr�rile vor fi transmise în format fizic, în perioada 26.04.2023 - 1.05.2023, împreun� cu fi_a de 

participare scanat� (anexate aceluia_i mail) �i un tabel centralizator cu to�i elevii premia�i la faza 
judetean� pentru a participa la etapa na�ional�, la adresa basmeleregineimaria@email.com. Lucr�rile vor 
fi denumite astfel: judet_oras_denumire unitate 

Exemplu: Dolj_Craiova_PalatulCopiilor_Anghel_Angela_ Licuriciul_Calafeteanu_D 

JURIZAREA 

Evaluarea lucr�rilor va fi realizat� de o comisie alc�tuit� din speciali_ti în domeniu în perioada 10-15 
mai 2023. 

PREMIERE 

Se vor acorda premiile I, II, III _i Men�iune pentru fiecare categorie de vârst�, categorie a sec�iuni, 
tehnic� abordat�. Num�rul total al diplomelor nu va dep�_i 30% din totalul participan�ilor la concurs. 

Rezultatul evalu�rii _i diplomele de concurs vor fi transmise electronic, la adresele men�ionate în 
documentele de înscriere, pân� la data de 31.08.2023. 

Festivitatea de premiere va fi realizat� la Palatul ,Elisabeta" de c�tre Majestatea Sa Margareta, 
Custodele Coroanei României, în perioada 1-10 iulie 2023, conform indica�iilor primite anexat 

rezultatului evalu�rii. 

Informa�ii suplimentare se pot obtine de la 
-sec�iunea Crea�ie literar� (fictional� �i nonfictionala)-prof. Daniela Calafeteanu-072405266, 
-sectiunea Crea�ie artistic� digital� - prof. R�dulescu Claudia-Paulina-0762621808 

-sec�iunea Crea�ie artistic� plastic� - prof. Fluera_u loana-0724263379 

Director, 
Prof. Eugenia PASCU Coordonator proiect, 

Prof. Daniela CALAFETEANU 



  

ANEXA 1 –(acest tabel se trimite de către unitățile școlare la organizatorii fazei județene) 

Antet unitate 

 

 

Fișă de înscriere 

Concursul internațional de Creație Originală 

„Basmele Reginei Maria” 

Ediția 2023 

SECȚIUNEA ___________________________ 

 

Unitatea de învățământ: ________________________________________________ 

Adresa la care vor fi trimise diplomele: ____________________________________ 

Nume și prenume cadrul didactic îndrumător:_______________________________ 

E-mail personal:___________________________________________________ ___ 

E-mail instituțional ___________________________________________________ 

Telefon personal:_____________________________________________________ 

Telefon instituțional: __________________________________________________ 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Observații 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Subsemnatul/a…………………………………………………………......prin prezenta declar că înțeleg că 

datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate de Palatul Copiilor Craiova, cu respectarea prevederilor 

Regulamentului UE 679/2016 , exclusiv în scopul gestionării înscrierii și participării preșcolarilor/elevilor la 

concursul „Basmele Reginei Maria”. 

Refuzul persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea Palatului 

Copiilor Craiova de a-și îndeplini obligațiile legale și, pe cale de consecință, imposibilitatea înscrierii 

elevilor/echipajelor la concurs. 

 

Director, 

         Profesor îndrumător, 



ANEXA 2 (acest tabel se trimite de către organizatorii fazei județene la Palatul Copiilor Craiova pe 

adresa de e-mail basmeleregineimaria@gmail.com) 

Antet unitate 

 

Avizat, 

Inspector Școlar pentru Activități Extrașcolare 

 

Fișă de înscriere 

Concursul internațional de Creație Originală 

„Basmele Reginei Maria” 

Ediția 2023 

SECȚIUNEA ___________________________ 

 

Județul: ________________________________________________ 

Unitatea de învățământ organizatoare a fazei județene:_______________________________ 

Organizator/i (nume și prenume):___________________________________________________ ___ 

Date de contact ___________________________________________________ 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și 

prenumele elevului 

Clasa/ 

categoria de 

vârstă 

Unitatea de 

învățământ 

Premiul 

obținut la faza 

județană 

Profesor 

coordonator 

Date de 

contact 

profesor 

coordonator 

(telefon și 

adresă de e-

mail) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Director, 

         Organizator/i faza județeană, 
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