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Concursul Regional 

„Lumea lui Caragiale – «Ce lume, dom’le, ce lume!»” 

destinat elevilor din clasele gimnaziale și liceale 

ediția a X-a (2023) 

participare directă și indirectă 

 

   Regulament 

 

Concurs multidisciplinar având ca temă creația lui Ion Luca Caragiale. 

➢ Perioada de înscriere la concurs: 09.01.2023 – 19.01.2023; 

➢ Data desfășurării probei directe a concursului: 04.02.2023; 

➢ Adrese de corespondență: valeria.maftei@cn-caragiale.ro; ileana.georgescu@cn-

caragiale.ro 
 

PROBE DE CONCURS: 

 

Concursul se va derula cu participare directă și indirectă, incluzând următoarele secțiuni:  

 

I. Secțiunea interpretare teatrală în limba română sau în limbă străină – participare directă: 

 

a. Participare individuală – un monolog din opera autorului, cu durata de maximum 7 minute;  

b. Participare în echipă – o scenă din opera autorului, cu durata de maximum 15 minute – depășirea 

duratei indicate conduce la descalificare; 

➢ Monologurile sau scenetele vor fi reprezentate pe scenă în ziua de 04.02.2023, în Aula „Paul 

Constantinescu” de la sediul Colegiului Național „I.L.Caragiale” din Ploiești, conform unui program 
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care va fi afișat pe site-ul liceului (www.cn-caragiale.ro), după finalizarea perioadei de înscriere, cel 

târziu la data de 03.02.2023. 

➢ Un profesor poate înscrie cel mult o trupă și 5 monologuri. O trupă va putea participa cu un 

singur moment în cadrul unei ediții. Fiecare elev poate participa cu un singur monolog, dar 

poate să ia parte și la proba pe echipe. 

➢ Înscrierea participanților se va face prin completarea unui formular Google: 

https://forms.gle/WhBAkrN4xP5yVi43A  

➢ Elementele auxiliare reprezentației (decor, costume, obiecte de recuzită etc.) sunt responsabilitatea 

echipei participante. Informații suplimentare referitoare la spațiul scenic se pot obține prin 

contactarea organizatorilor. 

 

II. Secțiunea creație literară – participare indirectă: 

 

➢ Proba constă în realizarea unei lucrări originale de proză umoristică, plecând de la o temă dată, care 

va fi inspirată de opera autorului. 

➢ Subiectele vor fi elaborate în funcție de nivelul de studiu: 

a. nivelul I: clasele a V-a – a VI-a; 

b. nivelul al II-lea: clasele a VII-a – a VIII-a; 

c. nivelul al III-lea: clasele a IX-a – a X-a 

d. nivelul al IV-lea: clasele a XI-a – a XII-a 

➢ Înscrierea elevilor la concurs și trimiterea lucrărilor se face prin completarea unui formular Google 

până la data de 19.01.2023. 

➢ Textul va fi salvat în format WORD, cu diacritice (pagina format A4, margini de 2,5 cm, carac-

tere Times New Roman 12, la 1,5 rânduri), fără a se include datele de identificare. Acestea vor 

fi completate doar în formularul de înscriere: https://forms.gle/HF9C6Kp9ND1vyLB78 

➢ Un profesor coordonator poate să înscrie, la această secțiune, maximum 5 elevi . 

 

III. Secțiunea creație plastică – participare indirectă: 

 

➢ Tema concursului de desen va fi inspirată de personalitatea și de opera autorului și se organizează pe 

niveluri de studiu: 

a. nivelul I: clasele a V-a – a VI-a; 

b. nivelul al II-lea: clasele a VII-a – a VIII-a; 

c. nivelul al III-lea: clasele a IX-a – a X-a 

d. nivelul al IV-lea: clasele a XI-a – a XII-a 

➢ Lucrările vor fi realizate pe coală A3, folosind  o tehnică la alegere (creion, cărbune, acuarelă). 

http://www.cn-caragiale.ro/
https://forms.gle/WhBAkrN4xP5yVi43A
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➢ Înscrierea elevilor la concurs și trimiterea lucrărilor scanate se face prin completarea formularului 

Google, până la data de 19.01.2023: https://forms.gle/QvisPMjvEipCuWvt9 

➢ Lucrările originale vor fi aduse la secretariatul Colegiului, în plic, cu mențiunea: pentru concur-

sul „Lumea lui Caragiale” sau vor fi trimise prin poștă, pe adresa Colegiului Național „Ion Luca 

Caragiale”, str. Gh. Doja nr. 98, Ploiești, iar pe verso se vor scrie datele de identificare a elevului – 

numele și prenumele, clasa, școala de proveniență, numele profesorului coordonator. Termen limită 

19.01.2023. Lucrările care nu vor ajunge la secretariatul colegiului până pe 22.01.2022 nu vor 

mai fi evaluate. 

➢ Un profesor coordonator poate să înscrie, la această secțiune, maximum 10 elevi. 

➢ Nu pot participa la această secțiune elevii care sunt înscriși la școli / licee de profil. 

 

IMPORTANT! 

 Fiecare profesor coordonator va completa o singură fișă de înscriere pentru toți elevii/ echipele 

pe care îi/le coordonează (anexa 3) și o va trimite în format electronic, împreună cu acordurile GDPR 

completate de părintele elevului minor/elevul major (anexele 1,2) pentru fiecare participant, la una 

dintre adresele de e-mail: valeria.maftei@cn-caragiale.ro sau ileana.georgescu@cn-caragiale.ro.  

 Un profesor coordonator nu poate înscrie la concurs mai mult de 10 elevi (și o trupă de teatru). 

  

 PREMIILE: 

 

➢ Se vor acorda diplome pentru premiile fiecărei secțiuni, conform Regulamentului. Se vor acorda, de 

asemenea, premii în bani: Marele Premiu pentru interpretare teatrală – 400 de lei, Marele 

Premiu la secțiunea creație literară – 200 de lei, Marele Premiu la secțiunea creație plastică – 

150 de lei.  

➢ La secțiunea teatru, jurizarea se va face separat, acordându-se diplome pentru locurile I, II și III, pen-

tru fiecare tip de participare (individuală sau în echipe). La acestea, se adaugă trofeul Marele premiu 

pentru interpretare teatrală. Nu se vor acorda mențiuni, însă, dacă juriul va considera necesar, se pot 

acorda premii speciale. 

➢ La secțiunile de creație literară și de creație plastică, se vor acorda premiile I, II și III, pentru fiecare 

nivel. Se pot acorda două mențiuni. La propunerea partenerilor educaţionali, numărul premiilor poate 

fi modificat. 

➢ Fiecare concurent va primi o diplomă de participare. 

➢ Premierea câștigătorilor se va face în cadrul unei festivități, în data de 04.02.2023, în Aula 

„Paul Constantinescu” a Colegiului Național „I.L.Caragiale”, Ploiești, după încheierea 

jurizării probei de interpretare teatrală. 

https://forms.gle/QvisPMjvEipCuWvt9
mailto:valeria.maftei@cn-caragiale.ro
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➢ Diplomele pentru premii, dar și cele de participare ale elevilor și adeverințele coordonatorilor 

înscriși, care nu au fost ridicate în ziua festivității de premiere, vor fi trimise în format 

electronic, în perioada 06.02.2023- 24.02.2023. 

➢ Cadrele didactice care coordonează sau evaluează elevii vor primi adeverințe care să ateste implicarea lor în 

activitate. 

 

AFIȘAREA REZULTATELOR 

 

➢ Rezultatele vor fi afişate pe data de 04.02.2023, pe site-ul  www.cn-caragiale.ro. 
 

 

 

 Coordonatori:  prof.dr. Maftei Valeria 

      prof. Georgescu Ileana 
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Anexa 1 

 

 

 

ACORD (pentru elevii minori) 

 

 

 Subsemnata/subsemnatul _______________________________________________, domiciliat/ă 

în ________________________________________________________________________, în calitate 

de părinte/reprezentant legal al minorei/minorului _______________________________________, 

domiciliat/ă în _________________________________________________________, născut/ă la data 

de __________________ în localitatea ________________________________elev/elevă în 

clasa__________, de la Colegiul / Școala _________________________________________________, 

declar următoarele: 

 

• sunt de acord cu cesiunea drepturilor conexe dreptului de autor asupra materialelor realizate pe orice tip de suport 

în beneficiul promovării proiectului „Lumea lui Caragiale” din cadrul Colegiului Național ,,I. L. Caragiale ” Ploiești. 

• sunt de acord cu preluarea imaginii minorului – foto/video - în timpul desfășurării activităților organizate în ca-

drul proiectului „Lumea lui Caragiale” în spațiul on-line.  

• utilizarea imaginilor foto/video în alte scopuri decât  în cadrul proiectului „Lumea lui Caragiale”, sau pentru co-

mercializarea prin transferul imaginilor către alți terți decât cei menționați,  este strict interzisă. 

• cunosc faptul că minorul este protejat de către G.D.P.R. și, în calitate de reprezentant legal al acestuia, pot inter-

veni când doresc și pot solicita:  

a) informare și consultarea informațiilor vizate; 

b) actualizarea informațiilor vizate; 

c) ștergerea informațiilor vizate; 

d) restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate. 

• declar că prezentul acord (consimțământ) este valabil pentru o perioadă de 7 ani sau până la retragerea minorului 

din efectivul colegiului.  

 

Data: Părinte/Reprezentant legal 

Numele în clar și semnătura 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

 

 

ACORD (pentru elevii majori) 

 

 

 

 Subsemnata/subsemnatul _________________________________________________, domiciliat/ă 

în ____________________________________________________________________________,  născut/ă 

la data de _______________ în localitatea ________________________________, elev major/elevă majoră  

în clasa ____________, de la Colegiul / Școala ________________________________________________, 

declar următoarele: 

 

• sunt de acord cu cesiunea drepturilor conexe dreptului de autor asupra materialelor realizate pe orice tip de su-

port în beneficiul promovării proiectului „Lumea lui Caragiale” din cadrul Colegiului Național ,,I. L. Caragiale ” Plo-

iești. 

• sunt de acord cu preluarea imaginii – foto/video - în timpul desfășurării activităților organizate în cadrul proiec-

tului „Lumea lui Caragiale” în spațiul on-line.  

• utilizarea imaginilor fotografice/video în alte scopuri decât  în cadrul proiectului „Lumea lui Caragiale”,  sau 

pentru comercializarea prin transferul imaginilor către alți terți decât cei menționați,  este strict interzisă. 

• declar că prezentul acord (consimțământ) este valabil pentru o perioadă de 7 ani sau până la retragerea mea din 

efectivul colegiului.  

 

Data: Elev major/Elevă majoră: 

Numele în clar și semnătura 
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Unitatea de învăţământ................................................................   Anexa 3 

Tel................................................................................................ 

Fax................................................ , Email............................................. 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

Concursul cultural-artistic regional 

 „Lumea lui Caragiale – «Ce lume, dom’le, ce lume!»” 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Clasa  Secțiunea 

de concurs 

Numele profesorului coord. 

nr. telefon 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

 

 

Director, 

 


