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REGULAMENTUL
Concursului Republican de poezie „MĂRŢIŞOR - AcroStih”

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Concursul Republican de poezie „MĂRŢIŞOR - AcroStih” este organizat de Centrul 
Republican pentru Copii şi Tineret „Artico” cu scopul de a stimula activitatea de creaţie 
literară, de a dezvolta abilităţile lingvistice de autoexprimare şi de a promova tinerele 
talente în domeniul creaţiei literare de poezie.

1.2 Concursul se organizează cu respectarea principiilor obiectivităţi!, transparenţei şi 
competitivităţii.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE

2.1 în Concurs pot participa copiii/tinerii cu vârsta cuprinsă între 11-15 ani din instituţiile de 
învăţământ general din Republica Moldova.

2.2 Participarea în Concurs este gratuită.
2.3 Expedierea creaţilor literare (poezii) la Concurs presupune acceptarea şi respectarea 

prevederilor prezentului Regulament.
2.4 Poeziile vor fi create în stil Acrostih - poezie în care literele iniţiale ale versurilor, citite 

vertical, alcătuiesc cuvântul MĂRŢIŞOR. Poezia trebuie să conţină un mesaj de felicitare 
cu sosirea Primăverii -  anotimpul renaşterii, bucuriei, speranţei.

2.5 Poeziile trebuie să se încadreze în tema stabilită, să nu fie premiate la alte concursuri 
similare şi să fie prezentate în format Word sau PDF, redactate cu font Times New Roman, 
caracter 14, obligatoriu cu diacritice, în limba română.

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

3.1 Concursul se va desfăşura în perioada 26 ianuarie -  01 martie 2023, în format online.
3.2 Data limită de expediere a poeziilor este 20 februarie 2023, la adresa de e-mail: 

galina.coiocaru@,artico.md Poezia va fi însoţită de un Formular de înregistrare 
(Anexa nr. 1).

3.3 Poeziile prezentate mai târziu de termenul limită 20.02.2023 şi cele care nu corespund 
cerinţelor prezentului Regulament, nu vor fi admise în Concurs.

IV. JURIZAREA ŞI PREMIEREA

4.1 Comisia de jurizare va fi formată din specialişti cu experienţă în domeniu, care vor aprecia 
poeziile în perioada 21-24 februarie 2023, conform criteriilor indicate în pct. 4.2. 
Rezultatele vor fi consemnate în Procesul-verbal al şedinţei Comisiei de jurizare.



4.2 Criterii de jurizare:
Nr. d/o Criteriu

1. încadrarea în tematică propusă
2. ^ Originalitate ţ
3. Sensibilitate artistică şi nivel stilistic

Punctajul de apreciere de la 1 până la 5 (pentru fiecare criteriu)

4.3 Câştigătorii vor fi desemnaţi în baza clasamentului descrescător al punctajului acumulat.
4.4 Decizia Juriului este finală şi incontestabilă.
4.5 Toţi participanţii şi cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome/certificate de 

participare, transmise în format electronic la adresa de e-mail stipulată în Formularul de 
înregistrare.

4.6 Câştigătorii (locul I, II, III) vor fi premiaţi cu diplomă de merit de gradul respectiv şi 
premii.

V. DISPOZIŢII FINALE

5.1 Participanţii îşi asumă responsabilitatea respectării Legii nr.l39 din 02.07.2010 privind 
dreptul de autor şi drepturile eonexe.

5.2 Rezultatele Concursului vor fi făcute publice prin intermediul site-ului organizatorului 
www.artico.md şi a paginii oficiale Facebook ARTICO la data de 27.02.2023.

5.3 Ridicarea premiilor va avea loc la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „Artico” 
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 169, тип. Chişinău).

5.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a face publice şi de a folosi în scopuri publicitare 
numele participanţilor/instituţiilor de învăţământ, creaţia literară (poezia), imaginile 
foto/video.

Persoana de contact:
Cojocaru Galina, metodistă în învăţământul general, Centrul Republican pentru Copii şi 
Tineret „Artico”, tel: (022) 856 225; mob.: 069161620, e-mail: galina.coiocaru@artico.md

http://www.artico.md
mailto:galina.coiocaru@artico.md


Anexa nr. 1

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE
(Completarea cu litere de tipar sau la calculator)

Concursul Republican de poezie „MĂRŢIŞOR - AcroStih”

LocaIitatea_

Instituţia

Date de contact: tel: e-mail

Nr.
d/o Denumirea poeziei Vârsta/

Clasa
Numele,

Prenumele
copilului/tânărului

Numele, Prenumele 
cadrului didactic 

îndrumător, telefon de 
contact, adresa de e-mail

1.

2.

3.

‘ •


