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Regulamentul aferent organizării concursului “Eu citesc…hai să citim împreună”  

 
În scopul stimulării interesului elevilor  pentru lectură, al dezvoltării creativităţii şi 

imaginaţiei acestora şi de a cunoaşte valorile culturale româneşti, Casa Culturii „Ion Creangă” 
Tg.Neamţ organizează în data de 2 aprilie 2017, cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii pentru 
Copii şi Tineret, concursul „Eu citesc ... Hai să citim împreună”. Concursul se adresează elevilor 
de clasa I şi a II-a. 

 
Condiţii de participare:  
Cele 4 şcoli care au clasele I şi a II-a (Şcoala Gimnazială Domnească„Grigore Ghica 

Vodă” Tg.Neamţ, Şcoala nr.3 „Ion Creangă” Humuleşti, Liceul „Vasile Conta” Tg.Neamţ, 
Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”Tg.Neamţ – Corp B), vor participa cu câte 6 copii (3 din 
clasa I şi 3 din clasa a II-a) – în total 24 de elevi, care vor citi în faţa unui juriu format din: 

 prof. Gugiu Ioan - Director Casa Culturii „Ion Creangă” Tg.Neamţ 
 Popa Casiana – referent Casa Culturii „Ion Creangă” Tg.Neamţ 
 Gavriluţă Constantin – referent Casa Culturii „Ion Creangă” Tg.Neamţ. 

 
Înscrierea şi participarea la concurs este gratuită. 
Fiecare grup de elevi va fi însoţit de un cadru didactic de la şcoala respectivă. 
Juriul va ţine cont în deliberare, de cunoaşterea corectă a alfabetului, de exprimarea 

corectă, de intonaţie, de dicţie şi de poziţia adoptată la citit. 
Primul text citit este la alegere, iar al doilea este cel impus de juriu. 
Se vor acorda următoarele premii:  

Clasa I trei premii: 600 lei 
 Premiul I – 200 lei 
 Premiul al II – lea 150 lei 
 Premiul al III – lea 100 lei 
 Menţiuni – 3*50 lei 

Clasa a II-a trei premii: 600 lei 
 Premiul I – 200 lei 
 Premiul al II – 150 lei 
 Premiul al III-lea – 100 lei 
 Menţiuni – 3*50 lei 

 
                                  
De asemenea, se vor acorda premii în cărţi şi diplome de participare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


