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REGULAMENT  
 

Concurs judeţean de caligrafie ,,MAGIA LITERELOR”, Ediţia a II-a 

 
 Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” din Ploieşti îşi propune prin concursul judeţean de 

caligrafie „Magia literelor” să atragă elevii din clasele III-VIII ale instituţiilor de învăţământ din 

judeţul Prahova să-şi testeze abilitatea de a scrie frumos şi corect. 
 

 ORGANIZATOR 

 Concursul judeţean de caligrafie „Magia literelor” este organizat de Colegiul Naţional 

„Alexandru Ioan Cuza” din Ploieşti în parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” din Ploieşti, 

Palatul Copiilor Ploieşti şi Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”. Regulamentul şi 

tematica oficială sunt aduse la cunoştinţa publicului pe site-urile instituţiilor   http://www.liccuza.ro/, 

http://www.scoalanicolaeiorga.ro.  
 

 Concurs – Argument şi obiective 

 Concursul îşi propune stimularea interesului elevilor faţă de scrisul de mână, pentru caligrafie, 

exprimare corectă din punct de vedere gramatical, aşezare potrivită în pagină şi lizibilitate. Concursul 

vizează sensibilizarea elevilor faţă de scrisul frumos şi corect.  

 Concursul de caligrafie, prin latura sa artistică, deosebită stilistic, educă bunul gust, formează 

elevii pentru viaţă, dezvoltând calităţi umane precum: perseverența, răbdarea, voința, atenția şi 

meticulozitatea. Caligrafia este o artă ce se deprinde prin exerciţii numeroase şi îndelungate. Însuşirea 

caligrafiei şi a scrisului corect porneşte din clasele primare, dar continuă şi în clasele de gimnaziu, 

având un rol important pe parcursul întregii vieţi.  Prin transcrierea caligrafică a unui text, elevii vor fi 

stimulaţi nu numai să reflecteze la modul în care scriu zi de zi, dar şi să aprecieze valori precum: 

simţul estetic, creativitatea şi coerenţa în exprimare. 

Prin realizarea acestui concurs, dorim să le reamintim copiilor că, deşi trăim într-o lume digitalizată, 

într-un univers dominat de ecrane şi taste ce apropie oamenii printr-o simplă apăsare de buton, tot ar fi 

păcat să pierdem o astfel de comoară aptă să transmită emoţie în forma sa pură. 
 

 PARTICIPARE ŞI MOD DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
1. Concursul se adresează elevilor din clasele III- VIII şi se va desfăşura în perioada mai - 

iunie 2022. 

2. Concursul se d esfăşoară pe categorii de vârstă: 

 Prima categorie pentru elevii din clasele a III-a şi a IV-a; 

 A doua categorie – clasele V-VI; 

 A treia categorie – clasele VII-VIII. 

3.Concursul se desfăşoară sub forma unei singure probe scrise, având ca structură: 

 Partea I: Transcrierea unui text dat (conform ANEXELOR 2, 3, 4); 

 Partea a II-a: 

Personalizarea literelor dintr-un cuvânt la libera alegere (clasele III- IV). 

Personalizarea literelor dintr-o sintagmă din text la libera alegere (clasele V- VIII). 

4. Înscrierea elevilor va fi realizată doar de către profesorul coordonator în baza tabelului de 

înscriere (ANEXA 1).  

5. Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 5 elevi. 

6. Fiecare lucrare va fi etichetată cu nume şi prenume participant, clasă, cadru didactic 

coordonator al elevului participant, numele unităţii şcolare, localitate/ judeţ. 

7. Colectarea lucrărilor se face în perioada 23 mai- 6 iunie 2022 prin: 

 

http://www.liccuza.ro/
http://www.scoalanicolaeiorga.ro/


ȘCOALA GIMNAZIALĂ COLEGIUL NAŢIONAL      PALATUL COPIILOR    MUZEUL 

„NICOLAE IORGA”               „AL.IOAN CUZA”                      PLOIEŞTI              JUDEŢEAN DE ARTĂ                                   

PLOIEŞTI                                                      PLOIEŞTI                                                                          „ION IONESCU-QUINTUS”                                                                                                                                                                                                                                           

 depunerea la biblioteca Colegiului Naţional „Al. Ioan Cuza”, Ploieşti (pentru gimnaziu) şi 

la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” din Str. Minerva, nr. 4, Ploieşti (pentru primar).  

 trimisă prin poştă  la adresa: Colegiul Naţional „Al. Ioan Cuza”, Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 

100010 (pentru gimnaziu) şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Str Minerva, nr.4, cod poştal 100215, 

Ploieşti, Prahova (pentru primar), cu menţiunea Pentru Concursul „Magia literelor”. 

 prin e-mail la adresa concursmagialiterelor@gmail.com. 

8. Lucrările elevilor etichetate vor fi depuse în plic sau scanate şi vor fi  însoţite de fişa de 

înscriere anexată. 

9. Nu se percepe taxă de participare. 

10. Fiecare elev şi profesor participant va primi diplomă de participare în format electronic. 

11. În evaluarea lucrărilor se va ţine cont de vârsta elevilor, de inovaţia în transcrierea textului 

dat (conform fiecărei categorii de vârstă), de originalitatea personalizării literelor şi, nu în ultimul rând, 

de transcrierea/ redactarea corectă a textului. 

12. CRITERII DE EVALUARE: 

 Criterii de evaluare pentru Caligrafie: 

 proporția literelor; 

 forma și înclinaţia literelor; 

 legătura corectă dintre litere (scrierea cu fir continuu); 

 păstrarea distanţei între cuvinte şi între rânduri; 

 aşezarea în pagină; 

 aspectul estetic. 

 Criterii de evaluare pentru Ortografie şi punctuaţie: 

 utilizarea corectă a alineatelor; 

 utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie (punct, semnul întrebării, semnul exclamării, 

două puncte, virgula) şi a liniei de dialog; 

 folosirea corectă a majusculelor; 

 scrierea corectă a grupurilor de litere; 

 scrierea corectă a diftongilor, a cuvintelor care conţin consoana “x”, a cuvintelor care 

conţin “â” şi „î”; 

 scrierea corectă a ortogramelor (conform programelor); 

 se vor depuncta omisiunile sau adăugirile de litere, lipsa capacităţii de a reda corect 

cuvântul/enunţul. 

13. Evaluarea lucrărilor este realizată la clasele III-IV de profesori în învăţământ primar, iar la 

gimnaziu de profesori de limba şi literatura română şi de educaţie plastică. Comisia de evaluare este 

desemnată de evaluatori pe bază de selecţie. Evaluarea va fi asistată de către un reprezentant partener 

de la Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” şi de profesorul de Creaţie literară de la 

Palatul Copiilor Ploieşti. 

14. Elevii care se vor evidenţia prin rezultate deosebite vor primi premii şi menţiuni, în procent 

de 20% din numărul participanţilor din fiecare clasă.  

15. Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul instituţiilor http://www.liccuza.ro 

 http://www.scoalanicolaeiorga.ro/, pe 27 iunie 2022. 

16. Diplomele se vor trimite electronic până la sfârşitul lunii iulie 2022. 
 

Persoane de contact: 

 Prof. Albu Roxana – tel. 0724654325 

 Prof. Dârmon Eugenia – tel. 0733918469  

  PIP Ciobanu Monica – tel. 0723413688 

  PIP Frăţila Eliza- tel. 0724029421 

 

Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”, Ploieşti 

                                                        Director, 

                                                       Prof. Popescu Rodica 

mailto:concursmagialiterelor@gmail.com
http://www.liccuza.ro/
http://www.scoalanicolaeiorga.ro/


ȘCOALA GIMNAZIALĂ COLEGIUL NAŢIONAL      PALATUL COPIILOR    MUZEUL 

„NICOLAE IORGA”               „AL.IOAN CUZA”                      PLOIEŞTI              JUDEŢEAN DE ARTĂ                                   

PLOIEŞTI                                                      PLOIEŞTI                                                                          „ION IONESCU-QUINTUS”                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Anexa 1 
 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURS JUDEŢEAN DE CALIGRAFIE 

Magia literelor 
 

 
 

 

Unitatea de învăţământ: ______________________________________________________ 

Cadru didactic îndrumător:     ____________________________________________________ 

Adresa de e-mail:  ______________________________________________________ 

Număr de telefon:  ______________________________________________________ 

Număr de elevi înscrişi: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Observaţii 

1    

2    

3    

4    

5    
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ANEXA 1 (clasele III-IV) 

 

Matilda, o fetiță pasionată de lectură  

                              – poveste scrisă de Roald Dahl 

este eroina cărții cu același nume, scrisă de Roald Dahl.  Este o 

fetiță genială, care citeşte încă de la vârsta de 3 anișori. 

În casă găseşte doar revistele mamei şi chiar dacă le cere părinților cărți de 

literatură, aceasta nu este luată în seamă, ba chiar este considerată o pacoste care 

pierde vremea citind în loc să se uite la televizor împreună cu familia, „ca oamenii 

normali”. Astfel cã va descoperi biblioteca orașului, în timp ce părinții nu sunt acasă.  
 

„- Tati, zise ea, poți să-mi cumperi o carte?  

 – O carte? La ce naiba îți trebuie ție o carte? 

 – Vreau să citesc, tati. 

 – Cum, adică, televizorul nu-ți mai place? Avem un 

televizor grozav cu diagonală de treizeci de centimetri și tu vrei 

o carte? Ești cam răsfățată, domnișoară!” 

În după-amiaza zilei când tatăl ei refuzase să-i cumpere o carte, Matilda plecă 

singură la biblioteca publică a statului. Când ajunse se prezentă singură bibliotecarei, 

doamna Phelps şi întrebă dacă se putea aşeza acolo să citească. Doamna Phelps fusese 

puţin mirată de venirea unei fetiţe atât de mici neînsoţită de unul din părinţi, dar, cu 

toate acestea, îi spusese că era binevenită. 

          — Unde sunt, vă rog, cărţile pentru copii? – întreabă Matilda. 

          — Sunt acolo, pe rafturile de jos, îi răspunse doamna Phelps. Vrei să te ajut să 

găseşti una frumoasă cu multe poze? 

          — Nu, mulţumesc, zise Matilda. Sunt sigură că mă descurc. 

          Şi de atunci înainte, în fiecare după-amiază când mama ei pleca la bingo, Matilda 

alerga la bibliotecă. Drumul până acolo îi lua numai zece minute şi astfel îi rămâneau 

două ore întregi să stea singură într-un colţ confortabil şi să devoreze o carte după alta. 

După ce citise toate cărţile pentru copii din bibliotecă începu să se uite în jur în căutare 

de altceva. 
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 Doamna Phelps, care o urmărise fascinată în ultimele două săptămâni, se sculă 

de la birou şi se îndrepta spre ea: 

 —  Pot să te ajut cu ceva, Matilda? – întrebă ea. 

 — Mă întrebam ce să mai citesc, zise Matilda. 

Am terminat toate cărţile pentru copii. 

          — Vrei să spui că te-ai uitat la poze?  

          — Da, dar am citit şi cărţile. 

          Doamna Phelps se uită în jos la Matilda şi 

Matilda îi întoarse privirea. 

          — Câteva mi s-au părut plictisitoare, zise 

Matilda, dar altele mi s-au părut minunate. Cel mai 

mult mi-a plăcut Grădina Secretă. E plină de mister. 

Misterul camerei în spatele uşii închise şi misterul grădinii de dincolo de zidul înalt. 

          Doamna Phelps rămase împietrită. 

          — Câţi ani ai tu, Matilda? – întrebă ea. 

          — Patru ani şi trei luni, răspunse Matilda. 

          Doamna Phelps fu şi mai mirată de data asta, dar avea destulă înţelepciune să nu 

arate. 

          — Ce fel de carte ţi-ar plăcea să citeşti acum? —întrebă ea. 

          — Aş vrea o carte foarte bună, zise Matilda, una dintre cele pe care le citesc 

oamenii mari. 

          Una renumită. Nu ştiu niciun nume.” 

 

                  („Matilda”, de Roald Dahl) 
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ANEXA 2 (clasele V-VI)  

 

 
 

      
 

Domnului Azi         Doamna Ieri  
 

             

         Domnişoara Mâine 

 „Dacă te-ai întrebat adesea cine are 

grijă ca Timpul să curgă exact aşa cum trebuie 

şi să nu se oprească niciodată, trebuie să-l 

cunoşti neapărat pe Vrăjitorul Timpului. 
 Este foarte-foarte bătrân, atât de bătrân 

încât nimeni nu-i ştie vârsta. 

 Barba îi curge în valuri din vârful 

turnului unde locuieşte, până jos pe pământ. 

Vrăjitorul are grijă să întoarcă în fiecare Zi 

limbile ceasului uriaş din vârful turnului. Nu a 

greşit nici măcar o singură data şi Timpul a 

trecut întotdeauna la fel. 

 Nici mai repede, nici mai încet. 
 De mult de tot, pe când Timpul se afla la 

începuturile sale şi Vrăjitorul era un tânăr 

puternic, i-a chemat In turnul lui pe cei trei 

copii ai săi şi a împărţit regatul între ei.  

 Domnului Azi  i-a dăruit Prezentul. 

 Doamna Ieri  s-a ales cu Trecutul, 
iar cea mai mică dintre odraslele sale, 

Domnişoara Mâine , a rămas să aibă în grijă 

Viitorul. 
 Apoi i-a sărutat pe toţi pe frunte şi i-a 

trimis pe fiecare în regatul său, povăţuindu-i să 

vegheze asupra Timpului, astfel încât el să 

curgă întotdeauna la fel. 

 Nici mai repede, nici mai încet. 
 Şi de atunci şi până astăzi, lucrurile au 

rămas la fel… 
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 Dar haideţi să-i cunoaştem mai bine pe cei trei copii ai Vrăjitorului! 
Domnul Azi, Doamna Ieri si Doomnisoara Poimaine 

 Domnul Azi  este un domn serios (dar nu scorţos), cu mustăcioară (dar fără 

barbă), îmbrăcat într-un costum fistichiu care flutură mereu în urma lui, de grăbit ce 
e. În fiecare Zi, atunci când te trezeşti, Domnul Azi este alături de tine: te însoţeşte la 
spălatul pe dinţi, la micul dejun, la îmbrăcat şi la şcoală. Stă împreuna cu tine la 
masa de prânz şi trage apoi un pui de somn după-amiaza. 
 E lângă tine când ieşi în parc, se dă şi el pe tobogan, în leagăn, şi se plimbă cu 

bicicleta. Când te uiţi la desenele animate, Domnul Azi  începe să caşte pentru că 

ziua lui este pe cale să se încheie. Iar când îţi pui pijamaua, el moţăie de-a binelea.  
Ar pleca să se culce, dar nu prea are unde şi când. Pentru el, treaba nu se termină 

niciodată. Da, da, exact aşa stau lucrurile în Regatul Prezentului: treaba nu se 

termină nicioadată! Nici nu apucă bine Domnul Azi  să se odihnească şi trebuie să 

o trezească pe Doamna Ieri să-i amintească de borcanele cu amintiri, apoi să 

prindă din zbor balonaşele de săpun facute de Domnişoara Mâine. De îndată ce 

bate miezul nopţii, o ia de la capăt pentru că începe o nouă Zi! 
 

 

 Doamna Ieri  este o bătrânică simpatică, are părul alb prins în coc şi 

poartă un şal tricotat pe umeri. 

 Îi place să-şi ţină lucrurile în ordine în dulapul ei mare, numit Trecut , în care 

miroase a levănţică. Domnul Azi îi aduce întâmplările zilei care tocmai s-a 

sfârşit, iar ea aşază frumos în borcane fiecare Zi care s-a dus. Pe fiecare borcan 
lipeşte câte o etichetă, ca să se ştie despre ce e vorba. Apoi stă niţel într-un fotoliu ca 

să-şi tragă sufletul şi le cheamă la ceai pe prietenele ei de-o viaţă, Doamnele 
Altădată, Alaltăieri şi A Fost Odată (o doamnă atât de bătrână, încât ştie 

toate poveştile din lume). 

 Spre seară, în Regatul Timpului, aerul se umple de miresme de iasomie şi flori 

de tei. Doamna Ieri pregăteşte ceaiul şi aranjează ceşcuţele de porţelan şi 

fursecurile cu nuci şi caise. Cel mai mult, bătrânelor doamne le place să depene 
amintiri de odinioară…. 
 După ceai încep să moţăie toate patru în fotoliile lor pluşate, până când 

Domnul Azi  o trezeşte din nou pe Doamna Ieri, semn că a mai trecut încă o Zi. 
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 Cu totul altfel stă treaba cu Domnişoara Mâine. Ea este tânără şi 

copilăroasă. Are codiţe blonde, rochiţă cu volane şi o acadea portocalie pe care 
o ţine mereu în colţul gurii şi care nu i se termină niciodată. Îşi petrece timpul 
făcând balonaşe rotunde şi strălucitoare de săpun în care pune întâmplări ce 
încă nu s-au întâmplat. De exemplu: 
 

 

 
 Unele balonaşe se sparg, altele se risipesc în văzduh şi nu se mai 

întâmplă. Dar cele mai multe dintre ele sunt prinse din zbor de Domnul Azi 
care le aduce în Prezent.  
 Domnişoara Mâine nu îmbătrâneşte deloc, pentru că trăieşte în 

Regatul Viitorului. Îi place să-şi facă planuri şi se dă în vânt după surprize. 

Trage mereu cu coada ochiului către Domnul Azi  cel serios.  Când nu mai 

ştie ce să inventeze, dă iama prin borcanele cu amintiri ale Doamnei Ieri şi 

adună idei de acolo. Dar cel mai mult îi place sa iasă la joacă cu verişoara ei mai 

mica, Domnişoara Poimâine….”. 

 „Domnișoara Poimâine și joaca de-a Timpul”, de  
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 ANEXA 3 (clasele VII-VIII) 

 

 
 

„În trenul acesta, încă înainte de a ajunge în inima Ţării Moţilor, am văzut două 

lucruri minunate. Am văzut o femeie mâncând un măr, şi felul cum moţii privesc munţii. 

Pe urmă n-am mai văzut nimic atât de adânc, de revelator. 

Aşezaţi pe băncile de lemn ale vagonului, moţii priveau munţii. Erau colţuroşi, 

prăpăstioşi, acoperiţi de zăpadă, tari, de gresie, formaţi din stânci aspre şi învălmăşite. 

Moţii îi priveau. Tăcuţi, pe gânduri, cu fruntea încruntată, pleoapele lor se închideau şi 

se deschideau, lăsând să se strecoare munţii înăuntru, în fâşii subţiri, ca şi cum ar fi fost 

o băutură rară, pe care ar fi vrut să o guste cât mai îndelung. Erau moţi care se 

întorceau din câmpie. Nu priveau munţii. Îi sorbeau încet printre pleoape. 

În vagon, mai veneau de la Turda un acar de la calea ferată şi nevasta lui. 

Oameni tineri. Femeia avea mâini mici şi o eleganţă naturală în gesturi, o eleganţă 

simplă, care urca la suprafaţă din adâncimea oaselor, ca şuviţa limpede a unui izvor. 

Avea ochi negri, vii, şi uitătura mirată, ca de veveriţă. Cu toate că tânără, faţa începuse 

să fie brăzdată. Privind desfăşurarea peisajului, sau altă desfăşurare, interioară, de 

sentimente, se încrunta uneori. Fruntea ei avea atunci ceva agresiv. O agresivitate 

concentrată şi amară. 

La o staţie, o femeie vindea mere dintr-o traistă. Un om gros, îmbrăcat nemţeşte, 

s-a coborât şi a cumpărat. Bărbatul femeii, ceferistul, avea o tabacheră cu tutun. Omul 

care cumpărase mere isprăvise tutunul. Atunci el i-a spus ceferistului: poftim un măr 

pentru nevasta dumitale şi dă-mi şi dumneata să fac o ţigară, că mi-am terminat 

tutunul. 

Femeia a pus mărul alături, pe bancă. Bărbatul a scos un briceag, l-a deschis şi a 

îndemnat-o să mănânce... 

Femeia a început să mănânce mărul. Mari actriţe ale lumii, unde sunteţi, s-o 

vedeţi pe această ţărancă, pe această femeie din Ţara Moţilor, mâncând un măr? 

Mânca? Mânca! Dar în acelaşi timp părea că se roagă, că spune o poezie, că stă de 

vorbă cu munţii. 
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Întâi a luat mărul şi l-a privit câteva clipe printre pleoapele pe jumătate închise. 

Era respect, admiraţie şi bucurie, puţin tristă, puţin amară, în faţa acestui lucru rar pe 

care îl avea în mână. Cred că numai pescuitorii de perle au privit în felul acesta 

splendorile smulse din fundul oceanului. 

Pe urmă a început să taie mărul cu briceagul. Nimic n-ar putea părea mai din 

obişnuitul vieţii. 

Dar ea făcea impresia că oficiază un cult, că se împărtăşeşte dintr-un mister. 

Când tăia bucata de măr cu gesturi domoale, prevenitoare parcă, şi o ducea apoi spre 

gură, buzele-i păreau că murmură o rugăciune. 

Mi-am adus aminte de Biblie şi de rugăciunile pe care le spuneau primele 

seminţii de oameni ori de câte ori întâlneau elementele vitale ale naturii. Atunci când se 

spălau pe mâini cu apa râurilor, atunci când vedeau soarele, atunci când se pregăteau 

pentru marea bucurie de a mesteca o bucată de pâine făcută din grâul pământului . 

Între gesturile vechi de două mii de ani ale acelei femei din Munţii Apuseni, 

urmaşă a Dacilor şi a Agatyrşilor, şi gesturile femeilor din Biblie nu era nicio deosebire. 

Aceeaşi simplitate neînvăţată, necopiată după modele dinafară, ci pornind dinăuntru, 

din străfundul oaselor. Aceeaşi divinizare a elementelor naturii, marea bucurie de a 

intra în contact cu ea. Marea bucurie de a vedea lumina soarelui, de a putea face 

gesturi, de a mesteca între măsele esenţele pământului concentrate în sfera 

primordială a unui măr. 

În acest timp, vagonul de clasa a treia, mocăniţa, celelalte vagoane, pătrundeau 

tot mai mult în inima munţilor acoperiţi de zăpezi imense. 

 

 ( „Ţara de piatră”, de Geo Bogza) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


