
Liceul Tehnologic Al. Vlahuță Șendriceni 
Județul Botoșani 
 
     REGULAMENTUL 

 CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ 
“ ALECU IVAN GHILIA” 

~EDIŢIA a III-a~ 
~ 17  mai 2013~ 

 
Motto: „Arta este contemplare. Este plăcerea minţii care caută în Natură şi descrie 

spiritul de care Natura însăşi este animată.”( Auguste Rodin) 
 

Argument: 
Plecând de la întrebarea slujitorului cuvântului Alexandru Vlahuţă: Unde ne sunt 

visătorii...?, chemarea înflăcărată adresată scriitorilor de a pune scrisul lor în serviciul făuririi 
unei lumi noi, ne propunem descoperirea şi cultivarea talentelor literare şi în arta plastică. 
Finalitatea concursului constă în crearea unui volum on-line cu creațiile literare ale 
participanților ce va avea titlul concursului ALECU IVAN GHILIA (volumul  va fi postat pe site-
ul şcolii şi înregistrat la Biblioteca Naţională a României primind un cod ISBN), realizarea unei 
expoziţii cu desenele/picturile elevilor cu acelaşi titlu Alecu Ivan Ghilia. 
 

Obiective: 
- dezvoltarea capacităţii de argumentare, susţinerea propriilor valori; 
- cultivarea gustului pentru lectură; 
- valorificarea deprinderilor de abordarea a textului literar; 
- promovarea valorilor personalităţilor culturii române; 
-descoperirea talentelor şi trezirea pasiunii pentru pictură şi compoziţie literară; 
- dezvoltarea imaginaţiei şi a gândirii creatoare. 

 
Oportunităţi: 

● pentru elevi: identificarea altor colegi cu aptitudini artistice, facilitarea unor contacte între 
şcolile din judeţ; 
 ● pentru profesori: identificarea unor elevi creativi şi  performanţi, valorificarea experienţei, 
iniţierea de parteneriate, contactul cu personalităţi din lumea literară şi din pictură. 
 

Denumirea concursului: 
Concursul poartă numele distinsului scriitor şi pictor, Alecu Ivan Ghilia, care s-a născut 

în satul Ghilia, comuna Şendriceni, judeţul Botoşani, la 1 martie 1930. Citindu-i biografia, 
observăm cum arta motivează un destin. A făcut studiile primare în satul natal, apoi cursurile 
Şcolii Normale din Şendriceni şi Academia de Arte din Iaşi. 

Pe numele său adevărat Alexandru Ivan, scriitorul îşi ia pseudonimul literar în 1948, la 
Iaşi, când debutează în versuri în presa ieşeană. Pictura, iubirea dintâi, o descoperă încă de pe 
băncile Şcolii Normale din Şendriceni. 

Prin desfiinţarea Institutului Superior de Artă din Iaşi este repartizat la Bucureşti, unde 
este remarcat şi angajat ca redactor, la revista Contemporanul. Urmează apoi cursurile secţiei de 
Istorie şi Teoria Artei, la Institutul N.Grigorescu din Bucureşti. 



În paralel cu activitatea jurnalistică, îşi focalizează atenţia asupra prozei. Debutează cu 
romanul Cuscrii, distins cu premiul Academiei Române. A publicat 50 de volume: reportaje, 
poezie, nuvele şi romane. A scris scenarii de filme. 

Ca pictor, a avut numeroase expoziţii la: Moscova, Varşovia, New York, Las Vegas, 
Veneţia.  

A fost distins cu importante premii: Premiul Academiei Române, Premiul Asociaţiei 
Scriitorilor din Bucureşti, Premiul Naţional de proză Mihai Eminescu, Premiul special şi Marele 
Trofeu acordate de asociaţia pentru pace a religiilor din România, The Special Book Award-
1995- in apreciation of his distinguished contribution to creative writihg as author of the book 
Piramida –Washington D.C. . 

În semn de respect, i s-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Şendriceni, în 
anul 2003. 

Opera literară a scriitorului Alecu Ivan Ghilia ne provoacă să medităm asupra unor 
probleme pe care şi le pune orice om de rând: cine suntem, de unde ne tragem, ce moştenim, ce 
avem de dus mai departe, pentru ce anume suntem culpabili, de ce anume suntem 
responsabili...Opera sa oferă elevilor un reper estetic, ce le poate îndruma devenirea. 

 
SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

1. creaţie literară: poezie sau  proză scurtă; 
2. pictură/ desen. 

 Concursul se adresează elevilor din gimnaziu (clasele a VII-a – aVIII-a) şi din licee  
(clasele a IX-a - a XII-a / a XIII-a). 
 
SECŢIUNEA -  CREAŢIE LITERARĂ: 
 
Ciclul gimnazial (clasele a VII-a – aVIII-a): 
 

1. Proză:  Elaborarea a două compuneri descriptive, plecând de la citatele: 
 

a)”În ograda copilăriei, 
îndărătul porții mijând în lumină, 
cu toate că acea poartă de demult s-a 
scurs în țărână, 
viața se cabrează și fornăie” (În ograda copilăriei, Alecu Ivan Ghilia) 
 
b) ”Cât m-am înstrăinat de sat, 
Zemuită vara s-a-ncireșat. 
Cireșele s-au copt sub ploi 
De soare.  
................................................ 
Ceruri de cireșe plouă din soare. 
Tesuiesc amiezile calde cu cireșe în coșuri 
Să umple sufletul altor copii de culori și mirosuri” 
 (Cât m-am înstrăinat de sat, Alecu Ivan Ghilia) 
 



2. Poezie: teme: anotimpurile, visul, prietenia, natura ( 3 poezii, indiferent de temă, însoţite 
de un motto); 

 
Ciclul liceal (a IX-a -  aXII-a/ a XIII-a): 
 

1. Poezie: teme- timpul, iubirea şi visul( trei poezii, indiferent de temă, însoţite de un 
motto). 

 
2. Eseu nestructurat (2-3 pagini); 

Redactarea unui eseu nestructurat, pornind de la următoarele citate: 
1”Picături de cer luminează 
Drumul ierebii ce crește sub pașii noștri. 
Picuri de lună se furișează 
Noaptea, la ceasul sorocului, în grădini 
Strecurându-se până-n rădăcini 
Și-nfloresc dimineața înmiresmate-n lumini.  
Așa ne luminează copilăria 
Drumul toată viața.” (Picături de cer luminează, Alecu Ivan Ghilia) 
 
2.”Dacă am asculta bine și 
Dacă am putea simți cu 
Urechea florilor și-a păsărilor, 
Am auzi prin foșnetul ploii 
Mici clopote clopoțind mikșcătoare 
Care petrec spre cer sufletele 
Viselor noastre.” (Dacă am asculta, Alecu Ivan Ghilia) 

 
 

 
 Pot participa elevi din clasele gimnaziale (aVII-a – aVIII-a) şi din licee (a IX-a – aXII-a/ 

aXIII-a); 
 Lucrările vor fi redactate folosindu-se caracterele specifice limbii române, font Times 

New Roman, corp 12, distanţa de un rând.  Lucrările care nu vor respecta normele de 
redactare nu vor fi luate în calcul la evaluare; 

 Criterii de evaluare: talentul creativ, respectarea tematicii, imaginaţia; 
 Elevii interesaţi vor trimite lucrările şi formularul de înscriere,  în format electronic, la 

adresele violetagradinariu@yahoo.com (pentru gimnaziu) și corina_sturzu@yahoo.com 
(pentru liceu), până pe 1 mai  2013. 

 Nu se percepe taxă de participare; 
 Se vor elibera diplome pentru premiile I, al II-lea şi al III-lea şi menţiuni; (premiile sunt 

în bani) 
 
 
 
 
 



SECŢIUNEA PICTURĂ: 
 

 
Elevii participanţi din ambele cicluri (gimnazial şi liceal) vor realiza un desen/ o pictură 

alegându-şi maniera- cărbune, acuarelă, ulei sau tempera- cu următoarea tematică: portret, peisaj, 
compoziţie, natură moartă. 

 
 
 
Pot participa elevi din clasele gimnaziale ( a VII-a –a VIII-a) şi din licee; 
Lucrările vor fi trimise prin poştă pe adresa: Liceul Tehnologic Al. Vlahuță Șendriceni, județul 
Botoșani, cod , România cu menţiunea: CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ 
ALECU IVAN GHILIA, însoţite de formularul de înscriere, până pe data de 1mai 2013; 
Lucrările nu vor fi semnate, întrucât ele vor fi numerotate înainte de a fi înmânate juriului; 
Criterii de evaluare: respectarea tematicii, tehnica de realizare, fantezia creatoare; 
Nu intră în concurs desenele/ picturile tip reproducere operă de artă; 
Se acordă premiile I, al II-lea, al III-lea şi menţiuni; (premiile sunt în bani); 
 

 
Festivitatea de premiere va avea loc pe 17.05.2013, ora 10, la Liceul Tehnologic Al. Vlahuţă 
Şendriceni. 
 
Trofeul concursului va fi înmânat de maestrul Alecu Ivan Ghilia. 
 
Elevii premiaţi, care nu vor fi prezenţi la festivitatea de premiere, vor primi prin poştă, la 
adresa indicată în formularul de înscriere, diplomele şi premiile obţinute; 
 
Persoanele de contact pentru detalii sunt  Grădinariu Violeta( telefon 0762582460/ 
violetagradinariu@yahoo.com) şi Irimia Corina Elena(telefon 0741965272/ 
corina_sturzu@yahoo.com) ; 
 
 
 
Director:                                                              Coordonatori: 
ing. Tudor BUNDUC                                             ing.Sergiu LUNGU 

 prof.  Violeta GRĂDINARIU 
                                                                             prof.  Corina-Elena IRIMIA 
 
Director adjunct: 
ing.Dumitru –Viorel DOHOTARIU 
                                                                              


