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Concursul de fabule „Grigore Alexandrescu” 

 

 

 

 

 

Joi, 24 noiembrie 2022, orele 14.oo, Centrul Cultural și Educațional 

„Alexandru Marghiloman” organizează cea de-a VII-a ediție a concursului de 

fabule în memoria ultimului fabulist autentic din literatura română, Grigore 

Alexandrescu. 

  

Obiectiv general: promovarea fabulei din spațiul cultural românesc și a 

valorilor morale.  

Activități:  

1. Concurs de interpretare 

2. Concurs de compunere-fabule 

3. Concurs de desene –inspirate din fabule (expoziție) 

 

1. Concursul de interpretare se desfășoară pe două secțiuni: 

- învățământ gimnazial (V-VIII) 

- învățământ liceal 

Fiecare concurent (maxim 10 elevi pe școală/liceu) participă cu o fabulă din 

literatura română. 

Criterii de evaluare  

Vor fi evaluate cu puncte de la 1 la 5 următoarele aspecte: 

-interpretare 

-calitatea prestației 

-costumație 

Fișele de înscriere se vor trimite pe adresa oana.paraipan@ccam.ro sau direct la Centrul 

Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, până la data de 17 noiembrie, 

inclusiv, orele 14.00.  
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2.  Concurs de compunere-fabule se desfășoară pe două secțiuni: 

- învățământ gimnazial (V-VIII) 

- învățământ liceal 

Participanții (maxim 10 elevi pe școală/liceu) vor trimite creația proprie (o fabulă, ce 

poate avea ca sursă un proverb românesc), împreună cu fișele de înscriere, până la 

data de 17 noiembrie inclusiv, orele 14.00, pe adresa oana.paraipan@ccam.ro sau direct 

la Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”. 

 

3. Concursul de desene se desfășoară pe două secțiuni: 

- învățământ gimnazial (V-VIII) 

- învățământ liceal 

Lucrarea pentru concurs trebuie să fie de mărimea A4. Tehnica compozițională 

acceptată: desen, acuarelă. Pe verso lucrarea trebuie să conțină următoarele 

informații (titlul compoziției (numele fabulei), secțiunea (învățământ gimnazial ( 

V-VIII) / liceal), numele autorului, clasa, școala, îndrumătorul. Lucrările (maxim 

10 pe școală/liceu), împreună fișele de înscriere, vor fi aduse până la data de 17  

noiembrie inclusiv, orele 14.00, la Centrul Cultural și Educațional „Alexandru 

Marghiloman”.   

 

Premiile și diplomele vor fi înmânate în ziua concursului, 24 noiembrie 2022, de 

către membrii comisiei de jurizare. 

 

Membrii juriului:  Mircea Anghel, regizor 

                                 Paul Androne, profesor, poet, publicist 

                                 Oana Paraipan, referent cultural 

            Miruna Blănaru, artist plastic 

                                  Viorica Radu, actor și profesor de actorie 

                                  George Rotaru, actor 
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   Premii 

 

Premiul I pentru fiecare concurs și secțiune -200 lei 

Premiul II pentru fiecare concurs și secțiune 150 lei 

Premiul III pentru fiecare concurs și secțiune- 100 lei 

Câte 3 mențiuni pentru fiecare concurs și secțiune – 80 lei 

 

Premiile și diplomele vor fi înmânate în ziua concursului, 24 noiembrie 2022, de membrii 

comisiei.  

 

Contact: 0758847916 (Oana Paraipan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


