
C O N C U R S 

„P o l i ț i s t  p e n t r u  o   z i  !”

25 martie 2015 – Ziua Poliției Române

în cadrul proiectului Copilărie fără delincvență

inițiat de partenerul bibliotecii, 

Inspectoratul de Poliție Județean Iași – Biroul de Analiză și Prevenire

a Criminalității 

Inspectoratul de Poliție Județean Iași



Articolul 1
1.1.  Organizatorii  –  Inspectoratul de  Poliție  Județean  Iași  și  Biblioteca  Județeană  „Gh.  
Asachi” Iași inițiază concursul școlar Polițist pentru o zi!, la nivel local, dedicat elevilor din 
Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași.
Organizatorii, pentru buna funcționare a proiectului Copilărie fără delincvență, au hotărât 
următoarele:
1.2. Participanții la acest concurs trebuie să respecte termenii și condițiile regulamentului

oficial, mai jos menționat. Orice modificare va fi adusă la cunoștință elevilor din timp util pe pagina
web a bibliotecii județene.

1.3. Concursul dorește să urmărească mai multe obiective generale:
 creșterea numărului de elevi ai Școlii „Al. Vlahuță”  la viața comunității din care fac parte,

prin oferirea unor abordări practice și exemple artistice în acest sens;
 conștientizarea,  promovarea  și  respectarea  unor  concepte  privind  valorile  morale,

dezvoltarea spritului civic și de echipă, importanța respectării legii și a ordinii publice, a
adoptării unui comportament adecvat în școală și societate și a conceptului de viitor cetățean
activ și implicat;

 abordarea unor probleme-cheie privind comportamentele antisociale adresate grupului țintă
a proiectului;

 cunoașterea  și  completarea  cunoștințelor  cu  privire  la  diferite  aspecte  de  prevenire  cu
caracter educativ preventiv și cultural într-un format transparent, obiectiv și cât mai real prin
organizarea/derularea acestui concurs.

Articolul 2 – Condiții de participare
2.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice din școală (elevii), având vârsta cuprinsă
între 9 și 14 ani (clasele III-VIII), coordonat de un profesor al școlii.
2.2.  Lucrările  trebuie  să  îndeplinească  tematica  concursului  și  să  respecte  toate  condițiile
prezentului regulament oficial.

Articolul 3 – Perioada și locul de desfășurare a concursului
3.1. Concursul se desfășoară în perioada 2 – 25  martie 2015 la Școala „Alexandru Vlahuță” Iași,
după cum urmează: 

- 2-6 martie: lansarea concursului în școală și în massmedia ieșeană și înscrierea lucrărilor;
- 9-20 martie: construirea lucrărilor tematice;
- 25 martie: jurizarea și festivitatea de premiere.

Articolul 4 – Secțiunile și tematica concursului școlar
Pot fi abordate tematici diverse, toate legate de ceea ce înseamnă meseria de polițist și cu ce te poți
confrunta în această activitate. 
Concursul se va desfășura pe două secțiuni: pictură-desen-colaje  / povestiri-eseu-poezie. 

Articolul 5 – Detalii tehnice
5.1.  Textele  creațiilor  literare vor  fi  în  limba română,  editate  în  microsoft  word și  vor  conține
diacritice. Lucrările pot fi scrise și/sau lucrate în creion, pix, acuarelă etc. 
5.2.  La  Școala  „Alexandru  Vlahuță”  Iași,  pe  25  martie  2015  vom admira  expoziția  lucrărilor
participanților;  lucrările  câștigătoare  vor  fi  postate  pe  pagina  proiectului  pe  site-ul  bibliotecii
județene: http://www.bjiasi.ro/copilarie-fara-delincventa/ 
5.3. Desfășurarea concursului pe cele două paliere implică următoarele detalii specifice:

 secțiunea povestiri-eseu-poezie: maxim 1.000 de cuvinte;
 secțiunea pictură-desen-colaje: în alb-negru sau color, orice format.  

Articolul 6 – Comisia de coordonare a concursului
Va fi format din:

http://www.bjiasi.ro/copilarie-fara-delincventa/


 prof. Bogdan Liviu Lavric -  Școala „Alexandru Vlahuță” Iași
 prof. Laura Bejenaru -  Școala „Alexandru Vlahuță” Iași
 prof. Gabriela Maxim -  Școala „Alexandru Vlahuță” Iași
 prof. Teodora Afloroaiei -  Școala „Alexandru Vlahuță” Iași

Articolul 7 – Comisia de jurizare / evaluare / validare a concursului
Va fi format din:

 director prof. Mirela Marin -  Școala „Alexandru Vlahuță” Iași
 consilier școlar prof. Corina Sandu -  Școala „Alexandru Vlahuță” Iași
 agent principal de poliție Tudorița Grădinariu – Inspectotarul de Poliție Județean Iași, Biroul

de Analiză și Prevenire a Criminalității
 bibliograf  info-documentarist  Elena  Zanet  –  Biblioteca  Județeană  „Gh.  Asachi”  Iași,

Serviciul de Programe și Proiecte Culturale, PR

Articolul 8 – Partenerii proiectului Copilărie fără delincvență
Este format din:

 Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității
 reprezentant: agent principal de poliție Tudorița Grădinariu 

 Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, Serviciul de Programe și Proiecte Culturale, PR
 reprezentant: bibliograf info-documentarist Elena Zanet 

 Școala „Alexandru Vlahuță” Iași
 director prof. Mirela Marin  

Articolul 9 – Premiile
8.1.  Premierea elevilor se va face  în cadrul  școlii.  Se va organiza în școală expoziția lucrărilor
participante și vor fi prezentate și pe pagina web a bibliotecii. Toate lucrările înscrise în concurs vor
primi Certificat de Participare. 
8.2. Primii trei clasați la ambele secțiuni vor primi  diplome și premii ce vor consta în materiale
informative pe temele specifice concursului.

Articolul 10 – Întreruperea concursului 
Prezentul  concurs  va  putea  fi  întrerupt  doar  în  caz  de  forță  majoră  sau  printr-o  decizie  a
organizatorilor, dar nu înainte de a anunța public hotărârea pe pagina web a bibliotecii.


