
PROTOCOL 

DE ORGANIZARE A CONCURSULUI LITERAR 

„LA IZVOARELE ÎNŢELEPCIUNII” 

- ediţia a XXV-a – 

 

 În scopul promovării lecturii şi familiarizării elevilor cu viaţa şi activitatea 

personalităţilor din literatura, cultura, istoria naţională şi universală, 

 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” 

Secţia Naţională IBBY din Republica Moldova 

 

organizează în 2015 ediţia a XXV-a a Concursului literar „La izvoarele 

înţelepciunii” dedicată scriitorului american Mark Twain, de la a cărui naştere se 

vor împlini 180 de ani. 

 

Organizatorii au convenit: 

 

1.  Se anunţă desfăşurarea ediţiei a XXV-a a Concursului literar „La izvoarele 

înţelepciunii” în perioada 1 februarie – 5 iulie 2015. 

 

2.  Ediţia a XXV-a a Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii” se consacră 

vieţii şi creaţiei scriitorului american Mark Twain. 

 

3.  La concurs participă  elevi din clasele VI–VIII. 

 

4.  Se aprobă regulamentul-cadru al concursului, componenţa juriului, numărul 

participanţilor la etapa republicană (pe raioane şi municipii), bugetul 

cheltuielilor şi bibliografia recomandată (anexele 1, 2, 3, 4, 5). 

 

5.  Concursul se desfăşoară în patru etape în perioadele ce urmează: 

 I – 1 februarie – 31 martie 2015 (etapa locală) 

 II – 1 aprilie – 25 aprilie 2015 (etapa raională, municipală) 

 III – 16 mai 2015 (etapa republicană) 

 IV – 5 iulie 2015 (etapa finală) 

 

6.  Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei al Republicii 

Moldova susţin organizatoric şi financiar desfăşurarea concursului. 

 

7.  Bibliotecile publice şi cele şcolare din Republica Moldova organizează etapa 

locală a concursului. 

 

8.  Direcţiile de cultură şi direcţiile de învăţământ raionale (municipale) 

organizează în colaborare cu bibliotecile raionale (municipale) etapa a II-a a 

concursului, asigură deplasarea concurenţilor la etapa republicană. 



 

9.  Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Secţia Naţională IBBY 

organizează etapa republicană, contribuie la organizarea etapei finale, 

elaborează bibliografia, probele de concurs, acordă asistenţă bibliotecarilor din 

teritoriu. 

 

10. În etapa finală a concursului, care se va desfăşura la Iaşi, vor participa 10 elevi 

din republică, premianţi ai locului I în etapa republicană, şi 10 elevi din judeţul 

Iaşi, România, învingători în etapa judeţeană. 

 

11. Pentru câştigătorii concursului se instituie următoarele premii: 

 

în etapa republicană:    în etapa finală: 

Premiul I - 350 lei (10)    Premiul I - 400 lei (2) 

Premiul II - 300 lei (10)    Premiul II - 350 lei (2) 

Premiul III - 250 lei (10)    Premiul III - 300 lei (2) 

Menţiuni p/u participare - 150 lei (40) Menţiuni p/u participare - 250 lei (14) 

 

12. Pentru organizarea cu succes a concursului contribuie: 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova – 15000 lei 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova – 15000 lei 

Alte surse – 4500 lei 

 

13. Mijloacele băneşti se vor transfera pe contul Secţiei Naţionale a Consiliului 

Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret: FIR BC Banca Socială 

        Cont 222472202257 

        Cod bancar BSOCMD2X722 

        Cod fiscal 1011620000762 

 

 

Ministrul Culturii  

al Republicii Moldova 

 

Ministrul Educaţiei 

 al Republicii Moldova 

 

Monica Babuc Maia Sandu 

 

 

 

Directorul general  

al Bibliotecii Naţionale 

pentru Copii „Ion Creangă” 

 

 

 

 

 

Preşedintele  

Secţiei Naţionale IBBY 

 

Claudia Balaban Claudia Balaban 

 
 



Anexa 1 

 

Regulament–cadru 

al Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii” 

 
 Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii” este consacrat unor personalităţi din 

literatura, cultura, istoria naţională şi universală. Fiecare ediţie are ca temă viaţa şi 

activitatea unei personalităţi. 

 Concursul se organizează de către Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion 

Creangă” a Republicii Moldova şi Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu 

sprijinul ministerelor de resort, autorităţilor publice locale, bibliotecilor publice şi 

bibliotecilor şcolare, uniunilor de creaţie şi al unor organizaţii non-guvernamentale. 

 Categoria de vârstă a participanţilor se stabileşte în corespundere cu tema 

concursului. 

Concursul se desfăşoară în patru etape. 

În luna ianuarie se constituie consiliile de organizare şi juriile pentru fiecare etapă. 

În prima etapă elevii studiază lucrările recomandate, fiind îndrumaţi de 

bibliotecari şi profesori. Etapa se încheie cu concursuri în şcolile din oraşele şi satele 

Republicii Moldova şi ale judeţului Iaşi, prin care se desemnează concurenţii care se vor 

prezenta în etapa următoare. Probele de concurs în această etapă şi în cele ce urmează se 

organizează în baza bibliografiei recomandate. 

Etapa a doua (raională, municipală, zonală) este organizată în colaborare de 

Direcţiile de Cultură şi Direcţiile de Învăţământ din Republica Moldova, Direcţia pentru 

Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional şi Inspectoratul Şcolar din judeţul Iaşi, 

bibliotecile raionale şi municipale din Republica Moldova şi Biblioteca Judeţeană Iaşi, 

România. Învingătorii etapei respective sunt promovaţi în etapa a treia, 

republicană/judeţeană. Numele participanţilor în etapa republicană din RM se comunică 

organizatorilor în termen de 10 zile de la încheierea etapei a doua. 

Numărul de participanţi la etapa a treia (Republica Moldova) se stabileşte în 

dependenţă de numărul localităţilor din raioane: municipiul Chişinău – 6 concurenţi, 

municipiul Bălţi – 3 concurenţi, municipiul Bender – 2 concurenţi, raioanele cu un număr 

de la 1 până la 39 localităţi prezintă câte 1 concurent, raioanele care au de la 40 la 69 

localităţi – câte 2 concurenţi, raioanele care au peste 70 localităţi – câte 3 concurenţi. 

Juriul, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare, desemnează câştigătorii: 10 

– locul I, 10 – locul II, 10 – locul III. Ceilalţi concurenţi primesc menţiuni pentru 

participare. Primii zece sunt promovaţi în etapa finală. 

Perioadele şi condiţiile de desfăşurare a primelor trei etape în judeţul Iaşi sunt 

stabilite de către Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”. Câştigătorii etapei a doua din 

judeţul Iaşi se prezintă la etapa a treia judeţeană, primii zece fiind promovaţi în etapa 

finală. 

Învingătorii în etapa republicană (Republica Moldova) şi judeţeană (România) 

sunt promovaţi în etapa finală, care se desfăşoară alternativ în Republica Moldova sau 

România. Finala întruneşte câte 10 concurenţi din Republica Moldova şi România. 

Participanţilor li se acordă premii (2 premii I, 2 premii II, 2 premii III) şi menţiuni pentru 

participare. 

 
 

 

 



Anexa 3 

Numărul participanţilor 

promovaţi în etapa republicană a concursului * 

 

Nr. d/o Municipii, raioane Nr. participanţi 

 

1. municipiul Chişinău 6 participanţi 

2. municipiul Bălţi 3 participanţi 

3. municipiul Bender 2 participanţi 

4. raionul Anenii Noi 2 participanţi 

5. raionul Basarabeasca 1 participant 

6. raionul Briceni 1 participant 

7. raionul Cahul 3 participanţi 

8. raionul Cantemir 2 participanţi 

9. raionul Călăraşi 2 participanţi 

10. raionul Căuşeni 2 participanţi 

11. raionul Cimişlia 1 participant 

12. raionul Criuleni 2 participanţi 

13. raionul Donduşeni 1 participant 

14. raionul Drochia 2 participanţi 

15. raionul Dubăsari 1 participant 

16. raionul Edineţ 2 participanţi 

17. raionul Făleşti 3 participanţi 

18. raionul Floreşti 3 participanţi 

19. raionul Glodeni 1 participant 

20. raionul Hânceşti 2 participanţi 

21. raionul Ialoveni 1 participant 

22. raionul Leova 1 participant 

23. raionul Nisporeni 1 participant 

24. raionul Ocniţa 1 participant 

25. raionul Orhei 4 participanţi 

26. raionul Rezina 2 participanţi 

27. raionul Râşcani 2 participanţi 

28. raionul Sângerei 3 participanţi 

29. raionul Soroca 3 participanţi 

30. raionul Străşeni 1 participant 

31. raionul Şoldăneşti 1 participant 

32. raionul Ştefan-Vodă 1 participant 

33. raionul Taraclia 1 participant 

34. raionul Teleneşti 2 participanţi 

35. raionul Ungheni 3 participanţi 

36. UTAG 1 participant 

 

* se stabileşte în dependenţă de numărul localităţilor în raioane conform Nomenclatorului 

localităţilor din Republica Moldova (Ch., 2005) 

 
 

 

 



Anexa 5 

BIBLIOGRAFIE 

 

 

Opere recomandate pentru lectură 

 

Aventurile lui Tom Sawyer 

Aventurile lui Huckleberry Finn 

Prinţ şi cerşetor 

Un yankeu din Connecticut la curtea regelui Arthur 

 

 

Surse bibliografice1  

 

Twain, Mark. Aventurile lui Tom Sawyer. – Ch.: Litera, 1997. – 263 p. – 

(Biblioteca şcolarului). 

 

Twain, Mark. Aventurile lui Huckleberry Finn. – Ch.: Litera, 1997. – 345 p. – 

(Biblioteca şcolarului). 

 

Twain, Mark. Aventurile lui Huckleberry Finn. – Ch.: Prut Internaţional, 2008. – 

329 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii). 

 

Twain, Mark. Prinţ şi cerşetor. – Ch.: Litera, 1997. – 271p. – (Biblioteca 

şcolarului). 

 

Twain, Mark. Prinţ şi cerşetor. – Ch.: Cartier, 2010. – 191 p. – (Cartier popular 

clasic). 

 

Twain, Mark. Prinţ şi cerşetor. – Ch.: Prut Internaţional, 2003. – 244 p. – 

(Biblioteca pentru toţi copiii). 

 

Twain, Mark. Prinţ şi cerşetor. – Ch.: Prut Internaţional, 2008. – 244 p. – 

(Biblioteca pentru toţi copiii). 

 

Twain, Mark. Un yankeu la curtea regelui Arthur. – Ch.: Prut Internaţional, 2011. – 

397 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii). 

 

Twain, Mark. Un yankeu din Connecticut la curtea regelui Arthur. – Ch.: Cartier, 

2007. – 454 p. – (Cartier popular junior). 

 

Twain, Mark. Un yankeu din Connecticut la curtea regelui Arthur. – Ch.: Cartier, 

2007. – 454 p. – (Colecţia verde). 

 

 
                                                           
1 Pot fi recomandate şi alte ediţii ale romanelor respective 



Materiale despre viaţa şi creaţia 

lui Mark Twain 

  

Aprecieri critice // Twain, Mark. Aventurile lui Tom Sawyer. – Ch.: Litera, 1997. – 

P. 260-263. – (Biblioteca şcolarului). 

 

Aprecieri critice // Twain, Mark. Aventurile lui Huckleberry Finn. – Ch.: Litera, 

1997. – P. 338-345. – (Biblioteca şcolarului). 

 

Aprecieri critice // Twain, Mark. Prinţ şi cerşetor. – Ch.: Prut Internaţional, 2008. – 

P. 261-264. – (Biblioteca pentru toţi copiii). 

 

Biobibliografie // Twain, Mark. Aventurile lui Tom Sawyer. – Ch.: Litera, 1997. – 

P. 3-10. – (Biblioteca şcolarului). 

 

Biobibliografie // Twain, Mark. Aventurile lui Huckleberry Finn. – Ch.: Litera, 

1997. – P. 3-10. – (Biblioteca şcolarului). 

 

Butnaru, Leo. „...Mergem după aventuri?... Ce ziceţi?” // Twain, Mark. Aventurile 

lui Huckleberry Finn. – Ch.: Prut Internaţional, 2008. – P. 5-14. – (Biblioteca 

pentru toţi copiii). 

 

Cimpoi, Mihai. Nostalgia copilăriei şi gustul aventurii // Twain, Mark. Prinţ şi 

cerşetor. – Ch.: Prut Internaţional, 2008. – P. 5-8. – (Biblioteca pentru toţi copiii). 

 

Mark Twain // Aniversări culturale 2010 / BNC „Ion Creangă”. – Ch.: Epigraf, 

2009. – P. 209-213. 

 

Mark Twain – autorul romanelor de aventură realiste, regele umorului // 100 de 

scriitori notorii ai lumii: viaţa, activitatea, opera. – Ch.: Epigraf, 2006. – P. 365- 

370. 

 

Tabel cronologic // Twain, Mark. Prinţ şi cerşetor. – Ch.: Prut Internaţional, 2008. 

– P. 3-10. –  (Biblioteca şcolarului). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


