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REGULAMENT 

 

CONCURS NAȚIONAL „BUC-TRAILER” 

Ediția a II-a – 2019 

 

 

I. DESPRE CONCURS 

1.1. Concursul este inclus în Calendarul concursurilor școlare fără finanțare MEN, la poziția 95 

din Anexa 5 la OMEN nr. 3016/09.01.2019. 

1.2. (1) Book-trailerul este o recenzie digitală a unei cărți. Originile book-trailerului (în varianta 

în limba engleză book trailer) se pierd în anii 1980, în America, însă noțiunea începe să fie din 

ce în ce mai des utilizată începând din anii 2000.  

(2) Book-trailerul este un film scurt de prezentare a unei cărți, fie ca o redare a etapelor 

esențiale/ideilor reprezentative din carte, fie ca o interpretare metaforică a textului ca modalitate  

de prezentare a experienţei de lectură (GrØn, 2014). La nivel internațional, book-trailerul începe 

să fie teoretizat ca metodă didactică începând cu anul 2012 (Gray, 2010; Andersen, 2011; 

Kneschke, 2012; Metz, 2012). 

 

II. OBIECTIVELE CONCURSULUI 

 Obiective generale 

✓ Stimularea creativității elevilor în domeniul artistic; 

✓ Dezvoltarea unui orizont cultural care să integreze creații literare româneşti şi 

universale (literatură); 

✓ Valorificarea potențialului imaginativ şi creator al elevilor de gimnaziu şi de liceu, 

prin utilizarea tehnologiei şi a mijloacelor de comunicare moderne; 

✓ Dezvoltarea capacității de sinteză; 

✓ Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi. 

 

 Obiective specifice 

✓ Dezvoltarea competenţelor de sinteză, utilizând diferite tipuri de limbaj, prin 

redarea conţinutului unei opere literare; 

✓ Stimularea creativităţii elevilor ca modalitate de exprimare artistico-cinematografică, 

pornind de la un text literar; 

✓ Formarea abilităţilor de comunicare şi de exprimare prin mijloace diverse; 

✓ Înțelegerea rolului publicității în promovarea unui produs cultural. 

  

III. PARTICIPANȚII ȘI CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE 

3.1. Se pot înscrie la concurs elevi ai claselor V-VIII (pentru Secțiunea A) și IX-XII (pentru 

Secțiunea B), prin intermediul cadrelor didactice coordonatoare.  

3.2. Înscrierea la Concurs se face de către cadrul didactic, prin completarea formularului de 

înscriere disponibil pe pagina de Facebook a Concursului, atașat și în Anexa 2 la prezentul 

Regulament, trimis prin e-mail la adresa concursnational.buctrailer@gmail.com. 
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Formularul se trimite în format word și pdf  (forma pdf va conține formularul scanat, semnat de 

directorul unității și de profesorul coordonator, cu ștampila școlii).  

3.3. Lucrările vor fi realizate în format digital (film), cu o durată de maximum două minute. 

3.4. Fiecare book-trailer va fi însoțit de o pagină de prezentare, în format word și pdf, care trebuie 

să conțină: numele elevului/elevilor, școala/liceul de proveniență, titlul trailerului, numele 

profesorului coordonator, titlul complet al cărții, autorul, editura la care a fost publicată și  

ISBN-ul. De asemenea, book-trailerul va fi însoțit de un sinopsis (Anexa 3).  

3.5. Creațiile elevilor participanți la Concurs vor fi trimise în format digital (.mp4, .flv  etc.), la 

adresa concursnational.buctrailer@gmail.com.  

3.6. Toate articolele înregistrate de către participanți în Concurs trebuie să fie în limba română 

sau având subtitrare în limba română, respectând normele de ortografie și de punctuație, și să fie 

originale.  

3.7. Profesorii coordonatori sunt răspunzători ca operele literare alese pentru realizarea trailerelor 

să aibă valoarea estetică.  

 

IV. DURATA ȘI DESCRIEREA CONCURSULUI 

4.1. Concursul conține o etapă națională, finalizată la data de 15 mai. Participarea la concurs 

poate fi individuală sau în echipă.  

4.2. Concursul are două secțiuni:  

1. secțiunea A – BOOK-TRAILER, adresată elevilor de gimnaziu; 

2. secțiunea B – BOOK-TRAILER, adresată elevilor de liceu; 

4.3. Textele literare-suport folosite pentru realizarea trailerelor sunt alese de profesorul 

coordonator și de elevii participanți.   

4.4. Trailerele care incită la violență, discriminare, ură, intoleranță vor fi descalificate de 

organizatori.  

 

V. EVALUAREA PROIECTELOR 

5.1. Proba constă în evaluarea proiectelor înscrise la concurs, de către un juriu, a cărui 

componență va fi anunțată până la data de 10.05.2019, pe adresa www.cnshb.ro, la secțiunea 

Proiecte, și pe pagina de Facebook a Concursului.  

5.2. Concursul încurajează spontaneitatea, naturalețea exprimării și originalitatea specifice 

vârstei școlare în receparea operei literare. 

5.3. Se vor acorda următoarele premii:  premiul I, al II-lea, al III-lea, menţiuni (10% din 

numărul participanților) și premiul de Popularitate pentru: secțiunea A – gimnaziu, secțiunea 

B – liceu.  

5.4. Proiectele vor fi publicate pe pagina de Facebook a concursului în vederea promovării lor și 

a stabilirii Premiului de popularitate, acordat pentru cel mai vizualizat proiect (însumând 

numărul de aprecieri și de distribuiri), obținute în perioada 10 – 14.05.2019, pentru  secțiunea A 

(book-trailer) – gimnaziu și pentru secțiunea B (book-trailer) – liceu. 

5.5. În realizarea book-trailerului nu se vor folosi imagini, secvențe din ecranizări/filme 

existente. În caz contrar, proiectul va fi descalificat. 

5.6. Autorii și coordonatorii îşi asumă responsabilitatea originalității conținutului. 
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5.7. Elevii premiați vor primi, în format electronic sau pe suport de hârtie, diplomele şi/sau 

premiile cuvenite, până la finalul anului școlar în curs.  

5.8.  Fiecare elev participant/profesor coordonator va primi o diplomă de participare. 

5.9. Cadrele didactice coordonatoare au atribuția de a explica regulamentul acestui concurs 

elevilor și de a stabili și de a menține legătura cu organizatorul concursului.  

5.10. Prin înscrierea la concurs, cadrul didactic coordonator și elevii participanți își asumă și 

acceptă necondiționat prezentul Regulament, inclusiv acordul expres ca datele lor și adresa de  

e-mail să fie reținute și introduse într‐o bază de date a organizatorului, spre a fi utilizate pentru 

trimiterea documentelor necesare Concursului și a altor materiale informative utile. 

 

VI. ANGAJAMENTE ȘI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE 

6.1. Prin participarea la Concurs, câștigătorii sunt de acord ca numele lor să fie făcute publice în 

cadrul promovării Concursului și a publicării produselor. 

6.2. Cadrul didactic aduce la cunoștință și ia acordul elevilor și al titularilor răspunderii părintești 

pentru participarea la Concurs, conform prezentului Regulament. 

6.3. Drepturile de autor asupra lucrărilor înscrise în concurs aparțin autorilor, dar vor fi cedate şi 

către școala organizatoare, Colegiul Național „Spiru Haret” din București, în vederea promovării 

lor în mediul online și a prezentării în cadrul diverselor festivități școlare sau culturale.  

6.4.  Lucrările înscrise la Concursul Național „Buc-trailer” care, ulterior, vor fi publicate/ 

popularizate de către autori în diverse alte contexte, vor fi însoțite de mențiunea Proiect participant 

la Concursul Naţional „Buc-trailer”/Proiect premiat la Concursul Național „Buc-trailer”, ediția 

2019. 

 

VII. TAXE   

7.1. NU se percep taxe de participare. 

 

VIII. REGULAMENTUL OFICIAL 

8.1 Acest Regulament prezintă condițiile pe care participanții la Concurs trebuie să le 

îndeplinească pentru a fi considerați eligibili. Înscrierea în acest Concurs înseamnă pentru 

participanți aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acestuia.    

8.2. Organizatorii își rezervă dreptul modificării datelor din calendarul concursului, referitoare 

la rezultatele cu condiția anunțării acestora în timp util.  
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ANEXA 1 

 

SECȚIUNEA A – BOOK-TRAILER 

(pentru elevii claselor a V-a – a VIII-a) 

 

Perioada desfășurării concursului 

Calendarul Concursului este următorul: 

✓ 01.IV.2019 – 05.V.2019 – înscrierea participanților şi expedierea lucrărilor pe 

adresa: concursnational.buctrailer@gmail.com. 

✓ 05.V – 14.V.2019 – promovarea online a produselor înscrise; 

✓ 10.V – 14.V.2019 – evaluarea creațiilor, stabilirea ierarhiei; 

✓ 15.V.2019 – anunțarea premiilor și a mențiunilor. 

 

Proiectul  

✓ Elevii vor realiza un proiect de tip book-trailer, adică o recenzie digitală a unei 

cărţi alese de participanți.  

✓ Drepturile de autor asupra lucrărilor înscrise în concurs aparţin autorilor, dar vor fi 

cedate şi către școala organizatoare, Colegiul Național „Spiru Haret” – București, în 

vederea promovării lor în mediul online și a prezentării în cadrul diverselor festivități 

ale liceului.  

✓ Autorii îşi asumă responsabilitatea originalităţii conţinutului.  

 

Precizări referitoare la conţinutul proiectului, pentru anul școlar 2018-2019: 

 

1. Fiecare elev/echipă își alege o carte cu valoare literară pentru a realiza book-trailerul.  

2. Criteriile de evaluare a proiectelor:  

a. Corectitudinea mesajului scris/oral; 

b. Fidelitatea book-trailerului faţă de textul-suport; 

c. Relevanța secvențelor/personajelor/replicilor/simbolurilor selectate din carte 

pentru realizarea book-trailerului; 

d. Originalitatea proiectului; 

e. Încadrarea în limita de timp; 

f. Puterea de persuasiune a produsului; 

g. Calitatea imaginilor și a fondului sonor.  

3. La finalul book-trailerului, se vor trece rolul și numele fiecărei persoane implicate, 

precum și sursele utilizate pentru coloana sonoră sau pentru diverse imagini, după 

caz. 
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SECȚIUNEA B – BOOK-TRAILER 

(pentru elevii claselor a IX-a – a XII-a) 

 

Perioada desfășurării concursului 

Calendarul Concursului este următorul: 

✓ 01.IV.2019 – 05.V.2019 – înscrierea participanților şi expedierea lucrărilor pe 

adresa concursnational.buctrailer@gmail.com. 

✓ 05.V – 14.V.2019 – promovarea online a produselor înscrise; 

✓ 10.V – 14.V.2019 – evaluarea creațiilor, stabilirea ierarhiei; 

✓ 15.V.2019 – anunțarea premiilor și a mențiunilor. 

 

Proiectul  

✓ Elevii vor realiza un proiect de tip book-trailer, adică o recenzie digitală a unei 

cărţi alese de participanți.  

✓ Drepturile de autor asupra lucrărilor înscrise în concurs aparţin autorilor, dar vor fi 

cedate şi către școala organizatoare, Colegiul Național „Spiru Haret” – București, în 

vederea promovării lor în mediul online și a prezentării în cadrul diverselor festivități 

ale liceului.  

✓ Autorii îşi asumă responsabilitatea originalităţii conţinutului.  

 

Precizări referitoare la conţinutul proiectului, pentru anul școlar 2018-2019: 

 

1. Fiecare elev/echipă își alege o carte cu valoare literară pentru a realiza book-trailerul.  

2. Criteriile de evaluare a proiectelor:  

a. Corectitudinea mesajului scris/oral; 

b. Fidelitatea book-trailerului faţă de textul-suport; 

c. Relevanța secvențelor/personajelor/replicilor/simbolurilor selectate din carte 

pentru realizarea book-trailerului; 

d. Originalitatea proiectului; 

e. Încadrarea în limita de timp; 

f. Puterea de persuasiune a produsului; 

g. Calitatea imaginilor și a fondului sonor.  

3. La finalul book-trailerului, se vor trece rolul și numele fiecărei persoane implicate, 

precum și sursele utilizate pentru coloana sonoră sau pentru diverse imagini, după 

caz. 
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ANEXA 2 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 La CONCURSUL NAŢIONAL „BUC-trailer” 

Concursul este inclus în Calendarul concursurilor școlare fără finanțare MEN, la poziția 

95, Anexa 5 la OMEN nr. 3016/09.01.2019. 

Ediţia  2019 

 

Numele proiectului: ___________________________________________________________ 

Secțiunea: ___________________________________________________________________ 

Școala de proveniență: ________________________________________________________ 

Datele de contact ale școlii (adresă completă, nr. de telefon, e-mail): 

____________________________________________________________________________ 

Profesor/profesori coordonator/coordonatori (nume, prenume, e-mail, nr. de telefon): __ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Membrii echipei: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Director,                                                                                  Profesor coordonator,  
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ANEXA 3 

 

 

FIȘĂ DE PREZENTARE A BOOK-TRAILERULUI 

 

Numele elevului/elevilor: ______________________________________________________ 

Numele proiectului: __________________________________________________________ 

Școala de proveniență: ________________________________________________________ 

Secțiunea: ___________________________________________________________________ 

Titlul și autorul cărții: ________________________________________________________ 

Editura: 

__________________________________________________________________________ 

ISBN: 

____________________________________________________________________________ 

Sinopsis:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


