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          MONITORUL DE VASLUI 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

1. Prezentul regulament definește cadrul de organizare și desfășurare a Concursului 

Național de Ortografie „Limba română este patria mea”, adresat elevilor din clasele a II-a 

– a IV-a, capabili de performanță; 

2. În cadrul concursului sunt vizate competențele de receptare a unor mesaje scrise și de 

redactare de mesaje scrise în diverse situații de comunicare; 

3. Concursul se desfășoară în trei etape – faza pe școală, faza județeană și faza națională 

4. Concursul va fi organizat astfel: a) cu participare directă – pentru elevii din județul Vaslui 

și județele apropiate și b) elevii care provin din județele aflate la distanțe foarte mari față 

de Județul Vaslui vor participa direct la toate fazele concursului în centru unic în fiecare 

județ; evaluarea lucrărilor se va face in centru unic la școala organizatoare. 

ORGANIZARE 

1. La concurs pot participa elevi din clasele a II-a – a IV-a de la orice unitate de învățământ 

din Județul Vaslui și din țară. 

2. Nu se percepe taxă de înscriere! 

3. Pot participa elevi de la toate școlile care vor semna Protocolul de colaborare și-l vor 

trimite către școala organizatoare până la 15 ianuarie 2018. 

4. Pentru rezolvarea subiectelor, elevii vor avea la dispoziție 90 minute. 

5. Structura subiectelor este asemănătoare cu cea de la edițiile precedente.  

6. Conținuturile respectă programa școlară.  

7. Participarea este individuală; maximum 4 ( patru) elevi de la fiecare clasă vor promova la 

faza județeană. 

8. Elevii vor avea de rezolvat 10 itemi la partea întâi vizând scrierea corectă. 

9. Partea a doua va consta într-o compunere. 
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EVALUAREA 

Pentru faza I, evaluarea se va face într-o  comisie constituită la nivelul fiecărei școli, conform 

baremului elaborat de propunătorii subiectelor. 

Pentru faza a II-a, se constituie Comisia Județeană de Evaluare, iar lucrările vor fi evaluate la 

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui, unde se va și desfășura faza județeană. 

Președintele Comisiei de organizare va fi directorul școlii. 

Președintele  Comisiei de Evaluare va fi inspectorul de specialitate. 

Pentru faza a treia, se va constitui Comisia Națională de Evaluare, lucrările vor fi evaluate la 

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui; președintele comisiei de organizare va fi 

directorul școlii. 

 Președintele Comisiei de Evaluare va fi inspectorul de specialitate. 

Participarea elevilor din Județele aflate la distanță foarte mare de Vaslui 

Prima fază va avea aceeași organizare ca și pentru cei din Județul Vaslui și județele limitrofe. 

Pentru faza a II-a, după primirea subiectelor, coordonatorii județeni vor multiplica subiectele 

pentru toți elevii participant, vor desfășura concursul conform regulamentului și vor trimite 

lucrările la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui în ziua desfășurării concursului, 

data trimiterii. Nerespectarea acestor cerințe atrage după sine anularea lucrărilor. 

Faza a III-a se va desfășura conform acelorași prevederi ca și faza a II-a. 

*La fazele superioare ale concursului, comisia de evaluare va reanaliza aleatoriu un nr. de 

lucrări pentru a constata respectarea modului unitar de evaluare, conform baremelor de 

corectare, în scopul realizării unei evaluări cât mai obiective. 

PREMIEREA 

*Cadrele didactice vor primi adeverinţă de însoţitor/corector, după caz. 

* Elevii care obţin peste 90 de puncte vor primi premii şi menţiuni, după cum urmează: 

Premiul I – elevii care obțin cel puțin 98 de  puncte; 

Premiul al II-alea – elevii care obțin cel puțin 95  de puncte;  

Premiul al III-lea – elevii care obțin cel puțin 92 de puncte; 

Mențiuni – elevii care obțin cel puțin 90 de puncte; 

 * Numărul de premii I, II, III şi menţiuni nu poate depăşi 25% din numărul de concurenţi 

pentru fiecare clasă de concurs. 

      LOCUL ȘI DATELE DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

 a) Faza pe şcoală/ localitate – 22 februarie 2018;  

  Fiecare şcoală care şi-a exprimat acordul de participare va primi subiectele elaborate 

de şcoala iniţiatoare în format electronic şi va corecta lucrările în şcoală; rezultatele vor fi trimise 

şcolii iniţiatoare în  termen de 7 zile lucrătoare; elevii care obţin peste 90 puncte, doar primii 4 

clasati (la fiecare clasă), fiind promovaţi la faza judeţeană. 
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 b) Faza judeţeană – 24 martie 2018  în centru unic în judeţele care au elevi    

promovaţi la această fază. 

 * Pentru Judetul Vaslui concursul se va desfasura la Scoala Gimnaziala „M. Sadoveanu” 

Vaslui. 

 Şcoala iniţiatoare va trimite subiectele în format electronic în toate judeţele care au 

elevi promovaţi la faza judeţeană . Coordonatorii județeni vor trimite lucrările redactate de 

participanţii la concurs la şcoala iniţiatoare a concursului pentru evaluare. Elevii promovați 

pentru faza naţională vor fi anunţaţi în termen de 7 zile de la data primirii lucrărilor, cei care 

obţin cel putin 90 de puncte  fiind promovaţi la faza naţională. 

 c)   Faza naţională -  26 mai 2018, Şcoala Gimnazială  „Mihail Sadoveanu” Vaslui 

 Participarea va fi individuală, fiecare participant va primi formularul de concurs şi va 

rezolva subiectele propuse în intervalul de timp alocat. Asistenţii din fiecare sală se vor preocupa 

de buna desfăşurarea concursului. La încheierea concursului lucrările vor fi predate comisiei, 

numerotate, apoi distribuite comisiei de evaluare. După corectare, lucrările vor fi deschise iar 

elevii care vor obţine peste 90 de puncte vor fi premiaţi. 

 Conţinuturi 

 Scrierea cuvintelor cu mp/mb, diftongi, â/î, x;  

 Scrierea cuvintelor care conţin grupurile vocalice: oa, ua,ie, ea,ia, oai, iau, ioa, eau 

 Scrierea cuvintelor cu ii  final şi median; 

 Scrierea cuvintelor cu iii  final; 

 Scrierea cuvintelor care conţin consoane duble; 

 Scrierea cuvintelor care conţin vocale duble; 

 Scrierea corectă a cratimei; 

 Scrierea conform normelor din  DOOM 2: nicio / nici o; niciun /nici un; niciunul /nici 

unul; niciuna/ nici una; altădată/ altă data; odată/ o dată; altfel/ alt fel,,decât/ de cât, 

numaidecât/ numai de cât; bineînţeles/ bine înţeles, deodată/ de o dată, niciodată/ nici o dată 

etc. 

 Bibliografie 

 Programele şcolare în vigoare 

 Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic 2 (DOOM2) 

  

 Protocolul de colaborare va fi trimis de către şcolile care doresc să participe la concurs 

la Şcoala Gimnazială  „Mihail Sadoveanu” Vaslui până la data de 15 ianuarie 2018.   

  

 Pentru informații suplimentare aveți la dispoziție următoarele numere de telefon/ 

adrese de e-mail: 

 secretar şef. Lenuţa Tudorache – tel 0335410994 

 e-mail:  concursortografie.sadoveanuvs@yahoo.ro   

 

 Director,                                        Coordonatori proiect,  

 Prof. Anușcă-Popa Anca-Corina          Prof. pentru învățământul primar 

                                                                                                                 Mariana Huiban 

                                                                                                                 Înv. Emilia Barzu 
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