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ORGANIZATOR: Şcoala Gimnazială Nr.1, Zorleni  

 

CAPITOLUL I 

Cadrul general 

 

       Art.1 (1) Prezentul regulament defineşte cadrul specific de organizare şi desfăşurare a 

concursului regional de cultură generală ‟Isteţel‟ dedicat elevilor din clasele Pregătitoare şi I 

precum şi cadrelor didactice din ĩnvăţămȃntul preuniversitar.  

(2) Concursul este cuprins în planul de acțiuni al proiectului educațional ,,Prietenia, un dar pentru 

tine!” şi este aprobat ĩn CAER 2018, domeniul ştiinţific, poziţia 1932, Anexa 7.  

Art.2  În mod explicit obiectivele concursului sunt: stimularea interesului pentru cunoaştere, 

valorificarea experienţei elevilor dobândite în procesul de învǎţare şi în activitatea extracurricularǎ, 

evidenţierea spiritului competitiv şi dorinţei de performanţǎ, stabilirea unor relaţii de colaborare 

între cadrele didactice participante în favoarea unei activitǎţi educative eficiente.  

Art.3 La concurs, elevii participă individual. 

 

CAPITOLUL II 

Organizarea și desfășurarea concursului 

Art.4  Concursul este organizat de Școala Gimnazială Nr.1 Zorleni în parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean Vaslui şi cu o serie de unităţi şcolare din judeţele Buzău, Călăraşi, Iaşi, Suceava, 

Bihor, Bacău, Neamţ. 

Art.5  Concursul constă într-o probă scrisă, individuală, pentru susținerea căreia elevii vor apela la 

conţinuturile specifice disciplinelor Matematică și explorarea mediului și Comunicare în limba 

română.  

 Art.6   Elaborarea subiectelor şi a baremelor de corectare revine grupului de lucru desemnat de 

către școala organizatoare. 

 Art.7  Nu se percep taxe pentru înscrierea în acest concurs. 

 Art. 8 Cadrele didactice interesate vor completa Protocolul de colaborare și îl vor trimite scanat la 

adresa de mail claudia_pruteanu@yahoo.com până la data de 16.02.2018 și, tot până la această 

dată, profesorii îndrumători pot trimite modele de subiecte pentru clasele la care au elevi înscriși în 

concurs. 

 Art.9  Pregătirea elevilor pentru concurs vizează competențele generale/specifice și conținuturile 

asociate acestora din programele şcolare pentru anul şcolar în curs învățate până la data desfășurării 

concursului.  

Art. 10 (1) Concursul de cultură generală ‟Istețel‟ se desfășoară în 3 etapeː  

 prima etapă, etapa locală/de masă a concursului, se organizează la nivelul fiecărei școli 

participante și va avea loc în data de 22.02.2018. Timpul de lucru este de o oră.  

(2 ) Coordonatorul desemnat formează echipa de cadre didactice supraveghetoare (altele decât cele 

care predau la clasele respective, înscrise în concurs), precum şi cadrele didactice care vor 

evalua lucrările din concurs.  

     Subiectele şi baremele de evaluare vor fi trimise prin mail de către coordonatorii concursului.        

Coordonatorul desemnat are obligaţia să multiplice pentru fiecare elev, subiectul probei de concurs, 

să secretizeze colţul cu informaţiile legate de elevul participant. 



 (3) După finalizarea activităţii, coordonatorii din şcoli vor întocmi şi vor afişa la loc vizibil, tabele 

centralizate cu rezultatele elevilor participanţi. 

(4) Participarea este individuală, maximum 6 (șase) elevi de la fiecare clasă vor promova la 

următoarea etapă. 

 (5) Punctajul minim de calificare în etapa următoare este de 80 puncte, punctajul maxim acordat va 

fi de 100 puncte.  

 (6) Coordonatorul şi echipa din şcoală vor trimite în format electronic doamnei Pruteanu Claudia 

pe adresa de mail claudia_pruteanu@yahoo.com tabelele nominale centralizate cu elevii calificaţi 

ĩn etapa următoare şi rezultatele obținute.  

 Termenul limită de trimitere a rezultatelor primei etape este 28.02.2018.  

 

    După evaluarea lucrărilor se va completa un tabel cu următoarea rubricaţie (Times New Roman, 

12): 

Nr.crt. Numele şi 

prenumele elevului 

Şcoala de 

provenienţă 

Clasa Cadrul 

didactic 

ĩndrumător 

Punctajul 

obţinut 

      

 

Art.11 (1) A doua etapă a concursului, etapa județeană, va avea loc în data de 17.03.2018 și se va 

desfășura la Școala Gimnazială Nr.1 Zorleni. 

 (2) Şcoala gazdă va multiplica subiectele pentru elevii calificaţi în această etapă.  

 (3)   Elevii vor intra în săli în intervalul orar 9:00 – 9.30. Timpul de lucru este de o oră. 

 (4)  În funcție de numărul elevilor calificați la etapa  județeană echipa coordonatoare va transmite 

în timp util informații referitoare la numărul necesar de cadre didactice care vor supraveghea și 

evalua. 

  (5)  Vor fi promovaţi ĩn etapa următoare elevii care au obţinut cel puţin 80 de puncte din 100 de 

puncte posibile. 

Art.12  A treia etapă a concursului, etapa regională, va avea loc ĩn data de 28.04.2018. Se va 

desfăşura ĩn aceleaşi condiţii ca etapa anterioară. 

Art.13 Organizatorul ĩşi rezervă dreptul de a modifica data desfăşurării  unei/mai multor faze a/ale 

concursului, cu obligaţia de a anunţa ĩn timp util participanţii.  

 

CAPITOLUL III 

 Evaluarea 

 

Art.14 Comisiile stabilite vor analiza conţinutul lucrărilor şi vor acorda un punctaj între 10 şi 100 

de puncte.  

Art.15 Punctajul final al lucrării se obţine prin media aritmetică, fără rotunjiri, constituită din 

punctajul acordat de fiecare membru al comisiei, fiecărui elev participant, conform criteriilor de 

evaluare.  

Art.16  Membrii fiecărei comisii vor stabili punctajul final al fiecărui participant şi vor completa 

borderoul de concurs. 

 Art.17 Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 
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CAPITOLUL IV  

Premierea 

Art.18  Premierea se face în ordinea descrescătoare a punctajelor.  

     Astfel: 100 – 95 puncte – premiul I  

                94,9 – 90,0 puncte – premiul II  

                89,9 – 85,0 puncte – premiul III  

                84,9 – 80, 0 puncte – menţiune.  

Art.19 Cadrele didactice implicate vor primi adeverințe.  

Art.20 Pentru faza locală a concursului Școala Gimnazială Nr. 1 Zorleni va elibera adeverințe 

pentru cadrul didactic coordonator la nivelul unității școlare participante. Adeverințele pentru 

cadrele didactice care supraveghează, evaluează și au îndrumat elevii la această fază vor fi eliberate 

de către directorii fiecărei școli care are elevi înscriși. Pentru etapa județeană şi regională, școala 

coordonatoare va elibera adeverințe pentru cadrele didactice care supravegheză, evaluează și au 

îndrumat elevii la această fază a concursului.  

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

Art.21 Centrele de concurs se vor asigura că exista posibilitatea comunicării on-line cu Școala 

Gimnazială Nr. 1 Zorleni în vederea transmiterii subiectelor pentru etapa locală.  

Art.22 Subiectele vor fi multiplicate în centrele de concurs, unitățile școlare asigurându-se din timp 

de materialele necesare.  

Art.23  Centrele de concurs se vor asigura că toți elevii vor primi foile de concurs potrivit clasei. 

Art.24  Subiectele corectate vor fi păstrate la secretariatul unităților școlare, ca dovadă a derulării 

concursului.  

Art.25 Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.  

Art.26 Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Prof. înv. primar Pruteanu Claudia – 

tel. 0760421827, e-mail claudia_pruteanu@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 1 ZORLENI           ŞCOALA.......................................... 

        SAT ZORLENI                                                      ...............................................................                        

     TEL./FAX 0235/310863          ...............................................................     

Nr. ...... / ..................................                                   Nr. ........... / ............................. 

                                                                                        

              Protocol de colaborare,  

         Încheiat astăzi, .................... 

1. Părțile contractante: 

         Şcoala Gimnazială Nr. 1 Zorleni, cu sediul în localitatea Zorleni, Jud. Vaslui, tel./ fax 

0235/310863, emailː  scoalazorleni@yahoo.com,  instituție  reprezentată de  Director,  prof. 

Pleșu Cristian   şi  

      Şcoala ...................................................................................., cu sediul ĩn localitatea 

...................................................., str.  ................................................., nr..............., 

judeţ ............................................., tel................................., email............................., 

reprezentată de director..........................................................................................şi 

......................................................................................, ĩn calitate de participant. 

2. Obiectul colaborării:  

 

    Obiectul prezentului  protocol ĩl constituie colaborarea dintre organizator şi participant ĩn vederea 

organizării şi desfăşurării concursului de cultură generală “Isteţel”. 

3. Obligaţiile părţilor:  

 

a) Rolul şi responsabilităţile Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Zorleni: 

 

 Respectă regulamnetul concursului; 

 Asigură monitorizarea desfăşurării etapelor concursului; 

 Elaborează şi trimite subiectele şi baremele de corectare către participant; 

 Trimite diplome elevilor participanţi; 

 Trimite adeverinţe cadrelor didactice implicate; 

b) Rolul şi responsabilităţile Şcolii ........................................................................ 

 Numeşte comisia de coordonare a desfăşurării concursului la etapa I; 

 Mediatizează concursul ĩn şcoală şi ĩn afara ei; 

 Trimite organizatorului rezultatele finale ĩn urma desfăşurării  etapei I a concursului, 

respectȃnd termenul stabilit  de calendarul acestuia; 

 Arhivează lucrările de la etapa I; 
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c)  Obligaţii Comune: 

1) Părţile semnatare se angajează să se informeze reciproc, permanent, asupra mersului colaborării. 

2) Părţile se vor implica activ în promovarea reciprocă a imaginii partenerului. 

3) Părţile vor păstra confidenţialitatea tuturor datelor furnizate între ele. 

 

4. Durata parteneriatului 

 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părţi şi este valabil pe perioada   

anului şcolar 2017– 2018. 

  

Prezentul protocol se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială Nr.  1 Zorleni                           Şcoala...................................................                                        

                                   

                 Director,                    

   

Prof. Pleșu Cristian                                   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


