
  

STRADA  DONICI, NR.2. 

TEL. 0235/311928, FAX  0235/311715 

E-MAIL:  ISJVASLUI@ ISJ.VS.EDU.RO 

 

 

Către  

Unitățile de învățământ din județul Vaslui - nivel gimnazial și liceal 

 

În atenția doamnelor/domnilor directori și a profesorilor religie 

 

Prin prezenta, vă comunicăm următoarele informații:  

 

•  Olimpiada națională interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească”- limba 

și literatura română și religie, secțiunea gimnaziu – clasele V-VIII; secțiunea liceu – 

clasele IX-XII, se va desfășura pe data de 20 martie 2022. 

 

• Unitatea școlară organizatoare:  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” VASLUI 

•  Organizatorul olimpiadei - etapa pe școală va transmite tabelul cu elevii calificați pentru 

etapa județeană până la data de 11.03.2022, ora 12,  pe următoarea adresă de e-mail: 

doinacocuz@yahoo.com 

•  Se impune o selecție riguroasă la nivelul fiecărei unități de învățământ, respectând norma 

de reprezentare, după cum urmează:  

numărul elevilor promovați la etapa județeană va fi proporțional cu numărul de clase din școală, 

astfel: 1 elev – una sau două clase a V-a; 2 elevi – trei sau mai multe clase a V-a; 1 elev – una sau 

două clase a VI-a; 2 elevi – trei sau mai multe clase a VI-a ș.a.m.d. (secțiunea gimnaziu – clasele 

V-VIII); 1 elev – una sau două clase a IX-a; 2 elevi – trei sau mai multe clase a IX-a; 1 elev – una 

sau două clase a X-a; 2 elevi – trei sau mai multe clase a X-a ș.a.m.d. (secțiunea liceu – clasele 

IX-XII). 

 

 

mailto:doinacocuz@yahoo.com


Către școala organizatoare vor fi trimise următoarele două tabele (TNR12, cu diacritice),  

conform modelelor: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele elevului 

Clasa Școala de 

proveniență 

Numele și 

prenumele 

profesorului  

coordonator 

Nr. de 

telefon - 

profesor 

coordonator 

Numele și prenumele 

profesorului  coordonator- 

CJEVS 

(dacă este cazul) 

       

       

       

       

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

profesorului*  

Clasa/clasele 

la care are 

elevi înscriși  

Unitatea/unitățile de 

învățământ 

Asistent*/ 

evaluator ** 

Nr. de telefon - 

profesor  

      

      

      

 

• *Pentru aprox. 8 elevi, este obligatorie prezența unui profesor supraveghetor de altă 

specialitate. 

• **Pot fi implicați și colegi care nu au elevi înscriși. 

Vă rugăm să respectați termenul de înscriere! 

 

Notă: Colaborarea profesor de religie – profesor de limba și literatura română, în 

completarea documentelor, este esențială! 

 

    Propunerile de subiecte vor fi trimise pe adresa: avramrusuanita@gmail.com sau 

monicamocanu57@yahoo.com, termen : 12 martie 2022, ora 20. 

 

                                                                       Inspector școlar, 

                                                            profesor Monica MOCANU 
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