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PARTENERI : 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI 

ASOCIAȚIA  ,,SPIRITE VII” VASLUI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,EPISCOP IACOV ANTONOVICI” BÂRLAD   

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI DAVID” NEGREȘTI –VASLUI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANASTASIE  PANU”  HUȘI- VASLUI 

ŞCOALA GIMNAZIALA „ELENA CUZA” VASLUI 

ŞCOALA GIMNAZIALA „ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI 

ŞCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” VASLUI 

ŞCOALA GIMNAZIALA „VASILE ALECSANDRI” VASLUI 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAIL SADOVEANU” VASLUI 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,CONSTANTIN PARFENE” VASLUI 

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,ADRIAN PORUMBOIU”  MUNTENII DE JOS, JUDEȚUL 

VASLUI 

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,GHEORGHE CIOATA” TODIRESTI, JUDETUL VASLUI 

LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE”, GALAȚI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 „NICOLAE ORGHIDAN”, BRAȘOV 

COLEGIUL NAȚIONAL  PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE”, BACĂU 



LICEUL PEDAGOGIC „SPIRU HARET”, BUZĂU 

LICEUL DE ARTĂ „IOAN SIMA”, ZALĂU 

 

DOMENIUL: transdisciplinar: limba română/matematică/științe ale naturii/arte 

TEMA: concurs de cultură generală, creație plastică și creație literară 

SCOPUL: Sensibilizarea elevilor în ceea ce priveşte protejarea mediului, acesta 

fiind în  pericol din cauza agresiunilor împotriva sa. 

OBIECTIVE GENERALE: dezvoltarea  abilităţilor de cercetare şi de explorare a 

lumii vii prin observarea efectelor acţiunii  omului asupra biodiversităţii, conştientizarea 

problemelor generate de poluarea mediului  înconjurător, formarea şi exersarea 

deprinderilor şi comportamentelor ecologice, stimularea gândirii critice şi creative, 

modelarea  simţului estetic al elevilor, cultivarea spiritului de competiție, implicarea 

activă a părinților în procesul educativ al elevilor. 

CAP. I - Cadrul general 

Art. 1. Prezentul Regulament definește cadrul specific de organizare şi desfăşurare 

a concursului regional „PLANETA PĂMÂNT - CASA TUTUROR”, adresat 

preşcolarilor şi elevilor din ciclul preprimar, primar, gimnazial și liceal din unitățile de 

învățământ preuniversitar de masă sau special, de stat sau particular din toată ţara. 

Art. 2. Obiectivul central vizează stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte 

sau, care au interes şi aptitudini deosebite pentru creaţia literară şi plastică. 

Art. 3. Concursul regional trandisciplinar „PLANETA PĂMÂNT - CASA 

TUTUROR” promovează competitivitatea și valoarea, alta decât cea apreciată la orele de 

curs. 

Art. 4. Concursul se desfăşoară în două etape (preliminară și regională), pe 

niveluri corespunzătoare potrivit competențelor dobândite de elevi până la momentul 

desfășurării fiecărei etape. 

 

Cap. II. Organizarea concursului 

 
         Art. 5. Concursul este organizat de Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui 

în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Asociația „Spirite Vii” și o serie 

de școli din țară. 

          Art. 6. Concursul are următoarele secţiuni: 

SECȚIUNEA I -  Concurs cultură generală 

     – participare directă/online în două etape: preliminară (17 martie 2022) și regională  

(19 mai 2022) adresat doar elevilor din ciclul primar. Concursul constă într-o probă 

individuală pentru susținerea căreia concurenții vor apela la conținuturile specific 

disciplinelor: comunicare în limba română/limba și literatura română, matematică și 

explorarea mediului,  științe ale naturii. Cadrele didactice pot participa cu maxim 4 elevi. 
SECȚIUNEA a II-a – „Idei verzi pentru planeta albastră”- creație literară cu 

participare indirectă, pentru clasele II-XII. Cadrele didactice pot participa cu maxim 2 

elevi. 



Elevii pot participa cu creații literare (eseu, compuneri, poezie, rebus, cu teme la 

alegere) care vor fi trimise obligatoriu în format electronic la adresa: 

planetapamantcasatuturor@gmail.com  trimise până pe 19 mai 2022. Autorii îşi asumă 

originalitatea lucrărilor. 

         Textele vor fi redactate în Times New Roman 12, la 1,5 rânduri, cu diacritice, titlul 

centrat, 1-2 pagini; 

În colțul din dreapta sus vor fi scrise datele participantului: numele și prenumele 

elevului, clasa, școala de proveniență, localitatea și județul, numele cadrului didactic 

îndrumător. Data limită de trimitere a lucrărilor va fi 19  mai 2022. 

 SECȚIUNEA a III-a - ,,Mai mult verde, mai mult albastru”, secţiunea artistico-

plastică cu participare online: pictură, desen, tehnică mixtă - adresată preșcolarilor şi 

claselor CP-XII. Cadrele didactice pot participa cu maxim 2 elevi. 

- Nu vor fi acceptate în concurs lucrări realizate după contur sau inspirate de pe 

internet. Creațiile trebuie să se înscrie în tematica concursului şi vor putea fi realizate în 

tehnica preferată de concurent (acuarele, creioane colorate, pastel, tempera etc.) pe coli 

A4 – 210/297mm. Pe fiecare lucrare va fi menționat, în mod vizibil, cu majuscule, pe 

eticheta din colțul din dreapta jos, numele și prenumele elevului, clasa, școala, 
cadrul didactic îndrumător, localitatea/județul. Lucrările elevilor vor fi însoțite de 

Fișa de înscriere. 

Creațiile plastice vor fi transmise până pe data de 19 mai 2022 (inclusiv), în 

format pdf sau jpg, salvate cu denumirea Nume - prenume elev, clasa, localitatea (Ex.: 

Ionescu Maria, clasa a III-a, Vaslui) pe adresa: 

 planetapamantcasatuturor@gmail.com 

Art. 7.  Comisiile de organizare şi evaluare ale concursului sunt constituite şi 

funcţionează conform prevederilor  Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în 

calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare (OMECTS nr. 3035/2012). 

Art. 8. Responsabilitatea elaborării subiectelor şi a baremelor de corectare revine 

grupului de lucru al şcolii organizatoare, desemnat în acest sens. 

Art. 9. Calendarul desfăşurării etapelor concursului se elaborează anual de către 

şcoala organizatoare. 

Cap. III  Înscrierea în concurs 

Art. 10. Pot fi înscrişi în concurs preşcolarii şi elevii din ciclul primar, gimnazial și 

liceal din unitățile de învățământ preuniversitar, de stat sau particulare. 

Art. 11. Nu se percepe elevilor taxă pentru înscrierea în concurs. 

Art.12. Fiecare şcoală completează Protocolul de colaborare şi îl trimite scanat la 

adresa planetapamantcasatuturor@gmail.com până cel târziu 15 martie 2022, 

menţionând persoana de contact, adresa de e-mail şi numărul de telefon. 

Cap. IV.  Proba de concurs  

Art. 13. Subiectele vor cuprinde teme cu specific protecției mediului. 

Art. 14. Timpul de lucru este de 90 de minute. 

mailto:planetapamantcasatuturor@gmail.co


Art. 15. Subiectele respectă programele şcolare în vigoare. 

Cap. V. Evaluarea 

Art. 16. Evaluarea lucrărilor este realizată de cadre didactice care nu au rude în 

concurs sau elevi participanţi la nivelul la care evaluează. Evaluarea respectă baremul de 

corectare elaborat de grupul de lucru al şcolii organizatoare. 

Art. 17. Punctajul maxim acordat este de 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din 

oficiu. 

Cap. VI. Premierea 
Art. 18. Ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se stabileşte în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obţinute. 

Se acordă diplome elevilor participanţi la etapa preliminară şi regională, astfel: 

- pentru punctaje cuprinse între 85 de puncte şi 89,99 puncte – menţiune; 

- pentru punctaje cuprinse între 90 de puncte şi 93,99 puncte – premiul al III-lea; 

- pentru punctaje cuprinse între 94 de puncte şi 97,99 puncte – premiul al II-lea; 

- pentru punctaje cuprinse între 98 de puncte şi 100 de puncte – premiul I. 

Cadrele didactice participante vor primi adeverinţe în funcţie de modalitatea de 

implicare în organizarea şi desfăşurarea concursului . 

DESCRIEREA ETAPELOR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  

Art. 19. Concursul de cultură generală  are 2 etape de desfăşurare: 

Etapa I – etapa preliminară – se va desfăşura în data de 17 martie 2022. 

La nivelul fiecărei şcoli care şi-a exprimat acordul de participare se va constitui 

comisia de organizare şi desfăşurare a concursului prin decizie. Aceasta va avea 

următoarele atribuţii: 

- conectarea elevilor pe link-ul dat de organizator; 

- asigurarea conexiunii la internet; 

- desfăşurarea probei de concurs în timpul prevăzut; 

- actualizarea listelor cu elevii promovaţi în etapa următoare de către organizator. 

Fiecare cadru didactic din școlile partenere poate participa la etapa a II-a a 

concursului cu maxim 4 elevi, care au obţinut cel puţin 85 de puncte din 100 de puncte 

posibile. Vor fi trimise electronic diplome și adeverinţe pentru această etapă. 

Etapa a II-a – etapa regională – se va desfăşura în data de 19 mai 2022, online.   

       Fiecare elev se va conecta la ora 9:50 pe link-ul trimis de fiecare cadru didactic 

îndrumător, iar proba se va desfășura  de la 10:00 la 11:30. Durata desfășurării probei 

este de 90 minute. Subiectele vor fi realizate în Formulare Google. Formularul va putea fi 

completat o singură dată și va fi închis după finalizarea timpului acordat. Testele vor fi 

evaluate automat și punctajele vor fi generate în timp real. Pe baza raportului  generat de 

platformă, organizatorii vor premia elevii. 

   Rezultatele finale vor fi afişate pe site-ul şcolii organizatoare 

http://www.scoalanr8vaslui.webnode.ro 

La toate secțiunile concursului, copiii vor fi premiaţi conform celor prezentate în 

art. 18. Rezultatele finale vor fi afişate pe site-ul şcolii organizatoare 

http://www.scoalanr8vaslui.webnode.ro 
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CONCURS NAȚIONAL DE CULTURĂ GENERALĂ 

,,PLANETA PĂMÂNT -  CASA TUTUROR” 

Ediția a IX-a, martie - mai 2022 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE  

Unitatea de învățământ:…………………………………….Localitatea/județul:……………… 

Cadrul didactic îndrumător:………………………………………………………………………. 

Nr. Telefon……………………………adresă e-mail:……………………………………………….. 

Adresa: str.________________________________ nr.______, bl.______, sc._____, et. _____, 

ap.______, loc.___________________________. 

  

Nr. crt NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA 

1.        

2.        

3.        

4.        

  

    Data:                                                                                                                 Semnătura, 

  

  

  



 

 

  

CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ/CREAȚIE LITERARĂ 

,,PLANETA PĂMÂNT -  CASA TUTUROR” 

Ediția a IX-a, martie - mai 2022 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE  

Unitatea de învățământ:…………………………………….Localitatea/județul:……………… 

Cadrul didactic îndrumător:………………………………………………………………………. 

Nr. Telefon……………………………adresă e-mail:……………………………………………….. 

Adresa: str.________________________________ nr.______, bl.______, sc._____, et. _____, 

ap.______, loc.___________________________. 

  

Nr. crt NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLASA  CREAȚIE PLASTICĂ / CREAȚIE 

LITERARĂ  

    1.       

2.    
      

3.    
      

4.   
      

  

    Data:                                                                                                                 Semnătura, 



 


