
 

 

 

 



Se aprobă. 

Inspector Școlar General, 

Prof. Gabriela Plăcintă 

 

 

REGULAMENT  PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA  

                                  CONCURSULUI NAȚIONAL  DE CULTURĂ GENERALĂ 

,,PLANETA PĂMÂNT -  CASA TUTUROR” 

Ediția a V-a, 2017- 2018 

    ORGANIZATOR: Școala Gimnazială ”Alexandra Nechita” mun. Vaslui, str. Păcii, nr. 1 

    COMISIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI 

COORDONATORI: 

 Prof. Baban  Vladimir – director Şcoala Gimnazială ,,Alexandra Nechita”  Vaslui 
 Prof. Moraru  Alina-Emanuela - director adj. Şcoala Gimn. ,,Alexandra Nechita”  Vaslui 
 Prof. Năstase Petronela – Inspector învăţământ primar 
 Prof. înv. primar Gherasim  Veronica - Şcoala Gimnazială ,,Alexandra  Nechita”Vaslui 
 Prof. înv. primar Văleanu Ionica - Şcoala Gimnazială ,,Alexandra  Nechita” Vaslui 
 Prof. înv. primar Obreja Silvia - Şcoala Gimnazială ,,Alexandra  Nechita” Vaslui 
 Prof. Ţarălungă Simona -Şcoala Gimnazială ,,Alexandra Nechita” Vaslui 
 Prof. înv. primar Barbu Lenuța- Școala Gimnazială ,,Alexandra Nechita” Vaslui 
 Prof. înv. primar Ciupitu Florentina- Școala Gimnazială ,,Alexandra Nechita” Vaslui 

 

ECHIPA DE PROIECT:              

 

 Prof. înv. primar Şelaru  Ilona 
 Prof. înv. primar Tolontan  Liliana  
 Prof. înv. primar Rusu Lia-Vera 
 Prof. înv. primar Chitic Florentina 
 Prof. înv. primar Ştirbu Aurica 
 Prof. înv. primar Ionescu Melania 
 Prof. înv. primar Cârstea Veronica 
 Prof. înv. primar Vrabie Veronica 
 Prof. înv. primar Pricob  Simona 
 Prof. înv. primar Veleșcu Irina 

 Prof. înv. primar Zavate Elena 

 Prof. înv. primar Ionașcu Cristina 

 Prof. înv. primar Popa Mihaela 

 Prof. înv. primar Văduva Mona-Lisa Gabriela 

 Prof. înv. primar Guzgan Gabriela 

 Prof. înv. primar Miler Mădălina 

 Prof. înv. primar Dodi Florina 

 Prof. Lupu Elena Zâna  

 Prof. Cernoschi Adina Gabriela 
 Prof. Galan Camelia 
 Prof. Iamandi Anca 

 Prof. înv. preprimar Turbatu Balan Denisa   
 Prof. înv. preprimar Cîmpanu Lidia 
 Prof. înv. preprimar Arteni Irina 
 Prof. înv. preprimar Grigoraş Ana 
 Prof. înv. preprimar Enache Mirabela 
 Prof. înv. preprimar Buzum Georgiana 

 Secretar,  Hanganu Simona Gabriela 
 Contabil,  Alexa Nina Petronela 
 Administrator, Bordeianu Anca 

 
            PARTENERI : 

1. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

2. CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI 

3. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  VASLUI 

4. ASOCIAȚIA  ,,SPIRITE VII” VASLUI 



5. CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE 

6. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,EPISCOP IACOV ANTONOVICI” BÂRLAD   

7. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI DAVID” NEGREȘTI –VASLUI 

8. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ANASTASIE  PANU ”  HUȘI- VASLUI 

9. LICEUL TEORETIC,, MIRCEA ELIADE” GALAȚI 

10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 ,, NICOLAE ORGHIDAN” BRAȘOV 

11. COLEGIUL NAȚIONAL  PEDAGOGIC ,,ȘTEFAN CEL MARE” BACĂU 

12. LICEUL PEDAGOGIC ,,SPIRU HARET” BUZĂU 

13. COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIHAI EMINESCU” IAȘI 

14. ȘCOLI DIN ȚARĂ  
 

DOMENIUL: ecologie şi protecţia mediului 

TEMA: concurs de creație plastică, creație literară, scrapbooking şi cultură generală. 

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 pe teme ecologice 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 național pe teme ecologice „PLANETA PĂMÂNT - CASA TUTUROR” 

promovează competitivitatea și valoarea, alta decât cea apreciată la orele de curs. 

 

Art. 4. Concursul se desfăşoară în trei etape (locală, județeană și națională), 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 (din 36 județe). 

       Art. 6. Concursul are următoarele secţiuni: 

SECTIUNEA I - Concurs cultură generală - participare directă în trei etape: locală (30 ianuarie 

2018), județeană (24 februarie 2018) și națională (21 aprilie 2018) adresat doar elevilor din ciclul 

primar. Copiii vor primi fișe de concurs cu subiecte pentru fiecare fază: locală, județeană și națională. 

Concursul constă într-o probă scrisă individuală pentru susținerea căreia concurenții vor apela la 

conținuturile specific disciplinelor: comunicare în limba română, matematică și explorarea 

mediului,  științele naturii, geografie. Cadrele didactice pot participa cu câte cinci concurenți. 

 

SECȚIUNEA a II-a - Concurs scrapbooking, participare directă, cu o singură etapă (21 aprilie 

2018) adresat doar elevilor din ciclul primar. Pe suport A4, cu materiale proprii, preferabil 

reciclabile, în echipaj de doi copii + doi părinți din aceeași clasă, elevii vor confecționa împreună cu 



părinții una din următoarele teme: felicitări, colaje, tablouri, ornamente cu materiale din natură sau 

reciclabile pe o temă dată. 

 

SECȚIUNEA a III-a – ,,Idei verzi pentru planeta albastră”- creație literară cu participare indirectă, 

pentru clasele II-XII, cu o singură etapă. Cadrele didactice pot participa cu câte doi concurenți. 

  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@yahoo.ro  trimise 

până pe data de  31 martie 2018. 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. 

       După titlu, 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. 

 

SECȚIUNEA a IV-a - ,,Mai mult verde, mai mult albastru”, secţiunea artistico-plastică cu participare 

indirectă, cu o singură etapă ce cuprinde: pictură, colaj, desen, benzi desenate, afiș, tehnică mixtă - 

adresată preșcolarilor şi clasele CP-XII. Cadrele didactice pot participa cu câte doi concurenți. Data 

limită de trimitere a lucrărilor va fi 31 martie 2018. 

- Lucrările vor fi realizate în format A4 care să surprindă aspecte pe tema concursului; 

- Nu vor fi acceptate în concurs lucrări realizate după contur, inspirate de pe internet; 

- Pe spatele fiecărei lucrări se va lipi o etichetă care să cuprindă următoarele date: numele și 

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

îndrumător. 

Lucrările elevilor de la participarea indirectă vor fi trimise prin poștă la adresa școlii (Școala 

Gimnazială „Alexandra Nechita”, strada Păcii, nr. 1, Vaslui, cod 730232), cu mențiunea „PENTRU 

CONCURS” 

    

SECŢIUNEA a V-a -   ediția a III-a a Simpozionului Național ,,Terra–trecut, prezent şi viitor” 
adresat tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 

1. Referate, comunicări ştiinţifice;              

2. Proiecte educative extracurriculare; 

3. Exemple de bună practică. 

Lucrările simpozionului vor fi trimise pe aceeaşi adresă terracasatuturor@yahoo.com  

cu titlul ,,Pentru simpozion” până în data de 01 mai 2018. 

 

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

conform prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare 

(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 preşcolari şi elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal din 

unitățile de învățământ preuniversitar, de stat sau particulare, din toată ţara.  

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@yahoo.ro până cel târziu în 09 decembrie 2017, menţionând persoana de 

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

mailto:terracasatuturor@yahoo.com
mailto:planetapamantcasatuturor@yahoo.ro


Cap. IV.  Proba de concurs 

Art. 13. Subiectele vor cuprinde  itemi de diferite tipuri, pornind de la tematica concursului - 

cultură generală pe teme ecologice.  

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

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 locală, județeană şi națională, 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. 

 

Art. 19. Numărul de premii și mențiuni nu poate depăși 25% din numărul de concurenți pentru fiecare 

secțiune. 

Art. 20. Cadrele didactice participante vor primi adeverinţe în funcţie de modalitatea de implicare în 

organizarea şi desfăşurarea concursului (coordonator/însoţitor elevi, supraveghetor/evaluator/ 

organizator). 

 

DESCRIEREA ETAPELOR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE CULTURĂ 

GENERALĂ 
 

Art. 21. Concursul de cultură generală are 3 etape de desfăşurare: 

Etapa I – etapa locală – se va desfăşura în data de 30 ianuarie 2018. 

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

organizare şi desfăşurare a concursului. Aceasta va avea următoarele atribuţii: 

- preluarea subiectelor şi a baremelor de corectare de la organizator; 

- multiplicarea şi distribuirea subiectelor, în funcţie de numărul de copii înscrişi în concurs; 

- desfăşurarea probei de concurs; 

- corectarea lucrărilor elevilor; 

- comunicarea rezultatelor; 

- arhivarea lucrărilor; 

- trimiterea listelor cu elevii promovaţi în etapa următoare către organizator. 

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

care au obţinut cel puţin 85 de puncte din 100 de puncte posibile. Vor fi trimise electronic diplome și 

adeverinţe pentru această etapă. 

Fişa de înscriere cu elevii care au promovat în etapa următoare va fi trimisă în termen de 7 zile, 

până pe 6 februarie,  către școala organizatoare, pe adresa planetapamantcasatuturor@yahoo.ro     

mailto:planetapamantcasatuturor@yahoo.ro


Etapa a II-a – etapa judeţeană– se va desfăşura în data de 24 februarie 2018.   

Locul desfășurării: 

Zona Vaslui - Școala Gimnazială ,,Alexandra Nechita” Vaslui 

Zona Bârlad ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,EPISCOP IACOV ANTONOVICI” BÂRLAD   

Zona Huși ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ANASTASIE  PANU ”  HUȘI- VASLUI 

Zona Negrești ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI DAVID” NEGREȘTI –VASLUI 

       În celelalte județe, faza județeană se va desfășura într-una dintre școlile participante care va fi 

centru de concurs, conform acordului de parteneriat semnat cu școala organizatoare. Școala parteneră va 

desemna comisia de organizare și desfășurare a concursului. Aceasta va avea următoarele atribuții:  

 distribuirea elevilor în săli, pe clase, în ordinea alfabetică, pe baza listelor cu elevii promovați în 

această etapă, primite de la organizatori; 

 asigurarea supravegherii elevilor pe parcursul desfășurării probei de concurs; 

 preluarea subiectelor și a baremelor de corectare de la organizator; 

 multiplicarea și distribuirea subiectelor; 

 desfășurarea probei de concurs; 

 corectarea lucrărilor elevilor, afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor; 

 arhivarea lucrărilor și transmiterea rezultatelor finale. 

Vor fi promovați în etapa următoare elevii care au obţinut cel puţin 85 de puncte din 100 de 

puncte posibile. Diplomele vor fi eliberate de către  școala organizatoare. Rezultatele finale vor fi 

transmise, în termen de 7 zile, până la data de 02 martie 2018 pe adresa 

planetapamantcasatuturor@yahoo.ro   

Etapa a III-a – etapa națională – se va desfăşura în data de 21 aprilie  2018.   

Această etapă se va desfășura în aceleași condiții ca și etapa anterioară. După corectarea 

lucrărilor, afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor, comisia de organizare din fiecare școală 

parteneră va trimite organizatorului rezultatele finale și lucrările elevilor. Rezultatele finale vor fi 

transmise până la data de  28 aprilie 2018 pe adresa planetapamantcasatuturor@yahoo.ro . 

În această etapă are loc și desfășurarea secțiunii Concurs scrapbooking, în echipaj de 2 copii + 

2 părinți din aceeași clasă. 

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 

Art. 22. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data desfășurării uneia/mai multor faze ale 

concursului, cu obligația de a anunța în timp util participanții. 

Contact:  adresa de e-mail: planetapamantcasatuturor@yahoo.ro  

prof. înv. primar: Gherasim Veronica 0746 820204  

prof. înv. primar: Văleanu Ionica  0753 071329 
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CONCURS NAȚIONAL DE CULTURĂ GENERALĂ 

,,PLANETA PĂMÂNT -  CASA TUTUROR” 

Ediția a V-a, februarie - aprilie 2018 

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 CULTURĂ 

GENERALĂ  

(fază directă) 

SCRAPBOOKING 

(fază directă) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 Data:           Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ/CREAȚIE PLASTICĂ 

,,PLANETA PĂMÂNT -  CASA TUTUROR” 

Ediția a V-a, februarie - aprilie 2018 

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 

LITERARĂ 

 (fază indirectă) 

CREAȚIE PLASTICĂ 

(fază indirectă) 

7.      

8.      

11.      

12.      

 

 Data:           Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Şcoala Gimnazială      Şcoala ..................................................... 

 „Alexandra Nechita”,  mun. Vaslui                           ...........…………………………………. 

Str. Păcii, nr.1, Vaslui, cod 730232,                                      .........………………………………….. 

telefon/fax: 0235.360349                                                       ………………………………….......... 

 E-mail: scoalanr8vaslui@yahoo.com                                   ………………………………….. .  

Nr. 1431 din  20.10.2017                                                      Nr............  din:............................. 

Protocol de colaborare 

încheiat la data de:............................... între partenerii : 

Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita”, cu sediul înVaslui, Str. Păcii. nr.1 telefon/fax : 

0235.360 349, e-mail scoalanr8vaslui@yahoo.com, instituţie reprezentată de Director, prof. Baban 

Vladimir şi Școala ..................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităţilor 

partenerilor în cadrul Proiectului național ,,Planeta Pământ - casa tuturor” – coordonat de prof. înv. 

primar Gherasim Veronica și prof. înv. primar Văleanu Ionica, finalizat prin: 

-  concurs de cultură generală (clasele pregătitoare-IV) pe teme ecologice; 

- creație literară cu tema ,,Idei verzi pentru planeta albastră” (clasele pregătitoare-XII); 

- creaţie plastică cu tema ,,Mai mult verde, mai mult albastru” (clasele pregătitoare-XII); 

- simpozion pe teme ecologice ” Terra – trecut, prezent și viitor” 

 

Articolul 1: A. Rolul si responsabilităţile Şcolii Gimnaziale „Alexandra Nechita” Vaslui: 

1. informarea școlilor despre organizarea concursului și a simpozionului; 

2. respectarea termenelor de desfășurare a concursului și a simpozionului; 

3. emiterea și distibuirea diplomelor și premiilor copiilor și cadrelor didactice; 

4. monitorizarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor proiectului. 

B. Rolul si responsabilităţile………………...............................................................: 

1. mediatizarea proiectului în unitatea de învățământ; 

2. participarea la activitățile propuse; 

3. respectarea regulamentului de desfășurare a proiectului. 

Articolul 2: Durata parteneriatului 

Prezentul protocol este valabil până la finalizarea proiectului (octombrie 2017 – iunie 2018). 

Articolul 3: Dispoziţii finale 

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi şi este semnat în 2 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Organizator: Şcoala Gimnazială                      Partener:.........................................................     

,,Alexandra Nechita”Vaslui                                        ................................................................... 

Director,                                                                               Director,      

Prof. Baban Vladimir                       Prof. ................................... 
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