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ORGANIZATOR:ȘcoalaGimnazială“MihaiDavid” Negrești, strada Gării,Nr.6. 
 
COORDONATORI: 

- Prof. Năstase Petronela- ISJ Vaslui; 
- Prof. înv. primar Andor Elena- Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești; 
- Prof. înv. primar Andor Iulian- Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești; 
- Prof. înv. primar Calciu Monica- Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești; 
- Prof. înv. primar Miler Oana- Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești; 
- Prof. înv. primar Manolachi Mariana- Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești; 
- Prof. înv. primar Bîrzu Cornelia- Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești; 
- Prof. înv. primar Iordache Laura- Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești; 
- Prof. Casian Laura - Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești; 
- Prof. Ciovnicu Alina – Lenuța - Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești; 
- Prof. Mereu Oana Elena- Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești; 
- Prof. Pîrău Irina – Elena - Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești; 
- Prof. Terinte Elena- Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești; 
- Prof. Diaconu Lăcrămioara - Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești. 

MEMBRI: 
          -Prof.înv. primarHreniuc Daniela - ȘcoalaGimnazială „ManolacheCostacheEpureanu” Bârlad; 

 - P.I.P.Verman Cristina- Școala Gimnazială ”V. Alecsandri”, nr. 9- Vaslui; 
 - P.I.P. Busuioc Lenuța- Școala Gimnazială ”Anastasie Panu”, nr. 3- Huși; 
 - Prof. înv. primar Nastasa Daniela- Elena – Școala Gimnazială nr.1 sat Parpanița –Negrești; 
 - Înv. Apostu Liliana –Lenuța – Școala Gimnazială ”Nicolae Ciubotaru” Vulturești- Vaslui; 
 - Prof. înv. primar Cârlescu Petronela- Școala Gimnazială ”Gheorghe Cioată” Todirești-Vaslui; 
 - P.I.P. Axente Mihaela- Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”- Focșani, jud. Vrancea; 
 - P.I.P. Sava Dorina- Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu ”- Galați; 
 - P.I.P.- Pataki Monica- Școala Gimnazială ”Craidorolț” – Satu-Mare; 
 - Prof. Bribete Cornelia –Colegiul Național ”Mircea Eliade”-Reșița, jud. Caraș-Severin; 
 - Prof. Lungu Gabriela – Colegiul Național ”Roman-Vodă” Roman, jud. Neamț; 
 - Popa Corina –Liceul ”George Țărnea”-Vâlcea; 
 - Mazilu Mirela- Școala Gimnazială nr. 4 Suceava; 
 - Dana Balan –secretar Școala Gimnazială ”M. David”-Negrești; 



 
- Fandache Fănica- contabil Școala Gimnazială ”M. David”- Negrești. 

PARTENERI: 
 

� Inspectoratul ȘcolarJudețeanVaslui; 
� Școala Gimnazială Stroe Belloescu, Bârlad; 
�  Școala Gimnazială ”V. Alecsandri”, nr. 9- Vaslui 
� Școala Gimnazială ”Anastasie Panu”, nr. 3- Huși 
�  Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”- Focșani, jud. Vrancea 
� Școala Gimnazială ”M. Sadoveanu ”-  Galați 
� Școala Gimnazială ”Craidorolț ”-  Satu Mare 
� Colegiul Național ”Mircea Eliade”-Reșița, jud. Caraș-Severin; 
� Colegiul Național ”Roman-Vodă”-Roman, jud. Neamț; 
� Școala Gimnazială nr.4 Suceava; 
� Liceul ”George Țărnea”-Vâlcea. 

 
ARGUMENT 

 
 Mai ales în perioada actuală, în care avalanșa de informații copleșește memoria, este bine să se 

pună accent pe dezvoltarea gândirii logice, cât mai devreme în evoluția omului și, pe cât posibil, asupra 

fiecăruia dintre noi.  

 Copilul zilelor noastre are posibilitatea de a se informa din mediul său de viață, școala, mai mult ca 

niciodată, având rolul de a stimula  acest proces al minții, gândirea logică, acea pârghie care să-l ajute 

să selecteze ce este bine, corect, valid la un moment dat. 

 Considerăm că această latură a gândirii se poate forma și dezvolta chiar de la ciclul primar, 

folosind  ca modalitate  solicitarea copilului de a rezolva itemi problematici, în care toate operațiile 

gândirii să fie implicate. La gândirea logică se face apel atât în rezolvarea unor subiecte de matematică, 

dar și în exprimarea unor păreri, într-o argumentare, în comunicarea corectă a unui mesaj. Din acest 

motiv concursul nostru adună laolaltă subiecte de limba română, de matematică, de  lingvistică. Elevul 

trebuie să dea dovadă de atenție, răbdare, concentrare, rigoare și perseverență. 

 Concursul propus este o provocare pentru copiii care doresc să judece logic, să se dezvolte activ, să 

simtă plăcerea rezultatului obținut prin forțele proprii. În plus, dorim ca acest concurs să pregătească pe 

viitorii participanți la Concursul de lingvistică organizat  la nivelul claselor gimnaziale. 

 

Scopul proiectului 

Concursul are ca scop cultivarea aptitudinii elevilor de a analiza, interpreta și 



 
rezolvaproblemede lingvistică, limba română, matematică, dobândirea deprinderilor de exprimare 

corectă și variată indiferent de limbajul folosit. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

• Stimularea învățării deschise și flexibile, susținută de gândirea logică; 

• Dezvoltarea potențialului de comunicare corectă, variată, prin promovarea diversităţii 

lingvistice şi culturale; 

• Cultivareaatitudinii pozitivefațădesineșifațădeceilalți; 

• Dezvoltarea spiritului de echipă, încurajarea cooperării; 

• Folosirea unor metode alternative de exprimare a mesajelor orale/ scrise prin intermediul 

unor limbaje de comunicare diferită 

 

Regulamentprivind organizareașidesfășurareaConcursuluiinterjudețean de 

limba română, lingvistică și matematică„Pe tărâmul logicii” 

CAP.I Cadrulgeneral 

 

Art.1Prezentulregulamentdefineștecadrulspecificde organizare șidesfășurarea Concursului 

interjudețeande limba română, lingvistică și matematică„Pe tărâmul logicii”,competiție 

destinatăelevilor din claseleaIII-așiaIV-adinunitățiledeînvățământ preuniversitar, 

destatsauparticulare. 

 Art.2Obiectivulcentralvizeazădobândirea deprinderilor de exprimare corectă, variată și 

cultivarea aptitudinii elevilor de a analiza, interpreta și rezolva problemele delingvistică, limba română, 

matematică. Se are în vedere și dezvoltarea capacității de lucru în echipă, cooperarea. 

Art. 3 Concursul antrenează elevii într-o competiție bazată pe logică, analogie și conexiuni 

culturale. 

Art.4Concursulsedesfășoarăîntreietape (locală, județeană, 

interjudețeană),peniveluricorespunzătoareclaselora III-ași a IV-

a,potrivitcompetențelordobânditedeelevipânălamomentuldesfășurăriifiecărei etape.Concurenții vor 

participa în echipe de câte doi elevi de la fiecare clasă sau de la clase paralele, fiecare școală 

putândparticipa cu câte cel mult șase echipaje pentru fiecare nivel. 

 



 
Cap. II Organizareaconcursului 

 

Art.5Concursul esteorganizat deȘcoalaGimnazială„Mihai David” Negrești, în 

parteneriatcuInspectoratulȘcolarJudețean Vaslui,șicuoserie de unitățișcolaredinjudețele Vaslui, 

Vrancea, Galați, Satu Mare, Caraș-Severin, Neamț, Vâlcea, Suceava. 

Art.6Concursulconstăîntr-o probăscrisă,pe echipe de câte doi participanți din aceeași clasă sau 

clase paralele. Coechipierii se pot ajuta, consulta, corecta, într-un mod discret.  

Art. 7Competiția pune în valoare abilitățile lingvistice în relație cu modelul matematic al 

comunicării și se bazează pe nivelul de cultură generală a participanților și o bază teoretică minimală 

(concepte fundamentale din limba românăși matematică, însușite prin parcurgerea programelor 

școlare de la clasele a III-a sau a IV-a). 

Rolul concursului este de a dezvolta competența-cheie fundamentală, aceea de a învăța să înveți, 

prin:  

•creșterea interesului pentru componenta lingvistică a comunicării;  

•promovarea diversității lingvistice și culturale;  

•stimularea abilităților elevilor pentru gândirea logică și analogică și aplicarea creativă a 

cunoștințelor generale în decodarea mesajului;  

Art.8Comisiiledeorganizareșievaluarealeconcursuluisuntconstituiteșifuncționează conform 

prevederilor  Metodologiei – cadru de organizare șidesfășurare a competițiilorșcolare(OMECTS 

nr.3035/2012). 

Art.9Responsabilitateaelaborăriisubiectelorșiabaremelor decorectarerevinegrupului 

delucrualșcoliiorganizatoare,desemnatînacestsens. 

Art. 10Calendaruldesfășurăriietapelorconcursului se elaboreazăanual 

decătreșcoalaorganizatoare. 

 

Cap.III Înscriereaîn concurs 

 

Art.10PotfiînscrișiînconcurselevidinclasaaIII-așiaIV-adelaoriceinstituție 

deînvățământpreuniversitar destatsauparticular; 

Art. 11Nuseperceptaxe pentru înscriereaîn acestconcurs; 

Art.12Suntconsiderați înscrișiînconcurs toți copiii (care dorescsăparticipe) delao 



 
anumitășcoalănumai dupăceșcoalarespectivăcompleteazăAcordul de parteneriatanexat șiîl trimit 

scanat la adresa corneliabirzu@yahoo.ropânăcel târziuînziua de2noiembrie 2016. 

 

Cap. IV Probadeconcurs 

 

Art. 13Structurasubiectelor, indiferent declasacăreiase adresează,constăînitemi cu 

răspunsdeschiscarevizeazăconținuturi specificedisciplinei matematică,înproporțiede40%specifice 

disciplineilimba română,înproporțiede40% și specifice lingvisticii, în proporție de 20% . 

Art. 14Timpul delucru este de90deminute. 

Art. 15Subiectelerespectăprogramașcolarăînvigoare, pentru disciplinele matematică și limba 

română, iar problemele de lingvistică  fac apel la folosirea operațiilor gândirii. 

 

Cap.V Evaluarea 

 

Art. 16Evaluarea lucrărilor este realizată decadre didactice – 

învățători/institutori/profesoripentruînvățământul primar,care nu aurudeînconcurssauelevi 

participanțila nivelul lacare evaluează.Evaluarearespectă baremul decorectare elaboratdegrupul 

delucru alșcoliiorganizatoare. 

Art. 17 Punctajulmaxim acordateste de100depuncte.Se acordă10puncte dinoficiu. 

Art. 18 Punctajulobținutpoatefi contestat de cãtre părinții/tutorii legali ai unuia dintre copiii care 

au fãcut parte din echipaj, în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor concursului. 

Contestațiile se depun la secretariatul școlii unde s-a derulat concursul. 

Art. 19Comisiadecontestațiiestealcătuită dincadredidacticecare nuau evaluatinițial. Rezultatele 

finalesecomunicălacelmult 24de oredelaîncheiereaintervaluluiorarstabilit pentru depunerea 

contestațiilor. 

 

Cap. VI Premierea 

Art. 20 Ierarhia concurenților, în vederea premierii, se stabileșteîn ordineadescrescătoarea 

punctajelorobținute. 

Se acordă diplomăelevilorparticipanți lafaza județeană și interjudețeană,astfel: 



 
-pentrupunctajecuprinseîntre 80depuncteși84,99puncte – mențiune; 

-pentrupunctajecuprinseîntre 85depuncteși89,99puncte– premiul al III-lea; 

-pentrupunctajecuprinseîntre 90depuncteși94,99puncte–premiul al II-lea; 

- pentrupunctajecuprinseîntre 95depuncteși100depuncte–premiul I. 

Cadreledidacticeparticipantevorprimiadeverințeînfuncțiedemodalitateadeimplicare în 

organizareașidesfășurareaconcursului (îndrumător lot/asistent/evaluator/organizator). 

 

DESCRIEREAETAPELOR DEDESFĂŞURAREACONCURSULUI 

 

Concursularetreietape,seadreseazăelevilordinclaseleaIII-așiaIV-

așipresupuneparticipareadirectă,în echipe de câte  doi concurenți de la fiecare nivel de clase (a III-a sau a 

IV-a). 

Etapededesfășurare: 

FazaI –locală–sevadesfășuraîn20 ianuarie2017. 

Vorfipromovațiînetapaurmãtoareeleviicareauobținutcelpuțin80depunctedin100 depuncteposibile. 

Listelecueleviicareaupromovatînetapaulterioarãvorfitrimisepânãladatade23ianuarie2017, la 

școala coordonatoare de zonă (enumerată mai jos). 

Fazaa II-a–județeanã–seva desfãșuraîn 25 februarie2017. 

Vorfipromovațiînetapaurmãtoareeleviicareauobținutcelpuțin80depunctedin100 depuncteposibile. 

Rezultatelevorfitransmise școlii inițiatoare pânãladatade  28 februarie 2017șivorfi 

afișatepesite-ul școlii organizatoare. 

Loculdesfãșurãrii: 

JUDEȚUL VASLUI 

ZonaNegrești:ȘcoalaGimnazialã“Mihai David” Negrești; 

Zona Vaslui:  Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Vaslui; 

Zona Bârlad: Șc. Gimnazială „ManolacheCostacheEpureanu” Bârlad; 
 
Zona Huși: Școala Gimnazială ”Anastasie Panu” Huși; 

JUDEȚUL GALAȚI 

 Galați: Școala Gimnazială ”M. Sadoveanu”-Galați 

JUDEȚUL VRANCEA 

 Vrancea: Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”-Focșani, jud. Vrancea. 



 
JUDEȚUL SATU-MARE 

Satu-Mare: Școala Gimnazială ”Craidorolț”- Satu Mare 

JUDEȚUL NEAMȚ 

Roman: Colegiul Național ”Roman-Vodă”-Roman, jud. Neamț 

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN 

Reșița: Colegiul Național ”Mircea Eliade”-Reșița, jud, Caraș-Severin 

JUDEȚUL VÂLCEA 

Vâlcea: Liceul ”George Țărnea”- Vâlcea 

JUDEȚUL SUCEAVA 

Suceava: Școala Gimnazială nr.4- Suceava 

 

Fazaa III-a–interjudețeanã–seva desfãșuraîn 25 martie2017. Rezultatelefinalevorfitransmise 

școlii inițiatoare pânãladatade  28 martie 2017șivorfi afișatepesite-ul școlii organizatoare. 

Loculdesfãșurãrii: 

JUDEȚUL VASLUI 

ZonaNegrești:ȘcoalaGimnazialã“Mihai David” Negrești; 

Zona Vaslui:  Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Vaslui; 

Zona Bârlad: Șc. Gimnazială „ManolacheCostacheEpureanu” Bârlad; 
 
Zona Huși: Școala Gimnazială ”Anastasie Panu” Huși; 

JUDEȚUL GALAȚI 

 Galați: Școala Gimnazială ”M. Sadoveanu”-Galați 

JUDEȚUL VRANCEA 

 Vrancea: Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”-Focșani, jud. Vrancea. 

JUDEȚUL SATU-MARE 

Satu-Mare: Școala Gimnazială ”Craidorolț”- Satu Mare 

JUDEȚUL NEAMȚ 

Roman: Colegiul Național ”Roman-Vodă”-Roman, jud. Neamț 

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN 

Reșița: Colegiul Național ”Mircea Eliade”-Reșița, jud, Caraș-Severin 

JUDEȚUL VÂLCEA 

Vâlcea: Liceul ”George Țărnea”- Vâlcea 



 
JUDEȚUL SUCEAVA 

Suceava: Școala Gimnazială nr.4- Suceava 

 

Pentru fiecare dintre cele trei etape, lanivelulșcolii organizatoaresevaconstituicomisia de 

organizare și desfãșurareaconcursului.Aceastava avea urmãtoareleatribuții:  

- distribuireaelevilorînsãli,peclase,înordinealfabeticã,pebazalistelorcuelevii promovați în 

aceastãetapã, primitedelaorganizator; 

-  preluareasubiectelor și a baremelor decorectare dela organizator; 

- multiplicarea și distribuirea subiectelor, în funcție de numãrul de copii înscriși în concurs; 

- asigurareasupravegherii elevilor, pe parcursul desfãșurãrii probeideconcurs; 

- desfãșurarea probei deconcurs; 

- corectarealucrãrilor elevilor; 

- afișarearezultatelor; 

- rezolvareacontestațiilor; 

- transmiterearezultatelorfinalecãtreorganizator; 

- arhivarealucrãrilor; 

- înmânarea diplomelor elevilor câștigãtori. 

Contact: e-mail: corneliabirzu@yahoo.ro 

 mondena_2005@yahoo.com 

andor_elena@yahoo.com 

milergabi@yahoo.com 

 

 

Prof.înv. primar Bîrzu Cornelia -tel. 0752061619 

Prof. înv. primar Calciu Monica - tel. 0741189458 

Prof. înv. primar Andor Elena - tel. 0744757599 

Prof. înv. primar Miler Oana Mădălina–tel. 0742667982 

 

 

 


