
 

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE 

A CONCURSULUI DE CULTURĂ GENERALĂ 

„AMICII ISTEȚI” 

▪ Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

▪ Locul desfășurării: în școlile partenere înscrise la concurs/ unități școlare- centre de 

concurs județean 

▪ Perioada: martie-iunie 2022 

▪ Data: 13 MAI  2022 (etapa I –în școală), 4 IUNIE 2022 (etapa județeană)  

▪ Ora: 9:00-10:00 

▪ Denumirea proiectului:  AMICII ISTEȚI- ediția a VII-a 

▪ Categorii de vârstă a participanţilor: 6-8 ANI 

▪ Categorii de vârstă a participanților: elevi  din clasa  pregătitoare și clasa I 

▪  Concursul de cultură generală se desfăşoară numai cu participarea  directă  a elevilor 

pentru fiecare nivel de studiu (clasele pregătitoare și I).  

▪ Participarea elevilor 

✓ Etapa pe şcoală – participă elevi pentru fiecare nivel de studiu 

✓ Etapa județeană– participă elevii care au obținut 100 de puncte la etapa 

pe școală 

 

▪ Timpul de desfăşurare a probei scrise este de 60 de minute; 

▪ Etapa pe scoală. Comisia de organizare şi evaluare va fi formată din: 

✓ Preşedinte – profesorul coordonator de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ 

✓ Membri:  

❖ profesori care elaborează subiectele și baremele 

❖ profesori asistenţi (în funcţie de numărul de elevi participanţi) 

❖ profesori evaluator stabiliţi la nivelul şcolii, în funcţie de numărul de elevi 

participanţi 

▪ Etapa judeţeană. Comisia de organizare şi evaluareva fi formată din: 

✓ Preşedinte: inspector şcolar de specialitate sau profesori metodiști desemnaţi 

✓ Membri:  

❖ Comisia de organizare – profesori metodişti sau membri în Consiliul 

consultativ al profesorilor pentru învăţământul primar, directorii unităţilor de 

învăţământ în care se desfăşoară competiţia 

❖ Comisia de evaluare – câte 2 profesori evaluatori/an de studio pentru max. 30 

de lucrări, cu condiţia să nu aibă elevi participanţi la nivelul de studiu la care 

corectează 

 

▪ Perioada de desfăşurare: 

Etapa locală–  13 mai 2022, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ implicate; 



Etapa judeţeană – 4 iunie 2022, în unităţile de învăţământ desemnate la nivelul judeţului. 

 

▪ Realizarea şi evaluarea subiectelor. 

Subiectele și baremele vor fi întocmite de comisia de concurs din școală (pentru etapa pe 

școală)/ comisia judeţeană de organizare şi evaluare a concursului, în conformitate cu programa 

școlară pentru fiecare nivel de clasă. 

La etapa pe şcoală, lucrările scrise ale candidaţilor vor fi evaluate la nivelul şcolii.    

La etapa judeţeană, lucrările scrise ale candidaţilor vor fi evaluate de comisia de 

organizare şi evaluare de la nivelul judeţului. 

 

Nu se admite înlocuirea elevilor care nu pot participa din diferite motive. 

Nu se accept fotografierea lucrărilor de concurs. 

Elevii nu au voie cu telefoanele deschise în timpul concursului. 

 

▪ Contestaţiile 

Rezolvarea contestaţiilor se va face de către comisia numită prin decizie, prin reevaluarea 

lucrărilor primite, conform baremelor afişate. 

Se contestă doar lucrarea proprie. 

Nu se accept vizualizarea lucrărilor de către alte personae decât evaluatorii. 

Rezultatele fiecărei etape se trimit către comisia de organizare după rezolvarea contestațiilor, în 

aceeași zi, până la ora 18:00. 

 

▪ Premierea 

La toate etapele, ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor. 

     Stabilirea clasamentului: conform punctajelor obținute în urma evaluării lucrărilor;  

calificarea la etapa județeană se  va realiza obținând punctajul maxim (100 puncte). 

Acordarea premiilor se va face respectând criteriile stabilite de echipa de proiect. 

Premii și punctaje: 100 p.-premiul I 

                            97-99 p.- premiul II 

                                  93-96 p. – premiul III 

                                 90-92 p.- mențiune 

▪ Responsabilităţile cadrului didactic: 

❖ Fiecare cadru didactic îndrumător al elevilor participanţi la concurs are 

responsabilitatea de a sprijini buna organizare a concursului prin 

participarea ca asistent/evaluator. Profesorii care, din motive obiective, nu 

pot participa, vor găsi un cadru didactic înlocuitor. 

❖ Fiecare cadru didactic îndrumător are obligaţia de a informa corect 

copilul cu privire la calificarea în etapa județeană. NU se admit înlocuiri 

ulterioare ale elevilor calificaţi şi modificări de liste. 

❖ Cadrul didactic îndrumător își asumă responsabilitatea față de părinți, 

elevi, în cazul nerespectării termenelor de înscriere a elevilor, în cazul 

comunicării inexacte a datelor privind locul de desfășurare, ora sau 

alte aspect privind desfășurarea concursului. 

  

 

 


