
CONCURSUL LOCAL   DE GEOGRAFIE 
,,DESCOPERĂ  ROMÂNIA” 

EDIŢIA a II-a    2014-2015 
 
ORGANIZATORI : 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa 
Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa 
 
COORDONATORII PROIECTULUI :  
Prof. Anghelescu Mihaela- inspector învăţământ primar, ISJ Constanţa 
Prof. Seucea Lavinia- inspector învăţământ primar, ISJ Constanţa 
Prof. Dragomir Anca Iuliana- inspector  specialitatea geografie, ISJ Constanţa 
Prof. Badea Daniela- director Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa 
Prof. Vasiliev Anca-Raluca- Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul”  Constanţa 
Prof. Manole Andreea- profesor geografie Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul”  Constanţa 
 
ECHIPA DE PROIECT: 
Prof. înv.primar Rusu Elena - Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa 
Prof. înv.primar Asmarandei Lucica- Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa 
Prof. înv.primar Sârbu Laura- Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa 
Manea Cornelia- secretar, Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul”  Constanţa 
Ghiţă Corina- informatician, Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul”  Constanţa 
 
GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor a IV-a vârsta (10 - 11 ani) 
 
 

SECŢIUNEA 1  „CONCURS DE CULTURĂ GENERALĂ” – PROBĂ SCRISĂ 
 

- Etapa  pe şcoală- participă elevii claselor a IV-a din şcolile gimnaziale implicate în concurs 
- Etapa locală- participă maxim 3 elevi/clasă din fiecare şcoală gimnazială, care au obţinut minim 
nota 8,00. 
- Etapa judeţeană - participă toţi elevii care au obţinut minim nota 8,50. 
- Timpul de desfăşurare a probei scrise este de 1 oră (60 min).        

 
Perioada de desfăşurare :  
� Faza pe şcoală - 13.02.2015 la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ implicate, ora 1000 
� Faza  locală - 06.04.2015, ora 1000 pe cercuri metodice 
� Faza judeţeană - 06.06.2015, ora 1000 la Şcoala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa, 

Strada Cişmlei Nr. 13 (zona TIC-TAC- Cireşica)            
 
RESPONSABILI :  

• Faza pe şcoală:  
- Oranizator – învăţătorul/ profesorul coordonator stabilit la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ 



- Învăţătorii/ profesorii  asistenţi (în funcţie de numărul de elevi participanţi) 
- Învăţătorii/ profesorii evaluatori (în funcţie de numărul de elevi participanţi) 

• Faza  locală şi faza judeţeană: 
Comisia locală de organizare şi evaluare va fi formată din :  
- Preşedinte –  inspector şcolar de specialitate sau învăţător/ profesor metodist/ membru Consiliul 
Consultativ 
- Comisia de organizare – doi învăţători/profesori  din şcolile implicate 
- Comisia de evaluare- câte 2 profesori/învăţători evaluatori pentru maxim 20 de lucrări din şcolile 
implicate, cu condiţia să nu aibă elevi participanţi  
- Învăţătorii/ profesorii  asistenţi (în funcţie de numărul de elevi participanţi)- de la fiecare şcoală 
participantă 

 
REGULAMENT DE ORGANIZARE 

 
Pentru Secţiunea 1 este necesară prezenţa elevilor  

- faza pe şcoală- în unităţile şcolare participante 
- faza locală- pe cercuri metodice 
-faza judeţeană– la Şcoala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa 

 
 

ETAPE ÎN DESFĂŞURAREA CONCURSULUI: 
 

Secţiunea 1: Concursul de cultură generală-probă scrisă 
1. Înscrierea şcolilor participante, prin completarea şi expedierea formularului de înscriere, în 

varianta electronică (Anexa 1) la adresa de e-mail  asmarandei_lucica@yahoo.com 
2. Data limită de înscriere: 29.01.2015 
3. Data limită de depunere/ expediere a parteneriatului (Anexa3)  la secretariatul Şcolii 

Gimnaziale Nr. 29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa: 29.01.2015 
4. Desfăşurarea concursului  Judeţean de Geografie ,,Descoperă România”, faza pe şcoală, 

13.02.2015 
5. Evaluarea lucrărilor de către Comisia de evaluare de la nivelul fiecărei şcoli, conform 

regulamentului şi comunicarea rezultatelor 
6. Anunţarea rezultatelor pe forum-ul ISJ Constanţa 
7. Desfăşurarea concursului  Judeţean de Geografie ,,Descoperă România”, faza locală, 

06.04.2015 
8. Evaluarea lucrărilor de către Comisia de evaluare locală, conform regulamentului şi 

comunicarea rezultatelor  
9. Anunţarea rezultatelor pe forum-ul ISJ Constanţa 
10. Desfăşurarea concursului  Judeţean de Geografie ,,Descoperă România”, faza judeţeană, 

06.06.2015 
11. Evaluarea lucrărilor de către Comisia de evaluare judeţeană, conform regulamentului şi 

comunicarea rezultatelor  
12. Anunţarea rezultatelor pe forum-ul ISJ Constanţa 

 
REALIZAREA ŞI EVALUAREA SUBIECTELOR 

Pentru fiecare etapă subiectele vor fi întocmite de  comisia judeţeană de organizare şi  evaluare 
a concursului, conform Programei şcolare pentru clasa aIV-a- Geografie, aprobată prin ordin al 
ministrului, Nr. 3919/ 20.04.2005 (file:///C:/Users/Administrator/Downloads/5.geografie4_omec.pdf). 



La faza pe şcoală şi la faza locală subiectele se vor transmite pe mail organizatorului pe şcoală 
în dimineaţa concursului, la ora 900.  

Lucrările scrise ale candidaţilor vor fi evaluate de  comisia  de organizare şi desfăşurare a 
concursului din unitatea şcolară participantă. Rezultatele se vor transmite până la ora 1900, pe mail 
(ralucavasiliev@yahoo.com) 
     
 

CONTESTAŢIILE 
• La toate etapele concursului rezolvarea contestaţiilor se va face prin reevaluarea lucrărilor 

primite conform baremelor afişate. 

• Notele iniţiale se vor modifica doar dacă există o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte (plus sau 
minus), între nota iniţială şi nota finală. 

• Pentru notele iniţiale mai mari de 9,50 punctajul final va fi cel din reevaluare. 

• Pentru faza pe şcoală contestaţiile se depun la secretariatul şcolii organizatoare în data de 
16.01.2015, orele 930 - 1100. 

• Pentru faza locală contestaţiile se depun la secretariatul şcolii organizatoare în data de 
07.04.2015, orele 930 - 1100. 

• Pentru faza judeţeană contestaţiile se vor depune la secretariatul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 
,,Mihai Viteazul” Constanţa, în data de 08.06.2015, între orele 930 - 1100. 
 

PREMIEREA 
• Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor. 

• Modul de acordare a premiilor este reglementat de Art. 54 al Metodologiei cadru de organizare 
şi desfăşurare a competiţiilor. 

 
 
 

SECŢIUNEA 2 - COMPUNERE GEOGRAFICĂ – ELEMENTE DIN 
ORIZONTUL LOCAL- ,,ORAŞE DOBROGENE” - 01.04 - 08.04.2015 

 
Art.1  La concurs pot participa elevii din clasele a IV-a. 
Art. 2 Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări 
Art. 3 Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă 
dezbaterii, să aibă originalitate. 
Art. 4 Lucrarea va respecta următoarele criterii tehnice: 
- redactarea în format word, cu font Times New Roman 12, la un 1 sau 1/2 rânduri,  
- încadrarea într-o pagină format  A4                 
- titlul lucrării se va scrie cu Times New Roman 14, bold, la mijlocul rândului, urmat de numele si 
prenumele elevului, clasa, şcoala de provenienţă, localitatea, profesorul coordonator scrise în partea 
dreaptă cu fonturi Times New Roman 12 
  - la finalul lucrării se va menţiona obligatoriu bibliografia; 
 Lucrarea poate avea orice alt titlu care să respecte tema dată. 
Art. 5 Comisia judeţeană de evaluare va fi formată din trei profesori evaluatori din care cel puţin unul 
predă limba română. Fiecare cadru didactic evaluator va acorda un punctaj, iar media celor trei 
punctaje va fi nota finală a lucrării. 
 



Criterii de evaluare:  - respectarea tematicii indicate 
                                     - respectarea condiţiilor tehnice impuse 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 
                                                           
      La Secţiunea 2  din cadrul concursului, lucrările se expediază prin poşta electronică pe adresa 
rusuelena75@gmail.com şi prin poştă sau la secretariatul Şcolii  Gimnaziale Nr. 29 ,,Mihai Viteazul”, 
Constanţa, Str. Cişmelei, Nr. 13. 
 

 
ETAPE ÎN DESFĂŞURAREA CONCURSULUI: 

 
Secţiunea 2- Compunere geografică – elemente din orizontul local- ,,Dobrogea şi Marea Neagră”  
 

1. Înscrierea şcolilor participante, prin completarea şi expedierea formularului de înscriere, în 
varianta electronică (Anexa 1) la adresa de e-mail  rusuelena75@gmail.com  

2. Data limită de înscriere: 31.03.2015 
3. Data limită de depunere/ expediere a parteneriatului (Anexa3)  la secretariatul Şcolii 

Gimnaziale Nr. 29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa: 31.03.2015 
4. 01.04 - 08.04.2015- expedierea lucrărilor  

 
PREMII 

 
Pentru fiecare dintre secţiuni ale Concursului Judeţean de Geografie „Descoperă România” se 

vor acorda câte trei premii (premiul I, premiul II, premiul III) şi menţiuni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1 

 
Talon de înscriere la  Concursul Judeţean de Geografie 

„DESCOPERĂ ROMÂNIA”, Ediţia a II-a, 2015 

 

                 Secţiunea 1: „Concurs de cultură generală – probă scrisă” 

Unitatea de învăţământ ____________________________________________________________ 

Str. _________________________nr. ______ localitate __________________ jud.______________ 

Cod poştal  ______________  Telefon  __________________________ 
Fax________________________ 

E-mail ________________________________ 

 Reprezentată de prof. _____________________________ 

Telefon _______________________________  

E-mail _________________________________________ 

 

Tabel nominal cu elevii participanţi 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevilor 

Unitatea şcolară de 
provenienţă 

Coordonator 

    

    

    

    

 

Director, 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 

 

Talon de înscriere la  Concursul Local 

„DESCOPERĂ ROMÂNIA”, Ediţia a II-a, 2015 

 

Secţiunea 2: Compunere geografică „Marea Neagră” 

Unitatea de învăţământ _________________________________________________________ 

Str. _______________________nr. ______ localitate ________________jud. _______________ 

Cod poştal  ______________  Telefon  _____________________Fax_____________________ 

E-mail ___________________________ 

Reprezentată de prof.____________________________ 

Telefon _______________________________  

E-mail _________________________________________ 

 

Tabel nominal cu elevii participanţi 

Nr. crt. Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa Titlul lucrării Profesor îndrumător 

     

     

     

     

 

 
 

Director, 

 
 
 

 
 

 

 



Anexa 3 

 
Şcoala Gimnazială Nr.29  Mihai Viteazul  

Constanţa 
Str. Cişmelei nr.13 
Tel/Fax: 0341405848 
E-mail: sc29cta@yahoo.com 
 
Nr. 6A/06.01.2015 

Şcoala 
 
 
 
 
 
Nr. ............../.................................... 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

 Încheiat azi, ……………………., 
 

1. Părţile contractante: 
Şcoala Gimnazială Nr.29 Mihai Viteazul Constanţa, judeţul.Constanţa, reprezentată prin prof. 
Daniela Badea, în calitate de director, prof. Anca-Raluca Vasiliev, în calitate de coordonator 
principal, în cadrul proiectului judeţean „Descoperă România”, ediţia a II-a, 2014-2015. 
şi 
 Şcoala......................................................................................................................................, 
reprezentantă prin ............................................................................ în calitate de director şi 
....................................................................................................................., în calitate de parteneri. 
 
  2. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul 
judeţean ,,Descoperă România“, Secţiunea 1: Concursul de cultură generală-probă scrisă/ 

Secţiunea 2- Compunere geografică – elemente din orizontul local- ,,Dobrogea şi Marea Neagră”. 

(Veţi completa doar secţiunea la care vă înscrieţi) 
 

3. Durata:  anul şcolar 2014-2015 
 
4. Obligaţiile părţilor: 

Şcoala coordonatoare se obligă : 

• să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

• să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere; 

• să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

• să mediatizeze rezultatele concursului; 

• să întocmească documentele necesare desfăşurării activităţilor; 

• să recunoască activitatea persoanelor implicate prin diplome. 
Şcoala parteneră se obligă: 

• să promoveze activităţile concursului; 

• să înscrie elevii în concurs; 

• să participe la acţiunile organizate în cadrul consursului. 



 
 

5. Clauze finale ale acordului: 
     Concursul judeţean „Descoperă România” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi 
urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară  
     Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze 
conform scopului stabilit. 
     Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
Aplicant, 
Şcoala Gimnazială Nr.29  M. Viteazul  

Constanţa 
 
 
Director,  
 
Prof. Daniela Badea  
 
 
Coordonator proiect:  
                                                                        
Prof. Anca-Raluca Vasiliev 

Partener, 
 
 
 
 
Director,  
 
 
 
 
Coordonator local:  
                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 


