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CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR  
“MATE.ROM.ȘTII?” 

                                        - 21 ianuarie 2017 - 
 

activitate cuprinsă în Calendarul Activităţilor Educative al I.S.J. Argeş 
 - an şcolar 2016-2017, semestrul I, poziţia 128 

 
 
 
 

1. Condiţii de participare:  
√ Cadrele didactice care doresc să-şi înscrie elevii vor organiza activităţi, urmărindu-se mediatizarea 
proiectului în şcoală, evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate în vederea selectării, stimularea celor 
mai buni elevi în vederea participării la concurs. 
 
 
2. Probe de concurs (timp de lucru 90 minute): 
√ Proba pentru ciclul primar va contine un test cu exerciții de tip grilă a câte 10 întrebări din fiecare 
obiect: limba românǎ, matematicǎ și științe. 
√  Proba pentru ciclul gimnazial va contine un test cu exerciții de tip grilă a câte 15 întrebări din fiecare 
obiect: limba românǎ și  matematicǎ. 
 
 
3. Înscrierea concurenţilor:   
√ Pot participa la acest concurs elevii claselor a III-a şi a IV-a , claselor a V-a şi a VI-a din unităţile şcolare 
din judeţ, maxim  doi elevi pentru fiecare cadru didactic  
√ Cadrele didactice coordonatoare sunt rugate să trimită fişa de înscriere centralizată la nivel de şcoală până 
la data de 17.01.2016, la adresele de e-mail următoare:   

clasa a III-a : iceciliailiescu@gmail.com 
clasa a IV-a :   gabi_dracman@yahoo.com   
clasa a V-a :  florina_ursu@yahoo.com 

                                                                     clasa a VI-a : cremona_comanescu@yahoo.com 
 cu menţiunea, pentru Concursul judeţean interdisciplinar  ,,  MATE.ROM.ȘTII?”.  
Nu se percepe taxă de înscriere. 
 
 
4. Desfăşurarea concursului: 
√ Preselecţia se va realiza la nivelul şcolilor partenere. 
√ Faza finală a concursului va avea loc la Şcoala Gimnazială ,,Traian”, Piteşti  sâmbătă,  21 ianuarie 
2017, între orele 10, 00 – 11,30. Prezenţa elevilor în săli se impune a fi la ora 9,30. 
√ Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către o comisie formată din cadre didactice de specialitate, sâmbătă, 
21.01.2016 
√ Afişarea rezultatelor: sâmbătă, 21.01.2016, după ora 17,00. 
√ Nu se admit contestaţii. 
 
 
5. Premii: Se vor acorda premii avizate de I.S.J. Argeş pentru fiecare grupă de vârstă după cum urmează: 
premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea, menţiuni (25% din numărul participanţilor). 
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6. Fişa de înscriere cu  tabelul completat se va trimite la adresele menționate mai sus. 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 
 Concurs judeţean interdisciplinar  “ MATE.ROM.ȘTII?” - 21.01.2017 

Ediția a II-a 
 Şcoala..................................................................................................................... 
Adresa şcolii.......................................................................................................... 
Nr. telefon..................................................e-mail .................................................. 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Şcoala Numele şi prenumele cadrului 
didactic îndrumător 

     
     
 
Informații suplimentare la coordonatorii proiectului:  
 
Ciclul primar:  
Prof. Gabriela DRĂCMAN -   tel.  0723 831 041 
Prof. Cecilia ILIESCU -  tel. 0723 185 728 
Prof. Maria NEGRU – tel. 0740 453 766 
 
Ciclul gimnazial:  
prof. Gabriela ISACOVICI – 0723 223 306 
prof. Flori URSU – 0743 081 421 
prof. Cremona ȚINTATU- COMĂNESCU – 0722 175 031 
 
 
 


