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                                                  ARGUMENT 

 

 

 

Concursul Interjudețean „COMUNICARE JUNIOR” se adresează 

elevilor din clasele II- IV, din mediul rural și urban, din județele:  Vaslui, Bacău, 

Vrancea, Suceava, Brăila și Neamț, doritori de a obține performanță. Dorește să 

ofere șanse de afirmare pentru participanți, cât și o evaluare obiectivă a nivelului 

de cunoștințe acumulate de micii școlari. 

Competențele de comunicare în limba română se situează în fruntea listei 

competențelor cheie care determină profilul de formare a elevului, așa cum sunt 

acestea menționate în Legea Educației Naționale 1/2011(art.68), dar și în 

Recomandarea cu privire la stabilirea de competențe cheie pentru învățarea de-a 

lungul întregii vieți, a Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene. 

În acest context, aptitudinile și competențele lingvistice în limba română sunt 

încărcate de o semnificație deosebită:acestea constituie fundamentul întregii 

activități de învățare și de receptare a valorilor culturale și științifice.  

Nivelul de stăpânire a unei limbi este definit în funcție de ceea ce știe să 

facă elevul, în diferite domenii de competență. În acest scop, Concursul 

Interjudețean „COMUNICARE JUNIOR” dă posibilitatea descoperirii unor 

copii cu real potențial de dezvoltare și afirmare în domeniul comunicării în limba 

română. De asemenea, acest concurs poate fi considerat o alternativă de evaluare,  

testele aplicate îndeplinind funcția de feed-back(pentru elev și cadru didactic), dar 

și prilej de afirmare și recunoaștere a meritelor micului școlar și mai ales de 

stimulare a interesului acestuia pentru studiul limbii române. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. SCOPUL 

 

Antrenarea elevilor din clasele II-IV, selectați din școlile din județele Vaslui, 

Bacău, Vrancea, Suceava, Brăila și Neamț, cu aptitudini lingvistice și capabili 

de performanță, în vederea stimulării interesului prin implicarea în activități 

competiționale. 

 

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

O1. Identificarea valorică, stimularea și promovarea elevilor cu aptitudini 

intelectuale și interese sporite pentru limba română; 

O2. Dezvoltarea competenței de comunicare orală/scrisă în limba română; 

O3. Stimularea  competenței de muncă intelectuală (a învăța să înveți); 

O4. Dezvoltarea abilității de mobilizare a voinței, a facultăților intelectuale și a 

spiritului competitiv. 

 

3. GRUPUL ȚINTĂ 

 

a)elevi din clasele II- IV selectați din mediul urban și rural, din județele: Vaslui, 

Bacău, Vrancea, Suceava, Brăila și Neamț ; 

b)cadre didactice din școlile din mediul urban și rural din județul Vaslui și din 

celelalte județe partenere. 

 

4. SECȚIUNI: 

 

1. Elevi: concurs „COMUNICARE JUNIOR” 

 

 

 



Regulament de organizare și desfășurare a 
Concursului Interjudețean  

„COMUNICARE  JUNIOR” 
 
 
 
                                                         CAP. I 
                                                 Cadrul general 
 

Art. 1 Prezentul regulament definește  cadrul specific de  organizare  şi 

desfăşurare a Concursului Interjudețean „COMUNICARE  JUNIOR” dedicat 
elevilor din clasele II- IV, din unitățile de învățământ preuniversitar, de stat sau 

particulare.  
Art. 2 Obiectivul central vizează dezvoltarea interesului și a motivației elevilor 

din clasele II- IV pentru studiul și aplicarea limbii române în contexte variate;  
Art. 3 Concursul Interjudețean „COMUNICARE  JUNIOR” promovează 

competitivitatea și valoarea, alta decât cea apreciată la orele de curs.   
Art. 4 Concursul se desfăşoară în două etape (județeană și interjudețeană), pe 

niveluri corespunzătoare claselor II- IV, iar participarea la etapa anterioară( faza 
județeană) este obligatorie.  
 
 
                                                        Cap. II 
                                        Organizarea concursului 

 

Art. 5 Concursul este organizat de Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Huși, 

jud.Vaslui, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Școala 

Gimnazială Nr. 5 Piatra Neamț, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Brăila, 

Liceul cu Program Sportiv Suceava , Școala Gimnaziala  „Mareșal Al. Averescu”  

Adjud și Școala Gimnaziala „George Bacovia”  Bacău. 

 
Art. 6 Concursul constă într-o probă scrisă, individuală, pentru susținerea 

căreia concurenții vor apela la conținuturile specifice disciplinei Comunicare în 
limba română.  

Art. 7 Comisiile de organizare și evaluare ale concursului sunt constituite şi 
funcționează conform prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi 
desfășurare a competițiilor școlare (OMECTS nr. 3035/2012).  

Art. 8 Elaborarea subiectelor și a baremelor de corectare revin grupului de 
lucru de la școala organizatoare.   

Art. 9 Calendarul etapelor concursului va fi elaborat și comunicat în fiecare an 
de școala organizatoare. 
                                                          
                                                   Cap.III 



                                          Înscrierea în concurs 

 
Art. 10 Se pot înscrie în concurs elevi din clasele II-IV de la orice instituție de 

învățământ preuniversitar de stat, din județele: Vaslui, Neamț, Brăila, Suceava, 
Vrancea și Bacău.  

Art. 11 Nu se percep taxe pentru înscrierea în acest concurs;  
Art.12 Sunt considerați înscriși în concurs toți copiii (care doresc să participe) 

de la o anumită școală din județele: Vaslui, Suceava, Neamț, Bacău, Brăila și 
Vrancea, numai după ce școala respectivă completează Protocolul de colaborare 
existent pe site-ul http://isj.vs.edu.ro și îl trimit scanat, până pe data de 
31.01.2020,  la adresa de e-mail: comunicarejunior@yahoo.com 
 
                                             Cap. IV 

                                           Proba de concurs 

 
Art. 13 Subiectele se stabilesc de către comisie, în concordanță cu programele 

școlare valabile în anul școlar în care se desfășoară concursul.   
Art. 14 Timpul de lucru este de 90 de minute. 

Art. 15 Comisia de concurs se întrunește înainte pentru stabilirea subiectelor 
și multiplicarea acestora. 

Art. 16 Pentru corectarea lucrărilor și stabilirea clasamentului, vor fi cooptați 

profesori care nu au elevi în concurs, la clasa respectivă. 
Art. 17 Proba de concurs constă în: 

PARTEA I -  rezolvarea unei grile care conține un set de 20 de întrebări ( pe 
baza unui text la prima vedere) cu 4 variante de răspuns, fiecare întrebare având 

un singur răspuns corect; 
PARTEA a II-a – creație literară pe o temă inspirată din textul citit la prima 

vedere; 
 Se verifică probleme de : fonetică, vocabular, ortografie şi punctuaţie. Se 

acordă 10 puncte din oficiu, iar punctajul maxim va fi  de 100 puncte. 
Art. 18 Lucrările cuprinse între 95 si 100 de puncte nu fac obiectul unei 

contestații. 
Art. 19 Comisia de contestații este alcătuită din cadre didactice care nu au 

evaluat inițial. Nota la recorectare rămâne definitivă, fără a se tine seama de 

diferența în plus sau în minus fata de nota inițială. Rezultatele vor fi transmise 
prin e-mail. 

Art. 20 Toate materialele necesare desfășurării concursului se vor asigura de 
către școala organizatoare. 

Art. 21 Înscrierea elevilor în concurs este condiționată de încheierea 
protocolului între școlile din județele Vaslui, Neamț, Brăila, Suceava, Vrancea și 

Bacău, care au elevi ce doresc să participe la competiție și Școala Gimnazială 
”Mihail Sadoveanu”-Huși. 

Art. 22 Faza județeană a concursului va avea loc pe data de 14 martie 2020. 
Art. 23 Faza interjudețeană va avea loc pe data de 9 mai 2020. 

http://isj.vs.edu.ro/


                                                             Cap. V 

                                            Desfășurarea concursului 

 

 

 
Art. 24 La început de an școlar, organizatorii concursului trimit în toate 

centrele de organizare județene partenere  programul acestuia, pentru anul școlar 
în curs, metodologia de desfășurare și invitația de a lua parte la toate etapele lui.   

Art. 25 Centrele de concurs pentru desfășurarea fazei județene a concursului 

vor fi: Școala „Mihail Sadoveanu”(pentru județul Vaslui), Școala Gimnazială Nr. 
5 Piatra Neamț (pentru județul Neamț), Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” 

Brăila (pentru județul Brăila), Liceul cu Program Sportiv Suceava (pentru județul 
Suceava), Școala Gimnazială „Mareșal Al. Averescu Adjud (pentru județul 

Vrancea) și Școala Gimnazială „George Bacovia”( pentru județul Bacău). Fiecare 
școală organizatoare județeană va desemna o Comisie de organizare formată din 

președinte și 3 membri. 
Comisia constituită la nivelul fiecărei școli organizatoare județene va avea 

următoarele atribuții:  

- Preluarea subiectelor și baremelor de corectare de la organizator; 

- Multiplicarea și distribuirea subiectelor pe clase; 

- Susținerea probei de concurs; 
- Corectarea lucrărilor elevilor ; 

- Comunicarea listei cu elevii promovați în etapa interjudețeană ( elevii care 
au obținut 85-100 puncte); 

- Trimiterea prin e-mail la adresa mai sus menționată a rezultatelor elevilor, 
în termen de 24 ore de la susținerea concursului. 

Art. 26 Participarea elevilor la faza interjudețeană este condiționată de 

participarea la faza județeană și de punctajul obținut în această etapă. 
Art. 27  Desfășurarea etapei interjudețene va avea loc la Școala Gimnazială 

„Mihail Sadoveanu” –Huși, jud. Vaslui. 
Art. 28 Comisia de organizare și evaluare va fi formată din câte un 

reprezentant din școlile partenere care au constituit centre județene pentru etapa 

precedentă și va avea următoarele atribuții: 

- Selectarea( prin tragere la sorți) și multiplicarea subiectelor; 

- Susținerea în bune condiții a probei de concurs; 
- Organizarea și desemnarea comisiilor de supraveghere și evaluare; 

- Comunicarea rezultatelor în termen de 24 de ore de la sus ținerea probei; 
 
 

 
 
 
 
 



Cap. VI 

Premierea 

 
Art. 29 Ierarhia concurenților, în vederea premierii, se stabilește în ordinea  

descrescătoare a punctajelor obținute.  
Se acordă diploma elevilor participanți la etapa județeană după cum urmează: 

- pentru punctaje cuprinse între 85 de puncte şi 89,99 puncte (mențiune);  
- pentru punctaje cuprinse între 90 de puncte şi 93,99 puncte (premiul  III);  
- pentru punctaje cuprinse între 94 de puncte și 97,99 puncte (premiul  II);  

- pentru punctaje cuprinse între 98 de puncte și 100 de puncte (premiul I). 
  

Art. 2 La etapa interjudețeană  se vor premia elevii participanți, după cum 

urmează: 
- pentru punctaje cuprinse între 90 de puncte şi 92,99 puncte (mențiune);  

- pentru punctaje cuprinse între 93 de puncte şi 95,99 puncte (premiul  III);  
- pentru punctaje cuprinse între 96 de puncte și 98,99 puncte (premiul  II);  
- pentru punctaje cuprinse între 99 de puncte și 100 de puncte (premiul I).   
 
Cadrele didactice participante vor primi adeverințe în funcție de modalitatea 

de implicare în organizarea și desfășurarea concursului (îndrumător lot / asistent 
/ evaluator / organizator). 

 
 
 

 
Contact: 

  Maria Mihăilescu – tel. 0766405857  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 






