
Regulamentul de organizare a 

CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN DE LIMBA ROMÂNĂ, 

LITERATURĂ ŞI COMUNICARE „PAŞI SPRE VIITOR” 

Ediţia a VII-a 

Anul şcolar 2018-2019    

 

                                 Aprobat, 

Inspector General al ISJ Botoșani 

Prof. Gabriel Hârtie 

  

 
Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea Concursului 

Interjudețean “Paşi spre viitor”, concurs pe secţiuni, adresat elevilor claselor II-VIII, 

învăţătorilor-institutori şi cadrelor didactice de limba şi literatura română din judeţ şi din ţară. 

Scopul:  

- valorificarea  nivelului de pregatire a copiilor raportat la cerintele curriculumului, a capacităţii 

de exploatare a potenţialului cognitiv, afectiv-motivaţional, precum şi gradul de dezvoltare a 

atitudinilor, comportamentelor şi strategiilor dobândite în şcoală; 

Obiectivele urmărite sunt: 

- promovarea spiritul de competiţie,  

-  dezvoltarea capacităţilor creative şi de comunicare,  

-  verificarea gradul de asimilare a cunoştinţelor de limbă şi literatură română,  

-  valorificarea creativă a cunoştinţele dobândite, 

-  cultivarea valorilor de cooperare şi socializare în rândul elevilor şi al cadrelor didactice. 

 

Grup ţintă: 

Direct: - elevii claselor II – VIII din judeţ şi din ţară; 

            - învăţători(institutorii) şi profesori de limba şi literatura română din judeţ şi din ţară. 

Indirect: - elevii şcolilor partenere, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală. 

 

Durata proiectului: 8 luni  

 

Parteneri:  

- ISJ Botoşani 

- Asociaţia Învăţătorilor Botoşani 

- Asociaţia Părinţilor (Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani) 

- Biblioteca ,, M.Eminescu” – filiala Grivita 

 

Secţiunile concursului: 
1. Concurs național de reviste şi publicaţii şcolare ale elevilor din ciclul primar 

şi gimnazial; 

 

♦ În perioada 14 ianuarie- 30 martie 2019, colectivele de redacţie ale publicaţiilor şcolare 

din instituţiile care doresc să participe la prima secţiune a concursului vor trimite prin poştă, în 



perioada menţionată mai sus, pe adresa Şcolii Gimnaziale Nr. 7 Botoşani (str. Vârnav  nr.7 

Botoşani- cu menţiunea: PENTRU CONCURSUL DE REVISTE ŞI PUBLICAŢII ŞCOLARE), 

revistele însoţite de o scurtă prezentare (o pagină A4- cu respectarea indicaţiilor de redactare de 

mai jos). Fiecare instituţie poate participa cu maximum două numere ale revistei, apărute în 

perioada 2017-2019. 

Prezentarea publicaţiilor şcolare va conţine obligatoriu:  

- titlul revistei/publicaţiei 

- numele instituţiei şcolare 

- numele coordonatorului/ coordonatorilor 

- o prezentare succintă a conţinutului (redactare în format A4, cu diacritice, font Times New 

Roman cu caractere de12 şi spaţiere la 1,5 rânduri). 

 

♦  18- 25 martie 2019- evaluarea revistelor şi organizarea expoziţiei  

       Juriul de specialitate va decide care sunt revistele ce umează a fi premiate. Se vor acorda 

premiile I, II, III şi menţiuni, în ordinea punctajelor obţinute în urma jurizării.  

       Toate publicaţiile înscrise în concurs vor fi expuse, în perioada  6-15 aprilie, la Şcoala 

Gimnazială Nr.7 Botoşani pentru a fi vizualizate de participanţii la concursul naţional de limba 

română, literatură şi comunicare şi, începând cu 6 mai  2019, la Biblioteca Judeţeană  „ Mihai 

Eminescu” din Botoşani, filiala Primăverii. 

 

2. Concurs interjudețean de limba română, literatură şi comunicare pentru 

elevii claselor II- VIII. 

 

♦ 14 ianuarie- 25 martie 2019- propuneri de subiecte pentru proba scrisă a concursului  

30 martie  2019 

 

Cadrele didactice interesate vor propune pentru fiecare nivel de clasă subiecte, însoţite de 

bareme de corectare şi notare. Variantele vor respecta programa MEN de limba şi literatura 

română pentru fiecare nivel de studiu, vor conţine obligatoriu cerinţe specifice fiecărui domeniu 

al disciplinei (limbă, literatură, comunicare), precum şi barem de corectare. 

În alcătuirea tuturor probelor se vor avea în vedere: 

- Structura subiectelor şi modul de concepere vor fi realizate astfel încât să permită desfăşurarea 

concursului în timpul de evaluare stabilit prin prezentul Regulament; 

- itemi care  să permită valorificarea creativă a cunoştinţelor dobândite de elevi şi realizarea de 

corelaţii interdisciplinare,  precum şi a capacităţilor de analiză, de sinteză, de evaluare, de 

soluţionare şi de utilizare a cunoştinţelor dobândite;  

- cerinţele vor pune în valoare spiritul de inovaţie şi de creativitate al participanţilor şi vor 

asigura un caracter competiţional. Subiectele vor avea un caracter original (nu copiate de pe 

internet) şi vor respecta formatul. De asemenea, rugăm colegii care elaborează subiectele să 

respectele regulile de concepere şi să nu uite că acesta este un concurs şi nu un test de evaluare.  

 

        Materialele vor fi redactate în format A4, cu diacritice, font Times New Roman cu 

caractere de 12 şi spaţiere la 1,5 rânduri şi expediate până la data menţionată pe adresa de mail: 

pasispreviitor2018@yahoo.com 

 

mailto:pasispreviitor2018@yahoo.com


        Variantele care vor respecta integral cerinţele vor fi publicate în broşura concursului, cu 

ISBN, consultant de specialitate: Conf. univ. dr. Mina-Maria Rusu, Inspector General -limba şi 

literatura română, limbi clasice şi limba neoelenă- Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot 

Parcursul Vieţii, MEN. 

♦ 18 martie-27 martie 2019 – înscrierea candidaţilor  

Cadrele didactice vor completa şi trimite la şcoala coordonatoare (pe adresa de mail: 

pasispreviitor2018@yahoo.com ), în timp util, fişa de înscriere a candidaţilor. Vă rugăm să nu 

trimiteți pe altă adresă. 

Fiecare învăţător-institutor- profesor poate participa cu 3 elevi, profesorii de limba română 

cu maximum 3 elevi pentru fiecare nivel.  

 

♦ 30 martie 2019- proba scrisă (vizează competenţe de limba română, literatură şi 

comunicare) 

- pentru clasele II-IV durata probei este de 60 de minute 

- pentru clasele gimnaziale durata probei este de 120 de minute. 

Elevii vor fi prezenţi în clase (la Şcoala Gimnazială Nr. 7 Botoşani) cel târziu la ora 08,30 , ora 

de începere a concursului fiind 09,00.  

- Vizitarea expoziţiei de reviste ,, Paşi spre viitor”. 

♦ 31 martie 2019 –afişarea rezultatelor. 

♦ 1 aprilie 2019  - depunerea contestaţiilor. 

♦ 5 aprilie  2019– rezolvarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor finale. 

♦ 15 mai-9 iunie 2019– expedierea diplomelor. 

 

PREMII: 

● Rezultatele concursului vor fi publicate pe site-ul https://scoalanr7bt.ro/ 

 

http://www.didactic.ro/ şi în mass media locală. 

● Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni, în ordinea punctajelor obţinute (nu mai puţin de 80 

de puncte), în cuantum de 20% din numărul participanţilor. 

● Elevii clasaţi pe locurile I, II şi III vor primi diplome de excelenţă. 

● Pentru reviste, se vor acorda premiile I, II, III  şi menţiune. 

● Toţi elevii, profesorii şi colectivele redacţionale vor primi diplome și adeverințe de participare.  

 

 

 

Director,                                                                                      Coordonatori proiect, 

Prof. Mihaela- Liliana Costîn                                                  Prof. Daniela Orășanu 

                                                                                                    Prof. Daniela Pricopciuc 
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Şcoala Gimnazială Nr. 7 
Localitatea: Botoşani 
Judeţul Botoşani 
Str. Vârnav, Nr.7 
Tel./Fax: 0231/584117 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE A CANDIDAŢILOR 

Secţiunea : CONCURS NAȚIONAL DE LIMBA ROMÂNĂ, LITERATURĂ ŞI 

COMUNICARE „Paşi spre viitor” 

EDIȚIA a VII-a - 2019 

 

 

Şcoala / Instituţia de învăţământ: .......................................................................................... 

Localitatea/Judeţul .................................................................................................................. 

Numele şi prenumele coordonatorului:.................................................................................. 

Date de contact:............................................................................................................... .......... 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 

Şcoala de 

provenienţă 

Clasa Prof. 

îndrumător 

                                                       

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Şcoala Gimnazială Nr. 7 
Localitatea: Botoşani 
Judeţul Botoşani 
Str. Vârnav, Nr.7 
Tel./Fax: 0231/584117 

 
FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL 

 “PAŞI SPRE VIITOR” 
Editia a VII-a:  APRILIE 2019  

SECŢIUNEA PUBLICAŢIE ŞCOLARĂ 
 

(DATE NECESARE PENTRU SCRIEREA SI TRIMITEREA DIPLOMELOR ) 
 
 

 

DENUMIRE REVISTA :    

 

COORDONATORI: ( FUNCTIE, NUME SI PRENUME) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

UNITATEA DE INVATAMANT / INSTITUTIE:  

 _____________________________________________________________________    

TELEFON (obligatoriu):    

E-MAIL (obligatoriu):   

ADRESA: (Va rugam sa ne trimiteti o singura adresa personala) 

Str. _____________________________, Nr. ____, Bl. _____, Sc. ____, Ap. _____, 

 Loc. __________________, Jud. _______________, Sect. ____, Cod postal ______ 


