
 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI DESFĂŞURARE  

AL CONCURSULUI “Ţiţeica Junior” – EDIŢIA I –FAZA JUDEŢEANĂ  

 

 

       Concursul”Ţiţeica Junior” este o competiţie ştiinţifică, un concurs judeţean, adresat 

elevilor de la clasele  P-IV( ciclul primar ), care îşi propune să ofere elevilor interesaţi de 

obţinerea de performanţe ridicate în studiul matematicii, un cadru adecvat şi propice de evaluare 

şi de informare. 

Secţiuni: Concursul se desfăşoară , după cum urmează: 

Clasele  P-IV- subiecte de matematică               

Condiţii de participare: 

           La concurs pot participa elevii claselor P- IV. 

           La acest concurs judeţean  este limitat numarul de participanţi (5 elevi/fiecare cadru 

didactic). 

           Participarea elevilor este condiţionată de  completarea fişei de înscriere de către 

profesorul coordonator. 

            Înscrierile la concurs se fac centralizat, pe baza tabelului nominal prezentat mai jos(anexa 

1 a prezentului regulament), în perioada 15 aprilie- 30 aprilie şi expediat pe adresa: 

Str. Calea Bucureşti, nr. 93, oraş Craiova, jud. Dolj 

sau pe adresa de e-mail nicoletacotoi7@gmail.com / silvia.oroviceanu@yahoo.com/ 

egenoiu@yahoo.com  iuliana83g@yahoo.com  

        Probele de concurs  vor avea durata:  

Clasele Pregătitoare- I : 30 de  minute 

Clasele a II- a – 60 de minute 

Clasele a III- a şi a IV-a : 90 de minute. 

 

 Art.1. În scopul stimulării elevilor din şcolile judetului Dolj, in vederea unei pregătiri 

calitative superioare la matematică, se organizează concursul judetean“Titeica Junior”.  

 Art.2. Concursul, proba scrisă, se va desfăşura la ora 09.00, 6 mai 2017 

 ART.3. La concurs participă din fiecare şcoală invitată 5 elevi din fiecare an de studiu/ 

cadru didactic – P-IV. Concursul va conţine proba scrisă cu durata de 30 de minute(P- I), 60 de 

minute (II), 90 de minute (III-IV), iar subiectele vor fi tip-grilă şi clasice din materia cuprinsă în 

programa şcolară  parcursă până la momentul respectiv.  

ART.4. Şcoala organizatoare va pune la dispoziţia concurenţilor baza materială specifică 

şi va crea condiţii identice de lucru tuturor concurenţilor. 

 ART.5. Şcoala organizatoare hotărăşte echipajele care vor participa la concurs în ordinea 

înscrierii şcolilor interesate. 

 ART.6. Înscrierea se poate face prin poşta electronică la adresele de email menţionate 

mai sus. 

 ART.7. Premierea este hotărâtă de comisia ştiinţifică a concursului şi se face de către 

şcoala organizatoare. Vor fi acordate premii si mentiuni elevilor participanti, dar nu mai mult de 

25% din numărul prezentilor, excepţie făcând acordarea mai multor premii elevilor care au 

obţinut punctaje egale, în ordine desccrescătoare a acestora. 
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 ART. 8. Concursul şcolar are ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi 

performanţă a studiului la disciplinele prevăzute în curriculum-ul şcolar şi se adresează elevilor 

cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru domeniile ştiinţelor – în particular, 

matematicii. 

 ART. 9. Concursul promovează valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair-

playul competiţional. Cerinţele probei permit valorificarea creatoare a cunoştinţelor dobândite de 

elevi, precum şi a capacităţii de sinteză, de analiză, de evaluare, soluţionare şi utilizare a 

noţiunilor cunoscute. Va fi organizata o singura faza. 

 ART.10. OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

1. Îmbunătăţirea activităţii la clasă prin obtinerea performantei scolare. 

2. Realizarea progresului scolar. 

3. Prevenirea esecului scolar. 

        4. Diseminarea rezultatelor proiectului 

 

ART.11. ACTIVITĂŢI SPECIFICE: 

 Prezentarea proiectului partenerilor ; 

 Promovarea concursului în unităţile de învăţământ ; 

 Desfăşurarea probelor judetene ale concursului ; 

Diseminarea rezultatelor concursului; 

 Valorizarea si autoevaluarea proiectului  

ART.12. Oferta publică de organizare a concursului cuprinde: 

- Regulamentul după care se organizează concursul; 

- Persoana de contact – coordonatorul concursului; 

- Modul de constituire – pe clase, individual; 

- Data desfăşurării  concursului şi detalii despre program; 

- Perioada de înscriere a şcolilor interesate şi adresa şcolii organizatoare; 

- Relaţii despre festivitatea de deschidere şi festivitatea de premiere. 

ART.13. Şcoala organizatoare are libertatea de a aplica în mod creativ prevederile 

prezentului regulament, conform propriei viziuni asupra organizării şi desfăşurării concursului, 

stabilind: 

- Varianta de concurs; 

- Tipul probei; 

- Număr de subiecte şi tip de realizare; 

- Valoarea premiilor; 

- Activităţi în afara concursului; 

- Comisiile de propunere a subiectelor, de corectare, de moderare a sesiunii de referate, de 

acordare a premiilor. 

ART.14. Calitatea de preşedinte al concursului revine inspectorului şcolar pentru 

învăţământ primar, prof. Irina Petre. Comisiile care iau parte la concurs vor cuprinde profesori cu 

rezultate deosebite în activitatea profesională, numărul acestora fiind proporţional cu numărul 

elevilor participanţi. 

ART.15. În dimineaţa zilei în care se desfăşoară proba scrisă se desemnează, prin tragere 

la sorţi şi se instruiesc profesorii asistenţi din săli. Profesorii asistenţi instruiesc elevii participanţi 

privitor la atribuţiile şi comportarea lor în timpul probei. 



ART.16. Lucrările probei scrise şi documentele de evidenţă specifice concursului se 

predau, pe bază de proces-verbal, unui reprezentant din conducerea şcolii şi se păstrează cel 

puţin 1 an în arhiva unităţii şcolare. 

ART.17. Ierarhia premianţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obţinute. Se pot acorda şi premii speciale, pe baza unor criterii stabilite înainte de proba 

concursului, de către comisia de evaluare şi organizare a concursului. 

ART.18. Nu se admit contestaţii. 

ART.19. Rezultatele concursului vor fi date publicităţii. 

ART.20. Elevii participanţi care susţin concursul în afara localităţii de domiciliu vor fi 

însoţiţi de un cadru didactic de specialitate. Cadrul didactic însoţitor va asigura supravegherea şi 

îndrumarea corespunzătoare a elevilor. 

ART.21. Drepturile elevilor şi ale personalului didactic participant la concurs, celelalte 

cheltuieli materiale consumabile incluse în logistica acestui concurs, alte cheltuieli privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului se vor stabili conform legislaţiei în vigoare. 

ART.22. Şcoala organizatoare va veghea permanent asupra bunei desfăşurări a 

concursului şi, împreună cu cadrele didactice care însoţesc elevii vor urmări integritatea elevilor 

participanţi. 

 

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa coordonatorilor de proiect: 

Cotoi Nicoleta, tel. 0723580043 

Oroviceanu Silvia ,tel.0768300444 

Bufu Elena, tel. 0745526278  

Neagoe Iuliana, tel. 0763166886  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA 

CONCURSUL “ŢIŢEICA JUNIOR” 

ANEXA1 

 

NUMELE: ŞI PRENUMELE CADRULUI  DIDACTIC: 

FUNCŢIA/SPECIALITATEA: 

DATE DE CONTACT (TELEFON/ EMAIL) 

ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ: 

 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI      CLASA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Şcoala Gimnazială “ Gheorghe Ţiţeica” Craiova              Unitatea………………………………...                                                       

Str. Calea Bucureşti, nr. 93                                                Adresa…………………………………                                                   

Nr…………/……………..                                                 Nr…………/……….……... 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

ÎN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL 

ŢIŢEICA JUNIOR 

EDIŢIA I 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017 
1. Părţile contractante: 

A. Şcoala Gimnazială “ Gheorghe Ţiţeica” Craiova, judeţul  Dolj, reprezentat prin 

director- prof. Cerasela Elena Cremene şi prof. Cotoi Nicoleta, prof. Oroviceanu Silvia,  prof. 

Bufu Elena, prof. Neagoe Iuliana , iniţiatori şi coordonatori de Proiect, în calitate de Aplicant. 

Şi 

              B. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

coordonator asociat la nivelul unităţii partenere,în calitate de Partener 

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 

Proiectul Judeţean ŢIŢEICA JUNIOR. 

  3.Grup ţintă: elevii claselor P-IV din unităţile partenere 

4.Obligaţiile părţilor: 

 A). Aplicantul se obligă: 

- să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului; 

- să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi; 

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare; 

 B). Partenerul se obligă: 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- să pregătească elevii pentru concurs; 

- să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

5. Durata acordului: 

 Acordul s-a încheiat în 2(două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. 

Este valabil pe perioada anului şcolar 2016-2017. 

 

 

 

Şcoala Gimnazială “ Gheorghe Ţiţeica” Craiova         Unitatea………………………….                                                       

 Director,                                                                                            Director, 

Prof. Cerasela Elena Cremene                                         Prof.  


