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INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU CEL BUN” IAŞI 

 

vă invită să participaţi la 

CONCURSUL JUDEŢEAN 

,,Lectura - cuvânt şi imagine” 
IAŞI – EDIŢIA a VI-a 

24 martie 2018 

 
 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

În cadrul proiectului ,,Lectura – cuvânt şi imagine”, pot participa elevi ai claselor pregătitoare 

şi ai claselor I- IV din şcolile judeţului Iaşi. În vederea participării la concurs, fiecare elev trebuie să 

citească în intervalul ianuarie – martie 2018, lecturile din lista bibliografică propusă pentru fiecare 

clasă (vezi ANEXE). 

 

 

 CONCURSUL ESTE GRATUIT. 

 

 Concursul se va desfășura în două etape: 

 

1) Etapa locală – în școala de proveniență a elevilor; 

 

2) Etapa județeană – la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, din Iași, strada Mușatini, nr. 

53, în cartierul Alexandru cel Bun. 

La etapa locală numărul de participanți nu este limitat. Pot participa elevii ce au parcurs  

lecturile indicate în bibliografie.  

 

În fiecare unitate de învăţământ se va desemna un cadru didactic care se va ocupa de 

organizarea concursului, conform regulamentului precizat. 

 

La etapa județeană vor fi promovati câte 2 (doi) elevi din fiecare clasă participantă la 

etapa locală.  

IMPORTANT: în cazul în care un profesor de pe o serie nu participă la etapa locală, 

cele 2 locuri ce îi revin NU se redistribuie celorlalți profesori care au elevi în concurs!!! 

 

În ziua concursului elevii vor avea la ei atât instrumente de scris, cât și creioane colorate/ 

carioci, pentru desen.  
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PROGRAM   

  

1) Etapa locală – se va desfășura în data de 2 martie 2018.  

Între 21 și 24 februarie 2018, coordonatorii din școlile participante trimit fișa de înscriere 

(CE VA CONŢINE DOAR DENUMIREA ŞCOLII ŞI NUMĂRUL DE CLASE ÎNSCRISE PE 

FIECARE SERIE) pentru această etapă pe adresa concurslectura.acb@gmail.com  . (anexă)  

Subiectele vor fi transmise prin e-mail școlilor înscrise, în dimineața concursului, în 

intervalul 6:00 – 7:30. 

Ora de începere a concursului este 9:00.  

  

Durata concursului este de 90 de minute. 

 

Baremele de corectare vor fi transmise în intervalul 13:00-14:00, în aceeași zi. 

 

Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie constituită la nivelul școlii participante. Se 

vor acorda premiile I, II, III, mențiune, fără a se depăși 30 %, din numărul de participanți. 

 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” va transmite în format electronic macheta diplomei 

pentru etapa locală, cât și a adeverinței pentru cadrele didactice implicate (inclusiv coordonatorul pe 

școală), ce vor fi semnate și ștampilate de către directorul și organizatorul școlii participante. 

 

2) Etapa județeană – se va desfășura în data de 24 martie 2018. 

Înscrierea se va face în perioada 12-16 martie 2018, pe baza fișei de înscriere, completată 

electronic (anexă). 

 

Listele cu elevii promovați la etapa județeană vor fi aduse la biblioteca Școlii Gimnaziale 

„Alexandru cel Bun”, Iași și trimise în format electronic, pe adresa concurslectura.acb@gmail.com  

 

La această etapă vor participa câte 2 (doi) elevi din fiecare clasă înscrisă în concurs, 

selectaţi în urma etapei locale. 

  

Locul de desfășurare a etapei județene va fi Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, str. 

Mușatini, nr. 53, cartierul Alexandru cel Bun, Iași. 

 

Ora de începere a concursului este 9:00. Dacă numărul de elevi depășește capacitatea 

școlii gazdă, concursul se poate desfășura în două serii, la ore diferite, distribuirea claselor pe 

ore revenind exclusiv organizatorilor. 

 

Durata concursului: 90 minute. 

 

Copiii se vor prezenta la unitatea organizatoare cu 30 de minute mai devreme. Vor avea la ei 

carnetul de elev și toate instrumentele necesare (pentru desen vor avea creioane colorate sau 

carioca). 

 

Rezultatele concursului se vor afișa la avizier și pe site-ul Școlii Gimnaziale „Alexandru cel 

Bun”, în data de 25 martie 2018 .  

 

Contestațiile se vor depune la biblioteca școlii în data de  26 martie 2018, între orele 10-14. 

Rezultatele finale, după contestații, se vor afișa în data de 29 martie 2018. 

 

mailto:concurslectura.acb@gmail.com
mailto:concurslectura.acb@gmail.com


 3 

Se vor acorda premiile I, II, III, mențiuni, fără a se depăși 30 % din numărul de 

participanți. 

 

Nu se acordă premii în bani sau alte bunuri materiale. 

La etapa județeană nu se acordă elevilor diplome de participare. 

Cadrele didactice implicate vor primi adeverințe și diplome.  

Toate diplomele de la etapa județeană vor fi semnate și la ISJ IAȘI. 

 

Diplomele se vor ridica de la biblioteca școlii după data de 25 aprilie 2018. 

 

În speranța unei bune colaborări, vă așteptăm să participați și la această ediție a concursului. 

 

 

 

 

Coordonatorii din școlile participante sunt rugați să respecte perioadele de înscriere. 

Nu se acceptă înscrieri la nicio etapă după data limită. 

Fișele de înscriere trebuie completate la calculator, nu de mână, pentru a nu exista 

erori la întocmirea bazei de date. 

Nu luăm în considerare fișele fotografiate care, din experiența anului trecut, sunt greu 

de descifrat.  

Nu luăm în considerare fișele trimise pe adresa școlii sau pe adresele personale ale 

organizatorilor. 

 

Pentru lămuriri suplimentare vă rugăm să utilizați adresa de e-mail a concursului,  
concurslectura.acb@gmail.com 

 

În speranța unei bune colaborări, vă așteptăm să participați și la această ediție a concursului. 

 

Persoane de contact: 

 
Alina TITINIUC Prof. înv. primar  alinatitiniuc@yahoo.com 

Ofelia LUNGU Prof. înv. primar  ofeliasorinro@yahoo.com 
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