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Aprobat Inspector Școlar General, 

Prof. Lavinia Elena Craioveanu 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE  

 

A CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN DE DESCRIERI GEOGRAFICE  

PENTRU ELEVII DIN CLASELE V-VIII ,,ALEXANDRU ROŞU’’  

1. Prevederi generale cu privire la desfăşurarea concursului 
Concursul interjudeţean de descrieri geografice ,,Alexandru Roşu" se adresează elevilor de 

gimnaziu pasionaţi de geografie, călătorii şi informatică. 

 Concursul are drept scop realizarea unor lucrări cu conţinut geografic, prezentate cu ajutorul 
aplicațiilor multimedia  (Power Point, Prezi, Slide Share etc.). 

Elevii vor prezenta descrierea geografică într-un limbaj specific, de specialitate. Prezentările pot fi 

însoţite de hărţi sau postere.  

          2.  Secţiunile concursului 
Concursul va fi individual.  
Concursul este împărţit în două secţiuni: 

Secţiunea I:  Teme cu abordare a conținuturilor geografice din România 
Secţiunea a II-a:   Teme cu abordare a conținuturilor geografice din Europa /Continentele 

extraeuropene 
3.  Elevii participanţi 

Participă elevii din clasele de gimnaziu din județele Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt.  
  4. Etapele concursului 

a) Etapa judeţeană – se va desfăşura în perioada noiembrie-decembrie 2016, conform unui grafic 

stabilit de inspectorul școlar pentru disciplina geografie din fiecare județ participant, în care vor fi 

precizate locația, data și ora desfășurării. Fiecare profesor va coordona maxim 3 lucrări.  

Se vor acorda premii și mențiuni astfel încât numărul total de premii I, II, III și mențiuni să nu 

depășească 25% din numărul de concurenți conform art. 17 din Anexa 2 la Ordinul Ministrului 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – 

cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a 

activităților cuprinse în Calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare:   

Premiul I: 96 p – 100 p 

Premiul II: 91 p - 95 p 

Premiul III: 86 p - 90 p 

b) Etapa interjudeţeană – se va desfăşura pe data de 21 ianuarie 2017, la Colegiul Național 
„Carol I”, Craiova, unde, până pe 12 ianuarie 2017, vor fi trimise lucrările elevilor care au obținut 
premiile I și II la faza județeană, din județele Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt.  

Lucrările elevilor vor fi evaluate de către o comisie avizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj. 
Nu este necesară prezența elevilor.  

   5.  Perioada şi modalităţile de înscriere a elevilor 
Înscrierea pentru faza județeană se face în noiembrie 2016 la școala organizatoare din fiecare județ 

participant, la o dată stabilită de organizatori, pe baza unui tabel întocmit astfel: 
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Antet: Şcoala de provenienţă 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului participant 

Clasa Secţiunea Titlul lucrării Modalitate de 

prezentare 

Numele şi prenumele 

profesorului îndrumător 

       

 

*** După data de înscriere stabilită de comisia organizatoare din fiecare județ  nu se mai admit 

înscrieri. 

 

Pentru faza interjudețeană, inspectorul de specialitate din fiecare județ participant va trimite la școala 

organizatoare din județul Dolj lucrările care au obținut premiile I și II, până pe 12 ianuarie 2017, însoțite de 

un tabel în care sunt specificate numele și prenumele elevilor calificați, unitatea de învățământ, clasa, 

secțiunea, titlul lucrării, numele și prenumele profesorului îndrumător.   

 

  6. Prezentarea va respecta următoarele cerinţe:  

 Durata – maxim 10 minute 

 Relevanţa pentru tema concursului 

 Lucrarea să fie rezultatul observaţiilor şi experienţelor trăite de elevul participant 

 Se va folosi suportul scris însoţit de fotografii şi/sau hărţi sau prezentări multimedia 

 

  7. Criterii de evaluare 

Faza județeană 

Evaluarea lucrărilor va fi făcută cu puncte de la 0 la 100, astfel: 50 de puncte pentru redactare şi 

conţinutul ştiinţific și 50 de puncte pentru prezentare. Punctajele se stabilesc conform criteriilor 

prezentate în Anexa 1. 

Faza interjudețeană 

Evaluarea lucrărilor va fi făcută cu puncte de la 0 la 100, conform criteriilor prezentate în Anexa 2. 

 

8. Acordarea premiilor 

a. La etapa judeţeană și interjudețeană, se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare secţiune, 

în conformitate cu art. 17 din Anexa 2 la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în Calendarul activităților 

educative, școlare și extrașcolare.   

b.  Toţi elevii participanţi la etapa judeţeană şi interjudețeană primesc diplome de participare.  

 

         Coordonatori proiect, 

        Prof. Ciobanu Maria, C.N. „Carol I” Craiova 

Prof. Gică Gabriela, C.N. „Carol I” Craiova 

Prof. Curcan Mihaela, C.N. „Frații Buzești” Craiova 

Prof. Ciocan Elisabeta, L. Teologic Adventist Craiova 

Prof. Ene Cristina, Șc. Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova 

 

 

Director C.N. „Carol I” Craiova: 

Prof. Anca Pricină 


