
 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE IORGA” IAŞI 

Strada HLINCEA nr.7, telefon 0232 266667 

https://scniorgaiasi.ucoz.net 

                                                                     

DESFAȘURAREA SECȚIUNII III- Concurs interdisciplinar județean 

 ,,Aventura cunoașterii-de la legendă la știință” 

EDIȚIA a II-a, 2022  

A. Înscrierea participanților: 

        În cadrul secțiunii III pot participa elevi  din clasele a III-a și a IV-a din școlile județului 

Iași. 

        Înscrierea se realizează  pe baza fișei de   înscriere (anexa 2). 
        NU se percepe taxă de participare.  

        Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 2 elevi la etapa județeană. 

 

DATA  LIMITĂ  DE  TRIMITERE A FIȘELOR DE ÎNSCRIERE:  

 10 MAI 2022 
 

B. Secțiunea III -  cu participare DIRECTĂ (la Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” 

Iași), clasele a III -a și a IV-a  

Concurs interdisciplinar (limba și literatura română, limba engleză, matematică și 

științe ale naturii). Concursul va consta într-o probă ce conține itemi ce vizează competențe 

specifice disciplinelor Limba și literatura română, Limba engleză, Matematică și Științe ale 

naturii și vor respecta tematica dată (lista de lecturi).  

      Concursul interdisciplinar se va desfășura în două etape: 

 

a) Etapa locală (etapa I) – se va desfășura vineri, 13 mai 2022, în fiecare școală 

participantă la concurs. Coordonatorii din școlile participante trimit fișa de înscriere 

pentru această etapă semnată, ștampilată de director și scanată pe adresa: 

aventura_cunoașterii@yahoo.com (anexa 2), până la data de 10 MAI 2022.   
 

            Subiectele pentru etapa locală se trimit pe e-mail coordonatorului care a înscris școala 

în proiect, în dimineața concursului, în intervalul 6:00 – 7: 30.  Concursul se va desfășura de 

la ora 12:00. Durata concursului este de 60 minute. Baremele de corectare vor fi trimise la ora 

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 depăși 30% din numărul de 

participanți.   

Criterii de evaluare etapa locală: 

mailto:aventura_cunoașterii@yahoo.com


             Ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se stabileşte în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obţinute : 

- pentru punctaje cuprinse între 80 de puncte şi 84,99 puncte – menţiune; 

- pentru punctaje cuprinse între 85 de puncte şi 89,99 puncte – premiul al III-lea; 

- pentru punctaje cuprinse între 90 de puncte şi 94,99 puncte – premiul al II-lea; 

- pentru punctaje cuprinse între 95 de puncte şi 100 de puncte – premiul I. 

 
            Lista cu elevii promovați la etapa județeană (2 elevi din fiecare clasă care a 

participat la etapa locală și care au obţinut la etapa I cel puţin 85 de puncte din 100 de puncte 

posibile.) va fi trimisă pe adresa proiectului de la Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” 

Iași    aventura_cunoașterii@yahoo.com  (anexa 3), până cel târziu, 16 mai 2022.  

 

 

b. Etapa județeană (etapa a II-a) – se va desfășura cu 

       participare directă sâmbătă, 21 mai 2022. 
La etapa județeană, numărul de elevi  promovați  va fi de 2 elevi din fiecare clasă care 

a participat la etapa locală.  

              Responsabilitatea elaborării baremelor de corectare revine grupului de lucru al şcolii 

organizatoare, desemnat în acest sens. 

             Punctajul maxim acordat este de 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

Afișarea rezultatelor 

             Rezultatele concursului și clasamentul final (ordinea descrescătoare a punctajelor 

obținute) vor fi postate pe site-ul școlii  https://scniorgaiasi.ucoz.net anonimizate (cod), în 

data de 25 mai 2022. 
              

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

participanți, semante de ISJ Iași. Punctajul maxim este de 100 de puncte (90 puncte test+10 

puncte din oficiu). 

 

 

                Data concursului interdisciplinar cu participare directă: 21 mai 2022 

                Prezența în școala unde vor desfășura concursul:    9:30-9:45 

                Derularea concursului: 10:00-11:00 (60 minute) 

                Afișarea rezultatelor: 25 mai 2022  

                Contestații –26 mai 2022 (interval orar 8-10, la secretariatul Școlii Gimnaziale 

,,Nicolae Iorga” Iași) 

                Afișarea rezultatelor finale – 27 mai 2022 (https://scniorgaiasi.ucoz.net). 
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