
CONCURSURI ŞCOLARE 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

CONCURSURILOR ŞCOLARE prevede la Art. 1 ”Concursurile şcolare au ca 

obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului la 

disciplinele prevăzute în curriculum şcolar şi se adresează elevilor cu aptitudini, 

înclinaţii şi interese deosebite pentru domeniile ştiinţelor, tehnicii, meseriilor, 

artelor, civic. Sportiv, interdisciplinar etc.”  Subiectele de concurs vor evalua 

competenţe şi abilităţi superioare ale elevilor, materializate în rezolvarea 

subiectelor care solicită operaţii de analiză, sinteză, evaluare, generalizare, 

argumentare etc. 

Subiectele sunt realizate pe baza programei şcolare, pornind de la 

competenţele specifice şi obiectivele de referinţă.  

Art. 2 „… În vederea aprofundării şi extinderii curriculare pot fi elaborate 

programe de studiu complementare, teme de concurs, de cercetare şi bibliografii 

specifice”. 

  
 

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE 2008 

o Desfăşurare 

� Etapa pe şcoală – ianuarie 2008; 

� Etapa pe localitate – 16 februarie  

o Galaţi – Şcoala Nr. 2; 

o Tecuci – Şcoala Nr. 5 „Elena Doamna”; 

o Toate comunele care desfăşoară etapa locală vor anunţa până pe data 

de 01.02.2008 inspectorul şcolar de specialitate; în preziua concursului vor 

trimite un delegat la ISJ Galaţi pentru a prelua plicul cu subiect şi barem; 

managerul unităţii şcolare va asigura multiplicarea subiectelor; 

Notă: Pentru etapa locală, şcolile din Galaţi şi Tecuci vor trimite listele cu 

numele elevilor participanţi şi al profesorul de la clasă prin fax la unitatea şcolară 

organizatoare cu minim 4 zile înainte de data concursului. Listele sosite ulterior 

nu vor fi luate în considerare. 



 În maxim 5 zile de la data desfăşurării etapei locale vor fi transmise 

rezultatele în format tipărit şi electronic la inspectorul şcolar de specialitate, după 

următorul tabel: 

NR. 

CRT. 

NUME ŞI PRENUME UNITATEA 

ŞCOLARĂ 

CLASA PUNCTAJ NUMELE 

PROFESORULUI 

      

 

� Etapa pe judeţ –  5 aprilie – Gr. Şc. CFR; 

Notă: Pentru etapa judeţeană, liceele din Galaţi, Tecuci, Târgu Bujor, 

Bereşti, Pechea şi Tudor Vladimirescu vor trimite listele cu numele elevilor 

participanţi şi al profesorul de la clasă prin fax la unitatea şcolară organizatoare 

cu minim 4 zile înainte de data concursului. Listele sosite ulterior nu vor fi luate în 

considerare. 

� Etapa naţională – 29 aprilie – 4 mai – jud. BZ; 

� Etapa internaţională – TUNISIA (elevi cu vârsta între 16-20 ani). 

o Limitele conţinuturilor 

� Clasa a VIII-a: EL – Mediul natural – protecţia şi conservarea acestuia; 

EJ – Populaţia şi aşezările omeneşti; EN – Ind. energetică şi a energiei 

electrice; 

� Clasa a IX-a: EJ – Atmosfera terestră; EN – Apele pe Terra; 

� Clasa a X-a: EJ – Geografia resurselor naturale; EN – Agricultura; 

� Clasa a XI-a: EJ – Regionalizarea şi globalizarea lumii contemporane; 

EN – Populaţia, resursele naturale şi dezvoltarea lumii contemporane; 

� Clasa a XII-a: EJ – Europa şi România – elemente geografice de bază 

(Ţările vecine României); EN – România şi Uniunea Europeană (Problema 

energiei în UE şi în România). 

 

 

 

 

 

 


