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PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA ETAPEI JUDEŢENE A CONCURSULUI 
INTERDISCIPLINAR CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ  

(LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE) 
 
 

În data de 01 aprilie 2017 se va desfășura etapa judeţeană a concursului interdisciplinar CULTURĂ 
ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ, adresat elevilor claselor V-VIII, la Şcoala Gimnazială „George 
Emil Palade”, Buzău.  Proba scrisă durează două ore, desfăşurându-se pe două niveluri:  

- nivelul claselor V-VI  
-nivelul claselor VII-VIII, conform  Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului național interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie pentru elevii din gimnaziu 
(clasele a V-a - a VIII-a) CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ. 

Elevii vor fi prezenţi în săli în intervalul orar 9:15-9:30, având asupra lor un document de identitate. 
Proba scrisă începe la ora 10:00.  

 Norma de reprezentare este de 2 elevi pe nivel pentru fiecare şcoală. Criteriul de selecţie îl 
reprezintă rezultatele foarte bune obţinute de elevi la cele două discipline de învăţământ şi la olimpiadele şi 
concursurile şcolare specifice. Nu se admite depăşirea numărului maxim de locuri.  

Tabelele cu elevii participanţi vor fi trimise prin e-mail până joi, 30 martie 2017, ora 14,00, pe adresa 
de e-mail: emiliabodea@gmail.com, de către responsabilul comisiei metodice de limba şi literatura română 
din şcoală, care va stabili elevii participanţi la concurs împreună cu profesorii de limba română şi cu 
profesorii de religie din şcoală. 

                Tabelul (în format Word) va fi completat cu numele şi prenumele elevului (iniţiala tatălui), 
şcoala de provenienţă, clasa, numele profesorilor coordonatori (conform modelului anexat). Acesta va fi 
trimis la adresa menţionată mai sus cu numele şcolii de provenienţă al elevilor participanţi. Profesorii 
evaluatori (limba şi literatura română şi religie) sunt rugați să se prezinte la Şcoala Gimnazială „George 
Emil Palade” Buzău, sâmbătă, 01 aprilie 2017, ora 13:30.   

 
 
 
 
                                                      Inspectori şcolari, 

 
          Prof. dr. Emilia-Elena Bodea                                            Prof. Robert Mugurel Roşioru 
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Anexa 1  

 

Unitatea de învăţământ___________________________ 

 

 

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII CALIFICAŢI PENTRU FAZA JUDEŢEANĂ  

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului (inițiala 

tatălui) 
Clasa Unitatea şcolară 

Profesorii 
coordonatori 

(română şi religie) 

     

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
profesorilor 
evaluatori 

Disciplina Unitatea şcolară Localitatea 

     

 

 

Director,                                                                     Responsabilul comisiei metodice, 

 

 

 

 


