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CONCURSUL JUDEŢEAN 

„ UNIVERSUL CUVINTELOR”, ediția a III- a 

(nr. 94   în CAEJ nr.14 000/ 21.10.2022) 

 

Şcoala Gimnazială  ,,TUDOR VLADIMIRESCU”, Piteşti organizează, sâmbătă, 25 

februarie 2023, începând cu ora 9.00, concursul „ Universul cuvintelor”, concurs de limba și 

literatura română pentru clasele a II-a, a III-a, a IV- a, a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a. 

 

        Extras din regulamentul de organizare și desfășurare a concursului: 
 

Programa de concurs va avea în vedere competenţele specifice şi conţinuturile din programele 

şcolare de limba română, curriculum extins, corespunzătoare fiecărui nivel de clasă, pentru anul şcolar 

în curs. 

Subiectele vor fi structurate în trei părți: partea A - 8 itemi din domeniul limbii române, cu 

răspunsuri la alegere, partea B - 8 itemi de completare (semiobiectivi si subiectivi) și partea C - 1 item 

subiectiv. Fiecare item dintre cei 8+8 va fi punctat cu câte 5 puncte, iar ultima parte, C, cu 10 puncte,  

rezultând un total de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. 

Timp de lucru - 120 de minute. 

 

Înscrierea elevilor: 

a)În urma preselecției, organizată la nivelul fiecărei școli partenere, un cadru didactic poate să înscrie 

în concurs maximum 2 elevi. Înscrierea se face la nivelul școlii partenere de către un cadru 

didactic coordonator, pe baza fişei de înscriere (ANEXA1), în perioada , 23.01.2023-20.02.2023 la 

adresa de e-mail: universul.cuvintelor2023@gmail.com, cu mențiunea ”Înscriere concurs”. 

Înscrierea se consideră efectuată numai după primirea confirmării! 
 

Cadrul didactic coordonator la nivelul școlii va aduce/va trimite acordul de parteneriat, în două 

exemplare, semnat și ștampliat de către directorul unității de învățământ partenere. Se va încheia un 

singur acord pentru toate cadrele didactice participante. 

 

b) Desfășurarea fazei finale a concursului va avea loc sâmbătă, 25.02.2023, la Școala Gimnazială 

„Tudor Vladimirescu”, Pitești (clasele a II-a, a III- a și a IV-a) și la Structură Nr. 2, Pitești-fosta 

Școala Nr. 8-(clasele V-VIII), între orele 9:00-11:00. Elevii vor avea acces în sala de concurs 

până la 8:50. 

c) Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate, între 

orele 12:00-17:00.  

d) Afişarea rezultatelor: sâmbătă, 25.02.2023 , după ora 18:00, la sediul școlii din str. Călugăreni, nr. 3 

și pe site-ul școlii ( http://scoala20pitesti.ro ). 

 

Informații suplimentare la coordonatorii proiectului:  

Sima Camelia (0745085048), Dulică Daniela(0753322234), Preda Ana Maria(0748130035)
 

Modele de subiecte, acordul de parteneriat și fișa de înscriere se găsesc pe  

http://scoala20pitesti.ro  

Nu se percepe taxă de participare. 
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