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- CONCURS INTERJUDEŢEAN DE ORTOGRAFIERE 

ÎN LIMBA ENGLEZĂ- 

                                                 SPELLING RULES 

                                                       Ediţia a II-a 

Aprilie 2020 

Locul desfășurării:  

Etapa locală: se organizează de fiecare unitate școlară în parte; 

Etapa județeană: se organizează de unitatea de învățământ parteneră din fiecare județ.  

Dolj: Colegiul Național „Elena Cuza”, persoană de contact Trancă Georgiana Corina 

adresă mail: trancageo@gmail.com 

Olt: 

Gorj: 

Mehedinți 

Vâlcea 

Etapa interjudețeană: Colegiul Național „Elena Cuza”, Craiova, persoană de contact Trancă Georgiana 

Corina, adresă mail: trancageo@gmail.com 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

1. Concursul este deschis tuturor unităţilor de învăţământ din judeţulele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți și 

Vâlcea; 

2. Concursul este structurat pe patru secţiuni: clasa a II-a, a III-a, a IV-a și a V-a; 

3. Fiecare profesor poate înscrie la etapa locală maxim 3 elevi în concurs; 

4. Concursul este unul cu participare directă. 

5. Nu se percepe taxă de participare.  

 

I. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 

Etapa Data Descrierea activităţii 

I. Promovarea concursului 

în rândul şcolilor 

01.12.2019-

10.02.2020 

Popularizarea concursului în unităţile de 

învăţământ din judeţul Dolj, Olt, Gorj, 

mailto:trancageo@gmail.com
mailto:trancageo@gmail.com
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Mehedinți, Vâlcea; încurajarea participării 

elevilor la concurs 

II. Etapa locală 

6-10.02.2020 

 

Organizarea concursului de către fiecare unitate 

școlară; 

 

10-12.02.2020 Transmiterea listelor cu elevii calificați pentru 

etapa județeană către responsabilii școlii unde 

va avea loc etapa județeană. 

III.Etapa judeţeană 

22.02.2020 Se desfășoară în unitățile școlare partenere din 

fiecare județ, cu subiect unic; 

24-28.02.2020 Transmiterea listelor cu elevii calificați pentru 

etapa interjudețeană; 

 

IV.Etapa interjudețeană 

 

25.04.2020 

Concursul se va desfășura la Colegiul Național 

„Elena Cuza” din Craiova. Elevii se vor 

prezenta la ora 10.30. Probele vor începe la ora 

11.00. Durata concursului este de 60 de minute.  

 

IV. Diseminarea rezultatelor 

 

27. 05. 2020 

La finalul concursului, rezultatele vor fi 

publicate atât pe site-ul APLEO cât şi pe cel al 

C.N. „Elena Cuza”Craiova 

 

V. Festivitatea de premiere  

 

20 mai 2020 

Elevii care au obținut premii și mențiuni se vor 

prezenta la Colegiul Național „Elena Cuza” din 

Craiova, însoțiți de profesorii îndrumători și 

părinți, la Sala de festivități, la ora 12.30.  

 

II. CRITERII DE CALIFICARE: 

Etapa localăva fi organizată la nivelul fiecărei unități de învățământ.  

La etapa județeană se vor califica doar elevii care au participat la etapa locală și care au obținut peste 

90 puncte. 

La etapa interjudețeană se vor califica elevii care au participat la etapa județeană și au obținut 

PREMIUL I.  

 

III. ASPECTE ORGANIZATORICE 

Etapa locală se va organiza de către o comisie constituită la nivelul unității de învățământ. 

Subiectele vor fi făcute de către un membru desemnat din comisia metodică din unitatea respectivă. 

Rezultatele de la etapa locală se vor trimite, în format Excel, pe mail, coordonatorului la nivelul fiecărui 

județ in perioada 10-12.02.2020.    
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Etapa județeană se va organiza în fiecare județ, la unitățile de învățământ partenere. 

Coordonatorul la nivelul fiecărui județ, numit de către APLEO, care este și președintele comisiei 

județene, va constitui comisia de organizare și evaluare. Acesta este responsabil cu derularea concursului 

la nivelul județului respectiv. 

Etapa interjudețeană va fi organizată la Colegiul Național „Elena Cuza” din Craiova. Subiectele 

sunt unice, furnizate de către APLEO în parteneriat cu EECentre. Elevii calificați la etapa interjudețeană 

se vor prezenta la ora 10.30 la școala organizatoare, concursul va începe la ora 11.00 și va dura 60 de 

minute. 

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanți. Elevii vor vei însoțiți de către un 

adult, respectiv fiecare 10 elevi vor fi însoțiți de un adult.  

Structura subiectelor este aceeași la toate etapele concursului.   

Durata probelor de concurs pentru toate etapele este de 60 minute. 

Rezultatele fiecărei etape se vor afișa în 72 de ore de la desfășurarea probei.  

La nici o etapă a concursului NU SE ADMIT CONTESTAȚII! 

 

IV.  PREMIEREA 

Premiile pentru etapa județeană și interjudețeană se vor acorda în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obținute.  

Pentru etapa județeană, premiile I, II şi III se acordă conform următoarelor criterii: 

- Premiul I: 100-95 puncte 

- Premiul II: 94-90 puncte 

- Premiul III: 89-85 puncte 

- Mențiune: 84-80 puncte 

Numărul mențiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanților la concurs.  

La etapa interjudețeană, elevul care a obținut cel mai mare punctaj la fiecare clasă va primi un 

voucher ce constă într-un examen Cambridge, respectiv clasa a II-a YLE Starters, clasa a III-a YLE 

Movers, clasa a IV-a YLE Flyers și clasa a V-a KET. Premiile sunt oferite prin APLEO de către 

EECentre. În cazul în care sunt elevi cu aceleași punctaje, clasați pe locul I, se va organiza o nouă probă 

de departajare.  

 

 

 


