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REGULAMENTUL SPECIFIC DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR „SOLOMON MARCUS” 

 

EDIȚIA A VII-A, MAI 2019 

 

1. Concursul este înscris în Calendarul Concursurilor Școlare fără finanțare, 
2018-2019 (Anexa nr. 5 la Ordinul Ministrului Educației Naționale, nr. 
3016/09.01.2019, poz.79) și se desfășoară la Colegiul Național „Ferdinand 
I” din Bacău. 

2. Finalitățile concursului vizează competența cheie la nivel european: „A 
învăța să înveți” și abordarea interdisciplinară în vederea realizării unei 
conexiuni autentice între actul didactic și viața reală. 

3. La această competiție pot participa elevi din clasele a V-a – a XII-a, din 
toate județele țării, din învățământul de stat, particular și confesional, 
capabili de performanță la disciplinele din ariile curriculare specifice 
domeniului umanist, real și vocațional artistic, creativi și cu un orizont 
cultural specific vârstei. 

4. Competiția se desfășoară pe mai multe secțiuni, astfel: 
a. Secțiunea „Ion Barbu” (Limba și literatura română și matematică) – 

nivel gimnazial și liceal; 
b. Secțiunea „Creativitate și cultură umanistă” – nivel liceal, profil 

uman/vocațional artistic; 
c. Secțiunea „Abstractă” –nivel liceal (profil real). 

5. Competiția cuprinde o probă scrisă cu o durată de două ore pentru ciclul 
gimnazial și trei ore pentru cel liceal. 
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6. Listele cu elevii participanți vor fi transmise către Colegiul Național 
„Ferdinand I” din Bacău, cu două săptămâni înainte de desfășurarea 
concursului. 

7. Subiectele pentru proba scrisă vor fi elaborate de un grup de lucru 
desemnat de către Consiliul de Administrație al Colegiului Național 
„Ferdinand I” Bacău. Din grupul de lucru vor face parte profesori cu 
experiență în elaborarea de subiecte la olimpiade și concursuri naționale. 

8. Comisia de organizare și desfășurare este propusă de directorii instituției 
și aprobată de Consiliul de Administrație. 

9. Comisia are următoarea componență: 
- Președinte de onoare 
- Vicepreședinte 
- Secretar 
- Coordonator concurs 
- Coordonatori pe secțiuni 
- Membri în comisia de evaluare 
- Membri în comisia de desfășurare 

10.  Comisia de Contestații va fi formată din profesori care au evaluat lucrări 
la o altă clasă.  

11.  Evaluarea lucrărilor se face de către profesori cu experiență, care nu au 
elevi implicați în concurs la clasa/nivelul respectiv. 

12.  Evaluarea lucrărilor se face pe baza baremului stabilit de către grupul de 
lucru. 

13. Sarcinile de lucru vor fi legate de specificul disciplinelor pentru fiecare 
secțiune, în funcție de profil (uman/vocațional/real), iar noțiunile însușite 
de elevi prin curricula școlară, dar și în contexte nonformale vor fi 
abordate interdisciplinar și creativ. 

14.  Lucrările care au depus contestație vor avea modificat punctajul final 
dacă există o diferență de cel puțin 10 puncte. 

15.  Ierarhia concurenților se stabilește în ordinea descrescătoare a 
punctajelor obținute. 

16.  Premiile și mențiunile vor fi atribuite pentru 25%din numărul total de 
participanți. 



17.  Premiile speciale pot fi acordate pe baza unor criterii stabilite de comisie 
(originalitate în abordarea subiectelor, creativitate etc.) 

18.  Elevii participanți din alte județe vor beneficia de profesori însoțitori, de 
cazare și masă oferite de către Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, 
contra cost. 

19. Elevii participanți vor prezenta profesorilor asistenți cartea de identitate 
sau carnetul de elev cu fotografie, ștampilat pentru anul în curs în 
vederea verificării identității. 

20.  Profesorul însoțitor al lotului răspunde pentru supravegherea elevilor pe 
durata deplasării. 
 
Întocmit de: 
 
Prof. dr. Zărnescu Nicoleta – Colegiul Național Ferdinand I Bacău, 
coordonator concurs 
Prof. dr. Chiribău-Albu Mihaela – Colegiul Național de Artă Octav Băncilă 
Iași , inițiator concurs 
 

Director, 
Prof. Nicu Vasile Harasemciuc 

 

 


