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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere" 
Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea competențelor cheie și transdisciplinare prin concursuri școlare în județul Teleorman” 
Beneficiar:  Inspectoratul Şcolar Județean Teleorman 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU 190/1.1/S/156915 
 

ANEXA 2  

  APROB, 
MANAGER DE PROIECT, 

VALERIA GHERGHE 
 ………………………………….. 

 

CALENDARUL CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR 

„Pentru Planeta mea” 

 
Calendarul concursului este stabilit de comisia de organizare conform Regulamentului 
specific de organizare și desfășurare a concursului interdisciplinar „Pentru Planeta mea” nr. 
11075 / 23.10.2015. 

A. ETAPA ZONALĂ 

14 noiembrie 2015 • afișarea temelor și a fișelor de evaluare, pentru proba 
practică, ciclul liceal; 

15 noiembrie 2015 • afișarea temelor și a fișelor de evaluare, pentru proba 
practică, ciclurile primar și gimnazial; 

15 – 20 noiembrie 2015 • elaborarea individuală a lucrărilor, pentru proba practică de 
către candidații înscriși la concurs, ciclul liceal; 

16 – 21 noiembrie 2015 • elaborarea individuală a lucrărilor, pentru proba practică de 
către candidații înscriși la concurs, ciclurile primar și 
gimnazial; 

21 noiembrie 2015 CICLUL LICEAL – CLASELE A IX-A ȘI A X-A 
• accesul candidaților în sălile de concurs – până la ora 9:30; 
• desfășurarea probei scrise – orele 10:00 – 12:00; 
• predarea de către candidații participanți la concurs comisiei 

de organizare a lucrărilor individuale, pentru proba practică – 
ora 12:00; 

• finalizarea predării către comisia de concurs a lucrărilor 
individuale, pentru proba practică  – orele 12:00 – 12:30 ; 

• catering – orele 12:30 – 13:00. 
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CICLUL LICEAL – CLASELE A XI-A ȘI A XII-A  / 
CLASE TERMINALE 

• accesul candidaților în sălile de concurs – până la ora 13:00; 
• desfășurarea probei scrise – orele 13:30 – 15:30; 
• predarea de către candidații participanți la concurs comisiei 

de organizare a lucrărilor individuale, pentru proba practică – 
ora 15:30; 

• finalizarea predării către comisia de concurs a lucrărilor 
individuale, pentru proba practică  – orele 15:30 – 16:00 ; 

• catering – orele 16:00 – 16:30. 
22 noiembrie 2015 CICLUL PRIMAR 

• accesul candidaților în sălile de concurs – până la ora 9:30; 
• desfășurarea probei scrise – orele 10:00 – 11:00; 
• predarea de către candidații participanți la concurs comisiei 

de organizare a lucrărilor individuale, pentru proba practică – 
ora 11:00; 

• finalizarea predării către comisia de concurs a lucrărilor 
individuale, pentru proba practică  – orele 11:00 – 11:30 ; 

• catering – orele 11:30 – 12:00. 
CICLUL GIMNAZIAL 

• accesul candidaților în sălile de concurs – până la ora 12:30; 
• desfășurarea probei scrise – orele 13:00 – 14:30; 
• predarea de către candidații participanți la concurs comisiei 

de organizare a lucrărilor individuale, pentru proba practică – 
ora 14:30; 

• finalizarea predării către comisia de concurs a lucrărilor 
individuale, pentru proba practică  – orele 14:30 – 15:00 ; 

• catering – orele 15:00 – 15:30. 
22 – 23 noiembrie 2015 • evaluarea lucrărilor, probele teoretică și practică, pentru 

ciclul liceal; 
24 noiembrie 2015 • afișarea rezultatelor pentru ciclul liceal – ora 10:00; 

• depunerea contestațiilor – orele 10:00 - 14:00; 
25 noiembrie 2015 • soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale – 

până la ora 16:00; 
23 – 25 noiembrie 2015 • evaluarea lucrărilor, probele teoretică și practică, pentru 

ciclurile primar și gimnazial; 
26 noiembrie 2015 • afișarea rezultatelor, pentru ciclurile primar și gimnazial – 

ora 10:00; 
• depunerea contestațiilor – orele 10:00- 14:00; 

27 noiembrie 2015 • soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale – 
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până la ora 16:00; 

B. ETAPA JUDEȚEANĂ 

5 decembrie 2015 • afișarea temelor și a fișelor de evaluare, pentru proba practică 
– ciclul liceal; 

6 decembrie 2015 • afișarea temelor și a fișelor de evaluare, pentru proba practică 
– ciclurile primar și gimnazial; 

6 – 11 decembrie 2015 • elaborarea individuală a lucrărilor, pentru proba practică de 
către candidații calificați la etapa județeană a concursului – 
ciclul liceal; 

7 – 12 decembrie 2015 • elaborarea individuală a lucrărilor, pentru proba practică de 
către candidații calificați la etapa județeană a concursului – 
ciclurile primar și gimnazial; 

12 decembrie 2015 CICLUL LICEAL 
• accesul candidaților în sălile de concurs – până la ora 9:30 
• desfășurarea probei scrise – orele 10:00 – 12:00; 
• predarea de către candidații participanți la etapa județeană a 

concursului, comisiei de organizare a lucrărilor individuale 
pentru proba practică – ora 12:00; 

• finalizarea predării de către candidații participanți la etapa 
județeană a concursului, comisiei de organizare, a lucrărilor 
individuale pentru proba practică – orele 12:00 – 12:30 ; 

• catering – orele 12:30 – 13:00. 
13 decembrie 2015 CICLUL PRIMAR 

• accesul candidaților în sălile de concurs – până la ora 9:30; 
• desfășurarea probei scrise – orele 10:00 – 11:00; 
• predarea de către candidații participanți la etapa județeană a 

concursului, comisiei de organizare, a lucrărilor individuale, 
pentru proba practică – ora 11:00; 

• finalizarea predării de către candidații participanți la etapa 
județeană a concursului, comisiei de organizare a lucrărilor 
individuale, pentru proba practică – orele 11:00 – 11:30 ; 

• catering – orele 11:30 – 12:00. 
CICLUL GIMNAZIAL 

• accesul candidaților în sălile de concurs – până la ora 12:30; 
• desfășurarea probei scrise – orele 13:00 – 14:30; 
• predarea de către candidații participanți la etapa județeană a 

concursului, comisiei de organizare, a lucrărilor individuale, 
pentru proba practică – ora 14:30; 

• finalizarea predării de către candidații participanți la etapa 
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județeană a concursului, comisiei de organizare, a lucrărilor 
individuale, pentru proba practică – orele 14:30 – 15:00 ; 

• catering – orele 15:00 – 15:30. 
13 – 14 decembrie 2015 • evaluarea lucrărilor, probele teoretică și practică, pentru 

ciclul liceal; 
14 decembrie 2015 • afișarea rezultatelor, pentru ciclul liceal – ora 18:00; 
15 decembrie 2015 • depunerea contestațiilor – orele 08:00 - 10:00; 

• soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale – 
până la ora 16:00; 

14 – 15 decembrie 2015 • evaluarea lucrărilor, probele teoretică și practică, pentru 
ciclurile primar și gimnazial; 

16 decembrie 2015 • afișarea rezultatelor, pentru ciclurile primar și gimnazial – 
ora 10:00; 

• depunerea contestațiilor – orele 10:00- 14:00; 
17 decembrie 2015 • soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale – 

până la ora 16:00; 
19 decembrie 2015 • FESTIVITATEA DE PREMIERE – ORA 10:00. 

  
 

Coordonator evaluare și concursuri școlare, 
Alexandra Negrea  

 
Experți evaluare și concursuri școlare: 
 

Cătălina Simona Bălașa  
Ion Fărcășanu  
Sorin Gabriel Ilie  
Narciza Florentina Nițu  
Alina Florina Ogrinja  

 

Silvia Păun  
Eliza Marinela Sotirescu  
Ligia Estera Stancu  
Mariana Mirela Stănescu  

 

 
 


