
 

 

 REGULAMENT 

CONCURS NAȚIONAL „FOR LIFE”  

An şcolar 2021 – 2022 
 

Scopul concursului: dezvoltarea creativităţii și a gândirii critice a elevilor, cunoaşterea geografiei şi 

istoriei României; dezvoltarea relaţiilor de colaborare între şcoli și între cadre didactice; 

Data și ora desfăşurării concursului: 20 mai, ora 10 

Modul de desfășurare a concursului: fizic 

Înscriere: 3.05-18.05  

a) fiecare cadru didactic care dorește să își înscrie elevii la acest concurs va descărca parteneriatul 

dintre Comunitatea For LIFE și instituția din care face parte, îl va semna și apoi îl va urca în formularul 

de înscriere. Pot fi mai mulți coordonatori într-o școală. 

b) coordonatorul va primi un mail de confirmare a înscrierii (parteneriatul e obligatoriu pentru  

înscrierea sa), apoi va completa formularul  de înscriere a propriilor elevi de pe site-ul concursului. Nu 

pot participa la concurs decât elevii înscriși în acest formular, termen limită miercuri, 18.05, ora 20. 

Concurs: 20.05 Vor fi 12 întrebări, împărţite  pe două secţiuni: 

Secţiunea I (6 itemi): cultură generală, itemi aleşi din unele din domeniile: matematică, fonetică, geografie, 

istorie, biologie, fizică, chimie, arte, sport etc. Fiecare item se va puncta cu 0,5 puncte, nu se admit alt fel 

de fracţiuni de punctaj. 

Secţiunea a II-a (6 itemi): itemi de inteligenţă. Fiecare item va trebui rezolvat, valoarea maximă de punctaj 

pentru fiecare item, este de 1 punct, dar aici se admit fracțiuni de punctaj.  

Se acordă 10 puncte din oficiu 

a) coordonatorul va urmări site-ul concursului, unde în data de 19 mai se vor posta PAROLATE  

subiectele de la concurs; 

b) în data de 20 mai, până la ora 9 se va trimite pe mailul cu care v-ați înscris parola.  

c) în data de 20 mai, la ora 14 se vor posta pe site-ul concursului baremele de corectare.  

d) Coordonatorii vor corecta lucrările elevilor și vor trimite pe comunitate.forlife@gmail.com un 

tabelul semnat și ștampilat de direcțiune numit tabel de premiere (se coboară macheta de pe site). 

Premiere: Având totală încredere în elevi și în colegii noștri, se vor acorda: 

PREMIUL I: de la 91 la 100 pct.  PREMIUL II: de la 86 la 90 pct.  PREMIUL III: de la 81 la 85 

pct.  MENȚIUNI de la 75 la 80 pct. 

Diplomele de premiere și cele de profesor coordonator vor putea fi descărcate de pe site-ul concursului 

începând cu 1 iulie 2022. La fel și cele de profesor coordonator. 

Ovidiu Bădescu,  

comunitate.forlife@gmail.com 
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