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Concursul “ ” 

 
 Consiliul Judeţean al Elevilor Neamţ organizează în data de 5 aprilie 2012 concursul de 

cultură generală “Coolture”. Scopul acestuia este de a de a testa şi îmbunătăţi cunoştinţele 

elevilor, din diverse domenii, precum şi de a încuraja lucrul în echipă. 

  

 Regulament de participare şi desfăşurare : 

 

 Concursul de desfăşoară pe echipe ; 

 Se percepe o taxă de participare de 15 Ron/ echipă (Taxa va acoperi fondul de 

premiere) ; 

 Fiecare unitate şcolară are dreptul să participe cu maxim 5 echipe ; 

 O echipă va fi formată din 3 membri, elevi de liceu ; 

 Se acceptă maxim 2 elevi de aceeaşi vârstă / echipă ; 

 Elevii care intenţionează să participe la concurs trebuie să-şi confirme, în prealabil, 

prezenţa, completând formularul de înscriere (Vezi Anexa 1) şi trimiţându-l la 

următoarea adresă de e-mail : max.314nk@yahoo.com ; 

 Partipanţii se vor prezenta începând cu ora 9:00 la Colegiul Naţional de 

Informatică, având în posesie carnetul de elevi. 

 Subiectele vor cuprinde 90 de întrebări tip grilă din diverse domenii ; 

 Întrebările sunt împăţite pe 3 nivele de dificultate : scăzută, medie şi ridicată, 

fiecăreia dintre acestea atribuindu-se un set de 30 de întrebări ; 

 Sistemul de punctare este următorul : 

 30 de întrebări (dificultate redusă) – 1 punct/răspuns corect ; 

 30 de întrebări (dificultate medie) – 2 puncte/răspuns corect ; 

 30 de întrebări (dificultate rridicată) – 3 puncte/răspuns corect ; 

 Pentru fiecare răspuns a cărui răspuns bifat este greşit, echipei i se va 

scade un punct ; 

 Pentru fiecare întrebare fără nicio variantă bifată echipa nu primeşte, 

dar nici nu i se scade vreun punct ; 

 Timpul acordat rezolvării subiectelor este de 2 ore din momentul primirii acestora ; 

 Premierea va avea loc la ora 12:00 la laboratorul multimedia al colegiului. 
 

 

 Inspector Şcolar General,              Inspector Şcolar Educativ, 

 Prof. Luminiţa Georgeta Vârlan              Prof. Eugen Dinu-Vasiliu 

 

 

Preşedinte CJE Neamţ ,              Director Colegiul Naţional de Informatică, 

Tudor-Alexandru Vasiliu              Prof. Dr. Daniela Neamţu 

 

 

Profesor coordonator CJE Neamţ, 

Prof. Elena Ciurea      
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ANEXA 1  
 
 

Formular de înscriere pentru concursul  

 

 

 Numele unităţii de învăţământ : 

  

 

 Numele echipei : 

  

 

 

 Participanţi :  

 

 Nume Prenume Clasa 

#P1    

#P2    

#P3    
 

*#Px – Participantul cu numărul x 

 

 Profesor coordonator : 

  

 


