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Nr. 2022/29.02.2022 

 
 
 

 
Către UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL SĂLAJ 
În atenţia d-nei/d-lui DIRECTOR 
În atenția d-nei/d-lui COORDONATOR PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE 

ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE/CADRELOR DIDACTICE 

 

 

 

Referitor la concursurile naționale organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu 

alte instituții, cuprinse în Calendarul Activităților Educative finanțate 2022, precum și la 

etapele județene organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, vă comunicăm 

următoarele: 

1. CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE DE MEDIU 
- ETAPA JUDEȚEANĂ se va organiza în 7 mai 2022 (PROIECTELE/lucrările 

însoțite de Anexa 1 vor fi transmise la ISJ SJ, în atenția înspectorului 
educativ până la data de 3 mai 2022) 

- etapa națională va avea loc în perioada 13 – 17.07.2022, Tabăra Muncel, județul 
Iași 

 
2. CONCURSUL NAȚIONAL „TINERE CONDEIE” 

- ETAPA JUDEȚEANĂ: 2 mai 2022. Lucrările se vor transmite în intervalul 14-29 aprilie 
2022, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău 

- etapa națională: august, la Cozia, jud. Vâlcea. 
 Pentru a se asigura o maximă obiectivitate a jurizării, se mențin regulile de secretizare 
din anii trecuți. Niciun elev nu își semnează produsele; pe fiecare lucrare elevul autor își va 
trece doar un motto, la liberă alegere, pe prima pagină, în colțul din dreapta sus.  
 

3. CONCURSUL NAȚIONAL DE REVISTE ȘCOLARE 

- ETAPA JUDEȚEANĂ: 2  mai 2022. Vă rugăm să transmiteți revistele (câte 2 numere din 
fiecare revistă) în intervalul 14-29 aprilie 2022, în vederea jurizării acestora, la Școala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău 

- etapa națională: iulie 2022, Muncel, jud. Iași. 
 

4. CONCURSUL NAȚIONAL „PRIETENII POMPIERILOR” 
ETAPA JUDEȚEANĂ: 13 mai 2022; Tabelul în care se vor menționa componența 
echipajelor și datele de contact ale profesorilor coordonatori, va fi transmis pe e-
mail până în data de 2 mai 2022, la inspectorul pentru activități extrașcolare, la 
adresa madalina.rus@isjsalaj.ro. 

 
- etapa națională: 26 – 29 mai 2022, la Satu Mare; 
- etapa internațională: 17 – 24 iulie 2022, Celje. Slovenia 
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5. CONCURSUL NAȚIONAL „CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA”  
ETAPA JUDEȚEANĂ- 12 mai 2022, conform Regulamentului aprobat prin OMEN nr. 
3825/03.06.2013. Tabelul în care se vor menționa componența echipajelor și datele 
de contact ale profesorilor coordonatori, va fi transmis pe email până cel târziu în 
data de 2 mai 2022, la inspectorul pentru activități extrașcolare, la adresa 
madalina.rus@isjsalaj.ro. 
 

 
6. CONCURSUL NAȚIONAL „EDUCAȚIE RUTIERĂ, EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” 

- ETAPA JUDEȚEANĂ: 17 iunie 2022. Componența echipajelor și datele de contact ale 
profesorilor coordonatori vor fi transmise pe e-mail până în data de 3 iunie 2022, la 
inspectorul pentru activități extrașcolare, la adresa madalina.rus@isjsalaj.ro. 

- etapa națională: iunie/iulie, Buzău, județul Buzău. 
 

7. CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE ANTIDROG „ÎMPREUNĂ”       

În acest an, tema concursului va fi „Activitățile outdoor – replică la droguri”.  

La etapa judeţeană a ediţiei 2022 pot participa echipaje formate din 4 elevi clasa a IX-

a şi/sau a   X-a şi un profesor coordonator. Pentru înscrierea la etapa judeţeană, fiecare echipaj 

va depune o Fișă de înscriere (anexă la Regulament) la ISJ SJ, până la data 10.07.2022, în 

atenţia inspectorului educativ. Concursul se va desfăşura astfel: 

- 15 aprilie  - 10 iunie 2022: implementarea proiectelor înscrise; 

- 17 iunie 2022: jurizarea si premierea proiectelor.  

- etapa națională: august, Eforie Nord, Constanța. 
 
  
Atașăm regulamentele prezentei adrese ISJ SJ. 

 
 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

PROF. DR. GHEORGHE – VASILE BULGĂREAN 

 

 

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR, 

PROF. DR. RUS MĂDĂLINA - IOANA 
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