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            Informaţii  despre  desfăşurarea  concursului: 
  

Concursul Național Multidisciplinar „Pandurii lui 
Tudor”  ediţia a XII-a – 2013 se doreşte un prilej de a 
descoperi şi de a valorifica talentele la limba română, 
matematică, istorie, geografie, desen, muzică şi şah. 

Fiecare şcoală va participa cu echipaje  pentru 
fiecare an de studiu compus din: 1 elev pentru probele 
de limba română, matematică, geografie/istorie, 1 elev 
pentru proba de muzică, 1 elev pentru proba de şah, 1 
elev pentru proba de desen; 

- componenţa echipajului este menţionată de la 
început în listele trimise; 

- fiecare elev, (şi cei din echipaj) va rezolva 
individual  un test cu întrebări din obiectele limba 
română şi matematică pentru cls. III, IV, V, VI, VII, 
iar pentru elevii clasei a VIII-a, fiecare participant va 
trebui să rezolve un test cu întrebări pentru trei probe , 
română + matematică + istorie / geografie ; 

- la proba de artă plastică tema concursului va fi 
„SIMFONIA   TOAMNEI”. Concurenţii vor avea 
asupra lor bloc de desen format A3, truse de acuarele şi 
pensule. Pentru proba de şah, concurenţii vor aduce 
tabla cu piese de şah şi un ceas de concurs.  

 
 
 
 

La proba de muzică elevii vor interpreta o piesă 
muzicală (populară, uşoară, folk, etc) vocal sau 
instrumental. 
       Durata desfăşurării concursului este de 2 ore 
pentru clasele III – VII şi 3 ore pentru clasa a VIII-a. 
        Concomitent are loc un simpozion pentru 
profesori, învăţători şi educatoare, cu tema  
         „Calitatea  învăţământului  preuniversitar – 
între aşteptări şi proiecte”.   
        Vă rugăm să confirmaţi pe email 
t.vladimirescu@yahoo.com sau telefonic 
(0250/811282) până la 28 noiembrie 2013, listele 
elevilor pe echipaje şi individual, precum şi lista cu 
participanţii la simpozion şi titlul lucrării.   
       Menţionaţi numele unui corector pentru fiecare 
obiect. 
       Donaţiile elevilor şi profesorilor în valoare de 20 
lei, necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente 
organizării, desfăşurării concursului şi simpozionului, 

se vor vira în contul Asociației părinți –cadre 

didactice, PRO  EDUCAȚIA: 

      Nr.  RO23BTRLRONCRT0204961601  
deschis la Banca Transilvania, sucursala Drăgăşani. 

     
                                 Vă urăm succes!!! 
 

                             DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR,,, ,,,                                                                                                                                                                                     

            PPPRRROOOFFF...    LLLIIIDDDIIIAAA   PPPEEETTTCCCAAANNN    

mailto:t.vladimirescu@yahoo.com

