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Invitaţie 

           Echipa de organizatori vă invită la cea de-a VII-a ediţie a 

CONCURSULUI ŞI SIMPOZIONULUI NAŢIONAL de LIMBA ROMÂNĂ 

„GRAMATICA - ŞTIINŢA VORBIRII”. 

 

 

PROGRAMUL CONCURSULUI 

 
 

           17.02.2018: 

- Primirea concurenţilor şi repartizarea în săli: ora 900 

- Extragerea subiectelor: ora 900 

-     Distribuirea pe săli: orele 900 – 1000 

- Desfăşurarea concursului: orele 1000 – 1200 

- Pregătirea lucrărilor pentru corectare: orele 1200 – 1230 

- Corectarea lucrărilor: orele 1230 – 1600 

- Afişarea rezultatelor preliminare: ora 1630  

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: orele 1630 – 1730 

- Afişarea rezultatelor finale: ora 1730 

- Festivitatea de premiere: ora 1800 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 
Concursul se adresează elevilor claselor V-VIII, preocupaţi de corectitudinea 

limbii române. 

Precizare: se vor admite max. 8 elevi/ şcoală.  

 Termenul limită de înscriere  la concurs şi simpozion (referate) – 01.02.2018, 

prin trimiterea fişei de înscriere la adresa de e-mail concursgramatica@gmail.com.  

 Programa de concurs vizează elemente de limba română adecvate fiecărei 

categorii de vârstă . 
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PROGRAMA CONCURSULUI  ŞI SIMPOZIONULUI 

NAŢIONAL  „GRAMATICA-ŞTIINŢA VORBIRII” 

EDIŢIA a VI-a 

 
CLASA a V- a 
    1. FONETICA 

■ sunetul, litera; corespondenţa dintre ele; 

■ sunetele limbii române: vocale, consoane, semivocale; 

■ diftongi, triftongi, vocale în hiat; 

■ transcrierea fonetică a cuvintelor; 

■ grupuri de sunete / litere; 

■ despărţirea în silabe – reguli; 

■ accentul. 

 

2. LEXICUL 

■ vocabularul limbii române, părţile vocabularului – fondul principal şi masa vocabularului; 

■ cuvântul – unitate de bază a vocabularului;  

■ regionalisme şi arhaisme; 

■ mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului: derivarea; 

■ familia lexicală; câmp lexical; 

■ cuvânt de bază; 

■ rădăcina (radicalul); 

■ sufixe şi prefixe; 

■ sinonime; 

■ antonime. 

 

3. MORFOLOGIA 

 

      VERBUL  
■ felul verbelor: verbe predicative, verbe nepredicative, verbe copulative, verbe auxiliare 

■ moduri personale şi nepersonale: 

- moduri personale: indicativ, conjunctiv, condiţional-optativ, imperativ – recunoaştere; 

- moduri nepersonale: infinitiv, gerunziu, participiu, supin – recunoaştere. 

■ timpurile modului indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, perfect simplu, mai-mult-

ca-perfect, viitor, viitor popular;  

■ persoana şi numărul verbelor funcţiile sintactice ale verbelor la moduri personale (predicat 

verbal şi predicat nominal); 

■ funcţiile sintactice ale verbelor la moduri personale (predicat verbal şi predicat nominal). 

 

      SUBSTANTIVUL  

■ felul substantivelor: comune şi proprii, simple şi compuse; 

■ categorii gramaticale: gen, număr şi caz;  

Nominativ: subiect şi nume predicativ; 

Acuzativ: complement, atribut substantival prepoziţional, nume predicativ; 

Dativ: complement;  

Genitiv: atribut substantival genitival şi nume predicativ;  

Vocativ: fără funcţii sintactice;  

■ categoria determinării: articularea cu articolul hotărât, nehotărât, posesiv (genitival). 
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CLASA a VI- a 
 

1. FONETICA: noţiunile din clasa a V-a. 

 

2. LEXICUL: noţiunile din clasa a V-a la care se adaugă: 

■ mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea, compunerea, conversiunea; 

■ derivarea parasintetică; 

■ neologisme; 

■ sinonime; 

■ antonime; 

■ paronime; 

■ omonime; 

■ pleonasmul. 

 

3. MORFOLOGIA 

 

        VERBUL noţiunile din clasa a V-a la care se adaugă: 

■ conjugarea verbelor (conjugarea I, conjugarea a II-a, conjugarea a III-a, conjugarea a IV-a); 

■ moduri personale şi nepersonale – recunoaştere şi analiză; 

■ funcţiile sintactice ale verbelor la moduri personale (predicat verbal şi predicat nominal); 

■ funcţiile sintactice ale verbelor la moduri nepersonale: (subiect, complement direct, 

complement indirect,  complemente circumstanţiale – de loc, de timp, de mod, atribut verbal, 

nume predicativ; valoarea adjectivală a verbelor la participiu şi gerunziu: atribut adjectival şi 

nume predicativ).   

 

        SUBSTANTIVUL: noţiunile din clasa a V-a la care se adaugă: 

■ substantive defective, substantive colective; 

■ categorii gramaticale: gen, număr şi caz;  

Nominativ: subiect şi nume predicativ; 

Acuzativ: complemente (direct, indirect, de loc, de timp şi de mod), atribut substantival 

prepoziţional, nume predicativ 

Dativ: complement indirect, complement circ. de mod, atribut subst. prepoziţional, nume 

predicativ  

Genitiv: atribut substantival genitival şi nume predicativ, complement circ. de mod, de loc, de 

timp, atribut subst. prepoziţional, nume predicativ;  

Vocativ: fără funcţii sintactice;  

■ prepoziţii specifice cazurilor: Ac.,D.,G. 

■ categoria determinării: articularea; articolul hotărât, nehotărât, posesiv (genitival). 

 

CLASA a VII-a 

                 
1. FONETICA: noţiunile din clasa a VI- a. 

 

2. LEXICUL: noţiunile din clasa a VI-a la care se adaugă: 

 

 omofonele; omografele; 

 cuvintele polisemantice- sens propriu de bază, sens propriu secundar şi sens figurat;  

 tipuri de sufixe şi prefixe; 
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3. MORFOLOGIA 

 

VERBUL: noţiunile din clasa a VI- a la care se adaugă: 

 verbe personale; verbe impersonale; 

 diatezele verbului; 

 locuţiuni verbale; 

 

   SUBSTANTIVUL: noţiunile din clasa a VI- a la care se adaugă: 

 substantive epicene; 

 substantive moţionale; 

 apoziţia acordată şi neacordată; 

 numele predicativ în toate cazurile N., Ac., D., G.; 

  locuţiuni substantivale; 

 

 

CLASA a VIII-a 

 

          Noţiunile din clasa a VII-a la care se adaugă: 

 tipologia propoziţiilor  

 după alcătuire –simplă; 

                      --dezvoltată; 

 după aspectul predicatului –afirmativă; 

                                           -negativă; 

 după scopul comunicării – enunţiativă – propriu-zisă; 

                                                              - optativă; 

                                                              - imperativă; 

                                         - interogativă – propriu-zisă; 

                                                                - optativă; 

 propoziţii exclamative şi neexclamative; 

 punctuaţia la finalul propoziţiei şi în interiorul acesteia; 

 părţi de propoziţie –subiectul exprimat şi neexprimat; 

                                - predicatul verbal şi nominal; 

                                - propoziţia subiectivă; 

        - propoziţia predicativă; 

        - atributul; 

        - propoziţia atributivă; 

        - complementul direct; 

        - propoziţia directă;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană de contact: prof. Ungureanu Elena, tel: 0742918051                                                                     
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                                      FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

  CONCURS  NAŢIONAL ,,GRAMATICA-ŞTIINŢA  VORBIRII” 

EDIŢIA a VII-a 

Unitatea şcolară: 

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, judeţ):        

Cadru didactic: 

Numele şi prenumele: 

Specialitatea: 

ELEVII  ÎNSCRIŞI  LA CONCURS 

Se  completează un tabel nominal, în excel,  conform exemplului de mai jos:     

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului / elevei 
Clasa 

Şcoala de 

provenienţă 
Localitatea Judeţul 

Numele şi prenumele 

profesorului de la clasă 

1. Popescu Maria 5 Şc. Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea Vâlcea Ionescu Elena 

 

Data desfăşurării concursului„GRAMATICA-ŞTIINŢA VORBIRII”–17.02.2018 

Vă rugăm să expediaţi fişa de înscriere pe adresa de e-mail: 

concursgramatica@gmail.com . 

 

SIMPOZION 

 
  Coordonatorul simpozionului:  

                           prof.UNGUREANU ELENA 

 

SESIUNE  DE  COMUNICĂRI  

        Simpozionul „GRAMATICA-ŞTIINŢA VORBIRII” se adresează cadrelor 

didactice din orice nivel de învăţământ care predau obiectul de studiu limba şi 

literatura română. 

         Referatele trebuie să vizeze aspecte controversate ale limbii române actuale.                             

 

   Cerinţe de redactare: 

 lucrările vor fi tehnoredactate în Word, format A4, la un rând, cu margini 

egale de 2 cm. 

 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat). 

 la 2 rânduri de titlu se va scrie autorul sau autorii şi instituţia (Times New 

Roman, 12). 

mailto:concursgramatica@gmail.com
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 la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New 

Roman, 12). 

 lucrarea trebuie să conţină caractere diacritice. 

 Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării. 

 

 

Lucrările cadrelor didactice vor fi de 3 pagini, necesitând un rezumat de o 

pagină. 

Comunicarea titlului lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor 

(maximum doi autori), şcoala, adresa şcolii, numărul de telefon, precum şi modul de 

participare (directă sau indirectă) se va face până la data de 26.01.2018, la adresa de 

e-mail: concursgramatica@gmail.com. 
Persoanele care doresc să participe  la simpozion vor expedia fişa de înscriere 

completată, lucrarea integrală  şi rezumatul în format electronic până la data de 

01.02.2018, prin e-mail sau prin poştă pe adresa Şcoala Gimnazială Nr.5 –structura 

Goranu, Str. Ştraubing Nr. 39, cod poştal 240299  Rm. Vâlcea,  jud.Vâlcea cu 

menţiunea PENTRU SIMPOZION şi un plic A4 în care vor fi expediate diplomele şi 

Cd-ul pentru cei cu participare indirectă. 

 

Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor sau 

pentru cele care nu respectă cerinţele de redactare. 

Toţi participanţii vor primi diplome de participare şi un CD ISSN care va 

cuprinde lucrările participante la simpozion. 

  

 Data desfăşurării simpozionului „GRAMATICA-ŞTIINŢA VORBIRII”–

17.02.2018.  

 

Notă:  

Cadrele didactice din judeţul Vâlcea vor participa direct la lucrările 

simpozionului ce va avea loc la Şcoala Gimnazială Nr.5 -structura Goranu, Rm. 

Vâlcea la data de 17.02.2018, între orele 9.00-12.00. 

 
! PRECIZARE IMPORTANTĂ 

  VĂ RUGĂM SĂ TEHNOREDACTAŢI MATERIALUL ÎN WORD ŞI SĂ-L 

TRIMITEŢI ÎN ACELAŞI FORMAT. 

 

 

 
 

                                                                                                  Iniţiatorul proiectului, 

                                                                                                                                          

                                                                                  Prof. Ungureanu Elena  
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                                      FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

                           ,,GRAMATICA - ŞTIINŢA VORBIRII” 

                               SIMPOZION NAŢIONAL 

                                                Ediţia a VII-a 

 
 

NUMELE  ŞI  PRENUMELE 

......................................................................................................... 

 ŞCOALA: ...................................................................................................... 

PROFESOR (specialitatea) / ÎNVĂŢĂTOR / 

EDUCATOR:.......................................................... 

ADRESA ŞCOLII: 

………………………......................................................................... 

ADRESĂ  E-MAIL: 

TELEFONUL ŞCOLII : 

TELEFONUL PROFESORULUI: 

……………………..................................................................... 

LOCALITATEA: 

................................................................................................................ 

JUDEŢUL / SECTORUL: 

................................................................................................. 

  

TITLUL  LUCRĂRII: ................................................................................... 

 

MODUL DE PARTICIPARE (pentru cadre didactice): 

- CU LUCRARE - DIRECT, prin susţinerea lucrării  

         - INDIRECT, prin trimiterea lucrării 

 

 

Completarea tuturor spaţiilor este obligatorie.  
 


