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Nr.3196/30.03.2022 

Către Unitățile de învătământ din județul Bistrița-Năsăud 
În atenția  doamnelor/domnilor directori, cadrelor didactice 
 
Referitor la concursurile naționale organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu 

alte instituții, cuprinse în Calendarul Activităților Educative finanțate 2022, etapa județeană, 
vă comunicăm următoarele: 

1. CONCURSUL PENTRU SĂNĂTATE ȘI PRIM AJUTOR „SANITARII PRICEPUȚI”  
- Pentru participarea la concurs, la faza judeteana, toate echipajele se vor inscrie pe 

platforma  https://sanitariipriceputi.ro/inscriere-profesori/  
- etapa județeană se va organiza la 27 mai 2022, ora 10.00, Liceul Tehnologic Agricol 

Bistrița  
- etapa națională va avea loc în luna iulie 2022, la Poiana Pinului, jud. Buzău. 

2. CONCURSUL NAȚIONAL „TINERE CONDEIE” 
- etapa județeană: martie – mai 2022, astfel : primirea lucrărilor până în data de 2 mai 2022, 

ora 12.00, la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, în atenția inspectorului de educație 
permanentă Violeta Rogozan,  însoțită de o fișă de înscriere conform tabelului din ANEXA1(format 
PDF). 

- 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.  
Lucrările din județ vor fi expediate într-un singur plic A4; acesta va conține toate lucrările (cu motto) 
și câte un plic A5 sigilat pentru fiecare elev. Fiecare plic A5 conține o listă cu titlurile lucrărilor 
respectivului elev, motto-ul său, numele si prenumele, clasa, școala, localitatea., conform Anexa1. 
ANEXA 1 

Nr
. Localitate 

Unitate de 
învățământ 

Nume și 
prenume 
profesor 

Telefon 
profesor 

E-mail 
profesor Secțiunea 

Nume 
/prenume 
elev 

 
 
Motto  

 
Clasa 

1 

 

    

Poezie 
 

  

2 Proză 
 

  

3 Dramaturgie 
 

  

4 Eseistică 
 

  

 
3. CONCURSUL NAȚIONAL DE REVISTE ȘCOLARE 

- etapa județeană: martie – mai 2022.  
- Vă rugăm să transmiteți revistele (câte 2 numere din fiecare revistă) până la data de 25 

aprilie 2022, ora 12.00,  la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, în atenția inspectorului de 
educație permanentă, prof. Violeta Rogozan însoțită de o fișă de înscriere conform ANEXEI 2 (format 
PDF și EXCEL). 

- La etapa națională se califică maximum10 reviste/județ, jurizarea urmând a avea loc în 
perioada   6 mai  - 1 iunie 2022.   
           -etapa națională: iulie 2022, Muncel, jud. Iași. 
ANEXA 2 

Nr. Localitate  
Unitate de 
învățământ 

Nume și 
prenume 
profesor 

Telefon 
profesor 

E-mail 
profesor Titlu revistă 

1  
     

https://sanitariipriceputi.ro/inscriere-profesori/
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4. CONCURSUL NAȚIONAL „PRIETENII POMPIERILOR” 

- etapa județeană: va avea loc în  14 mai 2022, ora 10.00, Colegiul Național ,,Liviu Rebreanu” 
Bistrița; 

-  înscrierea se face până în data de 5 mai 2022, conform machetei ANEXA 3 (format PDF și 
EXCEL)și se trimite pe adresa de email, violeta.rogozan@isjbn.ro, în atenția inspectorului de educație 
permanentă, Prof. Violeta Rogozan. 

- etapa se desfășoară cu condiția prezenței a minimum 5 echipe de băieți/mixte și a 
trei echipe de fete.  

- etapa națională: 26 – 29 mai 2022, la Satu Mare; 
- etapa internațională: 17 – 24 iulie 2022, Celje. Slovenia . 

ANEXA 3 

Nr. Localitate 
Unitate de 
învățământ 

Nume și 
prenume 
profesor 

Telefon 
profesor 

E-mail 
profesor 

Nume/prenume 
elevi ( se 
menționează 
toți elevii din 
echipaj) Clasa  

Nume și 
prenume 
profesor 
însoțitor 
 

1  
      

 

 
5. CONCURSUL NAȚIONAL „CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA” se va desfășura până la etapa 

județeană, conform Regulamentului aprobat prin OMEN nr. 3825/03.06.2013. 
- înscrierea la etapa județeană se face conform machetei ANEXA 4(format PDF și 

EXCEL), până la data de 5 mai 2022. și se trimite pe adresa de email, violeta.rogozan@isjbn.ro, în 
atenția inspectorului de educație permanentă, Prof. Violeta Rogozan. 

- etapa județeană se desfășoară cu condiția prezenței a minimum 5 echipe. 
ANEXA 4 

Nr. Localitate 
Unitate de 
învățământ 

Nume și 
prenume 
profesor 

Telefon 
profesor 

E-mail 
profesor 

Nume/prenume 
elevi  Clasa  

 
Nume și 
prenume 
profesor 
însoțitor 
 

1  
      

 

Regulamentele proiectelor cuprinse în CAEN 2022 sunt disponibile aici:  
https://drive.google.com/drive/folders/1UI1MK1MmYDLrWL1jvUYCZY2E0GW_hd3U?usp=sharing
  
 
Inspector școlar general, 
Prof. Mircea Cristian NICULA                                                 Inspector pentru educație permanentă, 
                                                                                                         Prof. Violeta ROGOZAN 
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