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ACTIVITATEA NUMĂRUL 1 

 

NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul tehnologic „Mihai    

                                                                                                  Eminescu” Dumbrăveni. 

NIVELURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: - primar; 

         - gimnazial; 

         - liceal. 

NUMĂRUL ELEVILOR DIN ȘCOALĂ: 1755 

NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN ȘCOALĂ: 94 

COORDONATORUL ACTIVITĂȚII (Numele și prenumele, funcția, date de contact) 

Prof. ing. Ovidiu Neculai Spiridon- fondatorul acestui concurs; nr. de telefon: 0740164767; 

adresă email: ovidiuspiridon@yahoo.com; 

Prof. Petru Poenaru - șeful catedrei de educație fizică și sport; nr. de telefon: 0720811761 

adresă email: ppoenaru@yahoo.com; 

Prof. Andrei Alecsandru – prof. de educație fizică și sport; 

Prof.Simona Iavni– prof. de educație fizică și sport; adresă email: simona.iavni@yahoo.com; 

Prof. Cristian Cârlig– prof. de educație fizică și sport; nr. de telefon: 0747638427; adresă 

email: cristi_0785@yahoo.com; 

Prof. Dana Huţanu – prof. de educație fizică și sport; adresă email: 

hutanu_dana_77@yahoo.com; 

Prof.Mihai Morişcă– prof. de educație fizică și sport 

Prof. Gheorghe Burescu – prof. arbitru; 

Prof .Marian Calupov– prof. arbitru. 

 

 

1. TITLUL ACTIVITĂȚII: Concurs Transfrontalier de şah „Memorialul Aurel Stellia” 

2. DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: Sportiv 

 Data desfăşurării:  9 martie 2017 

 Grupul ţintă: 32 de elevi ai claselor V – VIII de la Dumbrăveni și școlile participante. 

 Parteneri implicaţi: Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava; 

Primăria comunei Dumbrăveni, jud. Suceava; 

Asociaţia de Părinţi „În sprijinul educaţiei” ; 

SC Oltalex SRL Dumbrăveni”; 

Consiliul județean Suceava. 

 Participanți: Gimnazială „Adrian Păunescu” Copăceni, Republica Moldova; 

Liceul Tehnologic Bucecea; 

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Suceava; 

Şcoala Gimnazială Mitocu Dragomirnei; 

Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava; 

Şcoala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea; 

Palatul Copiilor Suceava. 

 



3. SCOPUL ACTIVITĂȚII:  omagierea domnului profesor Aurel Stellia, un promotor al 

sportului minţii, crearea unei rampe de lansare pentru tinerii şahişti din Suceava și pregătirea 

elevilor în vederea participării la ONS- etapa pe zonă, care se va desfășura la Iași. 

4. OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE ALE ACTIVITĂȚII: 

 Să cunoască şi să înţeleagă conceptele,  terminologia şi  procedurile specifice jocului de 

şah; 

 Să stimuleze gândirea logică şi  interesul pentru lărgirea orizontului în însuşirea celor  

     mai eficiente moduri de a începe o partidă; 

 Să-și dezvolte capacitatea de explorare / investigare şi rezolvare a situaţiilor de şah; 

 Să cunoască aplicarea principalelor semne convenţionale; 

 Să depăşească blocaje în crearea şi rezolvarea unor probleme de şah. 

 

 

5. ELEVII PARTICIPANȚI: 

Câte 4 elevi de la fiecare școală implicată în concurs, în total 32 de elevi. 

100% din numărul de elevi din grupul țintă. 

6. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII: 9 ore; sala de sport a comunei Dumbrăveni, jud. 

Suceava 

7. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din 

Dumbrăveni a găzduit în data de 9 martie 2017, cea de-a V-a ediţie a concursului de şah 

Memorialul ,,Aurel Stellia”,concurs înființat în anul 2013. Denumirea concursului a fost dată 

după cel care în noiembrie 1932 a fondat primul cerc şahist sătesc, intitulat <Energia> și 

anume Aurel Stellia. Concursul este compus din două turnee, pentru copiii din învățământul 

primar şi respectiv pentru copiii din învățământul gimnazial, iar preselecția se realizează pe 

clase cu două săptămâni înaintea desfășurării concursului.  

Primele patru ediții ale concursului s-au desfășurat la nivel local. Începând cu această 

ediţie, a V-a, acest concurs a devenit transfrontalier prin parteneriatul încheiat cu Școala  

gimnazială „Adrian Păunescu” Copăceni, Republica Moldova. La evenimentul de anul acesta  

au participat şapte unităţi şcolare din judeţele Suceava şi Botoşani, dar şi o şcoală din 

Republica Moldova. În urma probelor eliminatorii, din fiecare şcoală au participat câte două 

fete şi doi băieţi. La nivelul liceului nostru au fost implicați cca 800 de elevi, ajungând în 

etapa finală 4 elevi. 

Concursul s-a desfăşurat în sistem eliminatoriu, 5 runde și pe 2 categorii de vârstă: 

învățământ primar clasele I-IV și învățământ gimnazial clasele V-VIII. Elevii participanţi au 

fost  legitimați cu certificatul de naștere și carnetul de elev vizat la zi. 

  Concursul a debutat cu festivitatea de deschidere, a urmat prezentarea regulamentului 

de joc 

(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmemorialulaurelstellia.wordpress.com%2

Fregulamentul-concursului-de-sah-memorialul-aurel-stellea), a fost stabilită comisia tehnică, 

datele și sistemul de joc (Fiecare jucător a avut la dispoziţie 60 de minute pentru întreaga 

partidă. După epuizarea timpului de joc, a câștigat cel care avut avantajul pieselor. Dacă este 

egalitate din nou va câștiga cel care a jucat cu piesele negre) , apoi s-au tras la sorți jucătorii 

(Fiecare elev a tras un bilet care  conținea un număr de la 1 la 32. Perechile s-au format astfel: 

1 cu 2, 3 cu 4,…31 cu 32. Câștigătorii au jucat între ei astfel: câștigătorul partidei dintre 1 și 2 

cu câștigătorul partidei dintre 3 și 4… câștigătorul partidei dintre 29 și 30 cu câștigătorul 

partidei dintre 31 și 32. Și tot așa s-au făcut  mai departe perechile, sistemul fiind 

eliminatoriu). Acest concurs s-a finalizat printr-o festivitate de premiere a căștigătorilor. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmemorialulaurelstellia.wordpress.com%2Fregulamentul-concursului-de-sah-memorialul-aurel-stellea
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmemorialulaurelstellia.wordpress.com%2Fregulamentul-concursului-de-sah-memorialul-aurel-stellea


Câştigătorul de la secţiunea băieţi din acest an este component al lotului naţional de 

până la 14 ani şi este vicecampion naţional la vârsta de 10 ani, Edward Pădurariu.  

 

8. REZULTATE OBȚINUTE ȘI IMPACTUL: 

Elevii au utilizat corect și respectat regulamentul specific jocului, demonstrând pricepere, 

interes și talent  spre acest sport al minții. Au fost recompensați cu pizza, dulciuri, 

sucurii,diplome, iar căștigătorii au fost premiați cu diplome și cutii de șah de diferite 

dimensiuni, în funcție de premiul obținut, iar rezultatele au vor diseminate în presa locală 

(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.monitorulsv.ro%2FLocal%2F2017-

03-17%2FConcurs-transfrontalier-de-sah-Memorialul-Aurel-Stellia-la-Dumbraveni), pe 

pagina de web a concursului și se vor populariza în revista școlii 

În concursul dedicat fetelor, câştigătoarele sunt: Ştefana Barîlă - locul I, Alexia Mitrofan 

- locul II (ambele coordonate de profesorul Marian Calupov, de la Palatul Copiilor Suceava), 

Lidia Franciuc - locul III (coordonată de prof. Adriana Diaconescu, Şcoala Gimnazială Mitocu 

Dragomirnei), Magdalena Gânga - menţiune (coordonată de profesor Dana Huţanu, Liceul 

Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni). 

Întrecerea rezervată băieţilor a fost câştigată de Edward Pădurariu - locul I, Alexandru 

Mirăuţă - locul II (ambii de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, prof. îndrumător Sorin 

Râmbu), Robert Panţîru - locul III (Palatul Copiilor Suceava, prof. îndrumător Marian 

Calupov), Ştefan Matei - menţiune (Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, prof. 

îndrumător Cristian Cârlig). 
 

Impactul pe termen scurt: 

 participarea elevilor selectați prin concursuri organizate la nivel de clase; 

 schimb de experienţă pentru elevi și profesori, cunoaşterea reciprocă a participanților; 

 dezvoltarea capacităţii de comunicare prin intermediul artei; 

Impactul pe termen lung: 

 îmbunătăţirea comunicării între instituţiile locale şi zonale; 

 încheierea de parteneriate între instituţii şcolare; 

 consolidarea capacităţii de angajare în competiţii de nivel superior, creșterea calităţii în 

învăţământ. 

 

9. SUSTENABILITATEA ACTIVITĂȚII 

         Participanţii şi-au manifestat dorinţa de a participa la activităţi de aprofundare a 

jocului minții, deoarece șahul îmbunătăţeşte memoria, dezvoltă logica, observaţia şi analiza și 

de a înființa un club al micilor șahiști, precum și extinderea și la ciclul liceal. 

 

 

10. MOTIVAȚIA 

Propunem această activitate pentru competiție, deoarece considerăm că a fost una 

dintre acțiunile cele  mai reprezentativă, la care au participat atât elevi ai școlii noastre cât și 

elevi de la alte școli din județele Suceava și Botoșani, precum și de la o școală din Republica 

Moldovacat, părinți alături de cadrele didactice si partenerii economici. 

Consider această activitate ca fiind o activitate de succes deoarece concomitent cu 

învăţarea şahului, elevii au învăţat să observe, să culeagă informaţii, să respecte nişte reguli, 

să-şi respecte adversarii, să fie perseverenţi, consecvenţi, să anticipeze evenimentele, să-şi 

creeze nişte planuri de acţiune şi să-şi dezvolte atenţia. Şahul se impune printr-o ţinută 

specială. El contribuie la formarea unor capacităţi intelectuale deosebite bazate pe: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.monitorulsv.ro%2FLocal%2F2017-03-17%2FConcurs-transfrontalier-de-sah-Memorialul-Aurel-Stellia-la-Dumbraveni
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.monitorulsv.ro%2FLocal%2F2017-03-17%2FConcurs-transfrontalier-de-sah-Memorialul-Aurel-Stellia-la-Dumbraveni


raţionament, logică, independenţă în gândire, putere de argumentare şi interpretare, 

credibilitate. 

S-a constatat, de asemenea, că a ajutata la formarea unor puternice trăsături de 

personalitate: atitudini, comportamente, conduite, opinii. Parcurgând etapele învăţării şahului 

copiii au acumulat şi pus în valoare informaţii utile vieţii şi integrării în viaţa de şcolar.Ca şi 

la alte discipline de învăţământ şi aici s-au creeat activităţi de învăţare deosebite, s-au dat 

teme pentru acasă, s-au compus momente de muncă independentă, au fost create situaţii 

problemă, munca lor fiind evaluată obiectiv, se pot organiza activităţi metodice, pot participa 

la întreceri în cadrul unor competiţii şi din aceste considerente, elevii tratează cu multă 

seriozitate lecţiile de şah. Chiar dacă însuşirea cunoştinţelor în domeniul şahului variază în 

funcţie de capacitatea de asimilare, proprii fiecărei persoane, se constată totuşi o tendinţă clară 

în şahul contemporan şi anume: scăderea vârstei medii la care se obţin marile performanţe. Cu 

toate acestea, deși suntem convinşi că nu toţi elevii pot fi campioni, totuși e foarte bine ca 

aceştia să înveţe şah, fiindcă această preocupare îi va ajuta în viaţă. 

 

 

    B.  Ataşaţi  cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la  

activitatea propusă. 

 

Prof. Mihaela Apetrei, directorul Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, a 

menţionat: „Sper ca şi pe viitor şahul să fie unul dintre sporturile preferate ale elevilor 

noştri. Felicit cadrele didactice şi pe toţi cei implicaţi în organizarea şi desfăşurarea 

competiţiei”. 

 

Ioan Pavăl, Primarul comunei Dumbrăveni, a afirmat că: „ Salut și mă înclin cu respect în 

fața organizatorilor acestui concurs, precum și în fața elevilor care au îmbrățișat acest 

frumos sport. Atât timp cât eu voi fi primar voi sprijini material și financiar acest minunat 

concurs”. 

 

Dorel Galan, președintele Asociației de părinți „În sprijinul educației” a subliniat faptul că 

Asociația de părinți a făcut tot posibilul ca anual să sprijine organizarea și buna funcționare a 

acestui concurs, precum și a altor concursuri, precum concursul județean „Stil și eleganță”, 

aflat la II-a ediție, Concursul „Vreau să cânt” etc. 

 

Prof. Bortă Daniela, cosilier educativ a consemnat faptul că : „ Mă bucur că la nivelul 

instituției noastre a luat naștere un astfel de concurs, deoarece copiii care joacă şah de 

timpuriu au rezultate mai bune la şcoală, fiind mai dinamici, atenţi, au rapiditate în gândire şi 

decizie. Într-o frază putem spune că jocul de şah este ,,JOCUL MINŢII”.  

De fapt acest concurs este o parte din proiectul educațional Memorialul „Aurel 

Stellia”, care anul acesta a implicat peste 800 de elevi ai liceului nostru.  ”  

 

Eleva Gânga Magdalena: 

„Am participat cu mare plăcere la aceast concurs, care mi-a adus o imensă bucurie, 

deoarece mențiunea obținută mi-a adus o tablă de șah si sper ca pe viitor să  obțin rezultate 

mai bune, prin urmare o tablă de șah mai mare.” 

 



Alte mărturii ale activității: condica de prezență, parteneriatele cu școlile implicate în 

concurs, presa locală , pagina web a concursului, pagina de facebook a școlii. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.monitorulsv.ro%2FLocal%2F2017-

03-17%2FConcurs-transfrontalier-de-sah-Memorialul-Aurel-Stellia-la-Dumbraveni; 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmemorialulaurelstellia.wordpress.com%2

Fregulamentul-concursului-de-sah-memorialul-aurel-stellea 

 

C.  Atașați ”dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.) 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.monitorulsv.ro%2FLocal%2F2017-03-17%2FConcurs-transfrontalier-de-sah-Memorialul-Aurel-Stellia-la-Dumbraveni
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.monitorulsv.ro%2FLocal%2F2017-03-17%2FConcurs-transfrontalier-de-sah-Memorialul-Aurel-Stellia-la-Dumbraveni
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmemorialulaurelstellia.wordpress.com%2Fregulamentul-concursului-de-sah-memorialul-aurel-stellea
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmemorialulaurelstellia.wordpress.com%2Fregulamentul-concursului-de-sah-memorialul-aurel-stellea


 
 

 

 

ULAMENT CONCURSULUI DE ȘAH – 

MEMORIALUL “AUREL STELLEA” 



REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ȘAH  

–  MEMORIALUL “AUREL STELLEA” 
  

CONCURS ȘCOLAR DE ŞAH 

EDIŢIA A V-A, DUMBRĂVENI, SUCEAVA 

LOCUL ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII PRINCIPALE: LICEUL 

TEHNOLOGIC”MIHAI EMINESCU” DUMBRĂVENI PE DATA DE 9 MARTIE 2017 

1. Organizator 
LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI EMINESCU” DUMBRĂVENI organizează 

a V-a ediţie a concursului  de şah MEMORIALUL “AUREL STELLEA”în sala de 

conferințe a  liceului, pe data de 9 MARTIE 2017. Concursul este compus din două turnee, 

pentru copiii din învățământul primar şi respectiv pentru copiii din învățământul gimnazial. 

2. Condiţii de participare 
Concursului  de şah MEMORIALUL “AUREL STELLEA”se va desfăşura în sistem 

eliminatoriu, 5 runde. Elevii participanţi trebuie să se legitimeze cu certificatul de naștere și 

carnetul de elev vizat la zi. 

Concursul se va desfășura pe 2 categorii de vârstă: 

Învățământ primar clasele I-IV; 

Învățământ gimnazial clasele V-VIII; 

3. Ritm de joc 
Fiecare jucător va avea la dispoziţie 60 de minute pentru întreaga partidă. După epuizarea 

timpului de joc, va câștiga cel care are avantajul pieselor. Dacă este egalitate din nou va 

câștiga cel care a jucat cu piesele negre. 

4. Tragerea la sorţi 
Fiecare elev va trage un bilet care va conține un număr de la 1 la 32. Perechile se vor forma 

astfel: 1 cu 2, 3 cu 4,…31 cu 32. Câștigătorii vor juca între ei astfel: câștigătorul partidei 

dintre 1 și 2 cu câștigătorul partidei dintre 3 și 4… câștigătorul partidei dintre 29 și 30 cu 

câștigătorul partidei dintre 31 și 32. Și tot așa se vor face mai departe perechile, sistemul fiind 

eliminatoriu. 

5. Program 
Joi, 09.03.2017– orele  8⁰⁰ sosirea elevilor 

Joi, 09.03.2017– orele  8⁰⁰ -9⁰⁰ tragerea la sorți și formarea perechilor 

Joi, 09.03.2017  – orele  9⁰⁰ -10⁰⁰runda I 

Joi, 09.03.2017– orele  10⁰⁰ -11⁰⁰  runda II 

Joi, 09.03.2017– orele  11⁰⁰ -12⁰⁰runda III 

Joi, 09.03.2017– orele  12⁰⁰ -13⁰⁰runda IV 

Joi, 09.03.2017– orele  13⁰⁰ -14⁰⁰pauza de masă 

Joi, 09.03.2017– orele  14⁰⁰ -15⁰⁰runda V-finala mică+finala mare 

Joi, 09.03.2017– orele  15⁰⁰ -16⁰⁰festivitatea de premiere. 

6. Taxe de participare– 

NU SE PERCEP TAXE DE PARTICIPARE 

7. Clasament, criterii de departajare 
Sistemul fiind eliminatoriu, câștigă cel care are 5 victorii. 

8. Premii 
Premiile sunt asigurate de sponsori și Asociația de părinți “În sprijinul educației” a Liceului 

Tehnologic”Mihai Eminescu” Dumbrăveni. 

9. Telefoane mobile 
Conform noilor legi ale șahului, este interzisă aducerea în sala de joc a telefoanelor mobile 

sau a oricăror dispozitive electronice, sub sancțiunea pierderii partidei. 



10. Timpul de start, începerea partidei Dacă un jucător ajunge la partidă cu mai mult de 

30 de minute întârziere de la startul rundei va pierde partida. 

11. Comportamentul jucătorilor 
De la toţi jucătorii se aşteaptă ca: 

– să participe la turneu în spiritul fair-playului; 

– să se abţină în a analiza sau în a vorbi cu voce tare în sala de joc în timp ce alte partide sunt 

în desfăşurare; 

– să aducă la cunoştinţa arbitrilor din timp dacă nu pot să joace într-una din runde; 

– să citească toate informaţiile relevante postate de organizatori la sala de joc; 

– să respecte Legile Șahului în vigoare. 

E strict interzis de a îndepărta din sala de joc tablele, piesele, ceasurile sau eventuale piese de 

mobilier (mese, scaune, etc.). 

12. 12.Contestaţii  

Nu se acceptă contestații, rezultatul partidei fiind cel omologat de către arbitrul 

turneului  domnul profesor pensionar Burescu Gheorghe. 

13. 13.Foto– Fotografierea cu blitz în sala de joc este permisă doar în primele 10 minute 

de la începerea rundei. După acest moment fotografierea şi înregistrările video pot 

avea loc numai cu permisiunea arbitrului. 

14. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea în concurs a vreunui jucător 

care nu îndeplinește condițiile de vârstă. 

15. Înscrierea şi participarea la acest turneu implică acceptarea prezentului regulament al 

turneului. 

  

Director,                                                                            Cadre didactice coordonatoare, 

Prof. Apetrei Mihaela                                             Prof.  Ovidiu Neculai Spiridon 

         Prof.Petru Poenaru 

         Prof. Andrei Alecsandru 

         Prof. Simona Iavni  

         Prof. Cristian Cârlig 

         Prof. Dana Huţanu,  

         Prof.Mihai Morişcă 

Consilier educativ, 

Prof. Bortă Daniela 

 

 

Responsabil CEAC, 

Prof.Curaleț Cătălin 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA NUMĂRUL 2 

 

FIȘĂ DE ACTIVITATE 

 

 

NUMELE ȘI ADRESA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul tehnologic „Mihai 

                                                                                                  Eminescu” Dumbrăveni. 

NIVELURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: - primar; 

         - gimnazial; 

         - liceal. 

NUMĂRUL ELEVILOR DIN ȘCOALĂ: 

NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN ȘCOALĂ: 

COORDONATORUL ACTIVITĂȚII: Numele și prenumele –  

            Funcția – 

           Date de contact – 

 

1. TITLUL ACTIVITĂȚII: 

2. DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: 

3. SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

4. OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE ALE ACTIVITĂȚII: 

5. ELEVII PARTICIPANȚI: 



6. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII: 

7. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:  

8. REZULTATE OBȚINUTE: 

9. Sustenabilitatea activității: 

10.  Motivaţia : 

B.  Ataşaţi  cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare 

la  activitatea propusă. 

C.  Atașați ”dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.) 

 

 

 

Cadre didactice coordonatoare: 

Director, 

 

Consilier educativ, 

 

Responsabil CEAC, 


