
 

Concursului  Regional cu participare națională Testul celor 4  întrebări, ediția a VI-a, 2018 

 

 Etapa națională  a Concursului  Regional cu participare națională Testul celor 4  întrebări, 

ediția a VI-a,  organizat de Clubul Rotary Brăila în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila și  

Colegiul Național Gh. M. Murgoci a avut loc sâmbătă  5 mai, 2018.  

 S-au calificat pentru această etapă 30 de elevi din 84  înscriși, provenind din  Alba, Brăila, 

Buzău, București, Constanța, Galați, Slobozia,  Ploiești, Târgu Mureș, Sibiu, Focșani, 26 dintre aceștia 

fiind prezenți la Brăila.  

 Concursul Testul celor 4 întrebări este  inclus  în Calendarul Activităților Educative Naționale,  

2017-2018, la nr. 1456.  

 Adresându-se  elevilor din clasele IX-XII,  Concursul constă în elaborarea  și prezentarea unui 

eseu de tip argumentativ în care se dezbate o dilemă morală, folosind testul rotarian al celor 4  

întrebări, formulat de Herbert J. Taylor în 1930, devenit un cod moral pentru relațiile personale și de 

afaceri.  

 Testul celor 4 întrebări vizează ideea că înainte de a da un răspuns  unui provocări ar trebui ca 

ceea ce credem, spunem și facem să răspundă următoarelor întrebări:  

1. Este adevărat?  

2. Este corect faţă de toţi cei implicaţi?  

3. Va crea bunăvoinţă şi prietenii mai bune?  

4. Va fi benefic faţă de toţi?  

 

    Preluând această grilă,  Concursul Testul celor 4 întrebări urmărește configurarea   unui model 

decizional bazat pe principii cu care tinerii să se familiarizeze și pe care să-l aplice în situații diferite 

din realitatea contemporană,  contribuind astfel  dezvoltarea personalității lor.   

  Prin faptul că  implică structuri ale M.E.N., ale I. S. J. Brăila, ale societății civile, un ONG— 

Club Rotary Brăila, Concursul intenționează să trezească interesul pentru realizarea de parteneriate 

funcționale cu rol în formarea  tinerilor, integrate procesului de educativ instituționalizat.   
   Bazat pe construirea unui discurs argumentativ Concursul convoacă competențele  tinerilor 
cultivate prin formulele de tip public speaking și debate existente în practica scolară, validate ca 
performante.  
  Concursul a fost  inițiat în anul 2013 de către Ovidiu Dimofte,  Asistent  al Guvernatorului  
Rotary România și Republica Moldova, District 2241,  în parteneriat cu Colegiul Național                             
Gh. M. Murgoci,  având două secțiuni, una în limba  română și cealaltă în limba  engleză.  Din anul 
2015  concursul s-a organizat  pe o singură secțiune, cea în limba română, numărul participanților  
fiind  de 300.  
  Din anul 2016 - 2017  Testul celor 4 întrebări  a fost inclus în CAEN,   în rândul competițiilor  
regionale cu participare națională, fără finanțare  M.E.N.  Au participat la această primă ediție 
regională   11 județe.  Concursul  nu se percepe taxă de participare.  
  Prima etapă a Concursului Testul celor 4 întrebări  presupune înscrierea eseurilor de tip 
argumentativ pe site-ul  acestuia- www.rotary4waycontest.ro. Eseul  elaborat are maximum 500 de 
cuvinte și propune o dilemă morală, analizată exclusiv  prin prisma celor 4 întrebări. Jurizarea se 
realizează de către un membru al  Clubului Rotary Brăila și un profesor.  
  A doua  etapă, cea națională, reunește  câștigătorii de la etapa locală, câte 3 din fiecare 
județ,  constând în susținerea unui discurs pe baza lucrărilor trimise în fața unui juriu  format din 
reprezentanți ai ISJ Brăila, ai  cluburilor Rotary  și din profesorii  coordonatori.   

http://www.rotary4waycontest.ro/


  Se acordă premii în bani. Fiecare  elev calificat  la etapă națională primește diplomă de 
participare, alături de suma de 50 Ron. Profesorilor coordonatori li se acordă diplomă de excelență 
pentru implicarea în organizarea  concursului. Alte detalii referitoare la concurs se găsesc pe site-ul 
acestuia,  www.rotary4waycontest.ro. 
  Coordonatorii Concursului Testul celor 4 întrebări sunt Ana Coman, prof. dr. Colegiul 
Național Gh. M. Murgoci și Ovidiu Dimofte, Asistent  al Guvernatorului Rotary România și Republica 
Moldova, District 2241.  
 
  Câștigătorii Concursului Regional cu participare națională Testul celor 4 întrebări,                     
ediția a VI-a, 2018,  au fost următorii tineri:  
 

 MIHĂILĂ IULIANA RALUCA, CLASA a XI-a, COLEGIUL NAȚIONAL GH. M. MURGOCI, BRĂILA  
MARELE PREMIU    

 PĂTRU ȘTEFAN, CLASA a X-a, LICEUL DE ARTE IONEL PERLEA, SLOBOZIA, IALOMIȚA -

PREMIUL I   

 IRIMIA ALEXANDRA VALENTINA, CLASA  a XI-a, COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL, 

PLOIEȘTI, PRAHOVA-  PREMIUL al II-lea   

 GĂINARU GEORGE- SEBASTIAN, CLASA a IX-a, COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI, 

GALAȚI;   ȘONTEA ANDREI, CLASA a IX-a, COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ TUDOR 

VIANU, BUCUREȘTI-  PREMIUL al III-lea 

MENȚIUNI: 

 STOICA ȘTEFAN LUCIAN, CLASA a X-a, LICEUL DE ARTE IONEL PERLEA, SLOBOZIA, 

IALOMIȚA    

 STOCHICI ELENA, CLASA a IX-a, COLEGIUL NAȚIONAL GH. M. MURGOCI, BRĂILA    

 MARIN MARIA, CLASA a X-a, COLEGIUL NAȚIONAL B. P. HASDEU, BUZĂU   

 ANGAN LAVINIA, CLASA a IX-a, LICEUL DE ARTĂ IONEL PERLEA, SLOBOZIA, IALOMIȚA  

RUSU LAURA  MARIA, CLASA a X-a, COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC CONSTANTIN 

BRĂTESCU, CONSTANȚA   

 BULANCEA ANA-MARIA, CLASA a IX-a, COLEGIUL NAȚIONAL GH. M. MURGOCI, BRĂILA    

   

   

 

http://www.rotary4waycontest.ro/

