
                                                     
                                                      REGULAMENUL CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN 

DE ISTORIE « CLIO ÎNTEABĂ » 09 aprilie 2014, EDIŢIA I 
 

Școala gimnazială „NICOLAE ROMANESCU" din Craiova organizează, sub patronajul 
Inspectoratului Şcolar Județean Dolj şi a Casei Corpului Didactic Dolj, concursul interjudeţean de 
istorie:  

                              „CLIO ÎNTREBĂ” – ediția a I-a  
Concursul se adresează elevilor de gimnaziu care iubesc istoria şi doresc să intre în competiţie 

cu alţi colegi de vârsta lor.  
Fiecare şcoală poate participa la concurs  cu un echipaj format din 2 elevi din clasele V-VIII. 
Concursul se va desfăşura în data de 09.04.2014 în cadrul Şcolii Gimnaziale „Nicolae 

Romanescu”. Concursul are două secțiuni: 
a) clasele V – VI. 
b) clasele VII – VIII. 
- Pentru clasele V – VI se va elabora un afiș, poster sau lucrare plastică (60X90 cm); pot fi 

folosite decupaje de presă, materiale printate, fotografii, copii xerox, acuarele, etc. Tema lucrării va fi 
centrată pentru clasa a V-a pe epoca greacă iar pentru clasa a VI-a pe personalități şi evenimente 
marcante ale epocii moderne. 

- Pentru clasele a VII-a și a VIII-a concursul va consta în 30 de itemi  a 3 puncte fiecare. Se 
acordă din oficiu 10 puncte. 

Programa pentru concurs este bazată pe cea elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale, aria 
curriculară „Om şi Societate”. 

Temele concursului sunt:  
Clasa a V-a: Grecia Antică; 
Clasa a VI-a: Naşterea lumii moderne: Renaşterea şi Umanismul, Marile descoperiri geografice; 
Clasa a VII-a: Primul război mondial; State democratice și state totalitare;  
Clasa a VIII-a: Constituirea României moderne (Revoluţia Română de la 1848-1849, Unirea şi 

reformele lui Cuza, Începuturile vieţii politice moderne româneşti (Constituţia din 1866). 
Durata probelor scrise este de două ore pentru clasele a VII-a și a VIII-a iar pentru clasele a V-a 

și a VI-a lucrările vor fi trimise prin poştă pe adresa şcolii organizatoare. Data limită pentru trimiterea 
lucrărilor este 4 aprilie 2014. 

Juriul va fi format din reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi profesori de 
istorie.  

Se vor acorda diplome tuturor echipajelor participante, recompensându-se standardul 
profesional al lucrărilor şi nu stabilirea unui clasament absolut al elevilor. 

Şcolile interesate sunt rugate să-şi anunţe participarea și componența echipelor până la data 
de  28 martie 2014 la telefon 0742525465 – Traudia Chiripuş sau 0751285888 – Denisa Glinţă sau la 
adresa de e-mail: cliointreaba@scoalaromanescu.ro 
 


