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Muzeul JudeŃean IalomiŃa                   Consiliul JudeŃean IalomiŃa 
Director,                                               Preşedinte, 
dr. Arhg. Florin Vlad                           prof. Silvian Ciupercă 
 
 
 
 
 
 

În parteneriat cu: 
 

Inspectoratul Şcolar JudeŃean IalomiŃa 
Inspector Şcolar General, 

Prof. Otilia Dumitru 
 
 
 
    

Organizează: 
    
    

Concursul de istorie ialomiConcursul de istorie ialomiConcursul de istorie ialomiConcursul de istorie ialomiŃŃŃŃeaneaneaneanăăăă    

”Barbu Catargiu””Barbu Catargiu””Barbu Catargiu””Barbu Catargiu”    
EdiEdiEdiEdiŃŃŃŃia a IIia a IIia a IIia a II----aaaa    
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 Tema concursului: Comunicare pe teme de istorie ialomiŃeană   
 
 Obiectivele concursului:  
 
 Principala provocare pentru instituŃiile judeŃene este îmbunătăŃirea 
comunicării în ambele sensuri cu cetăŃenii comunităŃii lor. În acest context cei mai 
vizaŃi sunt tinerii.  

De aceea, Consiliul JudeŃean IalomiŃa şi Muzeul JudeŃean IalomiŃa, cu 
sprijinul Inspectoratului Şcolar JudeŃean IalomiŃa, au hotărât să organizeze un 
concurs interşcolar  pe teme de istorie ialomiŃeană denumit : 

Concurs de istorie ialomiConcurs de istorie ialomiConcurs de istorie ialomiConcurs de istorie ialomiŃŃŃŃeaneaneaneanăăăă    
“Barbu Catargiu”“Barbu Catargiu”“Barbu Catargiu”“Barbu Catargiu”    

 Scopul este acela de a stimula interesul tinerilor pentru trecutul istoric şi 
dezvoltarea ataşamentului lor faŃă de comunitatea din care fac parte. 
 În cadrul activităŃii, rolul principal este încredinŃat tinerilor, într-o competiŃie 
menită să încurajeze: 

• munca în echipă;  
• participarea activă la cunoaşterea istoriei, culturii şi valorilor ialomiŃene; 
• dezvoltarea fluxului de informaŃii cultural-istorice; 
• diversificarea metodelor şi modalităŃilor de diseminare a informaŃiilor  ce 

privesc istoria, cultura şi tradiŃiile locale;  
• creşterea nivelului informaŃional pe teme cultural-istorice prin mărirea 

gradului de cunoaştere şi înŃelegere a aspectelor legate de istorie şi tradiŃie 
ialomiŃeană; 

• dezvoltarea interesului tinerilor pentru trecutul istoric şi dezvoltarea 
ataşamentului lor faŃă de comunitatea din care fac parte. 

 
 

� DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI 
 

Vineri, 7 decembrie 2012, ora 10.00, la sediul Muzeul JudeŃean IalomiŃa 
situat pe bd. Matei Basarab, nr. 30, Slobozia. 
     
 

� PROGRAMUL CONCURSULUI 
 

I. 20 noiembrie-3 decembrie 2012: 
Înscriere la concurs pe baza fişei de înscriere; 
 

II. 7 decembrie 2012: Desfăşurarea concursului. 
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� CINE POATE PARTICIPA / REGULAMENT  
 
• La concurs se pot înscrie elevi ai liceelor ialomiŃene pasionaŃi de trecutul  istoric 

al judeŃului IalomiŃa; 
• Fiecare liceu poate participa cu echipaje formate din 3 elevi; 
• Confirmarea participării la acest concurs se face prin completarea formularului 

de înscriere şi depunerea acestuia, împreună cu copiile cărŃilor de identitate, la 
secretariatul Muzeului JudeŃean IalomiŃa sau prin fax la nr. 0243/230 054, ori e-
mail, la adresa office@mjialomita.ro până la data limită de 3 decembrie 2012. 

  
� STRUCTURA COMPETIłIEI 

  
 Tematica concursului se grupează pe două probe: 
 

I. Repere arheologice şi istorice; 
II. Satul/oraşul meu. 
 

 Probele vor consta în: 
 

• Test scris- întrebări cu dezvoltare de răspuns şi grilă; 
• Probă orală- prezentare cu tema Satul/Oraşul meu, pe suport electronic, a 

cărei durată să nu depăşească 5 minute (maxim 15 slide-uri). 
 
 
 
 

� Bibliografie: 
 
Bibliografie pentru testul scris: 

 
• Vitalie BUZU, Mănăstirea ,,SfinŃii Voievozi”- o fortăreaŃă a Bărăganului, în 

IALOMIłA XII Obiective istorice, culturale şi turistice, Slobozia, 2009, p. 
56-71; 

• Ilie CIOACĂ, Florin VLAD, Aşezământul Cultural-Religios ,,Maia Catargi” 

şi istoria unui om pentru istorie: Barbu Catargiu, în IALOMIłA XII 
Obiective istorice, culturale şi turistice, Slobozia, 2009, p. 86-103; 

• Ilie CIOACĂ, Gheorghe MATEI, Podurile Dunărene- capodopere ale 

geniului ingineresc şi al tehnicii româneşti, în IALOMIłA XII Obiective 
istorice, culturale şi turistice, Slobozia, 2009, p. 104-113; 
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• Cătălin GORGOTĂ, Viorel DOBRE, Destinul marilor poduri româneşti şi 

genialul lor constructor Anghel Saligny, în Terra Magazin, Anul V, 2004,    
p. 96-97; 

• Florin VLAD, Gheorghe MATEI, ContribuŃii la repertoriul arheologic al 

judeŃului IalomiŃa, în IalomiŃa IV, Slobozia, 2003-2004, p. 197-220; 
• Alexandru VLĂDĂREANU, Slobozia de la atestarea documentară la 

comună urbană (1954-1912), în Slobozia 400 Studii şi comunicări 
monografice, Slobozia, 2011, p. 69-93. 
 
Bibliografie pentru proba orală: la alegere 
 

 
 
 

� DERULAREA COMPETIłIEI 
 

 Etapa I- 20 noiembrie- 3 decembrie 2012: 
- Înscrierea la concurs, se face pe baza fişei de înscriere pentru fiecare echipaj 

în parte ( mai multe echipaje pot avea acelaşi profesor coordonator). 
- Formularul de înscriere şi bibliografia pentru concurs se pot descărca gratuit 

de pe site-ul Inspectoratului Şcolar JudeŃean IalomiŃa, la adresa: 
www.isjialomita.ro , la Noutati utile, în cadrul rubricii Colaborari , 
parteneriate, proiecte extrascolare; 

- Înscrierile devin oficiale în urma transmiterii fişelor de concurs completate şi 
a copiilor cărŃilor de identitate prin una dintre modalităŃile următoare:  

a. la adresa de e-mail: office@mjialomita.ro;  
b. prin fax la numărul: 0243/230 054, Muzeul JudeŃean IalomiŃa;  
c. depuse la secretariatul Muzeului JudeŃean IalomiŃa. 

                     
 Etapa  a II-a- 7 decembrie 2012: 
 Desfăşurarea concursului. 

- 10:00  se va face prezenŃa echipajelor şi tragerea numerelor de ordine   
                 pentru ocuparea locurilor în sală; 
- 10:15  extragerea numerelor testelor propuse şi multiplicarea lor; 
- 10:30  startul concursului istorie ialomiŃeană „Barbu Catargiu” 
- 12:00  deliberarea juriului; 
- 13:00  premierea participanŃilor. 
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� JURIZAREA  
 

- Jurizarea va fi efectuată de o Comisie de evaluare, formată din 5 persoane,  
reprezentanŃi ai organizatorilor şi specialişti în domeniu; 

- Comisia de evaluare va întocmi un proces verbal cu rezultatele concursului; 
- Premierea se va face în ordinea punctajului obŃinut; 
- În cazul înregistrării unor punctaje egale între echipaje, organizatorii vor face 

departajarea printr-un test de baraj. 
 

� PREMIEREA CONCURENłILOR 
 
Premiul     I   - 800 lei (600 lei echipaj, 200 lei profesorul coordonator) 
Premiul     II  - 600 lei (450 lei echipaj, 150 lei profesorul coordonator) 
Premiul    III  - 400 lei (300 lei echipaj, 100 lei profesorul coordonator) 
MenŃiuni: I, II, II -  câte 200 lei fiecare (150 lei echipaj,  50 lei profesorul 
coordonator) 
 
ToŃi concurenŃii vor primi diplome de participare. 
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Formular înscriere pentru 
    Concursul  de istorie ialomiConcursul  de istorie ialomiConcursul  de istorie ialomiConcursul  de istorie ialomiŃŃŃŃeaneaneaneanăăăă        

“Barbu Catargiu“Barbu Catargiu“Barbu Catargiu“Barbu Catargiu””””    
 

ATENłIE :  Toate câmpurile sunt obligatorii. AplicaŃiile care vor avea date lipsă, nu vor fi luate în considerare. 
ECHIPA   
(nume elevi şi vârsta ) 

  
 
 
 
 

NUME PROFESOR 
COORDONATOR 

  

DATE DE CONTACT : 
NUMĂR TELEFON 
ADRESA E-MAIL 

 

UNITATEA ŞCOLARĂ   
 

LOCALITATEA   
 

Care sunt aşteptările tale de la acest concurs?  
  
 
 
 
 


