
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 
Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 

0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 

~ :iN\~'!0.\ALE 
'! 
H --n------------------------

______________________ _:! ______ _ 

Nr ..... /01.02.2013 

NOTĂ 

CĂTRE TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL 

DIN JUDEŢUL DOLJ 

În atenţia directorilor şi a profesorilor de geografie, 

!.CERCUL PEDAGOGIC al profesorilor de geografie se va desfăşura, vineri, 22 februarie 2013, ora 
14.00, la Liceul "Matei Basarab" din Craiova. Profesorii care doresc să participe cu referate, vor lua legătura cu 
responsabilii de cerc sau d-na praf. Şerban Nadia-tel.0746055756(ema_nadia_serban@yahoo.com). 

Vă rugăm să asigurati suplinirea orelor În cazul că nu a,ti finalizat programul zilei. 

II. OLIMPIADA DE GEOGRAFIE- etapa judeţeană se va desfăşura sâmbătă, 02 martie 2013 la 
Liceul Teoretic"H. Coandă"Craiova. 

Tabelele cu elevii claselor a VIII-a şi IX-XII calificaţi pentru etapa judeţeană a Olimpiadei de Geografie, 
se vor trimite până vineri, 22 februarie 2013 prin fax la unitatea de învăţământ organizatoare la numărul 
0251/542257 sau la prof. Irina Vînturiş, tei.0761662682( adresa de e-mail: ir\nav\ntur\s dsaboo.com) 

Elevii participanţi vor susţine proba teoretică scrisă şi proba practică scrisă în ziua respectivă între orele 
9.30- 13.30. 

Bibliografie pentru proba practică scrisă- Judeţul DOLJ( MONOGRAFIE) 

Tabelele vor fi completate conform machetei, vor fi semnate de către responsabilul catedrei 1 comisiei 
metodice şi directorul unităţii de învăţămâut, avâud număr de înregistrare şi ştampilă. 

Nr. crt. Nume şi Clasa Şcoala Nume şi prenume 

prenume elev profesor îndrumător 

.. - A - - - A Elevn vor fi prezenţrla Lrceul Teoretrc"H. Coanda", sambata 02 martre 2013, la ora 8.4)-9.00 avand asupra lor 
un act de identitate (C.L sau Carnetul de Elev). 
Redactarea fiecărei lucrări se realizează cu pix/stilou de culoare albastră. 
Este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane mobile sau orice alte materiale ajutătoare; în caz contrar se 
vor aplica sancţiunile prevăzute de regulament. 
Se vor califica pentru faza naţională 5 elevi, unul din fiecare an de studiu, conform cu Regulamentul specific 
privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de geografie şi adresei nr.l00674/27.11.2012 de la MECTS. 

Programa pentru olimpiada de geografie 2012-2013 se poate consulta pe blogul profesorilor de geografie 
www.geografiedj. 

Profesorii cvaluatori se vor prezenta la ora 14.00 

III. Concursul judeţean "Un singur Pământ", ediţia V, pentru elevii claselor V-VIII ,se va desfăşura, 
sâmbătă, 09 martie 2013 la Şcoala Gimnazială" Traian" Craiova. Elevii vor fi prezenţi la ora 9.30, iar proba 
scrisă începe la ora 10.00. Pentru înscrierea elevilor se va lua legătura cu organizatorii concursului:Cristina Ene-tel. 
074625b~-72(PJ,'1g&~]2,!•_)::<h<J<' c 9JJ1) şi Ciocan Elisabeta tel.0729098769(eli.ciocan@yahoo.com). 
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