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

0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 
E-mail: isjdoli@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro 

NOTA NR. 184 din 21.03.2014 

MINISTER UL 
EDUCATIEI 
NATLONALE 

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET 

lnspectoratul ~colar Judetean Dolj In colaborare cu ~coala Gimnaziala "Nicolae 
Romanescu", Craiova, anunta organizarea primei editii a Concursului interjudetean de 
istorie "Clio lntreaba" In data de 9 aprilie 2014. Concursul este inclus In Calendarul 
Activitatilor Educative pe anul 2014. 

Unitatile de lnvatamant care doresc sa participe sunt rugate sa anunte ~coala 

organizatoare pana la data de 28 martie 2014 inclusiv. 

Detalii despre concurs in attach-ul prezentei note. 

Inspector ~cola General, 

Inspector ~colar de lstorie, 

Prof. Traian - Sorin DOROBANTU 

$JV~ 



Nr. M EN:.. 

Ministerul Educaţiei Naţionale

FORMULAR DE APLICAŢIE* 

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2013

*Proiectul va conţine doar formularul de aplicaţie (max 6 pagini, caracter TNR12, la un rând), raportul 
de la ediţia anterioară (1 pagină) şi regulamentul aprobat de inspectorul şcolar general (în cazul 
concursurilor), în dosar de plastic cu şină (condiţie eliminatorie). Toate proiectele vor fi transmise de 
ISJ/ISMB, într-un singur pachet, la Palatul Naţional al Copiilor (B-dul Tineretului nr. 8 -  10, sector 4, 
Bucureşti), până la data de 30 noiembrie 2012 (data poştei). Pachetul va conţine doar proiectele 
naţionale/internaţionale, conform regulamentului.

Avizat, 
Inspector educativ, I.SJ.Dolj 

Prof. SimonaXMrttă

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei/ unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” 
Craiova
Adresa completă: str. Caracal, nr. 81, Craiova, 200542
Nr. de telefon/fax0351 801824/ 0351 801825
Site şi adresă poştă electronică: www.scoalaromanescu.ro
Persoane de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact) Marcu Nicu, director, tel. 
075523413; Chiripuş Traudia-Maria, profesor, tel. 0742525465

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.l. Titlul proiectului: Concurs interjudeţean de istorie „CLIO ÎNTREABĂ”, Ediţia I pentru elevii din 
ciclul gimnazial.

B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul:

■ Domeniul cultural-artistic, culturi şi civilizaţii

B3: Ediţia nr. 1

B4: Număr participanţi: 300

B4: Bugetul proiectului**:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie

Boo
** Contribuţia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiţie 
eliminatorie)
C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere)

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 300 elevi, 30 cadre didactice
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: sunt invitaţi să participe 300 de elevi din ciclul gimnazial 

din cel puţin 5 judeţe, 30 cadre didactice
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

1. prezentarea proiectului partenerilor şi profesorilor de istorie
2. promovarea concursului în unităţile de învăţământ preuniversitar din fiecare judeţ

http://www.scoalaromanescu.ro


implicat
3. desfăşurarea etapei concursului pe secţiuni
4. diseminarea şi valorizarea rezultatelor concursului

d. Descrierea activităţii finale (faza naţională): nu este cazul
e. Parteneri organizare (alţii decât unităţile de învăţământ participante!).

1. Inspectoratul Şcolar judeţean Dolj
2. Casa Corpului Didactic Dolj

PREZENTAREA PROIECTULUI
D.l. Argument justificare, context (analiză de nevoi): In actualul context european, învăţarea 
istoriei, contribuie la înţelegerea locului şi rolului pe care România îl are în Europa. De 
asemenea dezvoltarea ataşamentului tinerilor faţă de comunitatea locală din care fac parte, de 
istoria poporului român de valorile europene şi general umane, contribuie la formarea unui 
tânăr cult.

în cadrul acestui proiect elevii vor putea să-şi valorifice deprinderile de cercetare istorică, 
să-şi cultive interesul pentru istorie.
D.2. Scopul proiectului:
- Stimularea interesului pentru istorie.
- Mărirea capacităţilor de exprimare şi de comunicare.
- Dezvoltarea cunoştinţelor de istorie.
- Cunoaşterea utilizării calculatorului în scopul studiului istoriei.
- înţelegerea aprofundată a principiilor democraţiei modeme.
D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului:
- Să stimuleze, să motiveze şi să încurajeze elevii să studieze temeinic istoria.
- Formarea şi dezvoltarea la elevi a comportamentului tolerant.
- Valorificarea unei personalităţi culturală deschisă, flexibilă a elevului capabil de 
performanţă din învăţământul gimnazial.
- Evaluarea abilităţilor elevilor de susţinere a unei argumentări personale bazate pe studiu şi 
pe intuiţie culturală.
D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari: Proiectul se adresează 
elevilor din ciclul gimnazial
D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii 
finale): anual, luna aprilie, în 2013-2014 perioada 01 -  09.04.2014 se organizează concursul, 
iar pe data de 9.04. 2014 se susţine efectiv concursul
D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să conţină informaţiile de mai jos pentru fiecare activitate)

a. Activitatea nr. 1
b. Titlul activităţii: prezentarea proiectului partenerilor şi profesorilor de istorie
c. Data/perioada de desfăşurare: martie 2014
d. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” Craiova
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunitatii etc): 

organizatorii -  colectivul şcolii, reprezentanţii ISJ Dolj, precum şi partenerii
f. Parteneri: ISJ Dolj
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
în cadrul reuniunii de lucru se realizează invitaţiile, regulamentul concursului şi 

solicitările de avize şi lista potenţialilor parteneri.
h. Responsabil(i): Marcu Nicu
i. Beneficiari: profesorii de istorie
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: chestionare de satisfacţie, liste de prezenţă

a. Activitatea nr. 2
b. Titlul activităţii: promovarea concursului în unităţile de învăţământ preuniversitar din 

fiecare judeţ
c. Data/perioada de desfăşurare: martie 2014
d. Locul desfăşurării: unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele invitate



e. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunitatii etc): elevi, 
cadre didactice, reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare judeţene

f. Parteneri: ISJ Dolj, CCD Dolj
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Promovarea concursului în unităţile de învăţământ preuniversitar din fiecare judeţ se va 

realiza de către reprezentanţii şcolii şi ai ISJ, de către cadrele didactice implicate în proiect şi 
prin intermediul partenerilor. Va fi distribuit şi regulamentul concursului.

h. Responsabil(i): Traudia Chiripuş, Traian Dorobanţu, Denisa Glinţă
i. Beneficiari: elevi şi cadre didactice din unităţi de învăţământ preuniversitar, părinţi
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: liste de prezenţă, interviu face-to-face, 

chestionare on-line de colectare de feedback
a. Activitatea nr. 3
b. Titlul activităţii: desfăşurarea probelor concursului pe secţiuni
c. Data/perioada de desfăşurare: 09.04.2014
d. Locul desfăşurării: sediul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Romanescu” Craiova
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunitatii etc): elevii 

şcolilor implicate
f. Parteneri: ISJ Dolj
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” Craiova cu sprijinul ISJ Dolj va constitui 

comisia de concurs, va înscrie elevii judeţelor partenere în concurs, va stabili locaţia şi 
programul desfăşurării concursului, va elabora grilele de concurs conform criteriilor stabilite, 
va desfăşură public competiţia, va desemna câştigătorii, va premia câştigătorii. întreaga 
procedură este prezentată detaliat în regulamentul de organizare al concursului.

h. Responsabil(i): coordonatorii concursului, preşedintele concursului.
i. Beneficiari: 300 de elevi
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: grilele de concurs, afişe, postere sau lucrări 

plastice.
D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului:
- creşterea gradului de participare al elevilor la viaţa şcolii şi a comunităţii în spiritul unei 

cetăţenii democratice europene;
- întărirea cooperării dintre şcoli prin diseminarea produselor finale ale proiectului.
D.8. Prezentaţi modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: se va realiza 

evaluarea fiecărei activităţi propuse/ desfăşurate folosind modalităţile amintite mai sus 
D.9. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului:
- aplicarea anuală a formularelor de aplicaţie pentru includerea concursului în CAEN
- menţinerea relaţiilor cordiale cu comunitate în vederea tragerilor de noi surse materiale pentru 

proiectele şcolare;
- continuarea procesului de învăţare interactivă prin utilizarea de către elevi a noţiunilor 

istorice, pe echipe sau individual.
D.10. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să 

le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia:
- postarea activităţilor derulate în cadrul proiectului pe site-ul şcolii, al ISJ şi CCD Dolj.
- chestionare aplicate elevilor participanţi la concurs, realizarea şi distribuirea de pliante.
D .ll. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu

comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul:
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Craiova are obligaţia de a promova proiectul la nivel inter 

judeţean prin intermediul instituţiilor similare şi la nivel judeţean prin intermediul site-ului 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj

- Casa Corpului Didactic Dolj are obligaţia de a promova proiectul prin intermediul instituţiilor 
similare.



E. DEVIZ ESTIMATIV

Nr.
crt.

Descrierea
cheltuielilor*

Fonduri
proprii

Finanţare 
solicitată 

MEN 2013 
RON

Total
suma
RON

Finanţări anterioare pe acelaşi 
proiect (anul 2012)

Surse
proprii

MEN TOTAL
2012

1

Material 
promoţionale: 
mape, pliante, 
afişe, diploma

300 - 300

2

Pregătire 
elevilor pentru 
concurs 
(realizarea, 
distribuirea 
materialelor 
informative 
către alte 
inspectorate 
judeţene care 
şi-au exprimat 
intenţia de 
participare)

3
Premierea
câştigătorilor
(diploma)
TOTAL RON 300 - 300

*Cheltuielile eligibile sunt: cazare şi masă participanţi, premii (cf OMECTS nr.3216113.02.2008), 
cheltuieli de organizare şi materiale (numai consumabile, nu obiecte de inventar), transport intern.

F. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT
a. Tipul unităţii de învăţământ (şcoală, liceu, palat, club): şcoală
b. Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 30
c. Numărul elevilor participanţi la proiect: 150
d. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora: 20 de clase
e. Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumeraţi mai jos 
titlurile proiectelor, perioada de desfăşurare şi finanţatorul/finanţatorii)

G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALII PARTENERI
G.l. Unităţile şcolare partenere (dacă există): Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova, str Tabaci nr. 4 
Craiova Jud Dolj, 0251/533007,0351/413351, fax: 0251/534687, www.liceudeartemarinsorescucraiova.ro 
liceuldeartacv2007@vahoo.com
Adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact (nume şi prenume, 
funcţie, date de contact)

G.2. Alte instituţii implicate în proiect (dacă există) (NU cele participante/din grupul ţintă):
Adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact (nume şi prenume, 
funcţie, date de contact)

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Adresa completă: str. Ion Maiorescu, Nr. 6, Craiova Dolj, nr. 
de telefon/fax: 03514073954, adresă poştă electronică/Site: www.isj.dj.edu.ro. persoană de contact: 
Georgică Bercea Florea, inspector şcolar general, tel. 0351407395

http://www.liceudeartemarinsorescucraiova.ro
mailto:liceuldeartacv2007@vahoo.com
http://www.isj.dj.edu.ro


- Casa Corpului Didactic Dolj: Adresa completă: str. Ion Maiorescu, Nr. 6, Craiova Dolj, nr. de 
telefon/fax: 0251421159, adresă poştă electronică/Site: www.ccddi.ro, persoană de contact: Ştefan 
Vasile, director, tel. 0766470376

H. în cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie 
inclus în CAE: 
a. DA

Avizat,
Inspector şcolar de istorie, 

Prof. Traian -  Sorin Dorobanţu

http://www.ccddi.ro


Avizat,
Inspector educativ, I.S.J.Dolj 

Prof. Si

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

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

„CLIO ÎNTREBĂ” -  ediţia a I-a
Concursul se adresează elevilor de gimnaziu care iubesc istoria şi doresc să intre in 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 desfăşură în data de 09.04.2014 în cadrul Şcolii Gimnaziale „Nicolae 

Romanescu”. Concursul are două secţiuni:
a) clasele V -  VI.
b) clasele VII -  VIII.
- Pentru clasele V -  VI se va elabora un afiş, 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 Vl-a pe personalităţi şi evenimente 
marcante ale epocii moderne.

- Pentru clasele a Vil-a şi a VUI-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 
curiculară „Om şi Societate”.

Temele concursului sunt:
Clasa a V-a: Grecia Antică;
Clasa a Vl-a: Naşterea lumii moderne: Renaşterea şi Umanismul, Marile descoperiri 

geografice;
Clasa a Vil-a: Primul război mondial; State democratice şi state totalitare;
Clasa a VUI-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 VH-a şi a VUI-a iar pentru clasele a V- 

a şi a Vl-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 şi componenţa echipelor până la data de 
28 martie 2014 la telefon 0742525465 -  Traudia Chiripuş sau 0751285888 -  Denisa Glinţă sau la 
adresele de e-mail: traudiachiripus@yahoo.com ori denisaglinta@yahoo.com

mailto:traudiachiripus@yahoo.com
mailto:denisaglinta@yahoo.com
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