
 

 1

Regulamentul de desfăşurare al 

Concursului de istorie 
1 Decembrie – Ziua Marii Uniri 

ediţia a III-a, 30 noiembrie 2010 

I. Cadrul general 

Art. 1. Concursul are ca obiectiv promovarea ideilor de competiţie şi de performanţă a 

studiului istoriei şi se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru 

această disciplină. 

Art. 2. Concursul vizează stimularea interesului elevilor pentru realizarea standardelor 

curiculare de performanţă la disciplina Istorie, abordarea interdisciplinară în vederea creşterii 

calităţii şi eficienţei învăţământului românesc. Manifestarea se înscrie sub genericul 1 

Decembrie – Ziua Marii Uniri. 

II. Etapele concursului 

Art. 3. Acest concurs se desfăşoară la nivelul Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” 

din Târgu Jiu şi se adresează elevilor din clasele a X-a. 

 

III. Responsabilităţi şi atribuţii 

Art. 4. De organizarea acestui concurs şcolar răspund: Societatea de Ştiinţe Istorice din 

România - Gorj, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu – Catedra de istorie, 

ştiinţe socio-umane şi religie, clasa a XI-a F. 

Art. 5. Pentru coordonarea acestui concurs se constituie o comisie de concurs, având 

următoarea componenţă: prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. Andrei Popete–Pătraşcu, Mirela 

Fîrţă (clasa a X-a F).   

Art. 6. Comisia de concurs stabileşte numărul participanţilor. Concursul presupune 

participarea cu un echipaj de câte trei elevi  la nivelul fiecărei clase. 

Art. 7. Comisia de concurs va analiza şi va hotărî, conţinutul bibliografiei minimale 

pentru concurs. 
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Art. 8. Comisia de concurs are următoarele atribuţii: 

- răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării concursului. 

- verifică şi avizează corectitudinea calculului mediilor pe lucrările scrise, pe bareme, a 

completării acestora, ierarhia participanţilor şi convertirea punctajului final în note finale. 

- avizează listele cu premii şi menţiuni. 

- semnează diplomele de premiere precum şi documentele de analiză şi datele statistice. 

 

Art. 9. Clasa organizatoare are următoarele atribuţii: 

- stabileşte lista necesarului de materiale consumabile pentru probele scrise, evaluare şi 

evidenţă şi le gestionează pe toată durata concursului;   

- realizează listele cu participanţii; 

- elaborează şi multiplică imprimatele - borderouri; 

IV. Probele de concurs 

Art. 10. Proba de concurs este scrisă, iar structura probei se stabileşte de către membrii 

comisiei de concurs. 

           Structura probei: Test grilă (25 întrebări) din bibliografia anunţată. 

Se acordă un punctaj de la 0 la 100 puncte. Pentru departajare va exista un set de încă 

cinci întrebări. 

 

V. Bibliografia 

Art. 11 Bibliografia poate fi consultată la Sala de Lectură a Bibliotecii Colegiului Naţional 

„Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu. 

 

VI. Premierea 

Art. 11. Se acordă trei premii şi diplome de participare pentru fiecare echipaj, precum şi 

o diplomă clasei organizatoare.   

Preşedintele Comisie de concurs, 

prof. dr. Gheorghe Nichifor 


