
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VÂLCEA 
CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE IONESCU”, RÂMNICU VÂLCEA 
 

 
 
 

PROGRAMUL 
CONCURSULUI NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR  

”LA ȘCOALA CU CEAS” 
DISCIPLINA GEOGRAFIE 

 
EDIȚIA a XX-a  

28.01.2017 
 
           Vineri, 27.01.2017, ora 16,00 -  sosirea participanților din județele țării și cazarea la Colegiul de 
Silvicultură şi Protecţia Mediului Rm.Vâlcea (fostul Colegiu Forestier-lângă Spitalul Judeţean Vâlcea). 
            
 

Sâmbătă, 28.01.2017 – orele 10,00 – 12,00 – proba scrisă-disciplina GEOGRAFIE, clasele V- 
VIII, la Școala Gimnazială “Take Ionescu” Rm.Vâlcea  

                       orele 13,00 – 17,00 - evaluarea lucrărilor 
ora    18,00 - festivitatea de premiere în Sala de Festivităţi a Şcolii 

 Gimnaziale “Take Ionescu” Rm.Vâlcea 
    
Înscrierile pentru disciplina GEOGRAFIE se fac la adresa de mail: catadela8@yahoo.com prin comple-
tarea următorului tabel: 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele Unitatea de învăţământ / localitate Clasa  Profesor îndrumător 

     

 

Persoane de contact concurs GEOGRAFIE:   Prof. Diaconu Iulia – telefon 0744615491 

            Prof. Văduva Cătălin – telefon 0740459834 

            Prof. Manda Mihai – telefon 0766689471 

 
Cazarea se realizează contra cost-20 lei/persoană, iar pentru masă 20 lei/persoană-mic dejun, prânz, cină.  
Tabelele pentru cazare se trimit pe adresa de mail: viorel_cismaru@yahoo.com 
 
Persoana de contact pentru cazare: Prof. Cismaru Viorel telefon 0720538676. 
 

ÎNSCRIERILE SE FAC PÂNĂ ÎN  DATA DE 21 IANUARIE 2017.  

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 
 
 

 
 



 

 

PROGRAMUL 
CONCURSULUI NAȚIONAL  INTERDISCIPLINAR 

”LA ȘCOALA CU CEAS” 
ISTORIE 

 
EDIȚIA a XX-a  

28.01.2017 
 

Vineri, 27.01.2017, ora 16,00 -  sosirea participanților din județele țării și cazarea la Colegiul de 
Silvicultură şi Protecţia Mediului Rm.Vâlcea (fostul Colegiu Forestier-lângă Spitalul Judeţean Vâlcea). 
            

 
 

Sâmbătă, 28.01.2017 – orele 12,30- 14,30 – proba scrisă - disciplina ISTORIE clasele V-VIII, la 
        Școala Gimnazială ,,Take Ionescu” Rm.Vâlcea  
                       orele 15,00 – 18,00 - evaluarea lucrărilor 

ora    19,00 - festivitatea de premiere în Sala de Festivităţi a Şcolii 
 Gimnaziale ,,Take Ionescu” Rm.Vâlcea 

    
  

Înscrierile pentru disciplina ISTORIE se fac la adresa de mail: neamtuaurelia1@yahoo.com prin com-
pletarea următorului tabel: 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele Unitatea de învăţământ / localitate Clasa  Profesor îndrumător 

     

 

Persoane de contact concurs ISTORIE:   Prof. Neamțu Aurelia – telefon 0740018674 

               Prof. Ulmeanu Laurențiu - telefon 0764442565 

 
Cazarea se realizează contra cost-20 lei/persoană, iar pentru masă 20 lei/persoană-mic dejun, prânz, cină.  
Tabelele pentru cazare se trimit pe adresa de mail: viorel_cismaru@yahoo.com 
 
Persoana de contact pentru cazare: Prof. Cismaru Viorel telefon 0720538676. 
 

ÎNSCRIERILE SE FAC PÂNĂ ÎN  DATA DE 21 IANUARIE 2017.  

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMENTUL  
CONCURSULUI NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR  

„LA ŞCOALA CU CEAS” 
DISCIPLINELE GEOGRAFIE ȘI ISTORIE 

EDIŢIA a XX-a 
Râmnicu-Vâlcea, 28.01. 2017 

 
 

INFORMAŢII GENERALE 

 

Art.1   Concursul Național  Interdisciplinar „La Şcoala cu Ceas” se adresează  elevilor din clasele V-VIII care îşi 

propun obţinerea unor rezultate bune la etapele superioare ale Micii Olimpiade de Geografie” Terra” și 

Olimpiada de Geografie-2017 și de asemenea la Olimpiada de Istorie - 2017 . 

 

Art.2   Înscrierea este deschisă elevilor de la clasa a V-a la clasa a VIII-a, cu condiţia respectării regulamentului 

   de participare. 

 

Art.3   Concursul Național  Interdisciplinar „La Şcoala cu Ceas” se desfăşoară pe baza unei   probe scrise având 

  durata de 120 de minute.  

 

Art.4   Concursul Național  Interdisciplinar “La Școala cu Ceas” se desfășoară fără contribuții financiare din  

 partea elevilor sau părinților, nici taxă de participare. 

 

Art.5   Site-urile oficiale  ale Concursului sunt: www.scoalatakeionescu.ro şi www.scoalacuceas.ro. 

 

                                                         EVALUAREA LUCRĂRILOR 

 

Art.6   Subiectele  se redactează pe mapa tipizată, corectarea şi evaluarea unei lucrării fiind realizată de  

2 profesori diferiţi. 

 

Art.7  Comisia de corectare şi evaluare este formată din profesori  selectaţi de inspectoruii de specialitate,   

             respectiv de preşedinții de concurs, avându-se în vedere  şi includerea profesorilor de specialitate din  

            judeţele participante.  

 

Art.8   Elevii care doresc să conteste evaluarea unei lucrări vor depune o cerere la Secretariatul şcolii, respectând  

            intervalul orar afişat şi alocat acestei activităţi. Elevii, profesorii lor pregătitori/însoţitori nu pot  

            să asiste la reevaluarea lucrării contestate. 

 

Art.9   Dacă numărul contestaţiilor este prea mare şi poate duce la  nerespectarea programului, atunci rezolvarea  

            lor se va face în a doua zi lucrătoare, după concurs, urmând ca elevul  (eleva) să beneficieze de toate  

            drepturile, dacă este acceptată contestaţia cu un punctaj mai mare decât  punctajul iniţial.  



 

 

 

Art.10   Reevaluarea fiecărei lucrări se face de către comisia de contestaţii formată din alte cadre didactice decât 

  cele din comisia de corectare și evaluare, cu experienţă în ceea ce priveşte evaluare la concursurile şi 

  olimpiadele şcolare (nivel judeţean şi naţional) şi coordonată de un cadru didactic universitar, punctajul 

  acordat de aceasta fiind cel final. 

 

Art.11 Dacă se constată  o diferență de 5 puncte între punctajul inițial și punctajul acordat de Comisia pentru 

  contestații, în plus sau în minus, punctajul inițial se modifică, după caz, prin creștere sau descreștere, prin 

  punctajul acordat la contestații care rămâne definitive.  

 

Art.12 Se acordă din oficiu 10 puncte. Punctajul maxim este 100 de puncte. 

 

                                                                DISTINCŢII ŞI PREMII 

 

Art.13 La fiecare clasă se va acorda Cupa „La Şcoala cu Ceas” elevului cu cel mai mare punctaj.  

 

Art.14 La fiecare clasă 25 % din numărul participanţilor vor primi diplome.  

 

Art.15 Elevilor li se acordă diplome ce atestă premiul I, premiul II, respectiv premiul III. 

 

Art.16 La fiecare clasă, 25 % din numărul participanţilor vor primi menţiuni. 

 

             

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.17 Comisia de concurs poate acorda şi alte premii/menţiuni speciale. 

 

Art.18 Copiatul, folosirea calculatorului, a telefonului mobil precum şi vorbitul în timpul examenului sunt  

            interzise. Elevii care nu respectă aceste prevederi vor fi eliminaţi din concurs. 

       

 

 

        Preşedinte al Concursului de Geografie „Şcoala cu Ceas” 

             Prof. Iulia Diaconu 

                                                                                  Președinte al Concursului de Istorie ,,Școala cu Ceas” 

                                                                                                                                          Prof. Neamțu Aurelia 

 

 

 



 

 

CONCURSUL NATIONAL INTERDISCIPLINAR  
“LA SCOALA CU CEAS” 

28  IANUARIE 2017 
                                                      PROGRAMELE DE CONCURS  

GEOGRAFIE 
 
             Programa de concurs-clasa a V-a (1 oră/săptămână) 
 
   1.Pământul-corp cosmic; 
   2.Reprezentarea suprafeței Pământului; 
   3.Harta geografică; 
   4.Reprezentarea orizontului local; 
   5.Relieful-caracteristici generale; 
   6.Forme majore ale reliefului terestru; 
   7.Relieful major al continentelor; 
   8.Relieful orizontului local. 
. 
           Programa de concurs-clasa a VI-a (1 oră/săptămână) 
 
    1.Poziția geografică, limitele, țărmurile, întinderea Europei; 
    2 Relieful Europei; 
    3 Clima Europei; 
    4.Hidrografia Europei; 
    5.Vegetația, fauna, solurile din Europa; 
    6.Populația Europei; 
    7.Așezări umane în Europa; 
    8.Harta politică a Europei; 
    9.Resurse naturale; 
   10.Activități economice în Europa; 
   11.Diferențieri geografice regionale în Europa. Uniunea Europeană. 
 
        Programa de concurs-clasa a VII-a (1 oră/săptămână) 
 
    1.Asia-poziție geografică, limite, întindere; 
    2.Relieful Asiei; 
    3.Clima Asiei; 
    4.Hidrografia Asiei; 
    5.Vegetația, fauna și solurile Asiei; 
    6.Populația și așezările umane din Asia; 
    7.Harta politică a Asiei; 
    8.Resurse naturale și economia în Asia; 
    9.Asia de Vest și de Sud-Vest-elemente specific; 
   10.Statele Israel si Turcia; 
   11.Asia de Sud-caracteristici;  
   12.India; 
   13.Asia de Est si de Sud-Est-caracteristici generale; 
    14.China; 
    15.Japonia. 
         
  Programa de concurs-clasa a VIII-a (2 ore/săptămână) 
 
    1.România-poziția geografică; 
    2.Relieful.Caracteristici generale-trepte și forme de relief, proporționalitatea reliefului; 
    3.Unitățile majore de relief:  Carpații, Depresiunea Colinară a Transilvaniei,  dealurile și podișurile, câmpiile, 
Lunca și Delta Dunării,  platforma continentală a Mării Negre; 
    4.Factorii genetici ai climei; 
    5.Elementele climatice;  tipuri și nuanțe de climă.    



 

 

 

CONCURSUL NATIONAL INTERDISCIPLINAR  
“LA SCOALA CU CEAS” 

28  IANUARIE 2017 
                                                      PROGRAMELE DE CONCURS  

ISTORIE 

Clasa a V-a 

Preistoria umanității 

•Apariția, evoluția și răspândirea grupurilor umane 

Orientul Antic 

•Popoarele Orientului Antic 
•Reconstituirea istoriei unui oraş-stat 
•Regate şi Imperii din Orientul Antic 
•Studiu de caz: Egiptul. Persia 
•Studiu de caz: Piramidele 
•Moştenirea culturală a Orientului Antic( şcoala, literatura, cunoştinţeleşi arta). 

Grecia antică 

•Grecia arhaică 
•Studiu de caz: Iliada şiOdissea 
•Formarea polis-ului şi a democraţiei . Colonizarea greacă 
•Marea colonizare greacă 
•Lumea greacă a secolului al V-lea î.Hr. 
•Războaiele medice 

Clasa a VI-a 

Omul și mediul 

•Satul medieval 
•Studiu de caz: Descrierea unui sat medieval 

•Orașul medieval: centru meșteșugăresc și comercial 

Societatea feudală 

•Societatea medievală în Europa 

Biserica în Evul Mediu 

•Marea schismă a bisericii creştine 
•Cruciadele 

Cultura şi societatea în Evul Mediu 

•Literatura medievală 
•Arhitectura medievală 
•Studiu de caz: Descrierea unei biserici, catedrale, mănăstiri sau a unui castel medieval 
 

Statul medieval 

•Organizarea statului în Europa medievală 
•Studiu de caz: Franţa, Germania 
•Formarea statelor medievale româneşti: Transilvania şiŢara Românească 
•Formarea statelor medievale româneşti: Moldova şi Dobrogea 
•Formarea şi expansiunea Imperiului Otoman 



 

 

 
 

Clasa a VII-a 

Lumea la începutul secolului al XIX-lea 

•Instituții politice în Europa la începutul secolului al XIX-lea 

Revoluţia tehnologică şi expansiunea societăţii industriale 

•Revoluţia industrială si agrară 

Europa între absolutism și liberalism. Restaurație și revoluție între 1815-1848 

•Congresul de la Viena: Sfânta Alianță și eșecul politicii sale 

Revoluţiile de la 1848-1849 

•Revoluţia de la 1848 din Frantaşi Imperiul Habsburgic 
•Studiu de caz: Germania, Italia 

Stat şinaţiune în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

•Noi state nationale si multinationale 
•Studiu de caz: Italia, Germania si Principatele Române 

Civilizaţia la răscruce de secole: stiinta si tehnica 

•Oamenii de ştiinţăşi descoperirile lor. 
•(Studii de caz : L. Pasteur si medicina , T. A. Edison , A.G. Bell si telefonul) 
 
 

Clasa a VIII-a 

Civilizaţii preistorice şi antice 

•Geto-dacii şi contactele cu lumea mediteraneană 
•Regalitate şi religie 

•Integrarea dacilor în lumea romană 

Romanitatea orientală în mileniul marilor migraţii 

•Romanitate şicreştinism 

•Formarea poporului roman si a limbii romane 

Statul medieval şiinstituţiile sale 

•Formaţiunile politice româneştişi statele vecine 
•Transilvania de la voievodat la principat 

•Întemeierea statelor medievale româneşti : Ţara Românească, Moldova, Dobrogea 

Ţările române şi statele vecine între diplomaţie şi confruntare 

      •Voievozii români în lupta antiotomană : Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Tepeş , Ştefan cel Mare, 
Mihai Viteazul 

•Anul 1600 – Mihai Viteazul 
 
  


