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MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

 

 

 
Organizează: 

 

Concursul judeţean de istorie 
„Barbu Catargiu” 

Ediţia a V-a 
2022 

 

 

 

Concurs de istorie ialomiţeană 
„Barbu Catargiu” 

 
 Scopul este acela de a stimula interesul tinerilor pentru trecutul istoric şi 

dezvoltarea ataşamentului lor faţă de comunitatea din care fac parte. 

 În cadrul activităţii, rolul principal este încredinţat tinerilor, într-o competiţie 

menită să încurajeze: 

 

 participarea activă la cunoaşterea istoriei, culturii şi valorilor ialomiţene; 

 dezvoltarea fluxului de informaţii cultural-istorice; 

 diversificarea metodelor şi modalităţilor de diseminare a informaţiilor  ce 

privesc istoria, cultura şi tradiţiile locale;  

 creşterea nivelului informaţional pe teme cultural-istorice prin mărirea 

gradului de cunoaştere şi înţelegere a aspectelor legate de istorie şi tradiţie 

ialomiţeană; 

 dezvoltarea interesului tinerilor pentru trecutul istoric şi dezvoltarea 

ataşamentului lor faţă de comunitatea din care fac parte. 
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 DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI 

 

Marți, 20 decembrie 2022, ora 11.00, la sediul Muzeul Judeţean Ialomiţa,  

Bdul Matei Basarab, nr. 30, Slobozia. 

     

 

 PROGRAMUL CONCURSULUI 

 

I. 9 decembrie - 16 decembrie 2022: 

Înscriere la concurs pe baza fişei de înscriere; 

 

II. 20 decembrie 2022: Desfăşurarea concursului. 

 

 

 

 CINE POATE PARTICIPA / REGULAMENT  

 

 

 La concurs se pot înscrie elevi ai liceelor ialomiţene pasionaţi de trecutul  istoric 

al judeţului Ialomiţa; 

 Confirmarea participării la acest concurs se face prin completarea formularului 

de înscriere şi depunerea acestuia, împreună cu copiile cărţilor de identitate, la 

secretariatul Muzeului Judeţean Ialomiţa sau pe e-mail, la adresa 

mjialomita@yahoo.com până la data limită de 19 decembrie 2022. 

 

 

 

 

  

 STRUCTURA COMPETIŢIEI 
  

  

 

Concursul va consta într-o probă scrisă ce va cuprinde întrebări grilă și 

întrebări cu dezvoltare de răspuns. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mjialomita@yahoo.com
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 Bibliografie: 

 

Bibliografie pentru testul scris: 

 
 Vitalie BUZU, Mănăstirea ,,Sfinţii Voievozi”- o fortăreaţă a Bărăganului, în 

IALOMIŢA 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 IALOMIŢA XII 

Obiective istorice, culturale şi turistice, Slobozia, 2009, p. 86-103; 

 Florin VLAD, Gheorghe MATEI, Contribuţii la repertoriul arheologic al 

judeţului Ialomiţa, în Ialomiţa IV, Slobozia, 2003-2004, p. 197-220; 

 Ștefan Grigorescu, Ialomița medievală, Ed. Episcopia Sloboziei și 

Călărașilor, p. 159-169; 

 Muzeul Județean Ialomița, Studii și comunicări de istorie, arheologie, 

etnografie, vol. III, p. 140-163; 

 Alexandru VLĂDĂREANU, Slobozia de la atestarea documentară la 

comună urbană (1954-1912), în Slobozia 400 Studii şi comunicări 

monografice, Slobozia, 2011, p. 69-93. 

 

 

 

 

 

 DERULAREA COMPETIŢIEI 

 

 Etapa I - 9 decembrie - 16 decembrie 2022: 

 

- Înscrierea la concurs se face pe baza fişei de înscriere pentru fiecare elev; 

- Formularul de înscriere şi bibliografia pentru concurs se pot descărca gratuit 

de pe site-ul Muzeului Județean Ialomița www.mjialomita.ro ; 

- Înscrierile devin oficiale în urma transmiterii fişelor de concurs completate şi 

a copiilor cărţilor de identitate prin una dintre modalităţile următoare:  

a. la adresa de e-mail: office@mjialomita.ro;   

b. depuse la secretariatul Muzeului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

 

 

                     

http://www.mjialomita.ro/
mailto:office@mjialomita.ro
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 Etapa  a II-a - 20 decembrie 2022: 

 

 Desfăşurarea concursului. 

- 11:00  se va face prezenţa și se vor ocupa locurile în sala de concurs; 

- 11:15  primirea subiectelor; 

- 11:30  startul concursului; 

- 13:00  deliberarea juriului; 

- 14:00  premierea participanţilor. 

 

 

 

 

 JURIZAREA  

 

- Jurizarea va fi efectuată de o Comisie de evaluare, formată din 4 persoane,  

reprezentanţi ai organizatorilor şi specialişti în domeniu; 

- Comisia de evaluare va întocmi un proces verbal cu rezultatele concursului; 

- Premierea se va face în ordinea punctajului obţinut; 

- În cazul înregistrării unor punctaje egale între elevi, organizatorii vor face 

departajarea printr-un test de baraj. 

 

 

 PREMIEREA CONCURENŢILOR 

 

 Se vor acorda premiile I, al II-lea, al III-lea, mențiunea I și mențiunea a 

II-a. Toţi concurenţii vor primi diplome de participare. 

 

 


