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MINISTERUL EDUCATI EI 

În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ de sta 
judeţul Ilfov şi a profesorilor de ISTORIE 

Referitor la Olimpiada de ISTORIE, etapa judeţeană 

În acest an şcolar, etapa judeţeană a Olimpiadei Naţionale de Istorie se desfăşoară pe 
data de 18.03.2023, cu începere de la ora 10,00 (copiii vor fi prezenţi de la ora 9,00), la 
Liceul Tehnologic „P. Şeicaru" Ciorogârla. 

Organizarea ş i desfăşurarea Olimpiadei de Istorie are loc pe baza: 

• Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, 

aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Nr. 3035/10.01.2012, modificată 
şi completată prin Ordinul 3123/09.02.2022. 

• Regulamentului specific privind desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Istorie 
în anul şcolar 2022-2023 

• Procedurii operaţionale privind organizarea şi desfăşurarea etapei judeţene a 
Olimpiadei de Istorie 

Etapa locală va fi organizată de profesori acolo unde este necesar, cu subiecte proprii, pe 
parcursul lunii februarie. 

Vă rugăm să trimiteţi tabelul cu elevii calificaţi la etapa judeţeană (model Anexa 1), 
semnat şi ştampilat de conducerea unităţii, până pe data de 10.03.2023, ora 16,00, la adresa 
de mail stoicastan@isjilfov.ro 

Elevii participanţi la etapa judeţeană vor prezen~a în ziua desfăşurării probei un Acord privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2), semnat de părinte/tutore legal. 

Inspector Şcolar General Adjunct, 
prof. Cristina Petre-Ghiţă 

Inspector şcolar, 

Prof. Stan STOICA 
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Anexa 1 

Tabel participanţi la Olimpiada de Istorie, etapa judeţeană 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume elev Clasa Unitatea de Nume şi prenume 
învătământ orofesor 

Director: prof. (nume şi prenume), semnătura 

L.S. 

Cale;tl3 sepl:emhrie209, Sed:or5, 05072 2, Bucureşti 
Tel: +40 (0)21317 36 50 
Fax: +40 (0)21 317 36 54 
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Anexa 2. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Subsemnatul /Subsemnata 

părinte/tutore legal al elevului/elevei 

din clasa a unitatea de învăţământ 

participant/ăla Olimpiada de Istorie, etapa judeţeană, 18.03.2023, declar că sunt de acord cu 

prelucrarea datelor personale ale acestuia/acesteia, exclusiv în scopul organizării şi 
' 
desfăşurării probei. 

Nume _______ ~ 

Data ______ _ 
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