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REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„OAMENI CARI AU FOST - NICOLAE IORGA” 

-  CONCURS DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI MULTIMEDIA – 

Proiect județean 

Ediția a V-a 

DECEMBRIE 2016 -  SEPTEMBRIE 2017 
 

DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE  ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: 

Activitate extracurriculară în cadrul domeniului cultural-artistic şi multimedia. 
 

TEMA CONCURSULUI: 

„NICOLAE IORGA – VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LITERARĂ”. 
 

DESCRIEREA CONCURSULUI: Concursul este organizat la nivelul instituţiilor de 

învăţământ şi este structurat pe următoarele  secţiuni: 

I. CREAŢIE LITERARĂ 
1.  Aforisme. Fiecare concurent poate participa cu 5 aforisme originale. Bibliografie:  

Nicolae Iorga, „Cugetări”, Chişinău, 2005, Ed. Prometeu (orice altă ediție este 

valabilă). 

2. Poezie. Fiecare concurent poate participa cu maximum 3 poezii despre Nicolae Iorga, 

despre oraşul Vălenii de Munte sau despre Complexul muzeal „Nicolae Iorga”. Tematica 

este orientativă; originalitatea este apreciată, concursul având ca obiectiv stimularea 

creativităţii elevilor. 

3.  Eseu: „Imaginea oraşului Vălenii de Munte în creaţia lui Nicolae Iorga”/Eseu: 

„Nicolae Iorga, promotor al credinţei creştine”. 

4. Jurnal de călătorie. Bibliografie:  Primele mele drumuri italiene, Bucureşti, 1936; 

Vederi din Grecia de azi, Bucureşti, 1931; Pe drumuri depărtate, Bucureşti, 1904; 

 Drumuri şi oraşe din România, Bucureşti, 1904; 

   II. FILME DIDACTICE (film documentar, Prezentări Power-Point etc.)  - legate de 

viaţa şi opera  literară  a savantului (maxim 10 slide-uri). Lucrările PPT vor fi trimise la 

adresele de e-mail: mariavisoschi@gmail.com, gina_baciu@yahoo.com. Pot fi folosite 

fotografii realizate de concurenţi la Complexul Muzeal „Nicolae Iorga”, desene legate de 

viaţa savantului sau inspirate din creaţia literară (scanate și incluse în slide) şi fragmente 

extrase din opera lui Nicolae Iorga, ilustrate în mod adecvat. Pentru Prezentările PPT, 

efectele speciale şi fondul sonor reprezintă opţiuni ale concurenţilor, nefiind obligatorii. 

Derularea slide-urilor se va face la click, permiţând o lectură în ritm propriu.  

  

mailto:mariavisoschi@gmail.com
mailto:gina_baciu@yahoo.com
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NOTĂ:  

1. Lucrările se vor depune la profesorii de limba şi literatura română de la clasă, care le 

vor transmite coordonatorilor proiectului. Pot fi trimise şi în format electronic la adresele 

coordonatorilor proiectului.  

2. Vor fi apreciate lucrările în care concurenţii  vor dovedi o bună cunoaştere a vieţii şi 

creaţiei literare a lui Nicolae Iorga sau vor prezenta date inedite despre viaţa şi 

personalitatea savantului, descoperite atât în urma vizitării muzeului, cât şi în urma unor 

cercetări proprii (persoane care au avut legătură directă sau indirectă cu savantul Nicolae 

Iorga).   

3. Indiferent de secţiune, lucrările vor fi tehnoredactate folosind semnele diacritice (ă, î, 

ţ, ş), font Times New Roman, mărime font 14 – pentru titlu; mărime font 12 – pentru text; 

spaţiere la un rând şi jumătate (1,5). 

 Orice material folosit în realizarea lucrărilor trebuie menţionat în Bibliografia 

trecută la sfârşitul lucrării. În caz contrar, lucrările vor fi descalificate. 

Bibliografie minimă recomandată tuturor participanților (orice ediție):  

 Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, volumul 1-2, Ediţie critică, note şi comentarii de 

Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, 2009;   

 Nicolae Iorga, Cugetări, Chişinău, 2005.  

 O luptă literară, I-II, Vălenii de Munte, 1914-1916; ediţia I-II, ediţie îngrijită de 

Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, prefaţă de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 1979  

 O viaţă de om, aşa cum a fost, I-III, Bucureşti, 1934; ediţie îngrijită de Valeriu 

Râpeanu şi Sanda Râpeanu, introducere de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 1984; 

 

PERIOADA de TRIMITERE A LUCRĂRILOR: 1-29 MAI 2017.  

Elevii şi profesorii vor completa Formularul de înscriere, necesar bunei gestionări a 

lucrărilor primite şi îl vor depune/trimite în acelaşi timp cu lucrările. Elevii  şi profesorii 

vor putea descărca Formularul de înscriere şi Protocolul de colaborare de pe site-ul 

Liceului Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” Vălenii de Munte, de pe site-ul 

Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Ploiești www.nicolaeiorga.wordpress.com 

/www.scoalanicolaeiorga.ro și de pe www.didactic.ro, pe care le vor trimite, după 

completare, împreună cu lucrările pe secţiuni, în format electronic, la adresa  

mariavisoschi@gmail.com.  

http://www.nicolaeiorga.wordpress.com/
http://www.scoalanicolaeiorga.ro/
http://www.didactic.ro/
mailto:mariavisoschi@gmail.com
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 Dacă nu pot fi transmise în format electronic, lucrările vor fi expediate la adresa: 

LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, Vălenii de 

Munte, str. Brazilor, nr. 13, jud. Prahova, cod 106400, în atenţia d-nei prof. Visoschi Maria 

(data poștei: 20 mai 2017). 

Lucrările vor fi evaluate în perioada  29 mai – 4 iunie. Câştigătorii vor fi anunțați în 

perioada 4-5 iunie. Premierea va avea loc în data de 6 iunie (ziua de naștere, trecută în 

certificat).  

  SISTEMUL DE PREMIERE:  

Toţi participanţii – elevii de gimnaziu şi liceu, inclusiv cadrele didactice 

îndrumătoare ale acestora, vor primi diplome de participare.  

Pentru  fiecare secţiune se vor acorda următoarele premii: 

- un premiu I  

- un premiu al II-lea  

- un premiu al  III-lea  

- 3 menţiuni  

- premii speciale, în funcţie de numărul participanţilor,  conform Regulamentului CAEN, 

care prevede că numărul de premii I, II, III şi menţiuni nu poate depăşi 25% din numărul 

de concurenţi pentru fiecare categorie de concurs. 

 

Diplomele de participare, diplomele pentru premii şi menţiuni vor fi înregistrate la 

instituţia/instituţiile iniţiatoare/organizatoare. Instituția organizatoare va elibera (eventual, 

la cerere) adeverințe, diplome pentru profesorii implicați în organizare, precum şi 

documente de mulţumire pentru parteneri/sponsori. Pe diplomele pentru premii se 

precizează şi numele profesorului coordonator/profesorilor coordonatori.  
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Persoane de contact:  

Prof. VISOSCHI MARIA, e-mail: mariavisoschi@gmail.com, tel.: 0244283573; 

0751159428 

Prof. Baciu  Eugenia,  gina_baciu@yahoo.com, tel.: 0733918469. 

 

 

OBS.: 

1. Diplomele pot fi însoţite de premii.  Lucrările selectate la etapa locală, indiferent de 

secţiune, vor fi transmise în format electronic la adresele  de e-mail sau prin poștă  

până la data de 29 mai 2017 (data poștei). 

2. Acordul de parteneriat se va completa la punctul C) cu numele instituției 

partenere și  al reprezentanților, se va semna de către directorul școlii, se va 

ștampila și va fi transmis  în format electronic (după ce a fost scanat) 

organizatorilor concursului.  

3. Diplomele, parteneriatele și  premiile vor fi transmise câștigătorilor de către 

organizatori.  

 
 

COORDONATORI PROIECT, 

Prof. VISOSCHI MARIA 

Prof. BACIU EUGENIA  
 

DIRECTOR,                                                                            DIRECTOR, 

Prof. ing. POPESCU RALUCA                                      Prof. IANCU VERONICA     

 

 

 

 

mailto:mariavisoschi@gmail.com
mailto:gina_baciu@yahoo.com
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Anexa 1 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Numele elevului: ............................................................................................... 

Prenumele elevului: ........................................................................................... 

Data naşterii: ............................................................................................. 

Adresa: ...................................................................................................... 

Localitatea/Judeţul.................................................................................... 

Telefon: .................................................................................................... 

E-mail: ..................................................................................................... 

Şcoala/Localitatea/Judeţul: ..................................................................................................... 

Clasa:........................................................................................................................................ 

Îndrumător - cadru didactic: .................................................................................................... 

Telefon îndrumător: ................................................................................................................. 

E-mail îndrumător: .................................................................................................................. 

Secţiunea (bifaţi secţiunea corespunzătoare): 

 

 

 

 

-Point etc.)  

Titlul lucrării (corespunzător secțiunii bifate):  

  ................................................................................................................................. 

Semnătura îndrumătorului............................... 
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Anexa 2 
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN  

„ROMEO CONSTANTINESCU”  

VĂLENII DE MUNTE  

STR. BRAZILOR, NR. 13, TEL. 0244/281555 

Nr. ………………….din………………..   

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” PLOIEȘTI 

STR. MINERVA, NR 4 

PLOIESTI, PRAHOVA 

TEL  0244/ 552398 

Nr………….din…………………. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ACORD DE  PARTENERIAT  PENTRU  EDUCAŢIE 
                 Încheiat azi, ……………………  

1. Părţile acordului: 

  A) LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN  „ROMEO CONSTANTINESCU”, strada  BRAZILOR, NR. 13, 

tel. 0244281555,  VĂLENII DE MUNTE, judeţul Prahova, reprezentat prin:  director prof. ing. POPESCU EMILIA 

şi prof. VISOSCHI MARIA; 

  B)  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, strada  Minerva, nr. 4, PLOIEȘTI,  judeţul PRAHOVA,  

reprezentat prin director prof. IANCU VERONICA şi prof.  BACIU EUGENIA; 

  C) ………………………………………………………….., strada…………………….., nr. …, tel. 

…………………….., localitatea ……………………………., județul………………………, reprezentat(ă)  prin 

director: prof. ..………….................................și prof. ………………………………………………… . 

2. Obiectul contractului: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre instituţiile  partenere în vederea organizării 

şi desfăşurării de activităţi extraşcolare prin concursul organizat la nivel județean „Oameni cari au fost - Nicolae 

Iorga”, ediţia a V-a, decembrie 2016 – sept. 2017.  

3. Grup ţintă: elevii  claselor V – XII/XIII . 

4.  Obligaţiile părţilor: 

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

-            să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi; 

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare; 

- să mediatizeze concursul; 

- să pregătească elevii pentru activitate; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

  5.  Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 

2016 - 2017. 

     6. Clauze finale ale acordului: Concursul judeţean „Oameni cari au fost - Nicolae Iorga” face parte din categoria 

activităţilor extracurriculare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din județ 

și din ţară  şi cunoaşterea operei savantului Nicolae Iorga.  

 

        DIRECTOR                                                                                                DIRECTOR 

Prof. ing. POPESCU RALUCA                                                             Prof. IANCU VERONICA 

 

 

DIRECTOR 

                                                       Prof. …………………..                 


