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ANEXA NR.1 

 
 
 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

la Concursul Educațional ”Nicolae Iorga-omul şi epoca!” 
Ediţia a XXIII-a 

 
 

Concursului Educațional”Nicolae Iorga-omul şi epoca” se desfăşoară pe trei secţiuni: 
 

 

1. SECŢIUNEA I -  ESEURI ISTORICE 
     Se adresează elevilor de liceu. 
 

ESEURI istorice pe următoarele teme: 
-„Nicolae Iorga- opera şi activitatea politică”; 
 -„Rolul monarhiei în evoluția politică a României 

  
Înscrierea se va face până la data de 10 decembrie 2021, la adresa de e-mail 

eemmeelliinnaa@yahoo.com, pe baza fișei de înscriere(Anexa2) și a acordului de 
participare(Anexa3).   Fișa de înscriere și Acordul de participare vor fi trimise în format electronic, 
împreună cu lucrarea participantă. Modalitatea de participare la această secțiune este indirectă. 

Evaluarea lucrărilor va fi realizată până pe data de 15 decembrie 2021 , când vor fi 
comunicate rezultatele finale. 

1. Se admit lucrări cu un singur autor; 
2. Fiecare elev va fi coordonat în elaborarea lucrării de un profesor; 
3. Lucrarea va avea între 3-6 pagini; 
4. Este obligatorie precizarea bibliografiei, la sfârșitul lucrării;  
5. Redactarea lucrărilor: 

 Se va face în format A4, la 1,5 rânduri, margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, 
text aliniat Justified (stânga-dreapta), font Times New Roman, dimensiunea caracterelor 
12; 

 Titlul va fi scris cu majuscule, centrat, dimensiunea caracterelor 14; 
 La două rânduri sub titlu se va preciza: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, 

localitatea, judeţul şi profesorul coordonator; 
 La alte două rânduri se va începe scrierea lucrării; 
 Cele mai bune lucrări vor fi premiate. Toţi elevii participanţi vor primi diplome de 

participare. 
 

Nr. 
crt. 

Criteriile de evaluare Punctaj acordat 

1. Calitatea conținutului științific 20p 

2. Bibliografia utilizată(minim trei lucrări istorice) 20p 

3. Respectarea temei 20p 

4. Originalitate 20p 

5. Respectarea cerințelor de redactare 20p 
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2. SECŢIUNEA a II-a - CREAŢIE LITERARĂ: 

 
Se adresează elevilor de liceu. 
 

CREAŢIE LITERARĂ 

 POEZIE- 3-5 TEXTE 

 PROZĂ SCURTĂ- 1 TEXT 

TEME PROPUSE: iubirea, timpul, creaţia, adolescenţa etc. 

 
Înscrierea se va face până la data de 10 decembrie 2021, la adresa de e-mail 

comanmiki76@gmail.com, pe baza fişei de înscriere (Anexa2) şi a acordului de participare (Anexa3). 
Fişa de înscriere şi Acordul de participare vor fi trimise în format electronic, împreună cu lucrarea 
participantă. Modalitatea de participare la această secţiune este indirectă. 

Evaluarea lucrărilor va fi realizată până pe data de 15 decembrie 2021, când vor fi comunicate 
rezultatele finale. 

 
Pentru participare la secţiunea Creaţie literară 

6. Se admit lucrări cu un singur autor; 
7. Fiecare elev va fi coordonat în elaborarea lucrării de un profesor; 
8. Se acceptă maximum 5 poezii de la un singur autor şi 2-3 pagini pentru proza scurtă 

9. Redactarea lucrărilor: 
 Se va face în format A4, la 1,5 rânduri, margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, 

text aliniat Justified (stânga-dreapta), font Times New Roman, dimensiunea caracterelor 
12; 

 Titlul va fi scris cu majuscule, centrat, dimensiunea caracterelor 14; 
 La două rânduri sub titlu se va preciza: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, 

localitatea, judeţul şi profesorul coordonator; 
 La alte două rânduri se va începe scrierea lucrării; 
 Cele mai bune lucrări vor fi premiate. Toţi elevii participanţi vor primi diplome de 

participare. 
 

Criteriile de evaluare: 
Pentru poezie/ proză scurtă 

- adecvarea la tematica propusă - 15 puncte; 
- originalitatea abordării temei - 20 puncte; 
- inovaţii prozodice ( poezie) şi tehnici narative inovatoare (proză)- 10 puncte; 
- relevanţa titlului pentru conţinutul textului - 15 puncte; 
- expresivitatea limbajului - 20 puncte; 
- corectitudinea gramaticală a textului - 10 puncte; 
- din oficiu 10 puncte.  
- Total: 100 de puncte 

 

 3. SECŢIUNEA a III-a - PREZENTĂRI POWER-POINT 
 Adresată elevilor de nivel gimnazial; 

 Prezentările Power Point pot avea următoarele teme, la alegere: 

                                   - „Nicolae Iorga - opera şi activitatea politică”; 

                     -„România postbelică – politică, cultură şi societate”. 
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 Înscrierea se va face până la data de 10 decembrie 2021, la adresele de e- mail 

dorofteisimona@yahoo.com, t_petrof@yahoo.com pe baza fişei de înscriere (Anexa2) şi a 

acordului de parteneriat (Anexa3 şi Anexa 4). Fişa de înscriere şi acordurile se vor trimite în 

format electronic, scanate şi semnate împreună cu lucrarea participantă. Participarea este 

indirectă. Evaluarea lucrărilor și comunicarea rezultatelor, se va realiza până pe data de 15 

decembrie 2021 . 

 Lucrarea va avea un număr maxim de 20 de slide-uri, iar la sfârşitul acesteia vor fi menţionate 

în mod obligatoriu, sursele bibliografice. Se vor preciza în prezentare: autorul/autorii, unitatea 

de învăţământ de provenienţă şi profesorul/profesorii coordonatori. 

 Fişierul ppt va avea denumirea: UnitateScolara_Nume_Elevi.ppt. Versiunea Microsoft Office 

maximă admisă - Microsoft Office Power Point 2010. 

 
Pot participa maxim trei echipe de elevi/unitate de învăţământ. 

 

Nr. 
crt. 

Criteriile de evaluare Punctaj acordat 

1. Calitatea şi prezentarea lucrării 20p 

2. Esenţa/mesajul lucrării 20p 

3. Respectarea temei 20p 

4. Originalitate 20p 

5. Creativitate 20p 

 
Cele mai bune lucrări vor fi premiate. Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare. 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

“NICOLAE IORGA-OMUL ŞI EPOCA!” 
EDIŢIA a XXIII-a 

ORGANIZAT DE 

LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” BRĂILA 
 

 

SECŢIUNEA: __________________________________________________________________________ 

Numele unităţii de învăţământ: __________________________________________________________ 

Localitate/Judeţ: ______________________________________________________________________ 

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Telefon cadru didactic: __________________________________________________________________ 

E-mail    cadru    didactic:  _______________________________________________________________ 
 

 

TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANŢI 
 

 
Nr. 
crt. Numele şi prenumele elevilor 

/echipe 

 
Clasa 

 
Titlul lucrării 

 
Profesor coordonator 

1.     

2.     

3.     

 
 
  



 

ANEXA NR.3 

 
Liceul Teoretic”Nicolae Iorga”, Brăila Unitatea de învăţământ:.............................................................................. 

Strada R.S. Campiniu 4-6, Brăila 810003 Adresa:................................................................................................ 

tel.0239 614 307 Telefon/e-mail:................................................................................... 

Email:iorgaliceubr@gmail.com ........................................................................................................... 

Nr. .................din.................................. Nr. ...................din.................................................................... 

 
ACORD DE PARTICIPARE 
PROIECT EDUCAȚIONAL 

“ NICOLAE IORGA-OMUL ŞI EPOCA!” 
EDIŢIA a XXIII-a 

ORGANIZAT DE LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” BRĂILA 

 

 
Încheiat astăzi, ..................................... între: 

1. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, judeţul Brăila, reprezentat de prof. Elena Luminiţa Tudor, în calitate 

de director. 

2. Unitatea de învăţământ ..................................................................................................................................... , 
 

reprezentată de……………………………………………………………………………………………………………………..……………,în calitate de director şi 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

 

In calitate de profesor/profesori coordonatori, având numărul de telefon…………………………………………….…………………………. 

 
şi adresa de e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 
Şcoala coordonatoare se obligă: 

- să informeze şcolile despre organizarea şi desfăşurarea activităţilor proiectului; 

- să realizeze activităţile în conformitate cu calendarul proiectului; 

- să trimită tuturor participanţilor implicaţi diploma după încheierea activităţilor; 

- să mediatizeze rezultatele proiectului. 

 
Şcoala participantă se obligă: 

- să mediatizeze proiectul în şcoală; 

- să pregătească elevii pentru activităţile proiectului; 

- să respecte calendarul de desfăşurare al proiectului; 

- să distribuie elevilor participanţi diplomele pentru participare. 
 

LICEUL TEORETIC”NICOLAE IORGA”, BRĂILA Unitatea de învăţământ: 

.............................................................................................. 
DIRECTOR, 

          PROF. TUDOR ELENA LUMINIŢA                                                                   DIRECTOR 
 
 

                                                                                                                                          ……………….......................………………..................................…………………………… 
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      ANEXA NR. 4 
 

Liceul Teoretic”Nicolae Iorga”, Brăila                          INSTITUȚIE PARTENERĂ:.............................................................................. 

Strada R.S. Campiniu 4-6, Brăila 810003 Adresa:................................................................................................. 

tel.0239 614 307 Telefon/e-mail:.................................................................................... 

Email:iorgaliceubr@gmail.com ........................................................................................................... 

Nr. .................din.................................. Nr. ...................din.................................................................... 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
PROIECT EDUCAȚIONAL“ NICOLAE IORGA-OMUL ŞI EPOCA!” 

EDIŢIA a XXIII-a 

ORGANIZAT DE LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” BRĂILA 
 

A. PĂRŢILE ACORDULUI 
Liceul Teoretic”Nicolae Iorga”Brăila, reprezentat de prof. Tudor Luminiţa Elena-director și  
Simona Elena Doroftei, Emelina Moraru, Mariana Andrășoae, Tamara Petrof, Mihaela Coman, 

coordonatori ai proiectului 
și 

Instituţia partenerǎ .............................................................................................................................. 

reprezentatǎ de .............................................................................................................................................................................. 

în calitate de partener colaborator. 

B. SCOPUL ACORDULUI DE PARTENERIAT: 
Prezentul acord are ca scop crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului educaţional 

“Nicolae Iorga-omul şi epoca!”, 2021 – 2022, parteneriat care să conducă la realizarea obiectivelor 
propuse. 

În acest sens , partenerul va desfăşura activităţile stabilite în proiect urmărind realizarea 
obiectivelor. 

Liceul Teoretic”Nicolae Iorga”Brăila, va organiza activităţile prevăzute în calendar, va face 
evaluarea finală, va face cunoscute rezultatele. 

 

C. OBIECTIVE COMUNE 

- Transmiterea reciprocǎ de informaţii privitoare la aspectele ce ţin de derularea activitǎţilor 
comune; 

- stabilirea, în prealabil, a gradului de implicare al tuturor categoriilor de resurse, în acţiunile 
comune sau solicitare; 

- promovarea reciprocǎ, în cadrul activitǎţilor comune, a imaginii instituţiei partenere. 

 
 

LICEUL TEORETIC”NICOLAE IORGA”, BRĂILA  INSTITUȚIE PARTENERĂ, 

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

DIRECTOR, DIRECTOR, 
 

PROF. TUDOR ELENA LUMINIŢA                            ……………….......................………………..................................…………………………… 
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