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Regulament de organizare şi desfăşurare concurs 

„UNIȚI ÎN CUGET ȘI-N SIMȚIRI!” 

 

Secțiunea I: istorie: „Eroii” 

 

Concursul de istorie îşi propune să promoveze ideea de competiţie şi performanţă în 

studierea interdisciplinară a disciplinei istorie şi se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi 

interese deosebite pentru studierea istoriei, tehnologiei informaţiilor, comunicaţiilor şi artă. 

Totodată se urmăreşte să promoveze valorile etice şi fairplay-ul competiţional.  

Concursul se adresează elevilor din toate școlile, liceele și colegiile naționale din 

județul Harghita. Concursul se adresează atât elevilor din ciclul gimnazial, cât și celor din 

ciclul liceal.  

  

Scopul concursului: 
 

Promovarea valorilor naționale şi a respectului faţă de trecutul istoric al poporului 

român, aprecierea contribuţiei acestuia la înfăptuirea idealului de unitate şi libertate 

naţională, precum şi la respectarea valorilor universale ale umanităţii, la ceas 

aniversar, prin intermediul instituțiilor statului, și prin participarea la sărbătoarea 

națională. 

  

Obiectivele concursului: 
 

 Valorizarea istoriei naționale și revigorarea sentimentului național ca marcă identitară 

în ansamblul valorilor europene şi de apartenenţă la cetățenia europeană; 

 Educarea în spiritul propriei identități etnice și a respectului față de celălalt; 

 Exprimarea sentimentelor naționale și a apartenenței la stat, la națiune și la societatea 

civilă.  

 
 

Data desfășurării: 
 

  26 octombrie - 27 noiembrie 2020. 

 
  

Locul desfășurării: 
 

 Pe platformele online ale unităților de învățământ participante la concurs 

 

 

http://www.edu.ro/
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Parteneri: 

 

 Prefectura Județului Harghita; 

 Inspectoratul Școlar Județean Harghita; 

 Asociaţia Virtus Vivens; 

 Școlile, liceele și colegiile naționale din județul Harghita. 

 

Descrierea concursului: 

 

Secțiunea I: istorie: „Eroii” – este dedicată organizării unui concurs în cadrul căruia 

elevii, pornind de la un text istoric la alegere din bibliografia propusă de comisia de concurs, 

vor redacta un eseu în care vor prezenta și argumenta importanţa şi rolul pe care 

personalitatea istorică, culturală, literară, politică/personalitatea colectivă a avut-o în 

înfăptuirea Marii Uniri. 

Eseul va avea maxim 400 de cuvinte, şi va fi însoţit şi de o ilustrată care va 

schiţa/transmite mesajul eseului (pictură, grafică,desen). Proba durează 60 de minute şi se 

va desfăşura exclusiv în mediul online – pe platforma școlii organizatoare; 

În cadrul acestei secţiuni elevii au libertatea de a-şi alege textul istoric din bibliografia 

selectată de comisia de concurs. Pentru concursul de ilustraţie, de asemenea, vor avea 

libertatea alegerii mijloacelor de realizare a acesteia: desen, pictură, colaj, format A4, alb-

negru sau color.      

 

Condiții de participare: 
 

 Concursul județean „Uniți în cuget și-n simțiri!” se adresează elevilor de la toate 

unitățile de învățământ din județul Harghita, ciclul gimnazial și liceal;  

 Concursul se desfășoară gratuit, fără taxă de participare; 

 Concursul va fi organizat de profesorii de istorie din instituțiile de învățământ în care 

aceștia își desfășoară activitatea; 

 La concurs pot participa elevii claselor gimanziale, liceale și colegiale; 

 Evaluarea celor două probe ale concursului de istorie (scrisoarea şi reprezentarea 

grafică/artistică a acestuia) se va realiza de către profesorul de istorie și cel de 

arte/desen, pe baza unui barem elaborat şi diseminat de către aceaștia prin mijloace 

online, anterior desfăşurării propriu-zise a concursului; 

 Pe tot parcursul etapelor de desfăşurare ale concursului se vor respecta regulile de 

siguranţă sanitară stabilite de legislaţia în vigoare; 

 Rezultatele finale vor fi stabilite de către comisia organizată la nivelul unităţii şcolare 

participante.  

 

http://www.edu.ro/
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Înscrierea participanților la concurs: 
 

 Data limită de înscriere la concurs: 5 noiembrie 2020, ora 14:00; 

 Înscrierea echipajelor se va face la profesorii de istorie care își asumă organizarea 

concursului; 

 Tot până la data de 5 noiembrie 2020, ora 16:00 profesorii de istorie transmit 

numărul și numele elevilor înscriși la concurs la adresa sipos.istvan@isjhr.eduhr.ro  

La aceeaşi adresă de e-mail fiecare școală organizatoare va transmite data (se va 

alege o dată cuprinsă între 9 - 18 noiembrie 2020) de desfășurare a concursului și 

platforma pe care va fi derulat acesta; 

 Profesorii organizatori vor trimite până la data de 19 noiembrie 2020, ora 

11:00 numele și prenumele elevilor clasați pe locul I – pentru fiecare ciclu școlar 

(gimnazial, liceal) la adresa mai sus menționată folosind următorul format: 

Nr. 
Numele și prenumele 

elevului 
Clasa Locul 

Profesor 

pregătitor 

Școala de 

proveniență 

(localitatea) 

1.      

 

Nivel gimnazial și liceal: 

 Realizarea unui eseu pe baza textului istoric ales şi ilustrarea acestuia printr-o 

compoziţie plastică aleasă, pe baza bibliografiei recomandate și publicate odată cu 

regulamentul concursului; 

 Juriul va fi format din profesorul de istorie și cel de desen/arte din unitatea 

organizatoare; 

 În cazul punctajelor egale va fi pregătit un set de 3 întrebări din bibliografia propusă; 

 Se va puncta corectitudinea informațiilor, claritatea și cursivitatea logică a ideilor 

exprimate în eseu, calitatea prezentării, încadrarea în spațiu, originalitatea, condițiile 

de formă (respectarea condițiilor de tehnoredactare, aspectul general al lucrării) și 

felul în care este realizată compoziţia plastică; 

 Profesorul organizator are dreptul de a iniția modificări în desfășurarea concursului. 

 

Bibliografie selectivă orientativă: 

1.Manual clasa a VIII-a , autori Sorin Oane, Maria Ochescu, Ed. Humanitas, 2008 (tema 

Formarea statului naţional unitar; Studiu de caz: Rezoluţia de la Alba Iulia). 

https://istoriiregasite.wordpress.com/tag/marea-unire/ 

https://ssirgorj.files.wordpress.com/2013/11/bibliografie-concurs-ziua-nationala-a 

romaniei.pdf  

2. Manuale de istorie pentru clasa a X-a (tema „Primul Război Mondial”) si a XII-a (tema 

„Statul român modern de la proiect politic la realizarea României Mari”). 

http://www.edu.ro/
mailto:sipos.istvan@isjhr.eduhr.ro
https://istoriiregasite.wordpress.com/tag/marea-unire/
https://ssirgorj.files.wordpress.com/2013/11/bibliografie-concurs-ziua-nationala-a%20romaniei.pdf
https://ssirgorj.files.wordpress.com/2013/11/bibliografie-concurs-ziua-nationala-a%20romaniei.pdf
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3. Academia Română, Istoria românilor, vol VII, tom II, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, 

p. 480-525. 

4. N. Bocşan, S. Mitu, T. Nicoară , V. Vese, Manual multifuncţional de istorie modernă a 

României, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 1998, p. 198-209. 

(varianta scanata a acestei cărţi se găseşte la : https://www.scribd.com/doc/187295403/N-

Bocsan-S-Mitu-V-Vese-T-Nicoaea-Manual-multifunc%C8%9Bional-de-istorie-

moadern%C4%83-a-Romaniei ) 

5. Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Ed. Humanitas, 

Bucureşti, 2002, p. 200-206. 

6.http://www.rador.ro/2018/12/01/personalitati-care-au-creat-romania-mare-ion-i-c-

bratianu/ 

7.http://www.rador.ro/2018/12/02/personalitati-care-au-creat-romania-mare-alexandru-

vaida-voevod/ 

8. personalitati care au creat România Mare rador - 

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=679&sxsrf=ALeKk02W85lmKWogXJMlBLGT

TM9CTpX09Q%3A1602742531671&ei=A-

mHX9O9KIa7gweGxLyQCA&q=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&

oq=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzI

FCCEQoAEyBQghEKABOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgUIABDNAjoHCCEQChCgAToECCEQFV

DQU1i5YmCDZmgCcAB4AIABngGIAZ4GkgEDMC42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBB8ABAQ&scl

ient=psy-ab&ved=0ahUKEwiTy5Ca-bXsAhWG3eAKHQYiD4I4ChDh1QMIDQ&uact=5 

 

Diplome și premii: 

 

 Prefectura Județului Harghita și Asociaţia Virtus Vivens vor acorda premii elevilor care 

au obținut locul I 

 Profesorii participanți vor primi Diplomă de participare/de organizare a concursului din 

partea Inspectoratului Școlar Județean Harghita. 

 

Diplomele şi premiile elevilor și ale profesorilor participanți la acest concurs vor fi 

transmise prin poştă sau alt mijloc corespunzător cu respectarea legislației privind  siguranța 

sanitară privind combaterea răspândirii COVID - 19.       

 

Comisia de elaborare a regulamentului și de organizare a concursului județean: 

 

 Prof. Sipos István, inspector de istorie Inspectoratul Școlar Județean Harghita; 

 Prof. Glodeanu Cristinel-Fănel, inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Școlar 

Județean Harghita;; 

 Luca Laura - Genoveva, Consilier Instituția Prefectului - Județul Harghita. 

http://www.edu.ro/
https://www.scribd.com/doc/187295403/N-Bocsan-S-Mitu-V-Vese-T-Nicoaea-Manual-multifunc%C8%9Bional-de-istorie-moadern%C4%83-a-Romaniei
https://www.scribd.com/doc/187295403/N-Bocsan-S-Mitu-V-Vese-T-Nicoaea-Manual-multifunc%C8%9Bional-de-istorie-moadern%C4%83-a-Romaniei
https://www.scribd.com/doc/187295403/N-Bocsan-S-Mitu-V-Vese-T-Nicoaea-Manual-multifunc%C8%9Bional-de-istorie-moadern%C4%83-a-Romaniei
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=679&sxsrf=ALeKk02W85lmKWogXJMlBLGTTM9CTpX09Q%3A1602742531671&ei=A-mHX9O9KIa7gweGxLyQCA&q=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&oq=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgUIABDNAjoHCCEQChCgAToECCEQFVDQU1i5YmCDZmgCcAB4AIABngGIAZ4GkgEDMC42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBB8ABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiTy5Ca-bXsAhWG3eAKHQYiD4I4ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=679&sxsrf=ALeKk02W85lmKWogXJMlBLGTTM9CTpX09Q%3A1602742531671&ei=A-mHX9O9KIa7gweGxLyQCA&q=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&oq=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgUIABDNAjoHCCEQChCgAToECCEQFVDQU1i5YmCDZmgCcAB4AIABngGIAZ4GkgEDMC42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBB8ABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiTy5Ca-bXsAhWG3eAKHQYiD4I4ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=679&sxsrf=ALeKk02W85lmKWogXJMlBLGTTM9CTpX09Q%3A1602742531671&ei=A-mHX9O9KIa7gweGxLyQCA&q=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&oq=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgUIABDNAjoHCCEQChCgAToECCEQFVDQU1i5YmCDZmgCcAB4AIABngGIAZ4GkgEDMC42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBB8ABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiTy5Ca-bXsAhWG3eAKHQYiD4I4ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=679&sxsrf=ALeKk02W85lmKWogXJMlBLGTTM9CTpX09Q%3A1602742531671&ei=A-mHX9O9KIa7gweGxLyQCA&q=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&oq=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgUIABDNAjoHCCEQChCgAToECCEQFVDQU1i5YmCDZmgCcAB4AIABngGIAZ4GkgEDMC42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBB8ABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiTy5Ca-bXsAhWG3eAKHQYiD4I4ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=679&sxsrf=ALeKk02W85lmKWogXJMlBLGTTM9CTpX09Q%3A1602742531671&ei=A-mHX9O9KIa7gweGxLyQCA&q=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&oq=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgUIABDNAjoHCCEQChCgAToECCEQFVDQU1i5YmCDZmgCcAB4AIABngGIAZ4GkgEDMC42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBB8ABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiTy5Ca-bXsAhWG3eAKHQYiD4I4ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=679&sxsrf=ALeKk02W85lmKWogXJMlBLGTTM9CTpX09Q%3A1602742531671&ei=A-mHX9O9KIa7gweGxLyQCA&q=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&oq=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgUIABDNAjoHCCEQChCgAToECCEQFVDQU1i5YmCDZmgCcAB4AIABngGIAZ4GkgEDMC42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBB8ABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiTy5Ca-bXsAhWG3eAKHQYiD4I4ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=679&sxsrf=ALeKk02W85lmKWogXJMlBLGTTM9CTpX09Q%3A1602742531671&ei=A-mHX9O9KIa7gweGxLyQCA&q=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&oq=personalitati+care+au+creat+rom%C3%A2nia+mare+rador&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgUIABDNAjoHCCEQChCgAToECCEQFVDQU1i5YmCDZmgCcAB4AIABngGIAZ4GkgEDMC42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBB8ABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiTy5Ca-bXsAhWG3eAKHQYiD4I4ChDh1QMIDQ&uact=5
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Secțiunea II: arte plastice: „Anul 1918 – Viaţa pe front”  

 

Concursul de arte plastice - portrete îşi propune să promoveze ideea de competiţie şi 

performanţă în studierea disciplinei arte plastice în interacţiune cu evenimentele istorice care 

au avut loc în anul 1918, ca moment de reflecţie asupra învăţămintelor pentru generaţiile 

viitoare. 

Totodată se urmăreşte să promoveze valorile etice şi fairplay-ul competiţional.  

Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal din toate școlile, liceele și 

colegiile naționale din județul Harghita.  

 

Scopul concursului: 

 

Promovarea valorilor naționale şi a respectului faţă de trecutul istoric al poporului 

român, aprecierea contribuţiei acestuia la înfăptuirea idealului de unitate şi libertate 

naţională, precum şi a respectării valorilor universale ale umanităţii, la ceas aniversar, 

prin intermediul instituțiilor statului, și prin participarea la sărbătoarea națională.  

  

Obiectivele concursului: 

 

 Dezvoltarea exprimării artistice, prin compoziții expresive și creative, precum și 

cunoașterea trecutului istoric al românilor. 

 Valorizarea istoriei naționale și revigorarea sentimentului național ca marcă identitară 

în ansamblul valorilor europene şi de apartenenţă la cetățenia europeană; 

 Educarea în spiritul propriei identități etnice și a respectului față de celălalt; 

 Exprimarea sentimentelor naționale și a apartenenței la stat, la națiune și la societatea 

civilă.  

 

Data desfășurării: 

 26 octombrie - 27 noiembrie 2020. 

  

Locul desfășurării: 

 În unitățile de învățământ participante la concurs sau online în funcţie de situaţia 

existentă la momentul desfăşurării concursului 

 

Parteneri: 

 Prefectura Județului Harghita; 

 Inspectoratul Școlar Județean Harghita; 

 Școlile, liceele și colegiile naționale din județul Harghita 

http://www.edu.ro/
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Condiții de participare şi desfăşurare a concursului: 

 

 Concursul județean „Uniți în cuget și-n simțiri!” , secţiunea a II –a , se adresează 

elevilor de la toate unitățile de învățământ din județul Harghita, ciclul gimnazial și 

liceal;  

 Concursul se desfășoară gratuit, fără taxă de participare; 

 Concursul va fi coordonat de profesorii de educație plastică din instituțiile de 

învățământ în care aceștia își desfășoară activitatea, cu respectarea regulilor de 

siguranţă sanitară stabilite de legislaţia în vigoare; 

 Compoziţiile plastice vor fi realizate cu tuș sau cu acuarela/tempera, pe hârtie format 

A4 sau A3, pornind de la un text istoric liber ales în ton cu tematica concursului şi 

presupune realizarea unor desene sau picturi; 

 Se va aprecia originalitatea şi creativitatea compoziţiilor ce vor intra în concurs; 

 Un elev poate să concureze cu o singură lucrare;  

 Înainte de a fi înmânate Comisiei spre evaluare, lucrările vor fi secretizate de către 

secretarul Comisiei judeţene de concurs.   

         

Înscrierea participanților la concurs: 

 

 Data limită de înscriere la concurs: 9 noiembrie 2020, ora 14:00; 

 Înscrierea elevilor care doresc să participe la concurs se va face la profesorul de desen 

din unitatea şcolară unde acesta îşi desfăşoară activitatea;  

 Desenele vor fi transmise la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Harghita 

(Piaţa Libertății nr. 5, etajul III, camera 323), până la data de 16 noiembrie 2020, 

având trecute pe verso titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi 

prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea şi numărul de telefon.  

 Totodată profesorii coordonatori vor trimite şi în format electronic, pe adresa de e-

mail: adorjan.attila@isjhr.eduhr.ro, tot până la data de 16 noiembrie 2020, ora 

11:00, numele și prenumele elevilor care au trimis lucrări spre a fi evaluate folosind 

următorul format: 

 

Nr. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa 
Profesor 

pregătitor 

Școala de 

proveniență 

(localitatea) 

1.     

 
 Se vor acorda premii pentru lucrările declarate câștigătoare de către Comisia 

judeţeană de concurs, formată din câte un reprezentant a celor trei instituții 

http://www.edu.ro/
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organizatoare, precum şi din doi profesori de specialitate numiţi de către Inspectoratul 

Școlar Județean Harghita. 

 Lucrările premiate vor fi expuse în Galeria de Artă a Consiliului Judeţean Harghita în 

perioada  26 noiembrie –  4 decembrie 2020. 

 

Diplome și premii: 

 

 Prefectura Județului Harghita și Asociaţia Virtus Vivens vor acorda premii elevilor care 

au obținut locul I, II, III și Mențiune 

 Profesorii participanți vor primi Diplomă de participare/de organizare a concursului din 

partea Inspectoratului Școlar Județean Harghita. 

 

 Diplomele şi premiile elevilor și ale profesorilor participanți la acest concurs vor fi 

transmise prin poştă sau alt mijloc corespunzător cu respectarea legislației privind  siguranța 

sanitară privind combaterea răspândirii COVID - 19.    

       

  

Comisia de elaborare a regulamentului și de organizare a concursului județean: 

 

 Prof. Adorján Attila, inspector școlar pentru discipline artistice, Inspectoratul Școlar 

Județean Harghita; 

 Prof. Glodeanu Cristinel-Fănel, inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Școlar 

Județean Harghita; 

 Luca Laura - Genoveva, Consilier Instituția Prefectului - Județul Harghita. 

  

 

 

http://www.edu.ro/



