
Anexă la HCL nr. 373 / 27 octombrie 2022 

Titlul proiectului: Vis de veacuri al poporului român 

Domeniul: Educație și Cultură 

Obiectiv: Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultură și creație culturală de calitate 

Direcții de acțiune: Manifestări culturale dedicate sărbătoririi Marii Uniri de la 1918 

Regulamentul concursului de eseuri 

„Marea Unire privită prin ochii mei“ 

1. Organizatorul concursului
Concursul este organizat de către Direcția Educație, Cultură și Tineret în  parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Județean Ialomița, conform Acordului de Parteneriat nr.325/16.02.2022. Este o competiție care se 
adresează elevilor de liceu (clasele IX-XII), având ca obiectiv cultivarea imaginației și creativității în același 
timp cu stimularea sentimentului de prețuire a trecutului glorios al poporului român și de mândrie 
patriotică. Competiția se desfășoară conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu 
pentru toți participanții. Participarea la concurs implică înțelegerea și acceptarea de către participanți a 
prezentului Regulament. Prin înscrierea la acest concurs, participanții își dau acordul pentru prezența și 
susținerea publică a propriului eseu la Casa Municipală de Cultură ,,Nicolae Rotaru“, în data de 29.11.2022. 

2. Descrierea concursului
Direcția Educație, Cultură și Tineret organizează concursul de eseuri pentru elevi cu tema „Marea Unire 
privită prin ochii mei“. 

Concursul organizat de către Direcția Educație, Cultură și Tineret este o competiție care se adresează 
elevilor din clasele a IX-a- a XII-a. 

Participarea la concurs presupune elaborarea unui eseu de 2-5 pagini în care să se prezinte rolul și 
semnificația Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, argumentând afirmațiile făcute. 

Eseu se realizează individual. 

Structura eseului rămâne la alegerea elevului, iar pentru susținerea ideilor argumentate există posibilitatea 
de a atașa poze. Pentru tehnoredactare se va utiliza Microsoft Word, formatul paginii A4, margini de jur 
împrejur de 2 cm, font Times New Roman 14pt. 

Pentru înscrierea la competiție, elevii trebuie să predea eseul,  profesorului îndrumător până la data de 
20.11.2022, urmând ca acesta să completeze următoarele documente: 

1. Formularul de înscriere (Anexa 1),
2. Eseul (Anexa2) și să le trimită la adresa de e-mail: educatie@cultura-slobozia.ro.

Concursul se va desfășura într-o etapă, care va consta în prezentarea și susținerea personală a fiecărui 
eseu.  



 

 

Evaluarea eseurilor se realizează pe baza Fișei de evaluare a eseului (Anexa 3) de către o comisie formată 
dintr-un reprezentant al Direcției Educație, Cultură și Tineret, un reprezentant al Inspectoratul Școlar 
Județean Ialomița, și cadre didactice specializate în limba și literatura română și în istorie. 

La finalul etapei de evaluare individuală a eseurilor, comisia de jurizare întocmește un centralizator cu 
punctajele finale ale eseurilor (Anexa 4). 

Comisia de jurizare va premia astfel: 

• premiul de specialitate: 600 Ron; 
• premiul I:  500 Ron;  
• premiul al II-lea: 400 Ron;     
• premiul al III-lea: 350 Ron; 
• mențiunea I:  300 Ron; 
• mențiunea a II-a: 250 Ron; 
• mențiunea a III-a: 200 Ron; 

Lucrările câștigătoare vor fi publicate pe site-ul Direcției Educație, Cultură și Tineret. 

3. Dispoziții finale 

Eseurile câștigătoare, precum și numele autorilor premiați vor fi făcute publice și folosite în scopuri de 
promovare. 
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