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Către

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL NEAMŢ 

în atenţia doamnelor/domnilor directori/

şi a doamnelor/domnilor consilieri educativi

Vă informăm că în ziua de 25 mai 2018 se va desfăşura, la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”  

Târgu Neamţ, Concursul Românii universali -  activitate în cadrul Proiectului regional cultural 

Identitate şi spiritualitate românească, ediţia a V-a, înscris în CAERI, poziţia 585 şi vă rugăm să 

asiguraţi transmiterea informaţiilor către profesorii şi elevii din unitatea dumneavoastră şcolară.

DIRECTOR,

https://cnsm.ro
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PROIECTUL REGIONAL

IDENTITA TE ŞI SPIRITEALITA TE ROMÂNEASCĂ 

EDIŢIA a V-a

ACTIVITATE CUPRINSĂ

ROMÂNIA
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IN CAERI 2018 poziţia 585
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I.CONTEXT ŞI ARGUMENT

în contextul în care societatea contemporană tinde să uniformizeze individul, să-i anuleze 

identitatea înglobându-1 într-o masă impersonală, să-l reducă pe acesta doar la funcţiile profesionale, 

asistăm la degradarea emoţională şi morală şi, indirect, la dezinteresul pentru propria identitate 

culturală şi spirituală. în faţa şabloanelor unei lumi ce nu promovează valorile autentice, şcoala 

românească are datoria de a conferi adolescenţilor şi tinerilor conştiinţa sinelui, conştiinţa apartenenţei 

la o identitate cultural-spirituală ce a contribuit la consolidarea valorilor europene şi a celor universale. 

Şcoala ocupă un loc important în activitatea de educaţie a moralei sociale, deoarece adolescenţii îşi petrec un timp 

îndelungat în şcoală şi aceasta are o influenţă majoră în transmiterea normelor comportamentale adecvate, 

profesorii având o responsabilitate imensă în acest demers paideic.

Educarea elevilor/tinerilor în spiritul valorilor tradiţionale, creştine, proprii poporului român încă de la 

formarea sa, precum şi formarea de deprinderi morale individuale şi colective - respectarea eroilor, a martirilor, a 

intelectualilor români care s-au jertfit pentru Fiinţa românească şi Identitatea noastră -  constituie factori 

determinanţi în iniţierea proiectului. Pentru recuperarea tradiţiei cultural - spirituale se impune înainte de orice 

asumarea acesteia, înainte de a fi negată sau contrazisă.

II. TINTĂ STRATEGICĂ:

Valorificarea culturii naţionale ca sursă fundamentală a educaţiei tinerei generaţii.

III. OBIECTIVE:

1. Promovarea valorilor româneşti prin educaţie formală şi informală;
2. Evidenţierea dimensiunii universale a culturii româneşti;
3. Recuperarea unui sentiment al demnităţii naţionale în inimile elevilor noştri prin evocarea unor 

modele culturale şi ştiinţifice demne de urmat;
4. Crearea unor abilităţi intelectuale imediate la elevi: arta dialogului prin dezbateri, exerciţiu de 

jurnalism şcolar prin publicarea unor articole în revistele proiectului, creativitatea, gândirea critică 
etc.

5. Conştientizarea consecinţelor adoptării unui comportament moral ridicat atât în viaţa particulară, cât mai 

ales în cea socială.

IV. GRUP-ŢINTĂ

BENEFICIARI DIRECŢI : aproximativ un număr de 300 de elevi şi 30 de profesori din instituţiile partenere.

BENEFICIARI INDIRECŢI:

- elevii şcolilor partenere 

comunitatea locală

- alte instituţii şi organizaţii axate pe educaţie permanentă.



V. METODOLOGIA CONCURSULUI

1. Concursul de eseuri şi comunicări ştiinţifice Românii universali -  activitate inclusă în cadrul 
Proiectului regional cultural Identitate şi spiritualitate românească, ediţia a V-a, înscris în 
CAERI, poz. 585, se adresează elevilor de liceu (clasele a IX-a -  a Xll-a) se desfăşoară pe mai 
multe secţiuni:
■ŞTIINŢE SOCIALE şi ISTORIE 
■RELIGIE
■LITERATURĂ ROMÂNĂ/LITERATURĂ COMPARATĂ 
■ŞTIINŢE
■ARTE şi ALTE DISCIPLINE (DESEN/GRAFICĂ, PICTURĂ, MUZICĂ ETC.)

2. Prin tema propusă -  ROMÂNII UNIVERSALI -  recuperarea sentimentului demnităţii naţionale în 
contextul sărbătorii a 100 de ani de la înfăptuirea României Mari, în rândul elevilor, care vor evidenţia în 
lucrările lor (eseuri, comunicări ştiinţifice, creaţii literare, eseuri, comunicări ştiinţifice, creaţii 
literare PPT/Prezi, postere desene/grafică/pictură)
produse multimedia - PPT/Prezi, postere)

3. Eseurile, comunicările ştiinţifice şi creaţiile literare vor fi redactate respectându-se caracterul Times 
New Roman 12, maximum cinci pagini. Folosirea diacriticelor este obligatorie.

4. Produsele multimedia (PPT/Prezi) nu vor depăşi 10 slide-uri.
5. Posterele şi produsele artistice (desen/grafică/pictură) vor putea fi realizate în format A4 şi 

A3.
6. Lucrările trimise nu trebuie să mai fi participat la alte concursuri sau la alte manifestări.
7. Un elev nu poate participa cu mai mult de două eseuri, comunicări ştiinţifice, creaţii literare 

PPT/Prezi, postere desene/grafică/pictură) la aceeaşi secţiune.
8. Un elev poate participa la una sau mai multe secţiuni ale concursului, în condiţiile respectării 

regulamentului.
9. Lucrările participante nu se returnează candidaţilor.
10. Nu se percepe taxă de participare.
11. Termenul de trimitere a lucrărilor este 23 mai 2018.
12. Lucrările scrise (eseuri, comunicări ştiinţifice, creaţii literare) sau produsele multimedia 

(PPT/Prezi) vor putea fi trimise la următoarele adrese de e-mail, în funcţie de secţiuni:
■ ŞTIINŢE SOCIALE şi ISTORIE - anca67cord@vahoo.com -  prof. Anca Corduneanu;
■RELIGIE -  ionita 2008 elena@vahoo.com -  prof. Elena loniţă
■LITERATURĂ ROMÂNĂ/LITERATURĂ COMPARATĂ -  mihaela300773@vahoo.com -prof. 
Mihaela Olariu
■ŞTIINŢE -  mia iosub@vahoo.com -  prof. Mari a Iosub
■ARTE/SPORT şi ALTE DISCIPLINE - ancutaradu@vahoo.com -  prof. Anca Radu.

13. Lucrări precum desen/grafică/pictură vor fi trimise prin poştă la adresa C. N. „Ştefan cel Mare”  Târgu 
Neamţ, str. Ştefan Cel Mare, nr. 67, Târgu Neamţ, cu menţiunea pe plic „Pentru Concursul Românii
universali, Secţiunea........ în atenţia doamnei prof. .....(numele prof. în funcţie de secţiunea la care s-a
înscris elevul).

14. Odată cu lucrările se va trimite şi fişa de înscriere.
15. Cele mai bune lucrări vor fi premiate astfel:

■premiile I, II, III şi menţiuni;
■premiile şi menţiunile se vor acorda, separat, pe fiecare secţiune.
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16. Diplomele şi adeverinţele vor fi trimise elevilor şi profesorilor îndrumători, la adresa indicată pe 
fişa de înscriere până la data de 20. 06. 2018, în cazul în care se doreşte o participare indirectă.

17. Elevii participanţi vor putea alege, pentru a ilustra conceptul de „român universal” , una dintre 
personalităţile cunoscute la nivel internaţional: Ştefan cel Mare, Dimitrie Cantemir, Mihai 
Eminescu, Nicolae Iorga, Emil Racoviţă, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Mircea Eliade, Emil 
Cioran, Alexandru Ciorănescu, Eugen Ionescu, Nicolae Păulescu, George Enescu, Constantin 
Brîncuşi, Simion Mehedinţi, Grigore Antipa, Ana Aslan, Paul Goma etc.

VI. JURIZAREA LUCRĂRILOR ŞI PREMIEREA ELEVILOR PARTICIPANŢI

■Juriul, alcătuit din profesori cu experienţă la catedră, cu rezultate bune şi foarte bune la 
concursuri şi olimpiade şcolare, va selecta cele mai bune lucrări spre a fi premiate. "Premierea 
va avea loc pe 25 mai 2018, în cadrul Zilelor Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu 
Neamţ.
■Acordarea premiilor la o anumită secţiune nu este obligatorie, în cazul în care lucrările 
participante la concurs nu respectă regulamentul şi nu corespund calitativ.
■în cazul în care un elev nu va fi prezent la premiere, diploma i se va trimite la adresa indicată pe 
fişa de înscriere la concurs.
■Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul C. N. „Ştefan cel M are”  Târgu Neamţ:
https://cnsm .ro.

VII. ECHIPA DE PROIECT:

Director: prof. Adina-Raluca Margine 

Director adjunct: prof. Ana Alina Iehim 

Coordonatori: prof. Anca Corduneanu 

prof. Elena Ioniţă

Evaluarea lucrărilor se face de către o comisie de evaluare:

prof. dr. Elisabeta Pascu 
prof.dr. Adina Cucoş-Grigore 
prof. dr. Anca Ramona Matei 
prof. Mihaela Olariu 
prof. Elena Mirela Nuţu 
prof. Anca Radu 
prof. Mihaela Drăgănescu 
prof. Daniela Filip 

- prof. Loredana Bompa 
prof. Luminiţa Manole 
prof. Maria Iosub 
prof. Izabela Luchian 
prof. Cecilia Irina 
prof. Cristina Croitoriu 
prof. Dumitru Puiu

https://cnsm.ro


Popularizarea proiectului în mediul virtual:

prof, de informatică: Ana-Maria Airinei 

prof, de informatică Marian Achirei 

Informatician: Angela Acsinia

VIII. RESPONSABILITĂŢI şi ATRIBUŢII

1. Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ are obligativitatea de a invita instituţiile 
şcolare să popularize concursul şi stabileşte calendarul desfăşurării acestuia.

2. Organizatorii stabilesc numărul lucrărilor pentru fiecare participant, la o anumită secţiune.
3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge formularele primite, în cazul în care acestea sunt 

incomplete sau informaţiile conţinute nu sunt veridice.
4. Organizarea şi derularea Concursului Românii universali este în sarcina echipei de proiect.
5. Responsabilitatea elaborării fişelor de înscriere la concurs, a grilei de evaluare, notarea lucrărilor, 

realizarea clasamentului revine Comisiei de evaluare, ce are în componenţa sa cadre didactice cu 
rezultate bune şi foarte bune la concursuri şi olimpiade şcolare şi cu o reală ţinută morală.

6. Coordonatorii de proiect au sarcina de a monitoriza eliberarea diplomelor pentru elevi şi a 
adeverinţelor pentru profesori şi transmiterea cestoraa în termenul limită prevăzut.

7. Profesorii de informatică şi informaticianul au sarcina de a populariza proiectul în mediul virtual: 
informaţii despre lansarea concursului, metodologia de concurs, afişarea rezultatelor etc.
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Concursul Românii universali, 25 mai 2018, ediţia a V-a

Fişă de înscriere

1. Numele şi prenumele

2. Şcoala, localitatea, clasa, e-mail

3. Secţiunea

4. Adresa şcolii

5. Profesor îndrumător

6. Adresa de e-mail a profesorului îndrumător

Data Semnătura

https://cnsm.ro

