


REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„EROI  ŞI EROISM ÎN BĂTĂLIILE ANULUI 1917“ 

Secţiunea 1. ORGANIZATOR
Organizatorul concursului este Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, cu 

sediul în Bucureşti, str. G-ral Candiano Popescu nr. 6, sector 4, în parteneriat cu 
Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Inspectoratul Municipiului Bucureşti.

Secţiunea 2. DURATA ŞI STRUCTURA CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară în perioada 24.02.2017-20.05.2017 şi invită 

participaţii  să redacteze un eseu al cărui conţinut să corespundă temei „Eroi şi 
eroism în bătăliile anului 1917”. 

În contextul celebrării Centenarului Primului Război Mondial, concursul de 
eseuri este gândit ca o lecţie de educaţie civică, având ca scop cultivarea în rândul 
tinerilor a principiului cinstirii memoriei înaintaşilor şi a valorilor societăţii 
democratice.

Întrucât România a înregistrat uriaşe pierderi umane în timpul Primului Război 
Mondial, iar campania victorioasă a armatei române din anul 1917 s-a dovedit a fi 
esenţială pentru păstrarea entităţii statale a României, se doreşte valorificarea în plan 
educativ a memoriei celor căzuţi pentru realizarea idealului de unitate naţională şi 
cultivarea în rândul tinerilor a unor principii esenţiale pentru formarea şi evoluţia lor.

Pornind de la aceste considerente, participanţii la concurs vor redacta un eseu 
în care, pornind de la o faptă de eroism, vor propune exemple de conduită umană şi 
socială demne de urmat şi de promovat în societatea românească actuală.  

Răspunsurile vor putea fi transmise până la data de 05.05.2017 inclusiv, iar 
numele câştigătorilor vor fi postate pe site-ul O.N.C.E. în data de 11.05.2015.   

Secţiunea 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
3.1. Înscrierea la concurs:

La concurs pot participa elevi ai şcolilor gimnaziale şi ai liceelor din România.
Participarea la concurs este validată în condiţiile în care lucrările transmise 

sunt însoţite de datele de identificare ale autorilor acestora. Datele respective sunt 
necesare pentru evidenţa participanţilor şi vor conţine: 

1. Numele şi prenumele;
2. Vârsta;
3. Şcoala de provenienţă;
3. Adresa de domiciliu;
4. Numărul de telefon.
Lucrările realizate de participanţi vor fi transmise prin poştă, pe adresa 

Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (str. G-ral Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, 
Bucureşti) sau prin e-mail (la adresa once@mapn.ro ). Participanţii se vor asigura că 
lucrările vor ajunge la sediul instituţiei noastre până în data de 05.05.2017. 



Completarea eronată sau incompletă a datelor personale de identificare nu va 
permite înscrierea la concurs şi în consecinţă va anula participarea la concurs a celui 
în cauză.  

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele câştigătorilor,  
localităţile de domiciliu ale acestora şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.

3.2 Cerinţe şi redactarea lucrărilor:
- lucrările vor fi redactate în format electronic şi pe suport de hârtie;
- cerinţele de redactare: document format Word, maximum 4 pagini de text, textul să 
fie redactat în Times New Roman, mărime font 14, spaţiere la un rând, pe un format 
A4, cu margini de 2 cm; 
- autorul, instituţia de învăţământ şi datele de identificare vor fi scrise sub titlu, două 
rânduri mai jos, centrat.

3.3. Stabilirea câştigătorilor şi acordarea premiilor
O comisie formată din doi specialişti ai Oficiului Naţional pentru Cultul 

Eroilor va analiza eseurile transmise de participanţi şi va selecta 12 propuneri (câte 6 
pentru fiecare categorie de elevi – de gimnaziu şi de liceu), care au obţinut cele mai 
bune punctaje.

Contribuţia participanţilor va fi judecată în funcţie de următoarele criterii:
- tratarea, în cadrul eseului, a unui subiect relevant pentru tema indicată în cerinţă; 
- originalitatea ideilor şi organizarea acestora într-un text ce urmează o structură 

clară; 
- echilibru între introducere, cuprins şi încheiere; 
- prezentarea logică a ideilor însoţite de argumente şi exemple convingătoare; 
- capacitatea de analiză şi interpretare; 
- coerenţă între idee şi argument, 
- respectarea normelor de punctuaţie şi ortografie.

Eseurile vor fi evaluate cu un punctaj cuprins între 1 şi 100 puncte (conform 
fişei cuprinzând criteriile de evaluare şi punctajul aferent).

La finalul concursului vor fi acordate premii şi menţiuni, pe două categorii, 
astfel:

a) elevi din ciclul gimnazial (premii în valoare de 1.125 lei):
•  câte un premiu, pentru ocupanţii locurilor I, II, III:

- premiul I, cărţi cu tematică istorică, în valoare de maxim 300 lei;
- premiul II, cărţi cu tematică istorică, în valoare de maxim 250 lei;
- premiul III, cărţi cu tematică istorică, în valoare de maxim 200 lei;

• câte trei menţiuni, pentru următorii trei clasaţi:
- menţiunea I, cărţi cu tematică istorică, în valoare de maxim 150 lei; 
- menţiunea a II-a, cărţi cu tematică istorică, în valoare de maxim 125 lei;
- menţiunea a III-a, cărţi cu tematică istorică, în valoare de maxim 100 lei.

b) elevi din ciclul liceal (premii în valoare de 1.300 lei):
•  câte un premiu, pentru ocupanţii locurilor I, II, III:

- premiul I, cărţi cu tematică istorică, în valoare de maxim 350 lei;
- premiul II, cărţi cu tematică istorică, în valoare de maxim 300 lei;



- premiul III, cărţi cu tematică istorică, în valoare de maxim 250 lei;
• câte trei menţiuni, pentru următorii trei clasaţi:

- menţiunea I, cărţi cu tematică istorică, în valoare de maxim 175 lei;
- menţiunea a II-a, cărţi cu tematică istorică, în valoare de maxim 125 lei;
- menţiunea a III-a, cărţi cu tematică istorică, în valoare de maxim 100 lei;

Numele câştigătorilor vor fi afişate pe site-ul O.N.C.E. în data de 11.05.2017, 
iar festivitatea de premiere va avea loc în data de 20.05.2017, la sediul Oficiului 
Naţional pentru Cultul Eroilor, din Bucureşti, str. G-ral Candiano Popescu nr. 6, 
sector 4, în contextul desfăşurării Zilei Porţilor Deschise. 

În cazul în care câştigătorii sunt din alte localităţi şi nu pot fi prezenţi la această 
festivitate, premiile vor fi transmise prin poştă (costurile urmând să fie suportate de 
Oficiu). 

Premiile nu pot fi schimbate şi nu se poate opta pentru contravaloarea lor în 
bani.

Vor fi considerate valide toate scrisorile şi e-mail-urile participanţilor care sunt 
însoţite de datele de identificare, şi care au fost primite la sediul O.N.C.E. până la 
data de 05.05.2017. 

În cazul în care, în urma evaluării de către comisia de specialişti a Oficiului, 
vor fi înregistraţi mai mulţi concurenţi cu punctaje egale, se va proceda la 
departajarea câştigătorilor prin tragere la sorţi. 

În scopul eliminării subiectivismului, concurenţilor care au obţinut punctaje 
egale şi fac subiectul departajării prin tragere la sorţi li se va aloca câte un număr de 
ordine, respectând criteriul ordinii alfabetice. 

Numerele de ordine respective vor fi colectate într-o urnă din care, în data de 
11.05.2017, comisia de evaluare le va extrage şi, pe baza corespondenţei numerelor 
respective, va stabili nominal câştigătorii premiilor şi menţiunilor. 
Secţiunea 4. ALTE DISPOZIŢII

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.once.ro la secţiunea 
Concursul „Eroi şi eroism în bătăliile anului 1917“ şi pe pagina de Facebook 
www.facebook.com/pages/Oficiul-National-pentru-Cultul-Eroilor.

Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor 
prezentului Regulament. 

http://www.once.ro/
http://www.facebook.com/pages/Oficiul-National-pentru-Cultul-Eroilor


Concurs de eseuri: „Eroi şi eroism în bătăliile anului 1917“     
                                                                                                                           

Criterii de evaluare:

Nr. 
crt.

Denumire criteriu Conţinuturi Număr 
puncte

Prezentarea unui act de eroism individual sau 
colectiv, respectând succesiunea 
cronologică/logică a evenimentelor  – 5p

1. Tratarea unui subiect 
relevant pentru tema indicată 
în cerinţă

Folosirea unei exprimări adecvate pentru redarea 
dramatismului şi/sau a solemnităţii momentului 
respectiv – 5p

10

Prezentarea unor fapte şi personaje într-o 
manieră proprie, originală –10p

2. Originalitatea ideilor şi 
organizarea acestora într-un 
text ce urmează o structură 
clară: introducere, cuprins, 
încheiere

Respectarea unei structuri clare: introducere, 
cuprins, încheiere – 10p

20

Introducere: conceptul de eroism – definiţie şi 
semnificaţie în trecut şi în prezent – 10p
Cuprins: prezentarea unui act de eroism – 20p

3. Echilibru între introducere, 
cuprins şi încheiere

Încheiere: prezentare a sentimentelor generate de 
faptele de eroism şi a semnificaţiei acestora 
pentru tânăra generaţie – 10p

40

Prezentarea logică a ideilor însoţite de argumente 
şi exemple – 10p

4. Prezentarea logică a ideilor 
însoţite de argumente şi 
exemple convingătoare 
precum şi capacitatea de 
analiză şi interpretare a 
acestora

Capacitatea de analiză şi interpretare a acestora – 
10p

20

5. Respectarea normelor de 
punctuaţie şi ortografie 10

TOTAL PUNCTE 100

     


