


REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN  “ȘTEFAN CEL MARE”  
EDIȚIA a VII-a. IANUARIE- FEBRUARIE 2020 

Prin acest concurs elevii își vor îmbunătăți cunoștințele despre un episod glorios din istoria 

națională,  epoca lui Ștefan cel Mare, personalitate românească marcantă. Elevii vor avea de parcurs o 

bibliografie fapt care contribuie la dezvoltarea unor deprinderi de muncă intelectuală precum 

sistematizarea informațiilor din mai multe surse, capacitatea de analiză și sinteză, gândirea critică și 

creativă, competența de comunicare scrisă, competențe digitale. Astfel, pe această bază, elevii dobândesc 

capacitatea de a privi critic modul lor de învăţare şi  adaptează metodele şi tehnicile potrivit 

particularităţilor fiecăruia, ajungând astfel să-şi formeze un stil propriu de muncă intelectuală. 

ETAPELE CONCURSULUI: 

▪  Lansarea concursului ”Ștefan cel Mare” (octombrie 2019) 
▪  Diseminarea concursului ”Ștefan cel Mare” (noiembrie-decembrie 2019) 
▪  Pregătirea concursului ”Ștefan cel Mare” (decembrie 2019-ianuarie 2020) 
▪  Desfășurarea concursului interjudețean ”Ștefan cel Mare” ( ianuarie- februarie 2020) 
▪  Expedierea diplomelor și a adeverințelor de participare (februarie-martie 2020) 
▪  Evaluarea ediției a VII-a a concursului ”Ștefan cel Mare” (martie 2020). 

 
Perioada de desfășurare: octombrie 2019 -martie 2020 

Parteneri: Inspectoratul Județean Școlar Vaslui, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, Școala 

Gimnazială “Alexandra Nechita” Vaslui, Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui  

Grup țintă-Acest concurs se adresează elevilor pasionați de istorie de la   școli gimnaziale și licee din mediul 

rural și urban din județul Vaslui  și din afara acestuia pentru secțiunea I și elevi de la  liceele din județ și 

din afara acestuia  pentru secțiunea II. 

Obiective generale: promovarea ideilor de competiție și performanță a studiului la disciplina istorie și 

stimularea elevilor cu aptitudini, înclinații și interese deosebite pentru domeniul acesta.  

I. Prevederi generale referitoare la desfășurarea concursului. Secțiunile concursului 

-Secțiunea I cu participare indirectă, prin trimiterea lucrărilor la care pot participa elevi  de la   școli 

gimnaziale și licee din mediul rural și urban din interiorul și din  afara județului Vaslui. Secțiunea I este 

organizată pe 3 subsecțiuni: I.1.Postere/Afișe/Desene, I.2. Referate și comunicări științifice, I.3. Prezentări 

PPT.  

-Secțiunea II cu participare directă; pot participa elevi de la liceele din județul Vaslui și din celelalte 

județe. Secțiunea II constă în aplicarea unui test  cu 50 de itemi  acesta fiind probă scrisă cu o durată de 

90 de minute (itemi de completare, itemi cu răspunsuri multiple etc.) este organizată pe 2 subsecțiuni, 

conform regulamentului de organizare a concursului și anume clasele IX- X și clasele XI-XII. Elevii se înscriu 

prin trimiterea de către cadrul didactic coordonator a listei cu elevii participanți pe adresa de mail 

leparda75@yahoo.com până pe data de 20 ianuarie 2020. 

mailto:leparda75@yahoo.com


Participarea elevilor la ambele secțiuni este individuală. Un profesor poate participa la concurs cu maxim 

10 elevi, indiferent de clasă. NU se percepe taxă de participare. 

Precizări 

Secțiunea I. Se desfășoară cu participare indirectă, prin trimiterea lucrărilor. La ceastă secțiune  pot 

participa elevi de la școlile gimnaziale și de la licee din afara județului Vaslui și din interiorul acestuia. Un 

profesor poate participa la concurs cu maxim 10 elevi, indiferent de clasă sau de secțiunea și subsecțiunea 

la care participă. 

Secțiunea I este organizată pe 3 subsecțiuni: 

I.1.Postere/Afișe/Desene. Acestea vor fi realizate pe suport de hârtie, în format A 4 cu tehnica de lucru 

la alegere.Fiecare lucrare va fi expediată prin plic și va fi însoțită de o fișă de înscriere și o etichetă lipită 

pe spatele lucrării în care să   fie specificate: Nume prenume elev, clasa, școala, localitatea, județul, cadrul 

didactic coordonator, telefon, adresa mail cadru didactic coordonator. Lucrările vor fi expediate pe adresa 

Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui, str. Hușului, nr. 48, loc. Vaslui, jud. Vaslui, Cod  730170  pentru 

prof. Lepărdă Ionela . In plic se va trimite si un plic autoadresat timbrat corespunzător pentru trimiterea 

diplomelor. Fiecare participant va primi diplomă de participare. 

Concursul pentru Secțiunea I.1. Postere/Afișe/Desene va fi organizat pe categorii de vârstă clasele V-VI, 

VII-VIII,IX-X, XI-XII. 

Termenul limită pentru trimiterea tuturor lucrărilor de la secțiunea I este 25 ianuarie 2020. 

 I.2. Referate și comunicări științifice 

 Acestea vor cuprinde min. 2 pagini, în format A 4 , Times New Roman 12, cu diacritice, bibliografie.Fiecare 

lucrare va fi expediată prin plic și va fi însoțită de o fișă de înscriere iar  în antetul  lucrării  trebuie să   fie 

specificate nume prenume elev, clasa, școala, localitatea, județul, cadrul didactic coordonator, telefon, 

adresa mail cadru didactic coordonator. Lucrările vor fi expediate pe adresa Liceului Teoretic “Emil 

Racoviță” Vaslui, str. Hușului, nr. 48, loc. Vaslui, jud. Vaslui, Cod  730170  pentru prof. Lepărdă Ionela . In 

plic se va trimite si un plic autoadresat timbrat corespunzător pentru trimiterea diplomelor. Fiecare 

participant va primi diplomă de participare. 

Concursul pentru secțiunea I.2. Referate și comunicări științifice va fi organizat pe categorii de vârstă 

clasele V-VI, VII-VIII,IX-X, XI-XII. 

I.3. Prezentări PPT 

Trebuie să cuprindă min. 10 slide-uri.Pe prima pagină se scrie titlul lucrării, numele elevului, clasa, școala, 

localitatea, județul, cadrul didactic coordonator, telefon. Prezentarea va fi salvată cu nume elev, clasă, 

nume lucrare si va fi trimisă pe adresa de mail leparda75@yahoo.com. Diplomele vor fi trimise scanate pe 

adresa de mail a profesorului coordonator iar daca se dorește și pe format hârtie participantul trimite pe 

adresa Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui, str. Hușului, nr. 48, loc. Vaslui, jud. Vaslui, Cod  730170  
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pentru prof. Lepărdă Ionela un plic care sa cuprindă un plic autoadresat timbrat corespunzător. Fiecare 

participant va primi diplomă de participare. 

Concursul pentru secțiunea I.3. Prezentări PPT va fi organizat pe categorii de vârstă clasele V-VI, VII-VIII,IX-

X, XI-XII. 

Termenul limită pentru trimiterea tuturor lucrărilor de la secțiunea I este 25 ianuarie 2020. 

Secțiunea II. Structura probei scrise. Proba scrisă se desfășoară pe data de 25 ianuarie 2020 la LICEUL 

TEORETIC   “EMIL RACOVIȚĂ” VASLUI. 

Proba scrisă vizează în special cunostințele de istorie a românilor referitoare la Ștefan cel Mare  însușite 

din manualele de istorie aprobate și bibliografia de concurs indicată dar și formarea în privința 

competențelor  de sistematizare a informațiilor.Proba constă într-un test alcătuit din 50 de întrebări tip 

grilă. Întrebările vor fi propuse de profesorii de istorie de la  instituțiile si școlile partenere care nu au elevi 

în concurs . Liceul organizator  poate avea  elevi în concurs fără  ca profesorii acestuia sa poată face parte 

din comisia de subiecte. 

Întrebările vor fi realizate în conformitate cu tematica propusă pe baza conținuturilor din 

manualele școlare alternative aprobate de Minister pentru clasele IX- XII precum si fragmentele 

din bibliografia indicată (a se vedea ANEXA atașată acestui regulament). 

IV. Tematica 

Secțiunea  Clasele IX-X 

1. Politica internă 

2. Începuturile politicii de independență 

3. Înfruntarea expansiunii turcești 

Secțiunea Clasele XI-XII 

1. Politica internă 

2. Începuturile politicii de independență 

3. Înfruntarea expansiunii turcești 

4. Apogeul 

5. Tradiție și cultură 
 III.Evaluarea. Evaluarea lucrărilor este realizată de către profesori de istorie care nu au elevi înscriși în 

concurs.Fiecare lucrare este evaluată de 2 profesori.Comisia de evaluare este stabilită de inspectorul de 

specialitate si comisia de organizare a concursului. 

La proba scrisă punctajul maxim acordat este 100 de puncte, distribuite astfel:20 întrebări x 1 punct = 20 

puncte;20 întrebări x 2 puncte = 40 puncte;10 întrebări x 3 puncte = 30 puncte;10 puncte oficiu La ambele 

secțiuni fiecare lucrare se notează de la 10 la 100 de puncte. 

IV.Definitivarea rezultatelor.Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări 
scrise.Perioada de depunere a contestațiilor este stabilită de comisia de organizare a concursului și va fi 
adusă la cunostința participanților înainte de începerea probei scrise. Pentru rezolvarea contestațiilor, 

comisia de organizare numește alți profesori evaluatori. Hotărârile subcomisiei de contestații sunt 

definitive. 



După rezolvarea contestațiilor se stabileste clasamentul final pentru premiere, care se 

afișează. 
 

 V. Premierea. Se acordă premiile I, II si III pentru fiecare secțiune și subsecțiune pe categoriile de vârstă 

specificate.În cazul punctajelor egale sau foarte apropiate se acordă mai multe premii I, II,III. Numărul 

mențiunilor poate fi până la 25% din totalul participanților la fiecare secțiune (în conformitate cu 

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor școlare). Elevii vor primi diplome de participare 

sau de premiu/mențiuni. 

VI.Dispoziții finale.Participarea la acest concurs certifică acceptarea si conformarea la prezentul 

regulament a tuturor participanților (concurenți, organizatori, evaluatori, îndrumători). 

 Componența, atribuțiile si responsabilitățile comisiei de organizare și ale comisiei de evaluare sunt cele 

menționate în Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului 

de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare (Nr. 3035 

din 10.01.2012).Lucrările vor fi păstrate timp de un an de zile în arhiva școlii organizatoare. 

Persoana de contact  

Leparda Ionela 

Adresa de mail leparda75@yahoo.com  
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Anexa 

BIBLIOGRAFIE Secțiunea clasele IX-X 

1. Papacostea Șerban, Ștefan cel Mare domn al Moldovei 1457-1504, Editura Corint pag 21-27, 28-
37,38-45 

2. Nicolae Grigoras, Moldova lui Ștefan cel Mare, Editura Junimea, Iași, 1982, pag.39-43,  

3. Dan Berindei, Portrete istorice ale românilor, Editura Compania, 2009, pag. 8-14 

4. Gheorghe Brătianu, Sfatul Domnesc și Adunarea Stărilor în Principatele Române, pag. 130-131 

5. Magda Stan, Cristian Vornicu, Manual istorie, clasa a IX-a, Editura Niculescu, pag. 107 

6. Ștefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely, Princeps Omni Laude Maior. O istorie a lui Ștefan cel 
Mare, Editura Sfânta Mănăstire Putna, p.35-36,77-79,117-121 

 

BIBLIOGRAFIE Secțiunea clasele XI-XII 

 

1. Papacostea Șerban, Ștefan cel Mare domn al Moldovei 1457-1504, Editura Corint pag 21-27, 
28-37,38-45 ,54-59,60-66 

2. Nicolae Grigoraș, Moldova lui Ștefan cel Mare, Editura Junimea, Iași, 1982, pag.39-43, pag. 
117-130 

3. Dan Berindei, Portrete istorice ale românilor, Editura Compania, 2009, pag. 8-14 

4. Gheorghe Brătianu, Sfatul Domnesc și Adunarea Stărilor în Principatele Române, pag. 130-
131 

5. Zoe Petre, Manual istorie pentru clasa a XII-a , Editura Corint, pag. 113-114 

6. Ștefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely, Princeps Omni Laude Maior. O istorie a lui 
Ștefan cel Mare, Editura Sfânta Mănăstire Putna, p.35-36,77-79,117-121 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - ELEVI  

 

Concurs Interjudețean de Istorie 

“Ștefan cel Mare”. Ediția a VII-a –ianuarie 2020 

 

  

 

Numele şi prenumele: ......................................................................................................... 

Clasa: .................................................................................................................................... 

Şcoala: ................................................................................................................................... 

Localitatea: ................................................... Judeţul: ........................................................ 

Telefon cadru didactic: ........................................... 

E-mail cadru didactic ......................................................................................................... 

 

Secţiunea: ............................................................................................................................. 

Titlul lucrării: ...................................................................................................................... 

Profesor coordonator: ......................................................................................................... 

 

Adresa la care doriţi să primiţi materialele:  ...................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă : 

Fişele de înscriere în concurs precum si lucrările pentru subsecțiunile I și II se vor trimite 

în plic, împreună cu lucrările, un plic format A4, timbrat, cu adresa proprie completă, plic care va 

fi folosit de către organizatorii concursului pentru expedierea diplomelor.La subsecțiunea III 

lucrările se vor trimite pe adresa de mail leparda75@yahoo.com  



                                                                                                          LICEUL TEORETIC ”EMIL RACOVIȚĂ”  VASLUI                                                                                                                                                                          

    Nr. de înregistrare: .......................                                                  Nr. de înregistrare: .............................. 

 

PROIECT DE PARTENERIAT   

încheiat la data de:................................... 

între partenerii: 
1.Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” cu sediul in Vaslui, Str. Huşului, nr. 48,  tel./fax. 0235 318 

636, 0335 410 991, e-mail: ler_vaslui@yahoo.com, website: http://ler.licee.edu.ro/    reprezentată 

de  prof. Hulubei Daniel  în calitate de director și de prof. Lepărdă Ionela, Lisievici Gabriela, 

prof. Râșăscu Ciprian în calitate de  coordonatori ai proiectului  

și  
2...................................................., cu sediul în 

............................................................................................................, instituţie reprezentată de  

............................................................. în calitate de director , și de prof. ......................................., în 

calitate de profesor coordonator al activității din proiect. 

                Scopul parteneriatului: implicarea în cadrul Concursului interjudețean cu titlul: 

“Ștefan cel Mare”, ediția VII, ianuarie 2020. Instituția dumneavoastră va avea calitatea de 

partener și de colaborator. 

Obiectivul general: Obiectivul general al   proiectului este îmbunătăţirea cunoștințelor elevilor 

despre epoca lui Ștefan cel Mare din perspectivă interdisciplinară 

A. Rolul si responsabilităţile Liceului Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui: 

1 – desfăşurarea activităţilor conform formularului de aplicaţie; 

2 – popularizarea proiectului în comunitatea educaţională;  

3 – implicarea unui număr cât mai mare de beneficiari direcţi în activităţile proiectului; 

4 – monitorizarea şi evaluarea activităţilor, a rezultatelor, a impactului proiectului; 

5 - asigurarea logisticii adecvate pentru derularea activităţilor; 

B. Rolul si responsabilităţile ...................................................................: 

1 – promovarea, prin mijloace proprii, a activităţilor proiectului; 

2 – implicarea în monitorizarea şi evaluarea activităţilor, a rezultatelor, a impactului proiectului; 

 

 Durata parteneriatului 

             Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului cu o durată de 

6 luni octombrie 2019-martie 2020).  

 

 Dispoziţii finale 

Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi. 

Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 

 

   Director                                                                                                                        Director,                                                                                          
    Prof.                                                                                                                                               Prof. Daniel Hulubei              
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