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      REGULAMENT 

 

 Asociația Cultul Eroilor ,,Regina Maria”, Filiala Județeană Bistrița-Năsăud „Colonel Liviu 

Rusu”, organizează ediția a II-a a Concursului județean ,,Eroul din familia/localitatea mea”. 

Concursul se adresează elevilor din clasele gimnaziale și liceale, ce studiază în școlile județului 

Bistrița-Năsăud, și constă în elaborarea unui referat/lucrare de cercetare despre un erou din familia  

sau localitatea de domiciliu a elevilor sau părinților elevului, căzut în luptele din Primul sau Al 

Doilea Război Mondial, victimă a regimului comunist ori care s-a jertfit în răscoale sau revolte.  

 Concursul ,,Eroul din familia/localitatea mea” își propune să stimuleze interesul pentru eroii 

neamului românesc și să premieze cele mai bune lucrări elaborate de elevi. În cadrul evaluării se va 

ține cont de munca elevului, de documentare, sintetizare a informațiilor și redactare a 

referatului/lucrării de cercetare.   

 

 Grup țintă: elevi din învățământul gimnazial și liceal, profesori coordonatori 

  

Secțiunile concursului: secțiunea ,,Gimnaziu” și secțiunea ,,Liceu”, pentru fiecare secțiune 

acordându-se următoarele premii și mențiuni: 

 Premiul I- 120 lei 

 Premiul II-100 lei 

 Premiul III-80 lei 

 3 mențiuni: cărți și rechizite școlare 

Notă: toți elevii participanți vor primi diplome de participare și premii constând în diferite obiecte.  

 

Condiții de redactare a lucrărilor 

TNR, mărime 12, la un rând și jumătate, între 2 și 5 pagini (eventualele anexe pot depăși această 

limită), cu marginile de 2 cm, respective 2,5 cm (marginea stângă).  

 

Criterii de evaluare a lucrărilor 

1. Argument – 1 punct 

2. Aspecte privind biografia eroului - 3 puncte 

3. Documentare științifică susținută de documente sau alte surse – 3 puncte 

4. Originalitate – 1 punct 



5. Tehnoredactare– 0,5 puncte 

6. Bibliografie*-0,5 puncte 

7. Din oficiu: 1 punct 

* pentru informațiile obținute de la părinți, bunici, alte persoane, la bibliografie se va scrie astfel: 

Informator: inițialele numelui și prenumelui persoanei, vârsta, localitatea (exemplu: Informator: 

R.I., 77 ani, Tîrlișua).  

 

Obs. Un elev nu poate participa cu acceași lucrare la mai multe ediții ale concursului!!! 

 

Înscriere: pe baza Fișei de înscriere (Anexa nr. 1) și a Declarației de consimțământ privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal (elev major-Anexa nr. 2; părinte elev minor –Anexa nr. 3)  

 

Modalitatea de expediere a lucrărilor: online, pe adresa: culteroibn@yahoo.com.  

După trimiterea documentelor veți primi un email de confirmare a înscrierii. Dacă nu primiți acest 

email în 24 de ore de la trimiterea lucrărilor, vă rugăm să cereți informații la aceeasi adresă 

electronică culteroi@yahoo.com sau la adresa cristina.rusu@infoel.ro.  

 

Termen limită de trimitere a lucrărilor: 10 mai 2021 

 

Calendarul concursului:  

 Lansarea concursului: 1 martie  2021 

 1 martie – 10 mai 2021 - elaborarea lucrărilor de către elevi și înscrierea acestora la 

concurs 

 11 mai-25 mai 2021- evaluarea lucrărilor elevilor 

 26-30 mai – comunicarea rezultatelor (pe pagina de Facebook a Asociației Cultul Eroilor 

,,Regina Maria”, Filiala Județeană Bistrița-Năsăud „Colonel Liviu Rusu”) 

 1-10 iunie – premierea elevilor (data exactă urmând a fi comunicată ulterior) 

 

 

Preș. Asociația  Cultul Eroilor ,,Regina Maria”                          Vicepreș. Asociația  Cultul Eroilor  

 Filiala Bistrița-Năsăud,                  Filiala Bistrița-Năsăud 

         Colonel (r) Gheorghe Tanco                     Prof. Cristina Rusu 
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    Anexa nr. 1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE  

    la Concursul  județean ,,Erou din familia/localitatea mea” 

                                      ediția II, 2021 

 

 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI____________________________________ 

 

ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ___________________________________ 

 

CLASA____________________ 

 

PROFESOR COORDONATOR___________________________________ 

 

TITLUL REFERATULUI/LUCRĂRII_________________________________________ 

 

Nr. telefon/email profesor coordonator_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Anexa nr. 2. DECLARAȚIE PRELUCRARE DATE DE INTERES PERSONAL 

             (elev major)    

 

 

 

 

 Subsemnatul________________________________  sunt de acord cu utilizarea și 

prelucrarea  datelor cu caracter personal în cadrul Concursului județean ,,Eroul din 

familia/localitatea mea”.  

Sunt de acord ca datele mele (nume, prenume, clasa, școala) să fie afișate pe pagina de 

Facebook a Asociației Naționale Cultul Eroilor ,,Regina Maria”, Filiala Județeană Bistrița-Năsăud 

„Colonel Liviu Rusu”. 

De asemenea, sunt de acord ca lucrarea mea să fie publicată în revista ,,Eroii neamului 

nostru” a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, Filiala Județeană Bistrița-Năsăud 

„Colonel Liviu Rusu”. 

 

 

 

 

 

 Data,        Numele și prenumele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Anexa nr. 3. DECLARAȚIE PRELUCRARE DATE DE INTERES PERSONAL 

         (părinte elev minor)    

 

 

 Subsemnatul___________________________________părinte al elevului_________ 

____________________ sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea  datelor cu caracter personal  ale 

fiului/fiicei mele în cadrul Concursului județean ,,Eroul din familia/localitatea mea”.  

Sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele (nume, prenume, clasa, școala) să fie 

afișate pe pagina de Facebook a Asociației Cultul Eroilor ,,Regina Maria”, filiala ,,Colonel Liviu 

Rusu” Bistrița-Năsăud.  

De asemenea, sunt de acord ca lucrarea întocmită de fiul/fiica mea să fie publicată în revista 

,,Eroii neamului nostru” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județeană 

Bistrița-Năsăud „Colonel Liviu Rusu”. 

 

 

 

 Data,        Numele și prenumele 


