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ATENȚIE! 
Pentru ca și concursul să poată fi pe lista Concursurilor Naționale anul acesta NU AVEM TAXĂ (este o 
nouă condiție impusă de MEN). 
 
Banii de taxă percepuți anii trecuți i-am cheltuit în fiecare an pentru: premii de participare, plăteam 
listatul diplomelor/afișe/lucrări elevi, o parte din protocolul din ziua concursului, consumabile,    
necesare pentru organizare.  
 
Mulțumesc! 
 
 
 
I.  ÎNSCRIEREA LA CONCURS: 

a) Lista cu numele elevilor și lucrările maxim în 20 martie 2015 (preferabil în 13-20 februarie 
2015). 

b) Se va respecta numărul de elevi din anexă. 
c) Ulterior datei limită de înscriere nu se vor accepta nici un fel de modificări la lista cu 

participanţi. În cazul neprezentării unui concurent în ziua concursului, locul acestuia nu 
poate fi luat de un alt concurent. 

d) înscrierile se vor face doar de prof. Diana Chirilă prin mail sau personal cu tabel semnat de 
către profesor. Vă rog să trimiteți și tabelul în M. Excel cu Nume și prenume elev, clasa, 
judet, sectiunea, profesor coordonator, profesor însoțitor. 

e) Modul în care se trimit tabelele şi lucrările necesare pentru probe vi se vor comunica pe 
mail, în caz ca ceva nu este clar. Mail-ul de contact se va folosi doar de profesorii coordonatori: 
chiriladianasb@yahoo.com 

 

 

II. Număr maxim de participanți 
 
1) Etapa pe școală: necondiționat.  

 
2) Etapa judeţeană: 

1.1. La etapa judeţeană se vor califica, un număr maxim de elevi pe judeţ, după cum urmează:  
Clasa a5-a: 15 elevi; 
Clasa a6-a: 15 elevi; 
Clasa a7-a: 15 elevi; 
Clasa a8-a: 15 elevi;  
Clasa a9-a: 15 elevi;  
Clasa a10-a: 15 elevi;  
Clasa a11-a: 15 elevi;  
Clasa a12-a: 15 elevi;  
 
1.2. La secţiunea Pagini Web se vor califica primele 6 proiecte din fiecare judeţ. 
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3) Etapa naţională: 
 

2.1.  
a) La etapa naţională, secțiunea TEHNOLOGII se vor califica primii 4 elevi pe fiecare nivel de 

clasă (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), maxim 30 elevi din fiecare judeţ.   
b) Pentru toate județele, în cazul în care nu există elevi la un nivel de clasă pot participa un 

număr mai mare de elevi de la alt nivel de clasă, dar nu mai mult de 10 elevi şi fără a depăşi 
numărul total de 30 elevi.  

c) Excepţie de la numărul maxim de 30 elevi se va face dacă există condiţionare din punctul de 
vedere al numărului de locuri din mijlocul de transport cu care se vine. Excepţia se aplică doar 
cu acordul organizatorilor și-n termenul limită de inscriere. 

 
1. 2.2.  

1.2.1. La secţiunea Pagini Web se vor califica primele 6 proiecte de la etapa judeţeană. 
 
 

1.3.  

 

III.  Condiţii suplimentare de intrare în concurs pentru elevii care participă la secţiunea 
FOTOGRAFIE: 

1. trebuie să trimtă pe mail la adresa chiriladianasb@yahoo.com, fotografia în original la 
rezoluţie f. bună.  

 NU MODIFICAȚI CALITATEA FOTOGRAFIILOR!!! 
 NU PRELUCRAȚI FOTOGRAFIILE!!!! 
 NU TRIMITEȚI FOTOGRAFII PUBLICATE PE INTERNET!!!! 
 Fotografiile care nu respectă temele date sunt descalificate automat!!!!!!!! 

 
2. Fotografia va fi însoţită de textul de mai jos care trebuie listat, semnat şi scanat: 

 
Drepturile de folosinţă asupra fotografiei trimise la concursul Dual PC se donează 

organizatorilor concursului pe perioadă nedeterminată şi doar în activităţi din cadrul 
concursului (ex: notarea lucrării, expoziţie etc). 
 
Numele şi semnătură elev participant     
_________________________________ 
 
Numele şi semnătură prof. coordonator 
_________________________________ 

Data:   
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IV. Diverse 

 
3.1. Teme pentru secţiunea TEHNOLOGII  

 
Elevii pot să-ți aleagă 1 dintre temele de mai jos + respectarea regulamentului. 
 
Română 

 Literatură şi context. Istoria autorului. Literatura ca mimesis al realităţii. 
 Literatură şi imagine. Literatura şi filmul. 
 Arta portretului în: literatură, pictură, sculptură, fotografie, desen etc. 
 Cercul de lectură virtual. 
 Mentalități autohtone şi cultură europeană: Emil Cioran, Constantin Noica (se vor utiliza 

imagini, filme sau fotografii obținute prin Internet sau fotografii scanate ale persoanelor din 
comunitate care trăiesc sau au trăit în alte țări, mărturii scrise şi orale mai puțin cunoscute) 

 Incizii filologice pe fundal sibian: O. Goga, Zaharia Stancu, E. Cioran, C-tin Noica. 
Prof. dr. Lidia Carmen Pircă, Colegiul Național "Octavian Goga", Sibiu 

Engleză 
 The Rise and Fall of the British Empire 
 The Formation of the UK 
 British Tea Culture 
 Great British Literary Characters 
 Multicultural Britain 
 US - the ‘Melting Pot’ 
  “Two nations divided by a common language”  - BE vs AE 
 Travelling across the US 
 Architectural Landmarks in the US 
 Americans who Left their Mark on History 

prof. Cosmina Almăşan, Colegiul Naţional ‘Octavian Goga”, Sibiu 
 The road 
 In the city 
 I feel like flying 
 The mountains 
 Back to school  
 English in my life 
 London tower 
 Around the World 
 The most beautiful castle 
 My favorite pet 
 About me 
 The different side of things 
 In the night 
 All about... 
 Who is? 
 The light 

Prof. Daniela Bunea, Colegiul Național "Gheorghe Lazăr", Sibiu 
prof. Diana Chirilă, Colegiul Național "Octavian Goga", Sibiu 
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Geografie  
 România din perspectiva turismului ecumenic 
 Munţii Apuseni, un paradis în distrugere 
 Dunărea- axa mundi 
 Regionalizarea- separare vs identitate 
 Suprapopularea, un motiv pentru al treilea război mondial 
 Munţii Carpaţi, un viitor spaţiu al sporturilor de iarnă 
 Oceanul Planetar, groapa de gunoi a omenirii 
 Energia verde, alternativă sau compromis 
 Turismul balnear românesc, trecut, prezent şi viitor 
 Pădurea, aurul verde al planetei 

                       Prof.  Dincă Adriana Mioara, Liceul de Artă, Sibiu 
            Prof.  Dincă Constantin, Liceul Teoretic “O.Ghibu”, Sibiu 

 
Istorie 

 Palatul Versailles – așezământ istoric 
 Regele Ludovic al XIV-lea – Regele soare și epoca de aur a Franței 
 Piramidele – amprenta istorică asurpa omenirii 
 Zeii Olimpului 
 Napoleon regale multitasking 
 Vlad Țepeș între mit și adevăr 
 Femei celebre în istorie 
 Renașterea artistică 
 Moda în Grecia antică 
 Evoluția armelor 
 Arhitectura gotică 

Prof.  Daniela Mate, Liceul de Artă, Sibiu 
Prof. Diana Chirilă, Colegiul Național "Octavian Goga", Sibiu 

 
 
Informatică/TIC 

 
 Din cutia de amintiri noi să avem să povestim (Cutia cu amintiri) 
 Evoluția calculatoarelor in secolul XXI (De la ”mare” la ”mic” noi am evoluat un pic) 
 Ne plimbăm, ne  relaxăm amintirea s - o păstrăm (Vacanță de vis) 
 Cine e mereu cel bun și ne aduce pe drumul bun (Calculatorul prietenul meu cel mai bun) 
 Lumini și umbre să pictăm oriunde (Prelucrare de imagine) 
 Învățăm, ne educăm o comoară să-nălțăm (Știința - comoara vieții) 
 Jocul pe calculator - plăcere vs dependentă 
 Să învățăm, să ne jucăm și de viruși să scăpăm (Sfaturi utile pentru a ne feri de viruși 

informatici) 
 Un regizor bun să fim cu ajutorul unui film (Să transmitem un mesaj colegilor printr-un film) 
 Un afiș noi să creăm și din el să învățăm (Să transmitem un mesaj colegilor printr-un afis) 

Prof. Georgeta Crăciunescu, Colegiul Naţional “Elena Cuza”, București 
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3.2. DATA LIMITĂ DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR PENTRU TEHNOLOGII, FOTOGRAFIE, PHOTOSHOP: 

15-20 martie 2015. 
 
 

3.3. PAGINI WEB 
DATA LIMITĂ DE TRIMITERE A descrierii LUCRĂRILOR: 28 martie 2015. 
Responsabil primire lucrări: prof. Carmen Popescu 

 
 
 
Atenţie!!!! 
Diplome pentru secţiunile TEHNOLOGII, etapa județeană, se vor acorda în funcţie de punctaje după 
cum urmează: 

1. Locurile 1, 2 şi 3 se vor acorda la punctaje mai mari sau egale cu 80 puncte 
2. menţiuni: se vor acorda la punctaje peste 70 puncte 

comisia de organizare 
  

 
Premiile sunt oferite de către MECS, organizatori, ECDL ROMANIA. 


