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CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE „CALISTRAT HOGAŞ” 

Ediţia a XI-a, 2020 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

1. PRECIZĂRI GENERALE 

 

 

ARGUMENT PENTRU DESFĂȘURAREA ON-LINE 

 

Literația digitală este un concept care poate schimba paradigma în educație, pentru că 

încearcă o abordare din perspectiva celor direct interesați: familie, elevi, școală, societate. Toate 

acestea sunt legate printr-un concept care poate să pară abstract și străin, dar pe care vrem să îl 

facem accesibil, dat fiind contextul generat de pandemia de corona virus. Iată de ce între a nu 

organiza și a organiza a XI-a ediția a Concursului Național de Creație „Calistrat Hogaș” și a nu-l 

organiza, am hotărât să schimbăm paradigma și să ne mutăm în on-line. 

Iar tema aleasă în noiembrie când am elaborat documentația pentru a o trimite în vederea 

includerii în CAEN este o provocare în contextul izolării: Libertatea – cea mai sinceră probă a 

caracterului. În aceste zile, analfabetismul digital este aproape la fel ca analfabetismul 

tradițional. De aceea, este necesară „emanciparea digitală”. Dispozitivele digitale precum 

smartphone-urile, tabletele și laptopurile au pătruns în fiecare aspect al vieții noastre, la serviciu, la 

școală și în relații personale, iar o parte a unei bune educații include posibilitatea de a utiliza aceste 

dispozitive pentru a atinge o varietate de obiective.  

Inventarul conceptual-terminologic include sintagme referitoare la literația digitală, precum: 

„digital literacy/digital information literacy; information literacy; library literacy; 

computer/information technology/electronic/electronic information literacy; media literacy; 

internet/web/network/hyper-literacy.” 

De ce avem nevoie de literație digitală? A devenit din ce în ce mai ușor să ne imaginăm 

viitorul. Imaginarul modern este un caleidoscop de aspirații, temeri și speranțe, legat de viitorul 

speciei umane, aflat la intersecția roboticii, biomedicinei și sferei digitale. Concepem ființa umană 
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ca pe o mașinărie inteligentă, care poate fi perfecționată, formată din trup și suflet, deoarece 

„Destinul ființei umane este, astfel, acela de a‑și transcende propria umanitate, de a se ridica 

deasupra originilor sale umile și de a deveni, prin forțe proprii, o formă de viață superioară 

omului modern.”1 

 

I. CADRUL GENERAL 

Art. 1. Concursul Naţional de Creație „Calistrat Hogaș” poate fi asimilat activităților de 

educație nonformală și se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar (gimnazial, liceal, 

ciclul inferior și superior) interesaţi de crearea unor produse finale care să valorifice inteligențele 

multiple, competențele secolului al XXI-lea, interdisciplinaritatea/transdisciplinaritatea, având 

drept scop crearea unui cadru în care competitivitatea să le sporească performanţele şi să le 

stimuleze interesul. 

Art. 2. Concursul Naţional de Creație „Calistrat Hogaș”, desfăşurat on-line în anul școlar 

2019-2020, cu tema Libertatea – cea mai sinceră probă a caracterului, are următoarele secţiuni şi 

subsecţiuni: 

1. Secţiunea Creaţie literară (în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă 

și rusă):  

• subsecţiunea Poezie; 

• subsecţiunea Proză; 

• subsecţiunea Eseu; 

• subsecțiunea Text dramatic; 

2. Secţiunea Arte vizuale:  

• subsecţiunea Fotografie; 

• subsecţiunea Pictură/Desen/Grafică; 

• subsecțiunea Colaj/Grafitti; 

3. Secţiunea Multimedia; 

• subsecţiunea Prezentare PPT/Prezi; 

• subsecţiunea Film; 

• subsecţiunea Poster; 

4. Secţiunea Traduceri (în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană și rusă); 

5. Secțiunea Eseu filosofic 

 

 

 

 
1 https://dilemaveche.ro/sectiune/caleidoscopie/articol/omul-medieval-si-transumanismul, accesat 19 aprilie 2020. 

https://dilemaveche.ro/sectiune/caleidoscopie/articol/omul-medieval-si-transumanismul
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II. ETAPELE CONCURSULUI  

 

Art. 1. Etapa națională, finală, se desfăşoară la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaș”, Piatra-

Neamț. Lucrările selectate la nivel local și fişa de participare vor fi trimise pe adresa de email 

concurs@calistrathogas.ro, până la data de 25.05.2020.  

În subiectul emailului se vor preciza: secțiunea ................., 

subsecțiunea............................... Fiecare lucrare va avea în denumirea produsului transmis 

precizările următoare: Județ, Secțiunea, Numele, Prenumele (de exemplu, 

Neamt_artevizuale_Popescu_Maria) 

 

Art. 2. Un concurent poate participa la o singură secțiune. Un profesor poate coordona 

maximum doi elevi la o singură secțiune.  

Art. 3 Nu există taxă de participare. 

Art. 4. Drepturile de autor rămân în posesia autorului, dar, prin participarea la concurs, autorul 

este de acord să fie folosite imaginile lucrărilor sale pentru publicitate şi reclamă pentru concurs. 

Art. 5 Concursul se adresează elevilor de gimnaziu și liceu (V-VIII). 

Art. 6 Diplomele se vor trimite în format digital pe adresa de email a școlii precizată în fișa 

de înscriere.  

 

 

III. ÎNSCRIEREA 

Art. 1. Lucrările  care vor participa la concurs vor fi selectate doar dintre cele înscrise până la data 

25.05.2020. 

Art. 2. Înscrierea la concurs se face completând formularul de înscriere, cu precizarea 

informațiilor solicitate. 

 

2. PRECIZĂRI SPECIFICE SECŢIUNILOR 

 

1. SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ ÎN LIMBILE ROMÂNĂ, ENGLEZĂ, 

FRANCEZĂ, GERMANĂ  (SUBSECŢIUNEA POEZIE, SUBSECŢIUNEA PROZĂ, 

SUBSECŢIUNEA ESEU, SUBSECȚIUNEA TEXT DRAMATIC)  

 

• Textele vor fi redactate în Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, cu diacritice. Nerespectarea 

acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs. 

• Pentru subsecţiunea Poezie se va trimite un singur text.  

• Pentru subsecţiunea Proză textul va cuprinde minimum 2 pagini – maximum 10 pagini. 

mailto:concurs@calistrathogas.ro
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• Pentru subsecţiunea Eseu se va trimite un text de maximum 2 pagini. 

• Pentru subsecțiunea Text dramatic nu există limită de spațiu. 

 

2. SECŢIUNEA  ARTE VIZUALE 

 

• SUBSECŢIUNEA FOTOGRAFIE – COLOR ŞI ALB-NEGRU 

• SUBSECŢIUNEA DESEN/ PICTURĂ/ GRAFICĂ 

• Lucrările vor fi trimise scanate. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din 

concurs. 

 

3. SECŢIUNEA MULTIMEDIA 

 

• SUBSECȚIUNEA PPT/ PREZI/PHOTOVOICE  

 

• SUBSECȚIUNEA SCURTMETRAJ/FILM/REPORTAJ/INTERVIU  

 

• SUBSECŢIUNEA POSTER  

 

4. SECŢIUNEA TRADUCERI (LIMBA ENGLEZĂ, GERMANĂ, FRANCEZĂ, 

SPANIOLĂ, ITALIANĂ) 

 

• Se va traduce textul subsecvent: 

„Ce să faci în asemenea împrejurări?... Stai nedumerit și, cel mult, dacă-ți este îngăduit să 

dorești de a te afla și tu sub pielea biblică a vreunui profet, spre a-ți fi și ție dat să pui soarelui 

mâna la piept, să-l țintuiești în loc pe ceruri și să-l îndatorești de a nu se mișca un pas mai mult, 

pănă ce nu vei fi găsit o potecă cinstită și fără viclenie în suflet, care să te scoată cu ziua la vreun 

limpeziș.  

Astfel mă socotii foarte jignit de părtinirea dreptății cerești, care hărăzește darurile 

atotputerniciei sale numai celor aleși... Dar, în sfârșit, ceva trebuia să fac, și făcui! mă lăsai la 

pronia întâmplării, un fel de zeitate oarbă, dar care vede mult mai bine decât zeitățile cu ochi și 

cu care totdeauna m-am înțeles ca și cu un vechi și credincios prieten...  

Și de unde mă așteptam ca fiorii reglementari de groază ai pustiului și ai singurătății să-mi 

străpungă inima cu un fier aprins, dimpotrivă, o liniște senină, un soi de cerească beatitudine îmi 

cuprinse ființa mea întreagă... O pătură groasă de întuneric greu îmi păru că se desprinde și că mi 

se ridică de pe suflet și de pe inima mea care, ușurată ca de sub lanțurile zgomotoase ale unei 
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grele închisori, începu să bată în voie, cuprinsă de simțiri străine de dânsa până atunci... Și de ce 

n-ar fi fost așa? Oare nu scuturasem eu de pe suflet și de pe inimă grijile cicălitoare și ridicole ale 

vieții de toate zilele?  

Oare din ochii mei nu se ștersese, ca prin descântec, priveliștea deșănțată și vrednică de 

milă a nemerniciei și stricăciunii omenești? Nu eram eu slobod să cuget, să simt, să râd, să plâng, 

să țip, să mă mișc sau să mă dau de-a tumba în toate chipurile și după toate îmboldirile nestrunite 

ale propriei mele firi? Cine avea mai nemăsurată putere decât mine asupra nemărginirii mute și 

solemne a singurătății și a pustiului? Mi se părea că firea întreagă, de la țânțar și pân'la urs, 

datoare era să cinstească în mine pe regele său atotputernic; căci singurul stăpânitor de obârșie 

divină eram numai eu în ceasul acela! ”  

(În Munții Neamțului, Calistrat Hogaș) 

 

5. SECȚIUNEA ESEU FILOSOFIC  

ECHIPA DE PROIECT: 
Director, prof. Florin Irimia 

Director, prof. Brînduşa Andrei 

Inspector școlar, prof. dr. Elisabeta Pascu 

Inspector școlar, prof. Antoaneta-Gabriela Pușcalău 

Inspector școlar, prof. Camelia-Nina Sava 

Inspectori școlari pentru educaţie permanentă şi mentorat: prof. Ionela Meda Ştirbu, prof. Emilia-

Luminița Boloca  
Coordonator, prof. dr. Mihaela-Cătălina Tărcăoanu 

Coordonator, prof. dr. Cristina Neculăeş 

 

Coordonator evaluare Creaţie literară:  

      prof. dr. Mihaela – Cătălina Tărcăoanu 

Evaluare: 

      Prof.dr. Gheorghe Brânzei 

      prof. Diana-Violeta Huțanu   

      prof. dr. Adriana - Zâna Ioniţă 

      prof. dr. Cristina Neculăeş 

      prof. Ana - Maria Vizitiu 

      prof. dr. Monica Zaharia 

      prof.dr. Ana-Maria Zăloagă 

Coordonatori evaluare Traduceri: 

      Limba engleză: 

     prof. Ana-Maria Vechiu 

      Limba franceză: 

     prof. Oana Hizan  

     prof. Alina Baluș 

   

     Limba germană: 

     prof. Mihaela Gavriluță 

     Evaluare: 

       prof. Anca Ionescu 

       prof. Codruța Filimon 

       prof. Cornelia Schönfeld 

       prof. Ana-Maria Vechiu  

       prof. Viorica Rusu 
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       prof. Petronela Noroc 

       prof. Mihaela Gavriluţă 

      prof. dr. Ana-Maria Zăloagă 

 

      Limba italiană: 

       prof. Viorica Rusu 

 

     Limba spaniolă: 

       prof. Viorica Rusu 

Coordonator Arte vizuale  și evaluare:  

       prof. Oana-Elena Gîrbea        

Coordonator Multimedia și evaluare: 

      insp. Școlar, prof. Camelia-Nina Sava 

      prof. Alina-Mihaela Zaharia 

      prof.  Nadia Cîrcu    

Coordonator Machete şi evaluare: 

      prof. Loredana Săndulescu 

Coordonator evaluare Eseu filosofic:  

prof. Elena Bogos  

prof. Petruța Lostun  

Evaluare  

prof. Ecaterina Romașcu  

 
Comunicare: 

      Secretar-şef Ioana Tarhon 

      Administrator financiar Carmen Csibi    

      Bibliotecar Reghina Fotea 

      Secretar Roxana Dunăre 

      Secretar Maria-Codruța Sava  

      Informatician Liana-Manuela Preisler 

      Laborant Maria-Magdalena Axinte 

      Laborant Mariana Burduja 

      

Director,  

 

prof. Florin Irimia 

 

 

 

 

 

Coordonatori: 

 

prof. dr. Mihaela-Cătălina Tărcăoanu 

 

prof. dr. Cristina Neculăeş 

 


