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Regulamentul
ediţiei a XII-a, a concursului de istorie
„1 Decembrie 1918 – Ziua Naţională a României”
13 - 15 noiembrie 2020,
Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, Buzău

Art. 1. Tema concursului este „Istoria modernă şi contemporană a românilor”,
conform bibliografiei din lucrarea profesorului Florin Constantiniu - O istorie sinceră a
poporului român, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Ed.Univers Enciclopedic, Bucureşti,
2008, postată pe pagina de Facebook a fundaţiei, @fundatia.maresalalexandruaverescu.
Art. 2. Concursul este deschis elevilor înmatriculaţi la una dintre unităţile de
învăţământ preuniversitar din judeţul Buzău, indiferent de sex şi naţionalitate, dar care nu
au mai participat la concursurile de istorie organizate de Fundaţia „Mareşal Alexandru
Averescu", precum şi elevilor din cadrul colegiilor naţionale militare, care vor participa
într-o secţiune specială, dedicată.
Art. 3. Concursul se desfăşoară în limba română.
Art. 4. Concursul este individual, fiecare unitate de învăţământ putând participa cu
cel mult 3 elevi, selecţionaţi pe criterii stabilite de către directorul instituţiei. Elevii pot fi
însoţiţi la concurs de un singur profesor de specialitate.
Art. 5. Concurenţii vor susţine două probe: un chestionar alcătuit din întrebări
(închise şi deschise, corelaţie între data istorică, eveniment sau personalitate) şi un eseu.
Concurenţii vor fi apreciaţi cu note de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a
notelor obţinute la cele două probe.
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Art. 6. Eventualele tentative de fraudă au drept consecinţă excluderea din concurs.
Art. 7. Juriul este stabilit de Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu" şi este
constituit din istorici civili şi militari, fiind cu desăvârşire excluşi din compunerea acestuia
profesorii care predau disciplina istorie în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul
Buzău.
Art. 8. Rezultatele concursului vor fi publicate în ziua desfăşurării concursului, pe
site-ul Fundației www.fundatia-averescu.ro și pe pagina de Facebook a fundaţiei,
@fundatia.maresalalexandruaverescu.
Art. 9. Contestaţiile se pot depune personal, sau prin e-mail, în termen de 24 de ore de
la afişarea rezultatelor pe site și facebook.
Art. 10. Rezultatul contestaţiilor şi clasamentul final vor fi postate până pe data de 17
noiembrie 2020, ora 12.00.
Art. 11. Câştigătorii vor fi premiaţi în cadrul manifestărilor ce se vor desfăşura la 1
Decembrie 2020, în municipiul Buzău, cu ocazia Zilei Naţionale a României.
Art. 12. Prelucrarea datelor personale:
12.1. Prin participarea la concursul „1 Decembrie - Ziua Naţională a României",
participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor prezentului Regulament şi a Modului de
desfăşurare a concursului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la
utilizarea datelor personale de către Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu", prelucrate în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în vederea
participării la concurs şi validării finale a câştigătorilor şi atribuirii premiilor.
12.2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către organizator şi împuterniciţii
săi, iar datele câştigătorilor concursului vor fi utilizate în scopul validării şi acordării
premiilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată în mod legal, cu respectarea
principiilor de prelucrare prevăzute de legislaţia specifică, în vederea participării la această
campanie, validării finale a câştigătorilor şi atribuirii premiilor în vederea îndeplinirii
obligaţiilor legale ce le revin organizatorilor.
12.3. Organizatorii se obligă ca datele personale să nu fie dezvăluite către terţi cu
excepţia împuterniciţilor/prepuşilor săi implicaţi în desfăşurarea concursului.
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12.4. Prin înscrierea la acest concurs, participanţii sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele şi prenumele
lor să fie făcute publice.
12.5. Datele se vor prelucra în scopul realizării concursului în conformitate cu prezentul
Regulament şi cu legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor, nu în alte scopuri, cum
ar fi cele comerciale, exceptând cazul în care acest lucru este impus de legislaţia comunitară
sau de cea a unui stat membru.
12.6. Toată documentaţia care constituie dovada prelucrării corespunzătoare a datelor,
în conformitate cu regulamentul concursului dar şi a Regulamentului (U.E.) 2016/679, va fi
păstrată de organizatorul concursului ulterior încheierii acestuia, în conformitate cu
perioadele de păstrare aplicabile.
12.7. Participanţii au dreptul de cere şi de a obţine de la organizator, în mod gratuit, să
consulte, să corecteze sau să şteargă datele personale prin trimiterea unui e-mail la adresele
de

contact

fundatia_maresal_averescu@yahoo.com,

liviu.corciu@yahoo.com,

bratuionel75@yahoo.com.
Notă: Toate activitățile se vor desfășura în funcție de evoluția pandemiei de COVID19 la data respectivă, cu respectarea strictă a tuturor regulilor, prevăzute în
reglementările în vigoare, privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19 (respectarea distanțării fizice, purtarea măștii de protecție, ș.a.).

Puncte de contact: Liviu CORCIU, tel.: 0763686867, Ionel BRATU, tel.:0763565325,
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