
                Fundaţia  

“Mareşal Alexandru Averescu” 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. Pregătirea concursului 

(1).  02 octombrie 2019, iniţierea concursului prin transmiterea unui fax de 

informare Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău şi tuturor instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar din judeţul Buzău. 

(2). 14 octombrie 2019, data limită pentru transmiterea de către instituţiile de 

învăţământ preuniversitar a confirmării participării la concurs. 

(3). 21 octombrie 2019, data limită pentru transmiterea de către instituţiile de 

învăţământ preuniversitar, a datelor de identificare ale participanţilor (nume, prenume, 

seria şi nr. actului de identitate) pe adresele fundatia_maresal_averescu@yahoo.com, 

liviu.corciu@yahoo.com.  

Notă: Întrucât aceste date vor fi înaintate ierarhic în vederea obţinerii aprobării 

pentru accesul în obiectivul militar, instituţiile de învăţământ preuniversitar care nu se 

conformează termenului şi cerinţelor nu vor mai fi acceptate în concurs, chiar dacă 

iniţial au confirmat participarea.   

(4). 08 noiembrie 2019, ora 12.00, deplasarea către locul de desfăşurare a 

concursului. Plecarea din faţa clădirii Consiliului Judeţean Buzău. 

      (5). 09 noiembrie 2019, începând cu ora 08.45, prezentarea în sala de concurs (cu 

actul de indentitate), în incinta Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”. 
 

II. Desfăşurarea concursului  

(1). 09 noiembrie 2019, între 09.30-12.30, Susţinerea probelor de concurs, conform 

regulamentului și a bibliografiei existente pe pagina de Facebook a fundației, 

@fundatia.maresalalexandruaverescu.  
(2). 10 noiembrie 2019, între 09.00-10.00, anunţarea rezultatelor. Acordarea 

diplomelor de participare. Toţi participanţii, elevi şi profesori, vor primi diplome, cărţi 

şi reviste de specialitate.Activitatea va fi finalizată printr-o fotografie de grup.   
 

III. Premierea căştigătorilor 

(1). Câştigătorii vor fi premiaţi în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia 

Centenarului Zilei Naţionale a României, 1 Decembrie 2019.  

(2). Premiile şi menţiunile vor fi înmânate de către preşedintele Consiliului Judeţean 

Buzău şi preşedintele Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu”. 

                
Punct de contact: Liviu CORCIU, tel: 0763686867, tel/fax nr.0338814871,  

                            e-mail: fundatia_maresal_averescu@yahoo.com.  
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Modul de desfăşurarea a Ediţiei a XI-a a 

concursului de istorie 

1 Decembrie 1918 – Ziua Naţională a României 
08-10 noiembrie 2019, 

Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza 
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