
   

 

 

 

                                                                                            

                                                                     
 

 

 

 

 

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN 

 

         „PE URMELE UNIRII!” 
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„Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă ţară, 

care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă ţară pe 

care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu 

veşnic îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să stai veşnic falnică printre naţiuni, 

să fii cinstită, iubită şi pricepută.“ 

(Testamentul Reginei Maria, 29 iunie 1933)  
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REGULAMENT DE ORGANIZARE 

 Concursul școlar interjudețean 

„PE URMELE UNIRII!” 

 

(Concursul se adresează preșcolarilor/elevilor din clasele pregătitoare, I-VIII, elevilor cu 

CES) 

 

 

ARGUMENT: 

 

„Unirea(…), a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul 

că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; 

este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile 

conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică 

remarcabilă spre ţelul dorit.”(Florin Constantiniu). 

 

Plecând de la Unirea Țării Româneşti cu Moldova din 1859,  până la dobândirea independenței 

României în războiul împotriva Imperiului Otoman (1877-1878), poporul român a crezut în unitate și a 

luptat pentru idealul său. Marea Unire a marcat procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice 

locuite de români au putut fi cuprinse între granițele aceluiași stat, care avea să fie recunoscut rând pe rând 

la nivel internațional și de marile puteri ale perioadei, în anii ce au urmat Marelui Război. 

 

TEMATICA: principală are la bază semnificația zilei de 24 ianuarie 1859 și a marelui eveniment istoric de 

la 1 decembrie 1918, personalitățile care au contribuit la realizarea Unirii și  abordarea non-formală, dar 

realistă și corectă din punct de vedere istoric a subiectelor. 

 

SCOPUL CONCURSULUI:  Cultivarea sentimentului identității naționale și a respectului față de istoria 

poporului român. Concursul ĩşi propune conştientizarea de cãtre tânara generaţie a importanței Unirii şi a 

consecinţelor istorice  ale acesteia asupra poporului român.  

 

COMPETENȚE VIZATE:  

 Dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic;  

 Stimularea potențialului creativ și artistic al elevilor pentru istoria naţională prin documentare şi 

realizare de lucrări practice; 

 Conştientizarea şi responsabilizarea elevului în propriul proces instructiv-educativ prin implicarea 

activă şi directă. 

 

GRUP ȚINTĂ: 

 Preșcolari/elevi din ciclul primar si gimnazial, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, preșcolari/elevi cu 

CES. 

ŞCOLI  ORGANIZATOARE: Colegiul Naţional Mihai Viteazul Ploieşti,  Ṣcoala Gimnazialã „Nicolae Iorga” 

Ploieşti , Ṣcoala Gimnazialã Specialã Târgovişte .                                                                                         
 

PARTENERI: Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Asociaţia Judeţeana Cultul Eroilor Prahova. 

Biblioteca Judeţeanã I. H. Rădulescu Dâmboviţa. 
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SECȚIUNI CONCURS:  

 

Secţiunea I – Creaţii plastice adresată preșcolarilor/elevilor din ciclul primar, gimnazial, elevilor cu 

CES. 

 

Creaţiile artistice (desen, pictură, colaj, poster, grafică etc.) vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe 

hârtie format A4 sau A3. Elevii trebuie să respecte tema principală: „PE URMELE UNIRII!”. Creaţiile 

artistice vor avea avea în dreapta, jos, o etichetă în care se va specifica numele şi prenumele 

preșcolarilor/elevilor, grupa/clasa, şcoala, localitatea şi judeţul,  numele cadrului didactic coordonator. 

Lucrările preșcolarilor/elevilor scanate/fotografiate vor fi trimise electronic la adresa de e-mail 

peurmeleunirii@gmail.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea a II-a : Prezentare PPT adresată elevilor din ciclul gimnazial 
 

Prezentările PowerPoint vor cuprinde cel puţin 10 slide-uri și nu mai mult de 20 de slide-uri.Ele vor 

surprinde aspecte din tematica propusă, vor avea originalitate  şi vor respecta legislaţia în vigoare privind 

drepturile de autor. Primul slide din prezentare va avea scris OBLIGATORIU: numele școlii, localitatea, 

adresa, prof. coordonator, specialitatea, numele elevului/elevilor coordonaţi, clasa, iar pe ultimul slide 

bibliografia utilizatã. 

Fişierul, va fi denumit cu numele unității şcolare respective şi al elevului, de format: 

 nume_unitate şcolarã_nume elev şi va fi trimis, în format electronic, prin e-mail, la adresa  

peurmeleunirii@gmail.com . 

 

   Prezentãrile  trebuie să respecte tema principală: „PE URMELE UNIRII!”. 

  

    

        Criterii de evaluare 

Se va acorda un punctaj de 100 de puncte (10 puncte din oficiu) după cum urmează : 

1. Încadrarea în tema concursului-10p 

2. Corectitudinea conţinutului stiinţific al materialului-20p 

3. Originalitatea și creativitatea tratării temei propuse-20p 

4. Informaţia  clară-15p 

5. Bibliografia utilizată-5p 

6. Aspectul estetic al materialului (animaţie, design, concept)-10p 

7. Îmbinările  sunet-imagine realizate potrivit informaţiei scrise-10p 

 

 Profesorii coordonatori pot participa la toate secţiunile sau doar la o secțiune, la alegere, CU 

MAXIM  3  LUCRĂRI, INDIFERENT DE SECŢIUNE. 

 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Încadrarea în temă  20 p 

2. Respectarea tehnicii de lucru aleasă 20 p 

3. Expresivitate şi sensibilitate 20 p 

4. Mesajul transmis 10 p 

5. Originalitate, creativitate și imaginaţie 20 p 

Total punctaj 100 p 

mailto:peurmeleunirii@gmail.com
mailto:peurmeleunirii@gmail.com
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Acordurile de parteneriat semnate, ştampilate şi scanate color, fişa de înscriere, prezentările power-

point şi lucrările elevilor scanate/fotografiate vor fi trimise pe adresa de e-mail : 

peurmeleunirii@gmail.com  până la data de 10 ianuarie 2022. 

 

 

PROGRAM 
 

 Data desfăşurării: 24 ianuarie 2022. 

 ÎNSCRIEREA se va face în perioada 01 noiembrie 2021-10 ianuarie 2022 pe baza fişei de înscriere 

trimisă în format electronic la adresa de mail: peurmeleunirii@gmail.com , împreună cu parteneriatul 

completat, ștampilat și scanat color, prezentările power-point şi lucrările elevilor scanate/fotografiate. 

 NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE! 

 Toți profesorii coordonatori primesc adeverințe de participare și diplome de participare pentru elevii 

coordonați. 

 Se vor acorda premii speciale, premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare din secțiuni ! 

 Se trimit diplome și adeverințe exclusiv on-line! 

 Nu se admit contestaţii ale premiilor acordate de juriu! 

 PARTICIPAREA SE FACE EXCLUSIV ON LINE. 
 EVALUARE: Realizarea unei expoziţii ĩn format online cu lucrãrile elevilor şi distribuirea acesteia pe site-ul 

școlii și pe pagina Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova. 
  Expedierea electronică a diplomelor și a adeverințelor de participare/coordonare preșcolari/elevi  se va 

face după încheierea concursului, în perioada februarie 2022 la adresele de email   indicate de prof. 

îndrumători în fişele de înscriere. 

  

  

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: puteţi obţine la adresa de  e-mail: peurmeleunirii@gmail.com 

  

 

 

 COORDONATORI PROIECT, 

 

 Prof.dr. GHEORGHE MARIA MARIANA 

 Prof. BUCURICÃ NICOLETA CAMELIA 

         Prof. STANCU ANA-MARIA 

mailto:peurmeleunirii@gmail.com
mailto:peurmeleunirii@gmail.com
mailto:peurmeleunirii@gmail.com






                                                                                                                               

    

 
 

 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

Concursul școlar interjudeţean „PE URMELE UNIRII!” 

An școlar 2021-2022 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:…………………........................... 

............................................................................................................................................................................ 

SPECIALITATEA: .......................................................................................................................................... 

GRĂDINIȚA/ŞCOALA:................................................................................…................................................

Adresa.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

ADRESĂ DE EMAIL PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR/ADEVERINȚELOR (a profesorului 

îndrumător): .......................................................................................................................................................  

TELEFON PROF. ÎNDRUMĂTOR ………..………................……………………....................................... 

 

  

 

Nr. 

 

Numele şi prenumele 

elevului  

Secțiunea 

I (creatii 

artistice) 

II  

(PPT) 

Clasa/ 

Grupa 

Elevi cu 

CES 

Titlul lucrãrii 

1.       

 

2.       

 

3.       

 

 

 

 

 Semnătura cadrului didactic, 


