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"Scopul istoriei este de a ne face să înţelegem starea de 
faţă a fiecărui popor în parte şi a omenirii în genere şi direcţia 

pe care vor apuca popoarele şi omenirea în viitor" 

(A.D.Xenopol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Veniţi,români! Porniţi-vă spre munte! 

V-arată drumul morţii din morminte. 

Să nu uitaţi a veacurilor carte, 
Veniţi, veniţi!... Căci adevăr zic vouă: 

Ori vă mutaţi hotarul mai departe, 
Ori veţi muri cu trupul frânt în două" 

 
                                                 Octavian Goga, 
               "Latinitatea strigă din tranşee", 1916 

 

 
 
 
 

 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adunarea Naţională de la Alba Iulia  

(1 decembrie 1918) 
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      Aprobat,                                                            Avizat, 

Inspector Şcolar General ,                        Ispector  Activităţi Educative, 

Prof. Sorin Ion                                           Prof. Elena Mosor 
 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ VASILE CÂRLOVA” TÂRGOVIȘTE 

 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI 
 

 
 Organizatori: 

 

- prof. Ion Sorin  

- prof. Istrate Gabriela 

- prof. Stroe Cristina 

- prof. Mosor Elena 

- prof, Stan Mihail 

- prof.Ghiţă Tatiana 

- prof. OrfanuMihaela 

- prof.  Costache  Tatiana 

- prof. Năstase Andreea 

- prof. Ionescu Ecaterina 

- prof.  Stan  Daniela 

 

 

 

Parteneri 

 

1. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEN DÂMBOVIȚA 

2.   PALATUL COPIILOR TÂRGOVIȘTE 

4.   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

5.   ALIANȚA PENTRU CENTENAR 

            6.   CENTRUL EUROPE DIRECTE 

            7.   BATALIONUL 114 TANCURI ʺPETRU CERCELʺ 
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ARGUMENT 

 

 „Importanţǎ în istorie au douǎ lucruri: s-o înţelegi ca dezvoltare şi sǎ înţelegi, sǎ judeci 

sau sǎ condamni sufleteşte pe aceia care au jucat un rol în istorie; sǎ-i tratezi ca oameni vii pe 

care i-ai întâlnit înaintea ta, ai avut a face cu ei, i-ai lǎudat, i-ai osândit; sǎ-i auzi vorbind şi sǎ-i 

vezi mergând.” 

 ( N. Iorga) 

 

 

Consolidarea unei identităţi proprii, individuale şi colective se realizează prin cunoaşterea 

patrimoniului istoric comun exprimat pe dimensiuni regionale, naţionale, europene şi mondiale. 

 Într-o societate aflată într-o continuă schimbare, este necesarǎ dezvoltarea  competenţelor 

de cercetare, analiză şi exprimare eficientă, orală şi în scris. 

 Concursul  îşi propune promovarea valorilor culturale, secţiunile adresate elevilor 

urmărind valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al acestora. 

 De asemenea, acţiunea reprezintă o oportunitate în realizarea unui schimb de experienţă 

între elevii şi cadrele didactice  din judeţ şi din ţară, pornind de la premisa că eficienţa actului 

educativ constă în împletirea tendinţelor tradiţionale cu cele moderne şi prelucrarea informaţiei 

într-o manieră  care să se plieze pe cerinţele societăţii moderne. 

 

SCOP: sensibilizarea elevilor şi a comunitǎţii în vederea cunoaşterii identitǎţii  naţionale şi  

dezvoltǎrii  sentimentului patriotic.      
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 

o conştientizarea semnificaţiei zilei de 1 Decembrie în istoria românilor; 

o dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi de a transmite intenţii, gânduri, semnificaţii prin 

mijloace de limbaj scris ; 

o încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lumea miraculoasă a istoriei; 

o dezvoltarea  sensibilităţii elevilor faţă de valorile morale şi cultivarea sentimentului de a fi  

   român;  

o antrenarea cadrelor didactice în organizarea activităţilor extracurriculare desfăşurate cu  

   participarea elevilor; 

 

GRUPUL ŢINTĂ:  elevi  din  învăţămâmtul preuniversitar 

DURATA PROIECTULUI:  augusti 2018- martie 2019 

LOCUL DE DESFĂŞURARE : Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova „Târgovişte 

 

DATA : 22 noiembrie  2018 
 
 

Concursul este deschis  tuturor elevilor , dar şi  cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar ! 

 

 

REZUMATUL PROIECTULUI:   

 

Concursul regionai “Sus, române, ridică-ţi fruntea, căci azi eşti liber în ţara ta! ”  se 

va desfăşura astfel: 



 

1.     Secţiunea I – elevi  ciclul primar (clasa pregătitoare – clasa a IV-a)  . 

                                                                                                                        

 „Suflet de român” – lucrări artistice realizate în diferite tehnici : acuarelă, tempera, lucru 

cu ceară, colaj, modelaj etc;                                                                      ANEXA 1  

 

           2.     Secţiunea  II  – elevi  ciclul gimnazial  , liceal;            ANEXA 1 

                                                                                                                                               

 

„Sunt mândru că sunt român!” - creaţii literare (compuneri/poezii) având ca temă 

aspecte legate de ţara noastră: tradiţii, obiceiuri populare româneşti, evenimente istorice etc.; 

   

             3.  Secţiunea III – elevi   ciclul gimnazial ( echipaje formate din 

3 elevi  :   PARTICIPARE DIRECTĂ                                         ANEXA 1  

 

 

        „Sunt român!” – concurs  tematic (verificarea cunoştinţelor de istorie); 

            

   4.   Secţiunea IV – elevi   ciclul gimnazial , liceal  ( echipaj 2 elevi );  

 

„Istorie şi culoare”- concurs de postere pe o temă dată ( Trăiască România 

Mare ! )  ;   PARTICIPARE DIRECTĂ                                              ANEXA 1  

                     

 

 

       5.     Secţiunea V – cadre didactice – ciclul  primar/ gimnazial /liceal  :                          

 

Simpozion – Formarea sentimentului patriotic la elevi – prioritate 

/necesitate   în învăţământului românesc. PARTICIPARE DIRECTĂ / INDIRECTĂ                   
                                                                                                                    ANEXA 2  

    
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 
 

1. Lansarea proiectului 

Data: august  2018 

Locul desfăşurării: online  

2. Înscrierea participanţilor :  
Perioada de înscriere:  1 – 20   noiembrie 2018 

Modul de desfăşurare: fişele de înscriere vor fi trimise online pe adresa: 

                              nastase_andr2005@yahoo.com 
. Lucrările pentru  secţiunile I si II  pot fi trimise în perioada  1 -  20 noiembrie 2018 ,   prin 

poştă la adresa: Şcoala „Vasile Cârlova „ Târgovişte, Calea Domnească, Nr.184, Dâmboviţa cod 

poştal 130008. 

Echipajele participante la secţiunea a III   vor fi formate din doi / trei elevi de aceeaşi vârstă sau 

vârste diferite  din clasele V-VIII, iar echipajele participante la secţiunea a IV   vor fi formate din 

doi elevi de aceeaşi vârstă sau vârste diferite  din clasele V –XII.” 



Locul desfăşurării : Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova”, Târgovişte 

 

  Persoana  de contact : 

 

prof. NĂSTASE ANDREEATel : 0723453425 

 

3. Evaluarea creaţiilor literare  şi a lucrărilor artistice  de către juriul de specialitate ; 

 

Data:  21 NOIEMBRIE 2018 

 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova” Târgovişte 

 

4. Amenajarea expoziţiei cu lucrările artistice: 

 

Data : 21 NOIEMBRIE 2018 
 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova” Târgovişte 

 

5. Desfăşurarea concursului , evaluarea şi premierea echipajelor: 

 

Data: 22 NOIEMBRIE 2018 

 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova” Târgovişte 

 

 

PREȘEDINTELE JURIULUI : INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT 

PROF. DR. GABRIELA ISTRATE 

 

VICEPREȘEDINTELE JURIULUI : INSPECTOR ȘCOLAR  DE SPECIALITATE 

PROF. MIHAELA ORFANU 

 

 

 

 

Iniţiator proiect: 

Şcoala Gimnazială  „Vasile Cârlova” Târgovişte   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprobat,                                                            Avizat, 

Inspector Şcolar General ,                        Ispector  Activităţi Educative, 

Prof. Sorin Ion                                           Prof. Elena Mosor 

 

REGULAMENT  DE  ÎNSCRIERE   ŞI  DE   

PARTICIPARE 
 

Fiecare elev se poate înscrie la una sau mai multe secţiuni. Pentru Secţiunea III se poate 

înscrie în concurs din aceeaşi şcoală un  singur echipaj (TREI  elevi) pentru concursul  tematic, 

iar la Secţiunea IV  un  singur echipaj (doi elevi) pentru concursul de postere. 

            Pentru  Secţiunile I si II se poate  trimite o singură  lucrare pe nivel de studiu ( 1 lucrare  

– clasa pregătitoare , 1 lucrare  – clasa I , 1 lucrare  – clasa a II-a  , 1 lucrare  – clasa a III-a, 1 

lucrare  – clasa a IV-a, 1 lucrare – clasa a V-a, 1 lucrare – clasa a VI-a, 1 lucrare  – clasa a VII-a, 

1 lucrare  – clasa a VIII-a, 1 lucrare  – clasa a IX-a1 lucrare  – clasa a X-a, 1 lucrare  – clasa  

a XI-a,1 lucrare  – clasa a X II-a. 

           Acolo unde sunt mai multe echipaje sau lucrari pregatite pentru concurs, selecţia  se va 

face la nivelul unităţii  participante. 

 Lucrările trimise peste numărul mentionat  NU intră in concurs! 

 

REALIZAREA / REDACTAREA LUCRĂRILOR: 

 

Secţiunea I : 

- lucrări artistice realizate în diferite tehnici : acuarelă, tempera, lucru cu ceară, colaj, 

modelaj etc; pornind de la tematica stabilitǎ; 

Fiecare lucrare va avea  afişat  vizibil o etichetă cu următorul conţinut: numele şi   

prenumele elevului/lor, clasa,  şcoala, localitatea,  profesorul îndrumător.  

Secţiunea  II :  
 – creaţiile literare (poezii, compuneri) ) având ca temă aspecte legate de ţara noastră: 

tradiţii, obiceiuri populare româneşti, evenimente istorice etc.;          
Textele vor fi redactate pe format A4, la un rând, cu margini de 20 mm (text aliniat 

,,justifid”), obligatoriu cu diacritice, font: ,,Times New Roman” de 12. Titlurile vor fi scrise cu 

majuscule, bold, centrat. 

La finalul lucrării în colţul din dreapta jos se vor menţiona: numele şi prenumele 

autorului, clasa, şcoala, localitatea,  profesorul îndrumător. 

 

           Secţiunea  III: 

 

. „ ROMÂNIA MARE ÎN VECHILE-I HOTARE ! ʺ concurs  tematic (verificarea 

cunoştinţelor de istorie); 

 

Bibliografie: 

 Atașată la finalul proiectului 

 

 



Secţiunea  IV :  
 

. „Istorie şi culoare”- concurs de postere pe  tema dată ( Trăiască România Mare ! );   

Posterele pot fi realizate de o echipă formată din doi elevi. Pagina (carton A3) este curată, 

îngrijită. Spaţiul este judicios folosit. Se păstrează proporţiile între spaţiul alb şi culoare. Prezentarea 

este esenţializată şi atractivă. Imaginile sunt adecvate tematicii propuse.  

Textul este echilibrat în raport cu imaginile/desenele. Titlul şi subtitlul sunt expresive şi 

originale. 

Pe verso,  vor conţine o etichetă în care vor fi precizate: numele şi prenumele elevului, şcoala, 

clasa, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. 

Pentru postere timpul de lucru este de 60 de minute, fiecare echipaj îşi vor asigura materialele 

necesare realizării posterului. 

 

 

Secţiunea V :  

Simpozion – Formarea sentimentului patriotic la elevi – prioritate /necesitate   în 

învăţământului românesc.  

Comunicările vor fi însoţite de materiale didactice (proiecte didactice, fişe de lucru, 

exemple de bune practici, etc.) 

Textele vor fi redactate pe format A4, la un rând, cu margini de 20 mm (text aliniat 

,,justifid”), obligatoriu cu diacritice, font: ,,Times New Roman” de 12. Titlurile vor fi scrise cu 

majuscule, bold, centrat. 

 

 

MOD DE CERTIFICARE: 

Fiecare cadru didactic coordonator   va primi la finalul  concursului adeverinţă şi acord de 

parteneriat  la adresa menţionatǎ  pe fişa de înscriere.  

Toţi participanţii vor primi diplome de participare, cu numele membrilor echipajului şi al 

profesorului coordonator. 

Se vor acorda premiile I, II,  III, menţiuni  ( 25 % din numărul participanţilor). 

 

 

 

 

Director,                                               Coordonator, 

prof.Tatiana Costache                          prof. Ecaterina Ionescu                                            

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

 

Fişă de înscriere elevi 

Concurs Regional “SUS, ROMÂNE, RIDICĂ-ŢI FRUNTEA, CĂCI AZI EŞTI LIBER  

ÎN ŢARA TA! ”  

Ediţia a IX-a-2018 

 

 

Unitatea şcolară: …………………………………………………………… 

……….……………………………..………………………………………… 

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal,adresa e- mail, 

nr telefon ) ..……………................................................................................... 

………………………………………………………………………........... 

.......................................................................................................................…………………………..............................................…                 

 Nume şi prenume elev: 

1 ....................................................................................................................... 

2…………………………………..………………………………………….  

3........................................................................................................................ 

4...........................................................................................................................       

   Clasa……………………………………………………………………… 

Titlul lucrării .................................................................................................. 

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

Secţiunea la care participă........................................................................... 

Cadrul didactic  îndrumător: ( nume ,telefon , e-mail )...................................... 

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

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

 Fişa de înscriere incompletă nu va intra spre jurizare ! 

 

 

 

 



 

 

Anexa 2 

 

Fişă de înscriere cadre didactice 

Concurs Regional “SUS, ROMÂNE, RIDICĂ-ŢI FRUNTEA, CĂCI AZI EŞTI LIBER  

ÎN ŢARA TA!  

Ediţia a IX-a-2018 

 

 

 

 

Unitatea şcolară: …………………………………………………………… 

……….……………………………..………………………………………… 

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal,adresa e-mail,nr 

telefon ) ..……………................................................................................... 

………………………………………………………………………........... 

.......................................................................................................................…………………………..............................................…                 

 

Titlul lucrării .................................................................................................. 

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

Secţiunea la care participă........................................................................... 

 Cadrul didactic: ( nume ,telefon ,e-mail )............................................................... 

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

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

 Fişa de înscriere incompletă nu va intra spre jurizare ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova”               Şcoala ……………………………….......... 

Târgovişte, jud    Dâmbovita                           Localitatea ........................jud..................... 

Calea Domneasca Nr.184      Str. .....................................Nr...................... 

TELEFON 0245640238                                  TELEFON ................................................            

E-mail : vcarlova@yahoo.com                         E-mail........................................................... 

Nr .............. din .........................                      Nr...............din.......................... ......    

                                                                                        

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

              Încheiat azi ........................între Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova” Târgovişte, 

reprezentată de prof. Costache Tatiana  în calitate de director şi organizator, şi prof. Ecaterina 

Ionescu-  în calitate de  coordonator şi Şcoala............................................................, reprezentată 

de prof......................................................................, în calitate de director 

şi....................................................................................................în calitate de parteneri, în cadrul 

Concursului Regional “SUS, ROMÂNE, RIDICĂ-ŢI FRUNTEA, CĂCI AZI EŞTI LIBER 

ÎN ŢARA TA! ”, Ediţia a IX-a-2018 

Obiectul acordului:  

     Obiectul prezentului acord de parteneriat  îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea 

desfăşurării Concursului interjudeţean  “SUS, ROMÂNE, RIDICĂ-ŢI FRUNTEA, CĂCI AZI 

EŞTI LIBER ÎN ŢARA TA!, Ediţia a IX-a-2018, Târgovişte. 

Grup ţintă:   Elevi din învăţămânul preuniversitar. 

Obligaţiile părţilor:  

     Şcoala coordonatoare  se obligă: 

- Să informeze din timp instituţiile partenere cu privire la desfăşurarea concursului; 

- Să respecte termenul de desfăşurare al concursului; 

- Să  întrunească echipa de moderatori şi comisia de evaluare a lucrărilor; 

- Să distribuie adeverinţele şi diplomele participanţilor înscrişi la concurs. 

     Şcoala participantă se obligă :  

- Să mediatizeze concursul în instituţia în care îşi desfăşoară activitatea;  

- Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor; 

- Să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului. 

 

             Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se 

deruleze conform scopului stabilit. 

Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

              

         Acordul de parteneriat  incomplet nu va va fi luat în considerare ! 

             

Şcoala Gimnazială“Vasile Cârlova”  Şcoala ....................................... 

  Târgovişte      Localitatea. ............................. 

 Director,      Director, 

 Prof. Costache Tatiana    prof.………………………. 
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