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Regulamentul  ,,Uniti suntem ROMANIA, 

in Municipiul Alexandria 

 

 
  
       Concursul are drept scop promovarea identității naționale și aniversării Centenarului 

României 1918-2018 și a Primului Război Mondial, renasterea patriotismului, promovarea valorilor 
nationale, culturale si spirituale si se adreseaza elevilor din unitatile de invatamant  din Municipiul 
Alexandria. 

       Obiective : 
- recuperarea memoriei evenimentelor majore ale istoriei nationale 
- formarea unei memorii colective asupra Marelui Razboi, numit de unii specialisti „poarta 

spre Europa moderna" si a Marii Uniri din 1918. 
- o cunoastere corecta si completa a evenimentelor din fata si din spatele frontului 
- refacerea sentimentului de continuitate dintre trecut si prezent, intre evenimentele petrecute 

in perioada mentionata si societatea actuala care beneficiaza de rezultatele acestuia 
- cultivarea memoriei colective si promovarea unor modele autentice ale societatii romanesti 

in randul contemporanilor 
DURATA: februarie 2018 – decembrie 2018 

Mod de desfasurare : 
 Concursul se desfasoara pentru grupuri reprezentative pentru unitatea de invatamant si 

categoria de varsta formate din maxim 33 de elevi pe categorie de varsta si unitate de invatamant si 
maxim 5 coordonatori: 

  -    clasele 0-IV: 
  -    clasele V-VIII: 
  -    licee. 
Inscrierea echipelor in concurs se va face pana cel tarziu la data de 09.02.2018 pe baza de fisa 

de inscriere(pusa la dispozitie de catre organizator) insotita de tabel nominal cu membrii echipei. 
Selectia echipei reprezentative pe unitatea de invatamant revine in sarcina conducerii unitatii 

de invatamant. Pe durata desfasurarii concursului nu este permisa schimbarea componentei echipei, 
decat in situatii temeinic justificate. Din echipa reprezentativa formata din maxim 33 de elevi care 
vor participa in functie de cerintele specifice ale fiecarei etape, la unul sau mai multe concursuri. 

Concursul se desfasoara sub forma de  6 etape punctate individual si o etapa finala – 
premierea.  

Jurizarea se va face de catre un juriu format din persoane cu pregatire de specialitate in 
domeniul in care se organizeaza concursul.  

Punctajul se acorda individual pe fiecare lucrare in parte si vor cumula pe echipa si se va 
publica dupa fiecare etapa in parte. 

 
ETAPA I – februarie 2018 
Concurs de eseuri. 
TEMA -  Romanii atunci si acum. Teluri, scopuri, idealuri 
Se va participa cu 5 lucrari pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant. Cei 5 participanti 

facand parte din echipa reprezentativa pentru  categoria de varsta respectiva. 
1. Participanții se pot înscrie cu un singur eseu în cadrul concursului. 
2. Eseurile vor respecta tema evenimentelor prilejuite de Centenarul Marii Uniri de la 1918. 



3. Pagina pe care este redactat eseul trebuie să conțină următoarele elemente: Nume, Prenume, 
Unitate de invatamant,  Categorie de varsta. 

4. Eseul va fi scris in format olograf și va avea maxim 3 pagini pentru categoria 0-IV si maxim 5 
pagini pentru categoriile V-VIII si licee. 

5. Se pot folosi surse de informare si documentare cu conditia ca acestea sa fie mentionate. 
La jurizare se va tine cont de : 
- Respectarea temei cerute 
- Sinteza  
- Vocabular 
- Originalitate 
- Logica argumentului 
- Caligrafie  

 
ETAPA II – matie 2018 
Pictura 
TEMA -  Rosu, Galben si Albastru de Romania 
Se va participa cu 5 lucrari pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant ce vor fi 

reprentative pentru evenimentele prilejuite de  Centenarul Marii Uniri.de la 1918. Cei 5 participanti 
facand parte din echipa reprezentativa pentru  categoria de varsta respectiva. 

Lucrarile vor fi facute pe coala de desen format A4 pentru categoria 0-IV si format A3 pentru 
categoriile V-VII si licee si se poate folosi tehnica la alegere ( exclus coputerizata). 

Pe verso fiecarei lucrari trebuie notat : Nume, Prenume, Unitate de invatamant,  Categorie de 
varsta. 

La jurizare se va tine cont de : 
- Respectarea temei cerute 
- Stapanirea tehnicii alese 
- Creativitate  

 
ETAPA III – aprilie 2018 
Traditii 
TEMA – Dans sau cantece populare 
Se va participa cu cate un moment pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant. Cei 

maxim 10 participantii facand parte din echipa reprezentativa pentru  categoria de varsta respectiva. 
Momentele vor avea maxim 15 minute si pot contine dans sau cantec popular vocal si/ sau 

instrumental. 
La jurizare se va tine cont de : 

- costumele populare specifice dansului prezentat 
- autenticitatea dansului popular 
- continutul cantecului 
- prezenta scenic 
- folosirea materialului local 

 
ETAPA IV – mai 2018 
Teatru 
TEMA – Unirea cea Mare 

Piesele de teatru ce vor fi puse în scenă de fiecare echipă vor fi puneri in scena a evenimentelor 
prilejuite de  Centenarul Marii Uniri de la 1918. 



Durata unui spectacol pentru clasele 0- IV şi V-VIII se va încadra în minim 10 min. – maxim 15 

min, iar pentru clasele IX- XII se va încadra în min. 15 min - max. 25 min. 
Numărul maxim de elevi într-o echipă este de 10 elevi. 

Criterii de jurizare  
- respectarea temei cerute 
- omogenitatea trupei; 
- existenţa principiilor de bază ale interpretarii scenice (ascultarea partenerului, întelegerea 

textului, naturaleţe în exprimare, existenţa şi asumarea scopurilor, naturaleţe în mişcare, existenţa 
procesualităţii – preluare, prelucrare, opţiune, acţiune);  

- calitatea interpretarii;  
- distribuirea plauzibila a interpretilor pe roluri;  
- armonizarea interpretarii actorilor;  
- punerea accentului pe procesul de invatare si mai putin pe conceptii regizorale imprimate de 

coordonator. 
 
ETAPA V – iunie 2018 
Cultura Generala 
Se va participa cu 3 elevi pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant. Cei 3 participanti 

facand parte din echipa reprezentativa pentru  categoria de varsta respectiva. 

Domeniile concursului: 

1. Literatura  
2. Istoria Romaniei 
3. Istoria municipiului Alexandria 
4. Geografia Romaniei 
5. Arta si cultura 
Fiecare domeniu va avea câte 10 întrebări, iar competiția va parcurge succesiv fiecare domeniu.  

Concurenții vor primi întrebarea, se vor consulta în cadrul echipei timp de maxim 1 minut și vor 
da un singur răspuns colectiv. 

Răspunsurile corecte se vor puncta cu câte 1 punct. 

După ce vor fi parcurse cele 10 întrebări dintr-un domeniu se va trece la domeniul următor. 

Întrebările și răspunsurile sunt întocmite și gestionate de Inspectoratul Școlar Judetean 
Teleorman 

ETAPA VI – octombrie 2018 
Recitare poezie. 
Se va participa cu 5 elevi pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant cu poezii ce vor fi 

representative pentru  evenimentele prilejuite de  Centenarul Marii Uniri.de la 1918. Cei 5 
participanti facand parte din echipa reprezentativa pentru  categoria de varsta respectiva. 

Se va tine cont la jurizare de : 
          - respectarea temei cerute 

- existenţa principiilor de bază ale interpretarii scenice  
- calitatea interpretarii;  
- punerea accentului pe procesul de invatare si mai putin pe conceptii regizorale imprimate de 

coordonator. 



ETAPA VII – noiembrie 2018 
Spectacol, Expozitii, Premierea. 
PREMII: 

Se va acorda marele premiu pentru fiecare categorie de varsta constand intr-o excursie in 
perioada 29.11.2018 – 02.12.2018 in zona Alba Iulia, participarea la evenimentele organizate cu 
prilejul Centenarului Romaniei si accesul la diferite obiective culturale si turistice din zona. Se acorda 
diplome si premii de participare pentru fiecare etapa a concursului 

 
            
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER, 

                                                      Sorin Gabriel ILIE 
 


