
  
   

 

 Concurs județean  

”PATRIA, ARMATA, EROUL”. 

 

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și Brigada 81 Mecanizată ”General Grigore Bălan”, în 

colaborare cu Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” și Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”, organizează prima 

ediție a  concursului dedicat celebrării Zilei ARMATEI ROMÂNE la 25 octombrie,  cu titlul ”PATRIA, 

ARMATA, EROUL”. 

Concursul județean ”PATRIA, ARMATA, EROUL” secțiunea istorie, se va derula în perioada 15 

septembrie – 25 octombrie 2022 la nivel județean, online și va implica minim 20 de elevi din învăţământul 

gimnazial și 27 din învățământul liceal și 15 cadre didactice de la școlile din judet. 

Printre obiectivele şi activităţile propuse, elevii și cadrele didactice  participante vor fi beneficiarii direcţi 

ai proiectului, iar cadrele didactice şi comunitatea locală vor fi beneficiari indirecţi. Activităţile propuse de 

proiect sunt diverse şi vizează gestionarea eficientă a propriei învăţări prin realizarea de desene, prezentări, 

eseuri individuale sau de grup etc., realizarea unor conexiuni între cunoştintele dobândite şi aplicarea acestora 

în dezvoltarea personală, prezentarea originală a unor personalități istorice, utilizând informaţii provenite din 

diferite surse, prezentarea războiului așa cum este văzută în literatura română.  

Elevii vor trimite materialele aferente  secțiunii alese incluse în prezentul regulament. Juriul va evalua 

conform criteriilor fiecare lucrare și se va realiza clasamentul final. Se vor acorda diplome și premii atât 

elevilor cât și cadrelor didactice. 

LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII : Bistrița 

INTERVAL DE TIMP: 15 septembrie – 25 octombrie 2022 

ORGANIZATORI:  

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud 

Brigada 81 Mecanizată ”General Grigore Bălan” 

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 

Primăria Municipiului Bistrița 

PARTENERI: 

Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud 



 

COLABORATORI: 

Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” Bistrița prin reprezentant prof. Măierean Carmen Mihaela 

Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” prin Prof. Ani Iulia 

ARGUMENT 

Noţiunea de "erou" îşi găseşte utilizare din zorii istoriei umane, fiind în mod generic un personaj care 

se distinge prin abnegaţie, vitejie şi curaj excepţional în războaie sau în alte împrejurări dificile şi constituie 

un exemplu de urmat. Eroul este cel care se sacrifică pentru patrie şi naţiune, devenind un martir. Eroii militari 

au jucat un rol deosebit de important în imaginarul naţiunii române. În spațiul public eroii au fost comemoraţi 

pe mai multe nivele simbolice: literatură, pictură, sculptură, arhitectură etc. Proiectul județean se înscrie în 

seria dedicată zilei ARMATEI ROMÂNE și este conceput ca o prelungire a activităţii didactice, reprezentând 

o succesiune de activităţi extracurriculare cu efecte benefice asupra procesului instructiv-educativ şi formativ, 

elevii derulând o serie de activităţi de cercetare, documentare şi inovare, de cunoaştere interdisciplinară, 

transdisciplinară şi multiculturală. 

SCOP:  promovarea valorilor naționale și locale. 

OBIECTIVE:  

• Promovarea, la nivelul grupului țintă, a ideilor de unitate, înțelegere și dialog; 

• Cultivarea expresivității și dezvoltarea spiritului de competiție și fair-play în rândul elevilor 

• Formarea abilităţilor de negociere în echipă 

• Crearea unei viziuni multiculturale și transdisciplinare moderne, conectate la realitățile contemporane. 

• Creșterea rolului cadrelor didactice în promovarea valorilor unei democrații autentice. 

 

GRUP ȚINTĂ: elevi și cadre didactice din învățământul preuniversitar. 

AGENDA ACTIVITĂȚILOR: 

Nr. 

Crt. 

Denumire  

activitate 

Interval de timp Mod de realizare Resurse alocate 

1. Lansarea 

 proiectului 

15-23 septembrie 2022 Acord de parteneriat 

Lansarea invitației de participare 

trimiterea fișelor de înscriere  

către participanți. 

 

Acord scris, declarație  

prelucrare date cu caracter personal 

Calculator 

Imprimantă 

 

2. Înscriere 22 septembrie- 

7 octombrie 2022 

Trimiterea Fișelor de înscriere Gimnaziu:  

mihaelamaierean@yahoo.com 

liceu: 
iulici51@gmail.com 

2. Predarea  10 octombrie 2022 Trimiterea materialelor de către  Calculator 

mailto:mihaelamaierean@yahoo.com
mailto:iulici51@gmail.com


materialelor participanți Imprimantă 

gimnaziu: 

mihaelamaierean@yahoo.com 

3. Desfășurare  

concurs 

Secțiunea gimnaziu 

11-18 octombrie 2022 

 

Secțiunea liceu 

20 octombrie 2022,  

ora 14.00 

Verificarea respectării  

criteriilor de evaluare  

a materialelor transmise 

Calculator 

Platforme Zoom, Meet etc. 

 

Casa Armatei 

Ora 14.00 

4. Evaluare 20 octombrie 2022 Evaluare 

- Materiale, secțiunea liceu 

- Test de cultură generală pe baza unei 

bibliografii, secțiunea liceu 

Casa Armatei 

6. Diseminare  

rezultate 

21 octombrie 2022 Acordarea diplomelor și a premiilor Casa Armatei 

 

 

COORDONATORI DE PROIECT: 

 

1. Inspector școlar de specialitate : Prof. Florean Filip 

2. Reprezentant Brigada 81 Mecanizată: Maior Zegleanu Răzvan 

3. Prof. Ani Iulia, Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” 

4. Prof. Măierean Carmen Mihaela, Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” Bistrița. 

 

 

PARTICIPANȚI : 

 

Elevi din ciclul gimnazial - clasele V – VIII,  pentru secțiunea gimnaziu, și din ciclu liceal - clasele IX - 

XII, pentru secțiunea liceu,  din unitățile de învățământ din județ cu condiția este să aibă un profesor 

coodonator. Pentru secțiunea gimnaziu pot fi doi profesori coordonatori , însă unul dintre aceștia trebuie să 

aibă specializarea ARTE (sau să predea ARTE la ciclul gimnazial). 

 

 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE: 

 

Comisia de evaluare, la secțiunea gimnaziu,  va fi formată din două cadre didactice de specialitate  

numite prin decizia inspectorului de specialitate. 

Comisia de evaluare, la secțiunea liceu,  va fi formată din două cadre didactice având specialitatea 

istorie numiți prin decizia inspectorului de specialitate, un reprezentant al Consiliului Județean Bistrița-

Năsăud, un reprezentant al Brigăzii 81 Mecanizate, un reprezentant al Primăriei Municipiului Bistrița.   

Comisia de evaluare va desemna echipele câștigătoare, ținând cont de criteriile de evaluare menționate pentru 

secțiunea de concurs.  

Un profesor poate avea un echipaj la gimnaziu (1 sau 2 elevi) și un echipaj la liceu (3 elevi din clasele 

IX-XII). 

Ca o apreciere a eforturilor elevilor, dar și pentru recunoașterea publică a succesului lor se vor acorda: 

mailto:mihaelamaierean@yahoo.com


- Premiul I  

- Premiul II  

- Premiul III 

- Menţiuni: 30% din numărul de participanți 

Lucrările vor putea fi folosite în scop didactic și de promovare. 

 

SECȚIUNI: 

 

A. SECȚIUNEA GIMNAZIU 

 

Realizarea unui DESEN  cu tema:  EROUL  CU O MIE DE CHIPURI ( o personalitate din cadrul 

armatei participantă  la una din marile conflagrații mondiale sau un soldat „necunoscut”) și descrierea 

desenului (va fi trimisă împreună cu desenul și va avea minim 100 de cuvinte și maxim 200 de cuvinte). 

DESENUL ȘI PREZENTAREA POT FI REALIZATE DE 1-2 ELEVI. 

Criterii de evaluare: 

În evaluarea lucrărilor se vor avea in vedere următoarele criterii:  

• Originalitatea lucrării și creativitate -30 puncte,   

• relevanța istorică și caracterul științific al prezentării -  40 puncte,   

• argumentarea - 20 puncte 

• stil, aspect, bibliografie/webografie - 10 puncte. 

 

B. SECȚIUNEA LICEU 

 

Test de tip grilă a cunoștințelor generale obținute în urma parcurgerii unei bibliografii selectate de 

organizatorii concursului. Testul va fi alcătuit din 30 întrebări. 

 

Criterii de evaluare: 

În evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere BAREMUL  de evaluare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Mihai Bărbulescu – coordonator ,,Istoria românilor”, Editura Enciclopedică, București, 

1998 

Pag. 415-421, 453-474 



2. Dan Berindei – coordonator ,,Istoria românilor”, Editura Enciclopedică, București, 2003,  

Vol. VII, Tom I, Pag. 203, 448, 664-665, 688-692 

Vol. VII, Tom II, Pag. 422-447 

3. Vasile Duda, Corneliu Gaiu, Gunter Klein ,,Cultură și civilizație la Bistrița-Ciclul 

gimnazial”, Bistrița, 2015, Pag. 70-73 

4. Vasile Duda, Corneliu Gaiu, Gunter Klein ,,Cultură și civilizație la Bistrița-Ciclul liceal”, 

Bistrița, 2017, Pag. 64 

5. Florin Constantiniu, ,,O istorie sinceră a poporului roman”, Editura Univers 

Enciclopedic, București, 1999 

Pag. 226-228, 239-241, 263-265, 267, 269, 381-394 

 

 

Adresăm mulţumiri anticipate colegilor care vor răspunde invitaţiei  de a 

participa la acest proiect-concurs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fişă de înscriere- Elevi 

”PATRIA.ARMATA.EROUL” 

 

1. Date despre profesorul coordonator:  

 

Numele şi prenume:  

Telefon:  

Adresă e-mail:  

Unitatea de învăţământ:  

 

2. Date despre elevii participanţi: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului  

Secţiunea  Obs. 

1.    

2.  

 

  

 

Fişa de înscriere se va trimite pe adresele  de e-mail:  

mihaelamaierean@yahoo.com - pentru secțiunea gimnaziu 

iulici51@gmail.com - pentru secțiunea liceu 

Termen limită: 07.10.2022. 

Persoane de contact: Prof. Filip Florean –  tel. 0740228440 

 

mailto:mihaelamaierean@yahoo.com
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ACORD SCRIS 

( PĂRINTE ELEV MINOR) 

DECLARAȚIE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnata/ul.............................................................., în calitate de părinte/tutore a elevei/ 

elevului...................................................de la ....................................................... 

participantă/participant la Concursul/ ...........................................................am luat cunoștință de 

drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679  privind protecția persoanelor fizice în cea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 Îmi exprim consimțământul pentru utilizarea, prelucrarea și transmiterea la M.E a 

următoarelor date cu caracter personal: numele, prenumele și rezultatele obținute ale fiicei 

mele/fiului meu...................................................................în scopul realizării atribuțiilor, 

drepturilor și obligațiilor legale. 

De asemenea, sunt de acord/ nu sunt de acord ca datele personale mai sus menționate să 

fie afișate la avizierul și  pe site-ul școlii organizatoare pentru o perioadă de 48 de ore, cu scopul 

informării și/sau posibilității depunerii eventualelor contestații. 

 

 

       Data............................      Semnătura.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACORD SCRIS 

(ELEV MAJOR) 

 

DECLARAȚIE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnata/ul.............................................................., elev la 

.......................................................cu vârsta de ........... ani am luat cunoștință de drepturile 

prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679  privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE și îmi exprim consimțământul pentru utilizarea, prelucrarea și transmiterea la 

M.E a următoarelor date cu caracter personal: numele, prenumele și rezultatele obținute.  

De asemenea, sunt de acord/nu sunt de acord ca datele personale, menționate mai sus, 

să fie afișate la avizierul și pe site-ul școlii organizatoare. 

 

 

       Data............................  

        Semnătura.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” Bistrița              Școala  

Loc. Bistrița, Bd. Republicii, nr. 26, BN     Loc.______________str.____________, nr 

Email: cnam_bn@yahoo.com                                                            Email: 

     Telefon: 0263 213 607                                                                           Telefon: ......................................... 

Nr. _________________________    Nr. _____________________ 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

ÎN CADRUL PROIECTULUI-CONCURS  

”PATRIA, ARMATA, EROUL”. 

Încheiat astăzi, .................. 2022  între: 

 

PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

1. Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”, cu sediul în localitatea Bistrița, Bd. Republicii, nr. 26, în 

calitate de coordonator, reprezentată prin prof. Buboly Monica în calitate de director și prof. 

............................................................................., coordonatori secțiune  

2. _____________________________________________________, cu sediul în localitatea 

_________________, str.___________________ nr.___, în calitate de colaborator (partener), 

reprezentată prin prof.______________________________, în calitate de director și 

prof________________________________________________, în calitate de parteneri/ 

coordonator/i elevi. 

 OBIECTUL 

       Prezentul acord are în vedere  derularea concursului de istorie ”PATRIA, ARMATA, EROUL”. 

 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

                  Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” Bistrița:  

• Distribuie proiectul de activitate şcolii partenere; 

• Comunică în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor. 

• Colectează lucrările realizate de către  partener şi organizează simpozionul, respectiv concursul 

de educaţie ecologică; 

• Asigură evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;  

• Trimite tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit; 

• Mediatizează rezultatele concursului  



• Respectă calendarul desfăşurării activităţilor; 

• Asigură popularizarea proiectului în rândul cadrelor didactice și al elevilor; 

• Predă lucrările selectate școlii organizatoare; 

 

                 Partenerul/ colaboratorul: 

Mediatizează activitățile proiectului în unitatea școlară 

Participă cu elevi și profesori la Concursului județean ”PATRIA, ARMATA, EROUL”. 

                Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat astăzi,______________, în două 

exemplare.  

 

OBSERVAȚIE: MODELUL DE PARTENERIAT ESTE VALABIL ȘI PENTRU LICEUL DE 

MUZICĂ T. JARDA BISTRIȚA. 


