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REGULAMENT SPECIFIC  

AL ORGANIZĂRII ŞI DESFĂȘURĂRII 

CONCURSULUI JUDEȚEAN  

"ISTORIA UNIRII DE LA 1918"1 

 

1. Argument 

 

Muzeul Județean Buzău, instituție de cultură și cercetare, ce funcționează sub 

autoritatea Consiliului Județean Buzău, are ca misiune conservarea, cercetarea, 

valorificarea științifică și promovarea patrimoniului arheologic, istoric, etnografic și 

artistic din cele mai vechi timpuri până în prezent, cu scopul cunoașterii într-o manieră 

plurivalentă a vieții din trecut, răspunzând nevoilor comunității de informare, instruire, 

educare, recreere și divertisment.  

Faptul că suntem în Anul Centenar și toate acțiunile muzeului nostru s-au defășurat 

sub egida acestui eveniment de mare importanță națională, ne-a determinat să accentuăm 

latura cultural-educativă dedicată Marii Uniri de la 1918. Marcarea Centenarului Marii 

Uniri este datoria tuturor românilor. În contextul organizării unor multiple activități la 

nivel național dedicate acestui moment, ce includ expoziții, reuniuni științifice, evenimente 

artistice organizate de instituțiile de artă și cultură, se vor organiza și unele activități 

tematice, cu impact local sau regional. Muzeul Județean Buzău, în parteneriat cu Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia, propune o astfel de activitate, având un dublu scop final: a) 

Aprofundarea de către generația centenară a istoriei Marii Uniri de la 1918 la un nivel 

mult peste ceea ce, din păcate, cuprinde programa școlară; b) Participarea gratuită a unor 

elevi buzoieni, din ciclul liceal, la un moment unic în viață, și anume la activitățile 

organizate de către autorități la Alba Iulia, în data de 1 Decembrie 2018. 

  Prin implementarea acestui nou proiect cultural-educativ Muzeul Județean Buzău 

urmărește sensibilizarea, atât a beneficiarilor direcți (elevii și cadrele didactice direct 

implicate), cât și a beneficiarilor indirecți, în ceea ce privește actul Marii Uniri din anul 

                                                 
1 Organizatorii concursului Istoria Unirii de la 1918: Muzeul Județean Buzău, Muzeul Național al Unirii 

Alba Iulia, Sponsor principal: Rotary Club Buzău 
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1918. Mai mult, este de datoria noastră, instituții publice și parteneri privați, să contribuim 

la culturalizarea și educarea generației tinere. 

 

2. Obiectivele concursului 

 Prezentarea și înțelegerea contextului intern și internațional determinant pentru Marea 

Unire din anul 1918. 

 Deprinderea de cunoștințe specifice referitoare la momentele care au precedat Marea Unire 

din anul 1918, campaniile militare, acțiunile politice și personalitățile care au permis 

realizarea acestui ideal de secole al poporului român, de către toți elevii participanți.  

 Cultivarea abilităților elevilor de înțelegere a contextului realizării Marii Uniri, atât sub 

aspectul implicării militare a României, cât și sub aspectul vieții politice și al demersurilor 

diplomatice. 

 Evaluarea competențelor elevilor participanți referitoare la înțelegerea fenomenului istoric 

reprezentat de Marea Unire din anul 1918. 

 Cultivarea capacității elevilor participanți de a realiza activitate de studiu și cercetare 

istorică folosind literatură de specialitate și izvoare istorice. 

 Evaluarea formelor originale de manifestare a elevilor în ceea ce privește utilizarea 

instrumentelor grafice IT. 

 

3. Etapele concursului 

 

      În cadrul concursului se vor organiza două etape: 

1. etapa de preselecție/jurizarea intermediară - selectarea de către comisia de 

specialitate și ierarhizarea celor mai bune prezentări ce vor fi declarate finaliste; 

2. etapa finală/sesiunea de prezentări - susținerea lucrărilor declarate finaliste. 

 

Vor putea participa toți elevii din ciclul liceal (clasele IX-XII) de pe teritoriul județului 

Buzău, de la toate profilele de studiu, cu câte o singură lucrare coordonată de către un cadru 

didactic. Cadrele didactice de pe teritoriul județului Buzău vor putea coordona cel mult 5 

elevi. După etapa de preselecție, în etapa finală se vor califica 10 (zece) participanți. 

 



    

3 

 

4. Probele de concurs 

 Realizarea unei prezentări într-un format recognoscibil programelor 

Microsoft Office (ppt, pptx sau orice alt format compatibil); - prezentarea se va înscrie în 

una dintre temele stabilite de către organizatori și va fi documentată, atât pe baza unei 

bibliografii minimale pusă la dispoziție de către organizatori, dar și pe baza liberei 

documentări; 

 Susținerea prezentării în cadrul unei sesiuni de comunicări în fața juriului și a 

publicului prezent; - lucrările selecționate spre a fi susținute în etapa finală vor putea fi 

modificate/completate ulterior jurizării din etapa de preselecție de către cei declarați 

finaliști; prezentările susținute în etapa finală nu trebuie să depășească 15 minute, iar 

membrii juriului pot solicita informații suplimentare, acolo unde consideră că este necesar; 

 

Toate lucrările/prezentările vor avea caracter științific și vor cuprinde obligatoriu 

aparat critic și bibliografie. 

Lucrările pentru jurizarea intermediară vor trebui depuse la secretariatul Muzeului 

Județean Buzău, în plic sigilat, personal de către elevii care doresc să se înscrie în concurs. 

Plicul va conține un CD/DVD cu prezentarea, fără ca pe plic ori în lucrare să fie trecut 

numele elevului sau numele cadrului didactic coordonator. La depunerea plicului se va 

completa, de către elev, o cerere tip de înscriere în concurs.  

Punctajul final, la proba de preselecție, va consta în media punctajelor obținute la: 

partea de documentare, modul de prezentare a informației istorice și modul de realizare a 

prezentării grafice; 

La ambele probe ale concursului reprezentarea este individuală.  

Temele de concurs vor fi stabilite de către organizatori și anunțate odată cu 

concursul. Ele se vor încadra subiectului Istoria Unirii de la 1918. 

 

5. Evaluarea probelor 

Evaluarea probelor va fi realizată de către o comisie de specialitate/juriu. 

În caz de egalitate a punctajelor obținute de către doi sau mai mulți participanți la prima 

probă comisia/juriul va proceda la departajarea concurenților prin notarea suplimentară a 

prezentării grafice (design, animation, transition etc.). Pentru această situație se va apela la un 
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specialist IT, independent de procesul instructiv-educativ instituționalizat. 

Selectarea de către juriu și ierarhizarea celor mai bune prezentări ce vor fi declarate 

finaliste se vor realiza pe baza unei grile de evaluare ce va avea ca indicatori: 

- rigoarea științifică a conținutului; 

- modul de realizare a prezentării (originalitate, structura logică a conținuturilor, 

interpretarea fenomenelor și a evenimentelor istorice, aparat critic și bibliografie selectivă); 

- expunere și argumentare (limbaj de specialitate, capacitate de sinteză, capacitate de 

analiză și analogie istorică, abilitate în citirea, interpretarea și integrarea documentelor istorice, 

argumentare, expresitvitatea prezentării și capacitatea de a susține o dezbatere); 

- consistența suportului de susținere a comunicării; 

- metodele de cercetare folosite și abilitățile formate; 

- creativitate; 

 

Aprecierea prezentărilor din finală va fi făcută cu puncte de la 0 la 100 astfel:  

- rigoarea științifică a conținutului – 25 p; 

- modul de realizare a prezentării (originalitate, structura logică a conținuturilor, 

interpretarea fenomenelor și a evenimentelor istorice, aparat critic și bibliografie selectivă)–20p; 

- expunere și argumentare (limbaj de specialitate, capacitate de sinteză, capacitate de 

analiză și analogie istorică, abilitate în citirea, interpretarea și integrarea documentelor istorice, 

argumentare, expresivitatea prezentării și capacitatea de a susține o dezbatere) – 20 p; 

- consistența suportului de susținere a comunicării – 15 p; 

- metodele de cercetare folosite și abilitățile formate – 5 p; 

- creativitate – 10 p; 

- încadrare în timpul alocat susținerii prezentării – 5 p; 

 

6. Componenţa comisiei/juriului  

  Comisia va fi formată din 3 personalități buzoiene ce s-au remarcat de-a lungul 

timpului în activitatea de cercetare istorică la nivel local și național. Numele membrilor 

comisiei/juriului va fi făcut public în ziua etapei finale. Membrii comisiei vor fi desemnați 

de către Comisia de Organizare a Concursului de la nivelul Muzeului Județean Buzău. 

 Comisia de Organizare a Concursului va fi compusă din: 
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- președinte – dr. Daniel Costache, Managerul Muzeului Județean Buzău; 

- membri – dr. Sebastian Matei, Șef Secție Arheologie din cadrul Muzeului Județean 

Buzău; Mădălina Oprea, Șef Secție Istorie din cadrul Muzeului Județean Buzău; Daniel 

Drâmbu, muzeograf în cadrul Muzeului Județean Buzău; 

- secretar – Daniela Bucur, inspector de specialitate în cadrul Muzeului Județean Buzău; 

Comisia de Organizare a Concursului va desemna membrii Comisiei de Contestații. 

        La concurs nu pot participa cadre didactice coordonatoare care sunt rude de 

gradul I sau II cu personalul contractual al Muzeului Județean Buzău implicat în 

organizarea concursului.  

 

7. Contestații  

Eventualele contestaţii la prima probă se rezolvă prin modificarea punctajului 

acordat iniţial, prin creştere sau prin descreştere, numai dacă între punctajul iniţial şi 

punctajul de la contestaţii există o diferenţă de cel puţin 10 puncte. Hotărârile comisiei de 

contestaţii sunt definitive. În etapa finală nu se admit contestații. 

 

8. Premierea 

Premiile și diplomele pentru locurile I, II, III și mențiunile din cadrul acestui 

concurs vor fi acordate cu respectarea prezentului Regulament.  

Premiile constau în:  

Premiile I, II și III –  excursie la Alba Iulia în perioada 30 noiembrie – 02 decembrie 

2018 (transport, cazare,  mic dejun și acces în zona 0 la manifestările dedicate zilei de 1 

Decembrie) și cărți oferite de către organizatori;  

Mențiunile 1, 2 și 3 vor primi cărți de la organizatori și acces gratuit la colecțiile de 

bază ale Muzeului Județean Buzău și colecțiile externe, pe toată perioada lunii Decembrie 

2018. 

Premiile în cărți și diplomele vor fi înmânate elevilor și cadrelor didactice 

coordonatoare de către Președintele Comisiei de Organizare a Concursului, precum și de 

către un reprezentant al sponsorului acestui eveniment. 

Toți elevii participanți, precum și cadrele didactice coordonatoare vor primi din partea 

organizatorilor diplome de participare. 
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9. Dispoziţii finale  

Elevii participanți vor completa o fișă de înscriere ce se va găsi pe site-ul Muzeului 

Județean Buzău www.muzeubuzau.ro și o vor depune, personal, la secretariatul Muzeului 

Județean Buzău din bld. Nicolae Bălcescu, nr. 50, mun. Buzău, până cel târziu la data de 

02.11.2018, ora 14.00. 

 

 

TEMELE 

CONCURSULUI JUDEȚEAN  "ISTORIA UNIRII DE LA 1918" 

 

1. Mari personalități ale Unirii din anul 1918; 

2. Campaniile militare ale Armatei Române în Primul Război Mondial; 

3. Acțiunile diplomatice ale clasei politice românești în slujba Marii Uniri din anul 

1918; 

4. Monarhia și Marea Unire de la 1918; 

 

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ 

ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA  

CONCURSUL JUDEȚEAN "ISTORIA UNIRII DE LA 1918" 

 

Bibliografie recomandată (disponibilă la Biblioteca MJB) 

 

1. Academia Română, Istoria Românilor, vol. VII, tom II, De la Independență la Marea 

Unire (1878-1918), coord. acad. Gh. Platon, Ed. Enciclopedică, București, 2003, pp. 395-

533; 

 

2. Badea, Marin et alii, Unirea Transilvaniei cu România 1 Decembrie 1918, ediția a II-a, 

București, 1972; 

 

3. Botoran, Constantin, Calafeteanu, Ion, Campus, Eliza, Moisiuc, Viorica, România și 

Conferința de Pace de la Paris (1918-1920). Triumful Principiului Naționalităților, coord. 

Viorica Moisiuc, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983; 

 

http://www.muzeubuzau.ro/
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4. Dobrinescu, Valeriu Florin, Tompea, Doru, România la cele două conferințe de pace de 

la Paris (1919-1920, 1946-1947). Un studiu comparativ, ediție anastatică, Ed. 

TipoMoldova, Iași, 2017; 

 

5. Hitchins, Keith, România 1866-1947, ed. a III-a, Ed. Humanitas, București, 2004,               

pp. 293-332; 

 

6. Scurtu, Ioan, Alba Iulia 1 Decembrie 1918, Ed. Sport-Turism, București, 1988; 

 

7. Scurtu, Ioan, Istoria Românilor în timpul celor 4 regi (1866-1947), vol. II, Ed. 

Enciclopedică, București, 2004; 

 

8. Șerban, Ioan I. et alii, 1918 - 85 de ani - 2003. Dicționarul personalităților Unirii. 

Trimișii românilor transilvăneni la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, coord. Ioan 

I. Șerban, Nicolae Josan, Alba Iulia, 2003. 

 

CALENDARUL 

CONCURSULUI JUDEȚEAN  

"ISTORIA UNIRII DE LA 1918" 

 

11 octombrie – 02 noiembrie 2018 / înscrierea participanților și depunerea lucrărilor 

la secretariatul instituției; 

03 – 09 noiembrie 2018 / prima etapă a concursului - jurizarea intermediară;  

09 noiembrie / anunțarea celor zece lucrări finaliste; 

09 – 11 noiembrie 2018 / depunerea contestațiilor; 

12 noiembrie / afișarea rezultatului contestațiilor; 

16 noiembrie 2018 / susținerea etapei a II-a a concursului - finala; aceasta se va 

susține în Amfiteatrul din cadrul Muzeului Județean Buzău, începând cu ora 10.00; 

16 noiembrie 2018 / anunțarea câștigătorilor și înmânarea premiilor; 
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MARELE PREMIU LA 

CONCURSUL JUDEȚEAN  

"ISTORIA UNIRII DE LA 1918" 

 

  Deplasarea la Alba Iulia se va face cu autoturismul Muzeului Județean Buzău, condus de 

către conducătorul auto al muzeului, deținător al atestatului de transport persoane. Plecare va fi în 

dimineața zilei de 30 noiembrie 2018, ora 08.30 din curtea Muzeului Județean Buzău, bld. Nicolae 

Bălcescu, nr. 50. 

  Formalitățile legale de organizare a deplasării de către elevii minori cad în sarcina cadrului 

didactic însoțitor (cadrul didactic coordonator al prezentării declarate câștigătoare – Premiul I). 

  La Alba Iulia elevii și cadrul didactic însoțitor se vor prezenta la Muzeul Național al Unirii 

din Alba Iulia în vederea intrării în posesie a legitimațiilor de acces în zona de desfășurare a 

manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri. 

  Elevii și cadrul didactic însoțitor vor beneficia de transport gratuit pe ruta Buzău – Alba Iulia 

și retur; cazare în camere duble pentru perioada 30 noiembrie – 02 decembrie 2018 și mic dejun în 

zilele de 01 și 02 Decembrie. Prânzul și cina sunt în sarcină individuală. 

  Plecarea către Buzău se va face în ziua de 02 Decembrie 2018 ora 10.00, iar punctul de 

sosire va fi curtea Muzeului Județean Buzău. 

 

 

 

Manager, 

Dr. Daniel Costache-Bolocan 


