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1. PREAMBUL:

Un Centenar angajat spre viitor și orientat pe componenta educativă
Centenarul Marelui Război și al Marii Uniri reprezintă un eveniment unic în viața
societății românești și implicit în cea a Societății de Științe Istorice din România (SȘIR), ale cărei
filiale se află în prima linie, pentru că misiunea nobilă de rememorare a trecutului și istoriei
naționale îi aparține, la firul ierbii, profesorului de istorie, istoricului. Viziunea SȘIR privind
Centenarul este una care se concentrează pe promovarea obiectivă a valorilor trecutului, pe
creșterea importanței și relevanței în societate a disciplinei de studiu istorie, punând accent pe
istoria națională, fără a fi decuplată de fenomenele generale ale istoriei europene și universale.
Centenarul este un prilej de reflecție al societății noastre asupra României de ieri și de
azi, o reflecție în care vom face cuvenita reverență față de înaintașii noștri, dar și o proiecție
asupra viitorului societății românești. Memoria și faptele înaintașilor trebuie onorate cu decență,
fără festivisme inutile și într-o manieră modernă, europeană așa cum au făcut și alte state de pe
continent. Soldații români s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru ca România să progreseze, să
facă un salt înainte. Așadar această jertfă trebuie să o onorăm în același spirit, al privirii spre
viitor, spre progresul societății românești.
Principala misiune a SȘIR, prin natura ocupației membrilor săi, este cea a educației. De
aceea, considerăm ca prioritate centrarea activităților filialelor, membrilor pe componenta
educativă derulată în unitățile școlare utilizând un mix de acțiuni: activități de predare, prelegeri,
concursuri, excursii tematice, proiecte de cercetare, conservare a patrimoniului în care elevii să
fie implicați. Proiectul de față se adresează tocmai acestor cerințe de a aduce istoria națională
mai aproape de elevi, de a stimula interesul tinerilor față de trecutul țării noastre, dar și de a privi
obiectiv spre România de mâine.

Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu,
Președinte Societatea de Științe Istorice din România
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2. DESCRIERE PROIECT: SCOP, OBIECTIVE, GRUP ȚINTĂ, SECȚIUNI
SCURTĂ DESCRIERE:
Proiectul constă în derularea unor activități dedicate recuperării istoriei locale a perioadei
1914-1918 în contextul participării fiecărei comunități în Primul Război Mondial și mai apoi în
implicarea în realizarea Marii Uniri. În acest sens, elevii vor fi angajați în cercetarea istoriei
locale, a istoriei familiei lor, vor colecționa și digitaliza obiecte, documente, fotografii de epocă,
vor imortaliza monumentele locale dedicate Primului Război Mondial și Marii Uniri. De
asemenea, elevii vor studia istoria Marelui Război și a Marii Uniri și vor participa și la
concursuri dedicate acestei activități. Toate această consistentă muncă va fi monitorizată și
jurizată la nivel județean și național. Beneficiile acestui proiect vor fi acelea ale conștientizării
de către elevii din grupul țintă a importanței Centenarului, a educării lor în spiritul atașamentului
față de istoria țării noastre, precum și dobândirea și consolidarea competențelor educației civice
și nu numai.

SCOPUL PROIECTULUI:
Scopul proiectului este acela de a revigora memoria istorică și de a crește nivelul de
conștientizare și educare a generației tinere față de o pagină memorabilă din istoria națională,
Centenarul Primului Război și al Marii Uniri, prin oferirea unei ocazii rare, aceea de a contribui
în mod direct la cunoașterea istoriei acelei perioade, precum și la conservarea și promovarea unui
patrimoniu „de sertar”, de mare valoare și la crearea unui loc de întâlnire pentru cei pasionați.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
1. Participarea elevilor în cadrul unor ateliere tematice sau școli de vară în vederea dezvoltării
nivelului de conștientizare și educare față de o pagină memorabilă din istoria națională,
Centenarul Primului Război și al Marii Uniri.
2. Creșterea motivației pentru cercetare documentară, învățare și valorificarea directă a
rezultatelor obținute prin realizarea unei colecții digitale, cu expunere largă, formată din obiecte,
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fotografii, documente, monumentele istorice de for public aflate în comunitatea locală, având un
dublu rol, acela de loc de păstrare și conservare a unui patrimoniu nevalorificat, dar și acela de
educare.
3. Elevii vor învăța despre Primul Război Mondial și Marea Unire dobândind astfel noi
competențe de cunoaștere în domeniul istoriei naționale, educației pentru o cetățenie activă.

GRUPUL ȚINTĂ:
Elevii din clasele VIII-XII cu vârstele cuprinse între 14 -19 ani, din unitățile de învățământ
preuniversitar din toate județele țării.

IDENTITATE VIZUALĂ:
Pe toate documentele, materialele elaborate în cadrul prezentului proiect se vor utiliza sigla
SȘIR, Sigla Centenarului, Siglele partenerilor (Universitatea București; Ministerul Tineretului și
Sportului, Agerpres).

DURATA PROIECTULUI:
Ianuarie – August 2018

SECȚIUNILE PROIECTULUI:
Proiectul are două secțiuni denumite A și B. Secțiunea A este dedicată studierii istoriei locale în
context național, iar secțiunea B este centrată pe studierea istoriei naționale a Primului Război
Mondial și a Marii Uniri.
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3. ECHIPA DE PROIECT, DATE DE CONTACT, PARTENERI
COORDONATORI PROIECT:
prof.univ dr. Bogdan Murgescu, președinte al SȘIR
prof. univ. dr. Florentina Nițu, decan al Facultății de Istorie Universitatea București
prof. dr. Dorin Stănescu, coodonator al programului Centenar al SȘIR
SECRETARIAT NAȚIONAL:
Coordonator: prof. dr. Bogdan Teodorescu
Dragoș Sebastian Bunghez, Valentin Maier, Ioana Rieber, Vasile Sandor
DATE DE CONTACT:
Adresa de corespondență:
Societatea de Ştiinţe Istorice din România
c/o Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, sala 8
Bd. Elisabeta nr. 4-12, 030018 București, România
E-mail: secretariatssir@gmail.com
Telefon: 0726101986

PARTENERI:
Ministerul Tineretului și Sportului (acordul de parteneriat este în curs de perfectare)
Universitatea București
Agerpres
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4. CALENDARUL PROIECTULUI:

Etapa I
- 18 ianuarie 2017: Lansarea proiectului de către S.Ș.I.R., distribuirea ghidului;
- 19 ianuarie 2017- 16 februarie 2018: înscrierea unităților de învățământ la cele două filiere și
semnarea acordurilor de parteneriat; difuzarea de către Agerpres a comunicatului privind
programul Centenar al SȘIR;
- 19 februarie 2018: publicarea pe site-ul SȘIR a unităților înscrise în proiect;
- 20 februarie – 1 martie 2018: Constituirea echipelor județene ale proiectului.

Etapa a II-a
Secțiunea A
- 20 februarie -1 martie 2018: instruirea, pregătirea teoretică a elevilor;
- 1 martie- 30 aprilie 2018: desfășurarea campaniei de investigare, fotografiere, redactare a
materialului, selecția lucrărilor care vor prezentate spre jurizare la nivel județean;
- 7 - 11 mai 2018: transmiterea la nivel județean a lucrărilor care vor intra în competiția
județeană;
- 14-25 mai 2018: jurizarea și transmiterea la nivel național a câștigătorilor județeni;
- 26 mai 2018: publicarea pe site-ul SȘIR a rezultatelor concursurilor județene;
- 1-15 iunie 2018: selecționarea lucrărilor câștigătoare la nivel național;
- 15 iunie 2018: publicarea pe site a câștigătorilor concursului național;
Secțiunea B
- 24 ianuarie: lansarea secțiunii B a proiectului la Facultatea de Istorie-Universitatea București;

7

- 17 februarie – 2 aprilie 2018: instruirea, pregătirea teoretică și selecția elevilor care vor fi
desemnați să participe la competiția de nivel județean;
- 15-25 aprilie 2018: transmiterea la nivel județean a lucrărilor care vor intra în competiția
județeană;
- 26 aprilie – 10 mai 2018: jurizarea și transmiterea la nivel național a câștigătorilor județeni;
- 10 mai 2018: publicarea pe site-ul SȘIR/ al U.B. a rezultatelor concursurilor județene;
- 10 mai -15 iunie 2018: pregătirea teoretică pentru etapa națională;
- 25-29 iunie 2018: susținerea concursului național la Facultatea de Istorie din cadrul
Universității din București (ziua va fi stabilită ulterior) și publicarea pe site-ul SȘIR/UB a
rezultatelor;

Etapa a III-a
- 25-29 iunie 2018: premierea la Universitatea București a câștigătorilor concursurilor –
(participanții și profesorii acestora);
- iulie – august 2018: participarea elevilor câștigători în cadrul Taberei de vară Centenar;
Nota bene: detaliile și data desfășurării Taberei de Vară vor fi comunicate și depind de
semnarea în lunile ianuarie-martie 2018 a acordului cadru cu Ministerul Tineretului și
Sportului.

Etapa a IV-a Încheierea proiectului – august 2018.
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5. Activitățile proiectului: Secțiunea A, Secțiunea B
- Secțiunea A
Are ca scop principal cercetarea istoriei locale a Primului Război Mondial și a Marii Uniri
Activități posibile ale elevilor:
- documentarea pe teren a elevilor și identificarea monumentelor, a clădirilor relevante pentru
epoca studiată;
- căutarea unor obiecte (efecte militare orice alt obiect care are legătură cu viața cotidiană a
perioadei 1914-1919), a unor fotografii și documente de epocă (scrisori, acte de identitate,
brevete - decorații, documente privind situația militară, acte de împroprietărire, credențiale,
etc), referitoare la Primul Război Mondial, la Marea Unire, care se află în posesia familiilor lor
sau a altor familii din localitatea lor;
- culegerea de informații despre monumentelor locale ale eroilor din Primul Război Mondial,
fotografierea lor, identificarea familiilor soldaților participanți la război;
- identificarea delegaților la Marea Unire, a documentelor, fotografiilor rămase de la aceștia și a
urmașilor acestora;
- studierea unor lucrări privind implicarea localității lor în evenimentele anilor 1914-1919;
- culegerea și înregistrarea unor mărturii ale bătrânilor despre istoria localității în perioada
cercetată;
- în cazul lipsei unor informații relevante despre istoria locală, cercetarile pot fi extinse la nivel
județean;
- cercetările se pot efectua și la arhivele județene;
Toate aceste documente, obiecte din epocă, monumente ale eroilor vor fi fotografiate, iar
mărturiile orale ale memoriei colective comunitare vor fi înregistrate video.
Produsul final al acestor activități de cercetare va consta în elaborarea de către elevii participanți
a unor rapoarte/lucrări având anexate imaginile cele mai relevante rezultate din investigarea
surselor istorice locale, județene etc.
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Alte precizări:
- la această secțiune se pot înscrie elevii din grupul țintă clasa a VIII-a ( numai elevi care în
luna iunie(inclusiv) 2018 vor avea împlinită vârsta de 14 ani1) - și clasele IX-XII;
- calendarul desfășurării (vezi secțiunea calendar pagina nr. 7);
- jurizarea și numărul de locuri alocat fiecărui județ:
- la nivel local profesorul sau profesorii asociați în cadrul acestui proiect va/vor selecta maxim 3
elevi; selecția elevilor se va face în funcție de contribuțiile pe care profesorul le consideră cele
mai relevante;
- la nivel județean vor fi selectate maxim 5 lucrări care vor primi premii (I-III), 5 mențiuni. Locul
I din fiecare județ va participa în etapa națională cu lucrarea selecționată;
- la nivel național pentru secțiunea A se vor acorda câte un premiu I-III, 3 mențiuni, un premiu
special; profesorii și elevii premiați la nivel național vor participa la festivitatea desfășurată la
Universitatea din București;
- la secțiunea A un număr de 41 de câștigători județeni și patru din București vor participa la
Tabăra Centenar desfășurată în săptămâna din luna iulie/august 2018; profesorii elevilor premiați
la nivel național premiile I-III pot participa la tabăra de vară; prin tragere la sorți alți doi
profesori care au avut elevi înscriși în fazele locale, județene vor fi desemnați să participe la
tabăra de vară2.

În cazul în care elevul va fi desemnat să participe la Tabăra de vară Centenar, partenerul
nostru - Ministerul Tineretului și Sportului, oferă locurile în tabără doar pentru tineri
care au împlinit vârsta de 14 ani la data desfășurării activității.
2 Îndeplinirea obligațiilor SȘIR legate de derularea proiectelor Tabăra de Vară Centenar
sunt condiționate de semnarea de către Ministerul Tineretului și Sportului, după adoptarea
Legii Bugetului de stat pentru anul 2018, dar nu mai târziu de finele lunii martie 2018, a
anexei-acord la parteneriatul încheiat cu S.Ș.I.R.
1
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Jurizarea la nivel județean(Componența comisiei de jurizare):
președintele comisiei de jurizare va fi președintele filialei județene a SȘIR-ului/o
persoană delegată de acesta. În cazul în care nu există filială, președinte al juriului va fi
delegat de către SȘIR în urma consultării cu Inspectorul de specialitate;
- președintele va dispune formarea unei comisii compusă din trei-cinci profesori, aleși
dintre profesorii de istorie care predau în județul respectiv;
- vor fi întocmite fișele de jurizare pe care vor fi notate punctajele obținute de către elevi.
- în jurizare se va ține cont de:
a. originalitatea lucrării, se va ține cont de gradul de noutate, modul în care este întocmit
materialul, conexiunile făcute de către elev - 40 p.
b. metodele de cercetare - 15 p.
c. exprimarea: claritate, concizie, utilizarea termenilor istorici - 10 p.
d. utilizarea corectă a aparatului critic - 10 p.
e. utilizarea și interpretarea corectă a documentelor - 15 p.
Se acordă 10 p. din oficiu.
-

Secțiunea B - Anul 1918 în istoria Românilor
Are ca scop implicarea elevilor în studierea istoriei naționale a perioadei 1914-1918
Activitățile acestei secțiuni constau în:
- documentarea, identificarea metodelor de cercetare adecvate;
- elaborarea la nivel local și județean a unor eseuri tematice care să reflecte tematica anunțată
(Anul 1918 în istoria Românilor); cercetarea poate să vizeze o personalitate locală/regională cu
rol semnificativ în desfășurarea evenimentelor legate de realizarea Marii Uniri și/sau Războiul
Mondial (personalitate politică, culturală, militară), poate să prezinte un loc al memoriei
reprezentativ pentru subiect și regiunea de proveniență a elevului sau poate să analizeze diversele
momente reprezentative pentru România ale anului 1918; detalii și recomandări privind aceste
teme vor fi anunțate pe site-ul www.istorie.unibuc.ro;
- într-o a doua etapă, Facultatea de Istorie a Universității din București, în calitate de partener al
proiectului, va organiza un concurs național care va consta în verificarea cunoștințelor despre
Marea Unire și Primul Război Mondial ale elevilor participanți.
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Alte precizări:
- la această secțiune se pot înscrie elevii din grupul țintă clasa a VIII-a (numai elevi care în iunie
2018 vor avea împlinită vârsta de 14 ani) - și clasele IX-XII; Nota bene: Întrucât sesiunea
națională se suprapune cu bacalaureatul, în funcție de numărul elevilor de clasa a XII-a
înscriși, calendarul secțiunii B va fi ajustat în timp util.
- calendarul desfășurării (vezi secțiunea calendar paginile 7-8)
- jurizarea și numărul de locuri alocat fiecărui județ:
- la nivel local, profesorul asociat în cadrul acestui proiect va selecta maxim 3 elevi; profesorul
are libertatea de a selecta elevii în funcție de contribuțiile pe care le consideră cele mai relevante;
- la nivel județean se vor acorda premiile I-III și max. 5 mențiuni. Se vor califica pentru etapa
națională câte un elev din fiecare județ și o rezervă (ocupantul locului 2). Alături de elevul
câștigător va fi invitat la faza națională desfășurată la București și profesorul coordonator.
Jurizarea la nivel județean:
- președintele comisiei de jurizare va fi președintele filialei județene a SȘIR-ului/sau o persoană
desemnată de acesta. În cazul în care nu există o astfel de filială, președintele va fi delegat de
către SȘIR și UB în urma consultării cu Inspectoratul Școlar Județean.
- președintele va dispune formarea unei comisii compusă din 3 membri, aleși dintre profesorii de
istorie care predau în județul respectiv.
- vor fi întocmite fișele de jurizare pe care vor fi notate punctajele obținute de către elevi.
În jurizare se va ține cont de:
- originalitatea lucrării, gradul de noutate, modul de redactare, exprimarea opiniei personale,
conexiunile făcute de către elev - 30 p.
- metodele de cercetare utilizate - 15 p.
- exprimarea: claritate, concizie, utilizarea termenilor istorici - 10 p.
- utilizarea corectă a aparatului critic - 10 p.
- utilizarea și interpretarea corectă a surselor - 15 p.
- respectarea structurii clasice de prezentare (introducere, cuprins, concluzii, aparat critic, anexe)
- 10 p.
Se acordă 10 p. din oficiu.
Fiecare comisie va trebuie să transmită către secretariatul proiectului un tabel cu
participanții la concurs, profesori și elevi, precum și cu componența juriului (nume,
prenume, unitate de învățământ).
Coordonatorul activității va trimite fotografii. Acestea vor fi încărcate pe site-urile
SȘIR-ului și al UB.
Dacă elevii doresc să participe la ambele secțiuni, o pot face.
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Lucrările vor fi evaluate separat. Elevul va primi astfel două note, care nu se vor cumula.
Pentru profesori vor fi eliberate adeverințe sau diplome pentru coordonare activități sau
participare. Elevii vor primi diplome care să ateste premiul obținut sau doar participarea,
după cum este cazul.

Condiții de redactare a lucrărilor:
- textul va fi redactat în Word; cu Times New Roman 12, la 1½ rânduri, cu diacritice;
- titlul comunicării: Times New Roman Bold Upper Case 14;
- sub titlu vor fi notate numele şi prenumele autorului și școala de proveniență;
- lucrarea va avea un rezumat, scris pe prima pagină (cca. 10 rânduri), footnotes pentru citările
din text, indicându-se prenumele şi numele autorului, titlul lucrării, localitatea, editura, anul
apariţiei, numărul paginii; pentru alte tipuri de referințe bibliografice (articole, volume de
documente, presă, surse de arhivă etc), conform Ghidului de redactare care va fi postat pe
pagina web a concursului;
- la final se va trece bibliografia consultată, minim trei titluri (cărți, articole, surse edite sau
inedite);
- lucrarea va avea max. 5 pagini împreună cu bibliografia și va fi însoțită de anexe (acte,
documente, fotografii etc.).
La nivel național: concursul se va desfășura la Universitatea din București - Facultatea de
Istorie, iar pentru secțiunea B se vor acorda câte un premiu I-III, mențiuni și premii speciale;
- juriul va cuprinde profesori de învățământul universitar și preuniversitar, din diverse zone ale
țării care vor fi desemnați prin consultarea dintre SȘIR și Facultatea de Istorie,
- președintele juriului va fi Decanul Facultății de Istorie;
- la secțiunea B un număr de 41 de câștigători județeni și patru din București vor participa la
Tabăra Centenar desfășurată în luna iulie/august 2018; profesorii elevilor premiați la nivel
național premiile I-III pot participa la tabăra de vară; prin tragere la sorți alți doi profesori care
au avut elevi înscriși în fazele locale, județene vor fi desemnați să participe la tabăra de vară
(vezi nota 2, pagina 10);
- în cadrul etapei naționale va fi organizată și o Dezbatere cu tema: „Învățământul românesc
preuniversitar în contextual Centenarului”. Vor participa la dezbatere profesorii însoțitori ai
elevilor prezenți la etapa națională precum și responsabilii locali și regionali ai concursului.
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Tematica dezbaterii: activitățile curriculare și extracurriculare desfășurate, experiențe
pozitive/experiențe negative; propuneri de proiecte; propuneri în vederea ridicării calității
învățământului preuniversitar etc.
Cazarea și masa vor fi asigurate de Universitatea din București.
Precizare importantă pentru profesorii participanți:
Profesorii ai căror elevi înscriși la secțiunile A, B vor fi desemnați câștigători la nivel județean
(premiul I) și implicit vor intra în faza națională a proiectului vor primi adeverință de membri ai
echipei naționale de proiecte, dar și alte premii. Toți profesorii înscriși la secțiunile A și B vor
primi diplomă de participare în cadrul proiectului SȘIR, precum și adeverință de membri ai
echipei județene a proiectului.
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6. ANEXE
6.1. Fișa de înscriere a unității școlare
Formular de Înscriere
Proiect Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri
Data ..................................
Numele Unității Școlare ............................................................................
Localitatea ..................................................................................................
Județul ........................................................................................................
Director .......................................................................................................
Coordonator de proiect, membri ai echipei de proiect

din școala participantă

...............................................................................
Secțiunea/Secțiunile la care doriți să vă înscrieți(bifați una sau ambele opțiuni):
A, B.
Număr participanți secțiunea A ............
Nume profesor îndrumător:
Date de contact: telefon/email
Număr participanți secțiunea B ............
Nume profesor îndrumător:
Date de contact: telefon/email
Director,
Semnătură/ștampilă
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6.2. Fișă parteneriat cu unitatea școlară (Acordul se va transmite doar scanat şi semnat pe
adresa de e-mail a SSIR- secretariatssir@gmail.com )
Acord de Parteneriat
Încheiat între:
Unitatea de învățământ …………………………………………………..…, cu sediul în
………..…….. , județ/sector………, cod poştal ...……, tel. /…….…..; fax /…………, cod IBAN
…………….………... – reprezentată prin doamna/domnul ………………….., având funcţia de
……………….., denumită în prezentul acord ……..……….
și
Societatea de Științe Istorice din România (SȘIR), cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Regina
Elisabeta nr. 4-12, sala 8, cod poştal 030018, Sector 3, Cod fiscal: 5026192, înființare: Procesul
verbal nr. 13.419 / 24 septembrie 1949, Tribunalul Ilfov, Secția II, decizie înscriere Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor – 14/2000/PJ, numărul și data înscrierii în Registrul Special –
16/29.01.2002, cont bancar:IBAN: RO36RNCB0076029411430001 BCR, Bucureşti sector 5,
reprezentată prin domnul prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, având funcţia de președinte,
denumită în prezentul acord SȘIR.
și
Universitatea București, cu sediul în Bucureşti, …………….., sector ……, cod poştal ….……,
tel. 021/…..…..; fax 021/……..…, cod IBAN ….………….. – reprezentată prin doamna/domnul
……….……...., având funcţia de ….……..…….., denumită în prezentul acord UB.
Articolul 1 - Obiectul acordului
1.1. Având în vedere faptul că în anul 2018 România va aniversa Centenarul Marii Uniri și al
Primului Război Mondial și importanța acestui eveniment pentru întreaga societate românească,
precum și valențele educative ale Centenarului, părțile semnatare ale prezentului acord își propun
să inițieze pe întreg parcursul anului 2018 o colaborare în vederea derulării proiectului educativ
Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri (1914-1918), proiect menit să pună în
valoare cunoașterea istoriei naționale în contextul Centenarului.
1.2 Obiectul acordului îl constituie cooperarea și sprijinul reciproc în vederea marcării
Centenarului Marii Uniri și al Primului Război Mondial prin participarea elevilor unității de
învățământ și a profesorilor de istorie în cadrul activităților și manifestărilor realizate împreună
în cadrul Proiectului educațional Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri
(1914-1918), precum și prin promovarea reciprocă a imaginii cu ocazia organizării
evenimentelor UB/SȘIR pe parcursul anului 2018.
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Articolul 2 - Obligațiile SȘIR:
S.Ș.I.R. se obligă să asigure managementul proiectului Familia mea în vremea Marelui Război
și a Marii Uniri (1914-1918). În acest scop transmite ghidul proiectului, precum și orice alte
informații și documentație necesară pentru derularea proiectului;
- va suporta costurile cazării și mesei pentru elevul/elevii câștigători ai competiției naționale
secțiunile A și B în cadrul taberei de vară Centenar organizată timp de o săptămână în perioada
iulie/august 2018, în spațiul de agreement oferit de MTS. Comunicarea locului și a datei exacte
se va face în luna februarie 2018;
- va asigura activitățile educative ale taberei de vară;
S.Ș.I.R. se angajează să promoveze și să menționeze pe site-ul său, numele și/sau sigla unității
de învățământ semnatare a acestui acord, precum și menționarea calității de partener. Va
menționa în comunicatele de presă, în măsura în care spațiul va permite, numele unităților de
învățământ participante la proiect;
- va oferi adeverințe de participare, diplome, alte premii elevilor, profesorilor participanți, iar
unității de învățământ îi va fi oferită o diplomă de participare.
Articolul 3 - Obligațiile UB
- va suporta cheltuielile ocazionate de cazarea și masa participanților (profesori/elevi) la faza
națională a competiției desfășurată în București;
- va contribui la oferirea unor premii elevilor câștigători;
- va ține permanent legătura cu unitatea de învățământ parteneră.
Articolul 4 - Obligaţiile unității de învățământ ………………….…. :
În schimbul sprijinului oferit de SȘIR, Unitatea de învățâmânt ………….……… se obligă:
- să coopereze la selecționarea elevilor in diferitele etape ale concursului;
- să permită profesorilor, elevilor accesul la infrastructura școlară existentă în vederea derulării
activităților

proiectului,

precum

și

participarea

județene/naționale ale proiectului;
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elevilor,

profesorilor

la

acțiunile

- să desemneze un coordonator al proiectului (profesorul de istorie/șeful catedrei de istorie din
școală/liceu/colegiu);
- să introducă pe site-ul său și în spațiile din școală destinate publicității – afișul proiectului
SȘIR;
- să colaboreze cu UB în diverse acțiuni de consiliere și orientare profesională a absolvenților
claselor a XI-a și a XII-a;
- să organizeze în comun acțiuni și vizite reciproce, să popularizeze oferta profesională a
Facultății de Istorie din cadrul UB pe site-ul său, să difuzeze materialele promoționale ale UB
elevilor și părinților.
Articolul 5 - Obligațiile părților
5.1 Părţile contractante se obligă să nu prejudicieze în nici un fel, direct sau indirect, imaginea
partenerului.
5.2 Să respecte toate obligaţiile ce le revin potrivit prezentului acord şi să le îndeplinească cu
bună credinţă.
Articolul 6 - Durata acordului
Acordul este valabil de la data semnării până la data de 30 septembrie 2018.
Articolul 7 - Implicaţiile financiare
7.1 SȘIR își asumă cheltuielile de cazare și masă a profesorilor și elevilor participanți la faza
națională, la tabăra de vară.
7.2. UB va suporta cheltuielile generate de cazarea și masa participanților (profesori/elevi) la
faza națională a competiției desfășurată în București.
7.3. Unitatea de învățământ se obligă să asigure plata transportului pentru profesorii și elevii
participanți la faza națională a proiectului.
Articolul 8 - Condiţii de încetare a acordului
8.1. Prezentul acord încetează în următoarele cazuri:
8.1.1. Expirarea termenului pentru care a fost încheiat acordul.
18

8.1.2. Cu acordul scris al părţilor.
8.1.3. Părţile nu-şi execută sau îşi execută în mod defectuos sau cu întârziere obligaţiile asumate.
8.2. Partea care invocă încetarea acordului în conformitate cu alineatele de mai sus va notifica
celeilalte părţi cauza sistării derulării acordului cu minimum 15 zile înainte de data la care
încetarea urmează să-şi producă efectul.
8.3. Rezilierea/încetarea prezentului acord nu exonerează părţile de la executarea obligaţiilor
asumate până la data rezilierii/încetării acordului.
Articolul 9 - Forţa majoră
9.1. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.
9.2. Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul de forţă majoră nu încetează, oricare
dintre părţi are dreptul de a renunţa la acord, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi.
Articolul 10 - Rezolvarea litigiilor
Părţile acordante înţeleg ca orice litigiu intervenit în derularea acordului să fie rezolvat pe cale
amiabilă. Litigiile nesoluţionate în acest mod sunt de competenţa instanţelor de judecată din
Municipiul Bucureşti, competente material.
Articolul 11 - Dispoziţii finale
11.1. Orice modificare a prezentului acord se poate face doar prin act adiţional, cu acordul
ambelor părţi.
11.2. Părţile declară că au deplina putere şi autoritate de a încheia şi semna acest acord.
11.3. Părţile se obligă să-şi comunice în scris, orice modificare a statutului juridic, a datelor de
identificare etc. în termen de 15 zile de la modificare.
11.4. Prezentul acord s-a încheiat, astăzi, ……..... 2018, în două exemplare.
Unitatea Școlară

Director

S.S.I.R.

U.B. Facultatea de Istorie

Preşedinte

Rector/Decan
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6.3 Fișe activități secțiunea A (fișă înscriere, fisa de cercetare)
I. Fișă individuală de înscriere/ Proiect de cercetare
I. Unitatea școlară ............................
Localitatea .........................................
Județul ...............................................
Profesor coordonator .......................
Nume elev ..........................................
Clasa ..................................................
Data nașterii .....................................
II. Tema cercetării
1.Activități desfășurate (scurtă descriere)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .

2. Fotografii, documente, obiecte identificate(prezentarea lor pe scurt)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .
3.

Rezultatul cercetării (eseu/scurt studiu despre rezultatele muncii de cercetare

întreprinse de elev) 2 pagini.
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4. Declarație a profesorului îndrumător că activitatea de cercetare și rezultatul acesteia
este originală și aparține elevului respectiv. De asemenea, dacă este cazul, se va solicita și
acceptul proprietarilor documentelor sau obiectelor ca imaginile digitalizate să fie utilizate
pe site-ul SȘIR, precum și în cadrul unei expoziții organizată de SȘIR și partenerii săi.
5. Semnătura directorului și stampila unității, semnătura profesorului îndrumător.
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6.4 Fișe activități secțiunea B
I. Fișă individuală de înscriere Concurs tematic
I. Unitatea școlară ...........................
Localitatea .........................................
Județul ...............................................
Profesor coordonator .......................
Nume elev ..........................................
Clasa ..................................................
Data nașterii ......................................
II. Tema eseului care va fi înscris în competiția județeană.
1. Personalitate locală/regională cu rol semnificativ în cadrul evenimentelor legate de
realizarea Marii Uniri și/sau de Primul Război Mondial (personalitate politică, culturală,
militară);
2. Loc al memoriei reprezentativ pentru subiect;
3. Românii și România în Primul Război Mondial;
4. Marea Unire de la 1918.

III. Eseul (3-5 pagini).
IV. Declarație a profesorului îndrumător că eseul este creația originală a elevului respectiv.
V. Semnătura directorului și stampila unității, semnătura profesorului îndrumător.
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6.5. Obligații financiare
SȘIR și partenerii săi se obligă să suporte costurile legate de cazare, masă pentru fazele
naționale ale celor două secțiuni, costuri de management ale proiectului.

Parteneri Media – Agerpres
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