
REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„MONUMENTE DIN LOCALITATEA NATALĂ: ISTORIE ȘI MEMORIE”,  

CHIȘINĂU, 10 IUNIE 2021 

 

PREAMBUL 

Patrimoniul cultural este sursa unor valori spirituale, culturale, sociale şi economice de 

neînlocuit. El este un izvor deosebit de bogat pentru studierea istoriei şi culturii naţionale şi de 

aceea merită cea mai serioasă atenţie şi ocrotire. Fiind purtătoarele unui mesaj spiritual al 

trecutului, operele monumentale ale popoarelor găzduiesc o mărturie vie a istoriei și tradiţiilor 

lor seculare.  

Fiecare generaţie dă o interpretare diferită trecutului şi se inspiră din ele din nou. Acest 

capital a fost construit în decursul secolelor; distrugerea unei părţi a acestuia ne face mai săraci. 

Societatea noastră trebuie să-şi păstreze resursele. Trecutul aşa cum el este cuprins în patrimoniu, 

ne asigură un mediu indispensabil pentru o viaţă balansată şi completă. El trebuie transmis 

generaţiilor viitoare în starea lui autentică şi în toată varietatea sa ca o parte esenţială a memoriei 

umanității.  

 

SCOPUL CONCURSULUI 

 Redescoperirea istoriei locale. 

 Identificarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural. 

 Cercetarea monumentelor de istorie și cultură din localitatea natală. 

 Orientarea elevilor spre o gândire critică și spre abordarea competentă a temei 

cercetate. 

 Dezvoltarea competențelor sociale și civice. 

 Sensibilizarea și exprimarea culturală. 

 Dezvoltarea abilităților de protejare a patrimoniului cultural material. 

 

                                                   ORGANIZAREA CONCURSULUI          

Concursul este organizat de Catedra de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de 

Stat „Ion Creangă” din Chișinău în cadrul Campaniei „Descoperă UPSC – 2021”. El va avea 

loc la 10 iunie 2021 și se va desfășura online. 

 

PARTICIPANȚII CONCURSULUI 

La concurs vor participa elevii claselor a IX-a a XII-a din instituțiile de învățământ general 

din Republica Moldova și România. 

 

CONDIȚII 

Fiecare elev va elabora și va prezenta o lucrare în Power Point a unui monument de istorie 

și cultură din localitatea natală: monument arheologic, monument de for public, biserică, 

conac, muzeu, obiect al patrimoniului etnografic, natural etc. Cercetarea va cuprinde 

examinarea documentelor de arhivă, studii, articole, imagini, hărți, interviuri cu locuitorii 

comunității, date statistice etc. 

 

 

 



CRITERII DE APRECIERE 

 Originalitatea;  

 selectarea materialului documentar și bibliografic;  

 coerenţa; 

 rigoarea argumentaţiei; 

 aspectul grafic al lucrării; 

 atitudinea autorului faţă de realizarea cercetării. 

 

DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Juriul concursului este format din profesorii Catedrei de Istorie și Geografie a UPS „Ion 

Creangă”. Învingătorii și profesorii îndrumători vor fi menționați cu diplome și cărți. 

 

Așteptăm lucrările pe adresele: ursuvalentina@yahoo.com; vbolduma@yandex.ru 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE 
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