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LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ÎN 2020
În primăvara acestui an, Ministerul Educației și Cercetării a lansat licitația pentru
asigurarea necesarului de manuale școlare pentru clasa a VIII-a, precum și pentru
manualele necesare elevilor din clasele I-VII, pentru care fie nu au existat oferte în
anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat.
Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale elaborate în conformitate cu noile
programe școlare, care să reușească să ofere sistemului de învățământ preuniversitar
manuale corespunzătoare din punctul de vedere al conținutului științific și adaptate
nivelului de vârstă a elevului.
Ca și la licitațiile anterioare de manuale școlare organizate de MEC, Editura Litera se
numără printre editurile cu cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma
evaluării.

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE
LITERA APROBATE MEC 2020

Manualele Litera aprobate MEC 2020 sunt elaborate de autori de prestigiu, profesori cu experiență
la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită.

Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu.

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe emise
de Casa Corpului Didactic București.

Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul
Clubului Profesorilor din România ( /Clubul Profesorilor din Romania peste 15 000 de membri)
și Litera Educațional ( /Litera Educational) .
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MANUALUL DE ISTORIE
PENTRU CLASA A VIII-A

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA
ISTORIE
Competențe generale
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și
reprezentărilor despre timp și spațiu
2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității
socio-culturale
4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanente

Competențe specifice
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp și spațiu în rezolvarea unor situații-problemă
1.2. Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate
spațio-temporale în contexte diferite

2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea informațiilor oferite de diverse surse
2.2. Argumentarea unei opinii referitoare la un fapt
istoric prin utilizarea informațiilor provenite
din diferite surse
3.1. Valorificarea experiențelor istorice oferite de
acțiunea personalităților/grupurilor în contexte istorice variate
3.2. Realizarea de proiecte care promovează diversitatea socio-culturală
4.1. Realizarea unor investigații istorice prin utilizarea resurselor multimedia
4.2. Inițierea, dezvoltarea și aplicarea de proiecte
individuale și de grup valorificând diverse
experiențe istorice
4.3. Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în
abordarea unor probleme sensibile și controversate în istorie și în viața cotidiană
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MANUAL DE ISTORIE
PENTRU CLASA A VIII-A
Maria Mariana Gheorghe
Irina Ema Săvuță

• Copertă broșată
• 136 de pagini
• 205 x 260 mm
• Interior color

STRUCTURA MANUALULUI
VARIANTA TIPĂRITĂ

PAGINA DE PREZENTARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

Manualul de Istorie – clasa a VIII-a cuprinde
nouă unități de învățare care respectă domeniile
și conținuturile din programă. Lecțiile sunt însoțite de activități de învățare-evaluare interactive,
cu caracter practic-aplicativ, care determină formarea competențelor specifice cu care acestea
sunt corelate.

Numărul
și titlul unității
de învățare

Unitatea V

Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia

Evul Mediu românesc
Lecția 1 – Primele forme de organizare
statală
Lecția 2 – Statele medievale în spațiul
românesc: Transilvania,
Țara Românească, Moldova,
Dobrogea
Studiu de caz:

„Tradiția istorică și cercetarea

graiului nu fac decât să întregească
ceea ce natura însăși a înscris în re-

 Diversitate etnică și confesională
în spațiul românesc

lieful de stâncă al podișului carpatic,
a cărui coroană de munți străjuiește

Lecția 3 – Spațiul românesc și politica
de cruciadă târzie de la Mircea
cel Bătrân la Mihai Viteazul
Studii de caz:

peste veacuri dezvoltarea acestui
neam și împlinirea destinelor sale pe

Citat
reprezentativ

pământul vechii Dacii.”
GHEORGHE BRĂTIANU

 Cetăți medievale
 Biserica episcopală de la Curtea
de Argeș
Recapitulare/Evaluare
Competențe specifice: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3

Competențe vizate
Numărul
lecției

Titlul
lecției

LECȚIE

Dicționar
istoric

REȚIN

Galeria domnilor și voievozilor români

La jumătatea secolului al XIV-lea, Ţara Românească și Moldova se aflau în plin

Mircea cel Bătrân

a fost domnul Țării Românești
între 1386 și 1418.

CUVINTE-CHEIE
∙ Stat independent
∙ Jihad
∙ Cruciadă târzie
∙ Unirea Țărilor Române

DICȚIONAR ISTORIC
Supremație = superioritate
absolută unită cu autoritate
și putere; poziție dominantă;
preponderență.

Intrarea lui Mihai Viteazul
în Alba Iulia – 1599

proces de formare statală și de obţinere a independenţei. Tendinţele expansioniste
manifestate de vecinii Ţărilor Române s-au manifestat permanent, ceea ce a determinat o diplomaţie eficientă îmbinată cu o luptă îndrăzneaţă din partea conducătorilor acestora. Figură reprezentativă a Ţării Românești, Mircea cel Bătrân
(1386–1418) a urcat pe tron în împrejurări tulburate de expansiunea Imperiului
Otoman, adept al jihadului („războiul sfânt”), spre Europa. În replică, statele creștine au organizat cruciadele târzii, cărora li s-au alăturat și Ţările Române. După
asigurarea alianţelor cu Polonia, respectiv cu Ungaria, Mircea cel Bătrân s-a angajat
în lupta cu Baiazid I la Rovine („loc mlăștinos”), în 10 oct. 1394/17 mai 1395, victorie care a consolidat independenţa statului valah. Succesul românilor l-a determinat pe regele maghiar Sigismund de Luxemburg să iniţieze prima cruciadă târzie, la
Nicopole (25 septembrie 1396), soldată însă cu un eșec. Singur, Mircea cel Bătrân
a reușit să apere libertatea ţării sale.
Secolul al XV-lea aduce în prim-planul luptei antiotomane pe voievodul Iancu
Corvin de Hunedoara (1441–1456) din Transilvania, adeptul unei politici militare
ofensive, ducând lupte în Peninsula Balcanică (1443–1444, numită și Campania cea
lungă), Varna (1444) sau la Belgrad (1456). De asemenea, în Ţara Românească se
distinge Vlad Ţepeș (1456–1462), nepot al lui Mircea cel Bătrân și victorios în atacul
de noapte de lângă Târgoviște (16/17 iunie 1462). Ștefan cel Mare (1457–1504),
domn al Moldovei, a fost un adept al principiului „să nu ai doi dușmani în același
timp”, ceea ce l-a făcut să încheie tratate de vasalitate sau de alianţă cu ţările creștine
(Polonia și Ungaria) și să îmbine lupta (Vaslui – 1475, Războieni – 1476 etc.)
cu diplomaţia în relaţiile cu Imperiul Otoman.
În prima jumătate a secolului al XVI-lea, Marile Puteri europene și-au epuizat
resursele în interminabile războaie pentru supremaţie și vor suferi primele consecinţe
ale Reformei religioase. Pentru Ţările Române, sfârșitul secolului al XVI-lea a adus,
pentru prima dată în istoria românilor, o realizare de excepţie care va marca evoluţia
ulterioară a statelor române: Unirea sub sceptrul lui Mihai Viteazul (1593–1601).
După cumpărarea de la turci a tronului Ţării Românești cu o sumă uriașă de galbeni
(în 1593), Mihai declanșează în 1594 lupta antiotomană și obţine mai multe victorii,
dintre care cele mai strălucite au fost la Călugăreni (23 august 1595) și Giurgiu
(15–20 octombrie 1595). Prin aceste victorii, el obţine independenţa Ţării Românești.
Nemulţumit de schimbările din Transilvania și de nerespectarea prevederilor tratatului încheiat cu Sigismund Báthory, la Alba Iulia, în 20 mai 1595, prin care Mihai
era recunoscut drept locţiitor al principelui Ardealului, domnul Ţării Românești ocupă
Transilvania, la 1 noiembrie 1599, apoi unește stăpânirilor sale și Moldova (1600),
realizând astfel, prima unire a Ţărilor Române.

1394/1395

1456

1462

1475

1600

Rovine

Belgrad

Târgoviște

Vaslui

Unirea Țărilor Române

LECȚIA 3. SPAȚIUL ROMÂNESC ȘI POLITICA DE CRUCIADĂ TÂRZIE DE LA MIRCEA CEL BĂTRÂN LA MIHAI VITEAZUL

Conținut
științific
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Mircea cel Bătrân Iancu de Hunedoara

Vlad Țepeș

Ștefan cel Mare

Mihai Viteazul

Utilizând instrumente de lucru/informare (de exemplu: dicționare, culegeri de
documente, enciclopedii, media etc.), emiteți judecăți de valoare asupra contribuției
personalităților de mai sus, în cadrul istoriei românilor.

• În secolul al XV-lea au
purtat lupte antiotomane
voievodul Iancu Corvin
de Hunedoara (1441–1456)
din Transilvania, Vlad Țepeș
(1456–1462) din Țara
Românească sau Ștefan
cel Mare (1457–1504),
domn al Moldovei.
• Pentru Țările Române,
sfârșitul secolului al
XVI-lea a adus, pentru
prima dată în istoria
românilor, o realizare
de excepție care va marca
evoluția ulterioară a statelor române: unirea sub
sceptrul lui Mihai Viteazul
(1593–1601).

ÎNȚELEG ȘI APLIC
Citiți cu atenție sursa de mai jos și apoi rezolvați cerințele:
„Dar vlahul [voievodul Vlad Ţepeș, în 1462] i-a mutat pe toţi supușii lui în locuri strâmte de munte și în locuri
acoperite de păduri; și câmpurile le-a lăsat pustii și vitele de tot felul le-a mânat mai înăuntrul hotarelor. [...]
Tiranul [sultanul Mehmet al II-lea], trecând Danubiul [Dunărea], a străbătut [Ţara Românească] mai bine
de 7 zile și n-a găsit nimic, nici om, nici cel mai neînsemnat animal și nici ceva de mâncare sau de băut.”
(Mihail Ducas, Istoria turco-bizantină)

PRIMELE FORME DE
ORGANIZARE STATALĂ
• Voievodate sec. IX–XIII
• Cnezate și voievodate
• Codri, câmpuri, țări
• Jupanate, țări

STATELE MEDIEVALE
ROMÂNEȘTI
• Transilvania
• Țara Românească
• Moldova
• Dobrogea

VOIEVOZI ROMÂNI
• Mircea cel Bătrân
• Vlad Țepeș
• Iancu de Hunedoara
• Ștefan cel Mare
• Mihai Viteazul

POLITICA DE CRUCIADĂ
• Rovine, Nicopole
• Atacul de noapte de la Târgoviște
• Campania cea lungă, Belgrad
• Vaslui, Războieni
• Călugăreni, Giurgiu

DIVERSITATE ETNICĂ

DIVERSITATE CONFESIONALĂ
• creștini ortodocși
• creștini catolici
• creștini reformați/protestanți
• alte religii: iudaici, musulmani

1 a) Identificați pe hartă locuri în care s-au desfășurat bătălii și

precizați semnificația acestora.
b) Copiați pe caiet și completați harta cu locurile în care s-au desfășurat bătălii.
c) Copiați pe caiet tabelul de mai jos, apoi completați după model.
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Țările Române în timpul luptei antiotomane

Unitatea V. Evul Mediu românesc

STUDIU DE CAZ

E Inteligența natura-

B Inteligența logico-ma-

F Inteligența corporală/

C Inteligența muzicală/

G Inteligența intraperso-

ritmică. Alcătuiți un
repertoriu al operelor
celor mai cunoscuți
compozitori români și
prezentați colegilor de
clasă fragmente din
creația acestora.

nală. Redactați un jurnal/o fișă de observare
în care să se regăsească emoțiile, stările, sentimentele pe
care le-ați trăit pe parcursul anului școlar în
cadrul orelor de istorie.

D Inteligența vizuală/

H Inteligența interper-

tematică. Elaborați/
Construiți tabele/diagrame/scheme cronologice despre „Știință
și tehnică în spațiul
românesc”.

Moldova
Tribut (galbeni)
2000
5000–6000

Echivalent în aur
7 kg aur
17,5–21 kg aur

30 000
60 000

105 kg aur
210 kg aur

30 000–35 000

105–122,5 kg aur

Secolul al XVI-lea
1541
1575
Secolul al XVII-lea
1658–1687

Secolul al XV-lea
1400–1450
1450
Secolul al XVI-lea
1520–1530
1574–1583
Secolul al XVII-lea
1604–1632

Țara Românească
Tribut (galbeni)
2000–3000
10 000

Echivalent în aur
7–10,5 kg aur
35 kg aur

14 000–50 000
104 000

49–175 kg aur
364 kg aur

32 000–40 000

112–140 kg aur

Transilvania
Tribut (galbeni)
10 000
15 000

Echivalent în aur
35 kg aur
52,5 kg aur

40 000

140 kg aur

RECAPITULARE
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RECAPITULARE FINALĂ

Soluţii

I Alegeți varianta corectă de răspuns:

1. În Evul Mediu timpuriu românii erau organizați în:
a) ginți; b) obști; c) regate.
2. În spațiul românesc s-au format:
a) trei state medievale; b) patru state medievale; c) cinci state medievale.
3. Întemeietorul Țării Românești este:
a) Bogdan; b) Dragoș; c) Basarab.
4. Primul domn român care s-a implicat în politica de cruciadă târzie a fost:
a) Petru Mușat; b) Ștefan cel Mare; c) Mircea cel Bătrân.

RECAPITULARE INIȚIALĂ, p. 7

IV Orice aspecte economice, de organizare socială, artă
și religie.

I 1. b; 2. b; 3. b; 4. b; 5. b; 6. a.
II 1914 – începutul Primului Război Mondial; 1929-1933

II Apreciați ca adevărate sau false următoarele enunțuri:

a) Primele forme de organizare statală în spațiul românesc au fost: cnezatele, voievodatele, țările românești.
b) Descălecatul este un proces istoric întâlnit în spațiul extracarpatic.
c) În secolul al XV-lea, Mihai Viteazul se alătură statelor creștine pentru a participa la cruciada târzie.
d) Spațiul românesc nu se caracterizează prin diversitate etnică și confesională.

– Marea criză economică; 1939 – începutul celui de-al
Doilea Război Mondial; 1945 – încheierea celui de-al
Doilea Război Mondial; 1949 – crearea NATO; 1955 –
Pactul de la Varșovia; 1957 – Tratatul de la Roma;
1962 – Criza rachetelor; 1985 – Mihail Gorbaciov devine secretar general al PCUS; 1989 – căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est.

alăturate pe acelea
care au legătură cu
sistemul de apărare
al spațiului românesc
în Evul Mediu.

A

B

C

D

IV 1. F.D. Roosevelt – președinte al SUA/al Doilea Război

V 1. Parlamentul European 2. Consiliul European 3. Comisia Europeană 4. Consiliul Uniunii Europene 5. Curtea de Justiție a Uniunii Europene

VI 1. Europa, secolul al XX-lea; 2. Primul Război Mondial,
Al Doilea Război Mondial; 3. Războiul Rece; 4. Oricare
două trăsături/caracteristici/practici ale regimurilor
politice indicate în sursă; 5. Formarea Uniunii Europene; 6. Realizarea hărții conceptuale.

EVALUARE/AUTOEVALUARE – Unitatea I, p. 14
I 1. b; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c.
II 238391 km, medie, Polul Nord, dunăreană
III 1. Marea Neagră 2. „unul dintre cele mai active centre ale
traficului internațional”, „negoț” 3. Toate pânzele sus etc.

C. Ctitoria lui Neagoe Basarab,
cronografie din secolul al XIX-lea

A. Fragment din Cronica lui Ioan de Târnave

EXERSAȚI ȘI APLICAȚI
arhitectonic al construcției de la Curtea de Argeș și elementele inedite pe care meșterii le-au folosit în decorarea
acestui edificiu. Comparați cu alte biserici și mănăstiri ridicate în spațiul românesc.

2 Plecând de la informațiile și imaginile din manual, elaborați un eseu argumentativ referitor la adevăr și legendă în
construcția bisericii Mănăstirii Curtea de Argeș.

Unitatea V. Evul Mediu românesc

EVALUARE/AUTOEVALUARE – Unitatea II, p. 24

B. Șerban Papacostea

1. Precizați din sursa A un spațiu istoric. 0,5 puncte
2. Indicați din sursa B, statele constituite în cursul secolului al XIV-lea. 0,5 puncte
3. Explicați termenii subliniați în surse. 1 punct
4. Prezentați în aproximativ 10 rânduri formarea statelor medievale românești extracarpatice. 1 punct

1 Priviți cu atenție imaginile și, pe baza cunoștințelor anterioare din domeniul istoriei și educației plastice, indicați stilul

A U T O E VA L U A R E

I

II

III

IV

V

Punctaj pentru răspuns corect

0,25 p × 4 = 1 p

0,25 p × 4 = 1 p

0,50 p × 2 = 1 p

1p+2p=3p

3p

Din oficiu: 1 punct
Punctaj maxim: 10 puncte

V 1 – Ungaria, România; 2 – Europa Centrală – Europa
de Nord etc.

EVALUARE/AUTOEVALUARE – Unitatea III, p. 36
I 1. b; 2. a; 3. c; 4. a.
II a. A; b. F; c. A; d. A.
III A, C, D, E.
IV Oricare două cauze ale cuceririi Daciei de către ro-

III Orice element de viață cotidiană.
Mondial; 2. W. Churchill – prim-ministru al Marii Britanii/al Doilea Război Mondial; 3. M. Gorbaciov – secretar general al PCUS/glasnost și perestroika; 4. A.
Einstein, C. Chaplin/fizică, teoria relativității/cinematografie.

III Selectați dintre imaginile

harta alăturată. Nu uitați să realizați legenda acesteia!
• Cetăți medievale
– Legendă – 1 punct
• Locuri de bătălii
– Conținut – 2 puncte (1 punct pentru
• Capitale, orașe reședințe
plasarea pe hartă a oricăror 4 elemente
domnești/voievodale
corecte din fiecare categorie)
Biserici și mănăstiri
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SOLUȚII

EVALUARE/AUTOEVALUARE

PORTOFOLIU

B    C  A
Orașul Curtea de Argeș deţine o mărturie a ortodoxiei românești și o capodoperă a arhitecturii medievale de secol XVI,
din timpul lui Neagoe Basarab, și anume Mănăstirea Curtea de Argeș. Cunoscută din 1793 și sub denumirea de „biserica
episcopală”, aceasta va deveni reședinţa Episcopiei Argeșului.
Construcţia mănăstirii, realizată între 1515 și 1517, este învăluită în legendă. Potrivit acesteia, meșterul Manole și-a
zidit soţia, Ana, în zidurile mănăstirii pentru a da rezistenţă zidurilor care se dărâmau noaptea. Legenda amintește și de
fântâna meșterului. Acesta, întrebat de domnitor dacă mai poate construi ceva mai frumos și răspunzând afirmativ, este
lăsat împreună cu ajutoarele sale pe acoperiș, pentru a se împiedica ridicarea unui nou edificiu. Constructorii, „calfe și
zidari”, și-au făcut aripi din șindrile, asemenea lui Icar din Antichitate, și s-au aruncat de pe acoperișul mănăstirii sperând
să ajungă jos nevătămaţi, dar toţi au murit. În locul unde s-a prăbușit meșterul Manole a apărut un izvor – fântâna meșterului Manole.
Mănăstirea Curtea de Argeș a fost ridicată pe locul vechii mitropolii din secolul al XIV-lea (1359). Pictura interioară,
realizată de zugravul Dobromir, a fost terminată în anul 1526, în timpul domniei lui Radu de la Afumaţi. Ea este păstrată
fragmentar în Muzeul Naţional de Artă din București.
Construită din piatră făţuită și profilată, biserica este un monument remarcabil, despre care amintesc cu încântare
călătorii străini. Paul de Alep, în secolul al XVII-lea, considera așezarea bisericească „una din minunile lumii”. Aici sunt
adăpostite și moaștele Sfintei Filofteia. Faima mănăstirii s-a dus peste hotare, la reconstrucţia ei participând în secolul
al XIX-lea și arhitecţi francezi.
În timpul regelui Carol I, catedrala a fost transformată în necropolă pentru familia regală a României, iar din anul
2009 a început construcţia unei noi catedrale unde sunt amplasate mormintele familiei regale. Aici își dorm somnul de
veci regele Carol I și regina Elisabeta, regele Ferdinand și regina Maria, regele Carol al II-lea, regina Elena, regina Ana
și regele Mihai.

B. Neagoe Basarab și familia sa
(tablou votiv din Biserica episcopală)

sonală. Proiectați o
activitate de tip social
în care să prezentați
produsele realizate în
cadrul acestui proiect.

spațială. Concepeți un
desen/afiș/poster/al-bum foto pentru tema:
„Sculptori și pictori ro-mâni celebri”.

EVALUARE SUMATIVĂ

Portofoliu

STUDIU DE CA Z

A. Catedrala episcopală –
Curtea de Argeș

kinestezică. Realizați
macheta unei construcții/monument
despre care ați învățat
anul acesta la istorie.

Activități de sistematizare și consolidare

IV Copiați și completați pe caiet, cu simbolurile corespunzătoare,

Aplicații pentru
formarea/
dezvoltarea
competențelor
specifice

listă. Realizați un proiect despre rolul
mediul geografic în istoria românilor.

Basarab I

Secolul al XV-lea
1456
1480
Secolul al XVI-lea
1541
1592
Secolul al XVII-lea
1601–1694

Aplicații pentru
formarea/
dezvoltarea
competențelor
specifice

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Analizez și rezolv

A Inteligența verbală/

lingvistică. Realizați
un set de articole despre „Voievozi, domni și
regi ai românilor”.

VERIFIC CE ȘTIU

1. Precizați secolul și spațiul istoric la care se referă sursa.
2. Descrieți tacticile de luptă ale voievodului român.

Bătălie
An
Stat românesc/Conducător
Adversar
Rovine
1394/1395 Țara Românească/Mircea cel Bătrân Imperiul Otoman/Baiazid
Varna
Belgrad
Târgoviște
Vaslui
Războieni
Călugăreni
Giurgiu

• Pornind de la teoria inteligențelor multiple, realizați împreună cu colegii de clasă un proiect cu tema „Români care au
făcut istorie”.
• Rezolvați cerințele în funcție de tipul predominant de inteligență care vă caracterizează.

INSTITUȚII CENTRALE
• Domnia
• Biserica
• Sfatul Domnesc
• Marea Adunare a Țării

• Români
• Maghiari
• Sași
• Secui
• Rromi

Portofoliu
PORTOFOLIU

Observați cu atenție datele din tabelele de mai jos și formulați un punct de vedere referitor la evoluția tributului
Țărilor Române și a relațiile lor cu Imperiul Otoman între secolele al XV-lea și al XVII-lea.

Activități multimedia
interactive de învățare

Axă cronologică

Titlul studiului
de caz

Secvență
recapitulativă

DESCOPĂR

Spaţiul românesc și politica
de cruciadă târzie de la Mircea
cel Bătrân la Mihai Viteazul

AXA CRONOLOGICĂ

RECAPITULARE

SCHEMĂ RECAPITULATIVĂ

LECȚIA 3

Imagine
relevantă
Cuvintecheie

PAGINI DE RECAPITULARE

Schemă recapitulativă

Rubrica Descopăr
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Lecții. Studii de caz

mani; oricare două consecințe ale cuceririi Daciei de
către romani.

V 1. Decebal 2. Traian; Podul de la Drobeta, Columna

Traiană, Monumentul de la Adamclisi 3. Orice punct
de vedere; orice fapt istoric relevant referitor la relațiile dacilor cu romanii în secolele I-II d.Hr.

EVALUARE/AUTOEVALUARE – Unitatea IV, p. 48
I 1. a; 2. b; 3. b; 4. b.
II a. F; b. A; c. F; d. A.
III A, B.
IV Italic, celtiberic, latin, latin, latin, latin, slav, germanic,
germanic, germanic

V 1. Europa, secolul al VI-lea; 2. Iustinian, „pentru a opri
trecerea barbarilor”; 3. Explicarea etnogenezei românești
și a rolului populațiilor migratoare în cadrul acesteia.

EVALUARE/AUTOEVALUARE – Unitatea V, p. 62
I 1. b; 2. b; 3. c; 4. c.
II a. A; b. A; c. F; d. F.
III B, C.

I 1. c; 2. c; 3. b; 4. b.

IV Orice legendă, orice conținut corect.

II a. A; b. F; c. A; d. A.

V 1. Maramureș; 2. Țara Românească, Moldova; 3. Va-

III A – epoca metalelor; B – pietrei; C – epoca metalelor;
D – epoca pietrei.

lahi = români; neatârnare = libertate, independență;
4. Prezentarea formării statelor medievale românești
extracarpatice.

SOLUȚII
62

135

Unitatea V. Evul Mediu românesc

Itemi de evaluare

Secvență de autoevaluare
AMII static

VARIANTA DIGITALĂ
Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului
în variantă tipărită, având în plus exerciții interactive, jocuri
educaționale, animații, filme și simulări.
Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare
cognitivă.
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă,
telefon, oferind o experiență excelentă de navigare.
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului
și revenirea la activitatea de învățare precedentă.

AMII animat

AMII interactiv

Cuprinde desene, fotografii, diagrame statice, hărți statice.
Acestea pot fi salvate (click dreapta) și printate la nevoie.
Cuprinde animații
sau filme.
Cuprinde elemente educaționale
cu grad înalt de interactivitate
(simulări de procese,
rezolvare de probleme,
experiment și descoperire,
jocuri educative),
prin care elevul reușește să adauge
o valoare cognitivă superioară.
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ARGUMENTE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI
MANUALUL DE ISTORIE DE LA LITERA

• Manualul este elaborat de autori cu bogată experienţă profesională, condiţie care asigură o calitate metodică
şi pedagogică deosebită.
• Manualul respectă programa școlară și competențele specifice clasei a VIII-a, urmărindu-se capacitatea elevilor de a detecta, a selecta, a analiza și a sintetiza date, informații, relații, de a stabili conexiuni între evenimente
și personalități istorice.
• Manualul oferă o atenție sporită formării și dezvoltării competențelor prevăzute de programa școlară, prin
proiectarea unor activități diverse, susținute de material documentar și vizual adecvat atât lucrului individual,
cât și celui în echipă.
• Prezintă un conținut atractiv, bine structurat pe unități de învățare și lecții însoțite de numeroase studii de caz
și completate cu hărți care facilitează înțelegerea.
• Temele abordate prezintă conținuturi structurate judicios, în care se face apel la o varietate de metode didactice activ-parcitipative.
• Paginile introductive ale fiecărei unități de învățare constituie un material stimulativ pentru elevi.
• Conținuturile urmăresc reconstituirea trecutului și însușirea unor elemente de cultură și civilizație românească.
• Sursele alese au un rol esențial în evaluare, în formarea abilităților, facilitând înțelegerea unor situații de viață
concrete, familiarizarea cu concepte actuale și renunțarea la stereotipuri și prejudecăți.
• Manualul propune teme de portofoliu variante, care țin cont de teoria inteligențelor multiple. Astfel, elevii
își pot alege tema de portofoliu în funcție de tipul predominant de inteligență care îi caracterizează.
• Activitățile de lucru au grad diferit de dificultate și conțin elemente de interdisciplinaritate.
• Manualul este bogat ilustrat, fiind completat în varianta digitală cu numeroase imagini, activități, filme care
asigură o mai bună înțelegere a conținuturilor și formarea cu ușurință a competențelor corespunzătoare.
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ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR
NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ÎN URMA LICITAȚIEI 2020 SE POT
OBȚINE GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE.
IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA ACESTORA:

1

Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

2

Consultați oferta integrală de manuale
existentă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți
integral manualele propuse, deschideți aplicațiile
multimedia interactive de învățare apăsând pe
iconițele indicate.

3

Alegeți manualul potrivit stilului dumneavoastră
de predare și grupului de elevi pe care îl
coordonați.

4

În ședința catedrei/ariei curriculare anunțați
alegerea dumneavoastră pentru consemnarea
acesteia în procesul-verbal.

5
6
7

Procesul-verbal este avizat de către director
și se înregistrează la secretariatul unității de
învățământ în care s-a desfășurat procesul
de selecție a manualelor școlare.

Persoana delegată înregistrează comenzile
și le trimite către responsabilul cu manualele
școlare de la nivelul ISJ/ISMB.

Manualele comandate ajung în școală și vor fi
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră
să puteți folosi în fiecare oră atât suportul tipărit,
cât și varianta digitală a manualului.

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU
PROFESORI www.cursuridigitale.ro
Editura Litera, prin parteneriatele pe care le are cu instituții care furnizează programe de formare, oferă cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar oportunitatea de formare profesională prin cursuri on-line realizate
pe platforma www.cursuridigitale.ro.
Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competenţelor digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale
ale profesiei de dascăl.
Avantajele participării la cursurile on-line oferite de platforma cursuridigitale.ro:
√ Toate cursurile sunt GRATUITE.
√ Înscrierea este facilă și se realizează prin
completarea unui formular on-line disponibil pe
www.cursuridigitale.ro
√ Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o durată
medie de 15 ore și se pot parcurge oricând, oriunde:
de acasă, în weekend, în vacanțe, la orice oră.
√ Informațiile sunt de actualitate și sunt prezentate
într-o formă și un limbaj accesibile și familiare
cadrelor didactice.
√ Cursurile se pot citi și parcurge pe orice dispozitiv:
calculator, tabletă, telefon, astfel încât realizarea lor
devine și mai accesibilă.

√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din
mediul academic, sunt profesori cu experiență,
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori pentru
educația adulților, autori de manuale.
√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru
profesori: cum să utilizezi manualul digital la
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități
extracurriculare, metode și tehnici de formare și
dezvoltare armonioasă a personalității elevilor etc.
√ După parcurgerea cu succes a modulelor, cadrele
didactice vor primi adeverințe care vor servi la
completarea dosarului de formare profesională.
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MARIA, REGINA TUTUROR ROMÂNILOR

Maria, o regină în război
Așa cum englezii, atunci când se gândesc la reginele lor, o au în minte pe regina Victoria, tot astfel
românii se duc cu amintirile regale mai întâi spre
Maria. Ea e Regina. Pentru că este frumoasă,
inteligentă, o prezență vie și dinamică, deopotrivă
regină și femeie.
Maria e o fascinație pentru români. Îi încântă, cu
adevărat, metamorfoza unei principese pe jumătate englezoaică, pe jumătate rusoaică, într-o
regină mai româncă decât românii, iubindu-i și
iubindu-le țara până la a se confunda cu ei și cu
ea. „Este strălucitoare la fizic ca și la moral, încât
îți ia văzul, nimeni nu o poate întrece – scrie I.G.
Duca. Frumoasă, de o frumusețe încântătoare,
nu cred să fi fost în Europa multe femei care să
se poată asemui cu dânsa. Inteligentă, fermecătoare, plină de talent pentru pictură, pentru călărie, pentru scris, o conversație sclipitoare, vervă,
umor, spontaneitate de gândire, originalitate de
expresie, curaj; cine nu a văzut-o la Iași în mijlocul epidemiilor, mergând acolo unde primejdia
era mai mare? Dragostea de adevăr, de frumos,
de bine, nimic nu i-a lipsit....”
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Principesa Maria în anul căsătoriei, 1893

După primele luni de ședere în România, Maria
intră tot mai mult în atmosfera societății românești. Ștefania Dinu ține să ne aducă aminte că
principesa Maria a patronat Tinerimea Artistică, societate înființată în 1901, care includea o
nouă generație de pictori: Ștefan Luchian, Arthur
Verona, Kimon Loghi, Jean Al. Steriadi, Alexandru
Szathmari, Constantin Artachino, Fritz Storck.
Cooptarea tinerei principese ca patron al noii
structuri era o mișcare inteligentă. În fiecare an,
când pictorii organizau expoziția lor, principesa
Maria era prezentă.

succes e Crinul vieții. Apare la București, în 1912,
în limba engleză. În 1913 apare și o ediție la Londra, iar prietena Mariei, dansatoarea americană
Loise Fuller, o transpune pe scenă. O altă carte,
intitulată Țara mea, e scrisă anume pentru „a face
cunoscută România și de a face cunoscut sufletul de o melancolie stranie al poporului nostru”.
Lecturând cartea și, din curiozitate, și altele, Virginia Woolf, în 1934, scrie despre literatura reginei: „Suverana României s-a născut cu pana de
scris în mână. Cuvintele sunt vocația ei. E adevărat, nu are habar de regulile jocului. Cuvintele
curg și înghit, în cale, orașe întregi. De multe ori
ratează efectul scontat. Și, totuși, fiindcă are un
surplus de sentimente, fiindcă nu-i este teamă
să-și urmeze emoția sau că, încercând să treacă
peste obstacole, o să cadă, reușește să evoce frumusețea și să transmită fiorul”.

Maria patronează și Societatea Domnița Maria,
care deschide la București un atelier unde se
copiau foarte frumoase scoarțe și velințe. Dar
Maria are și talent literar. „Chiar din copilărie –
consemnează ea –, eram înzestrată cu o vie imaginație și îmi plăcea să spun povești… Într-o zi
mi-a spus fetița mea Elisabeta – mamă, ar trebui să scrii toate astea, ar fi păcat să lași să se
șteargă tablouri atât de frumoase, ar trebui să le
păstrezi. Ești născută să scrii basme.” Și ea scrie.
Nu numai basme. O carte care chiar se bucură de

Maria a scris mult. Literatura a captivat-o. A scris
beletristică, literatură pentru copii, memorialistică și corespondență, literatură de propagandă.
A abordat stiluri artistice diferite. Cel mai potrivit stil de exprimare al reginei ni se pare cel din
volumele de proză scurtă, Crinul vieții și Țara mea.
Maria era foarte preocupată ca articolele să fie
bine scrise. Alin Ciupală citează un articol din
Le Figaro, însoțit de aprecieri franceze privind
eleganța scrisului. Maria a publicat și în ziarul
România, singurul cotidian la Iași în 1918.

Pune în acțiune Organizația pentru ajutorarea
spitalelor și a familiilor celor care pleacă pe front,
pe care o crease înainte de izbucnirea conflictului,
în iulie 1913. O susține și regina Elisabeta. Împreună, desfășoară o vie activitate, pe care o descrie
cu amănunte într-o lungă scrisoare către mama
sa, Maria Romanova. O atrage în „războiul” ei cu
holera și pe fiica sa Elisabeta: „De o săptămână
trăiesc în mijlocul holerei, organizez, improvizez,
încurajez, țin lucrurile împreună. Nu credeam
niciodată că voi fi capabilă de asta și nici că voi
putea suporta așa ceva, dar imensele dificultăți,
nevoia permanentă de a da curaj celorlalți mă
fac să lupt. Sunt centrul unui enorm lazaret pentru bolnavii de holeră care depinde în întregime
de mine. M-am schimbat, aproape că sunt un alt
om. Trăiesc aproape tot timpul aici, toate ordinele
sunt date de către mine, toate proviziile, medicamentele, paturile sunt distribuite de către mine.
Am chemat în ajutor câteva minunate măicuțe
catolice de la St. Vincent de Paul și ele îmi sunt de
mare ajutor în toate”.
Constată ea însăși că „munca mea din lagărul de
holerici mă puse deodată în altă lumină în ochii
poporului meu”. Lipsa de ezitare și curajul ei îl
determină pe rege să-i dea permisiunea de a se
ocupa de tabăra de la Zimnicea, unde erau bolnavii de holeră. Așa își pune în evidență capacitatea
organizatorică, însușirea de a alina sufletele celor
loviți de boală.
În 1914, când a început Primul Război Mondial,
toată atmosfera de la Curtea Regală a României
s-a schimbat. La Sinaia se vorbea mult de o abdicare a lui Carol I. Mulți ziceau că regele și-ar fi
dictat un testament politic în care lăsa să se înțeleagă că, din moment ce a intrat în contradicție cu
propriul popor, el era gata să plece, cu întreaga sa
familie. Abdicarea personală risca să fie acceptată. Iar deschiderea întregii probleme dinastice
i-ar fi făcut pe oamenii politici români să dea înapoi. Se zvonea că regina Elisabeta era de acord cu
abdicarea și plecarea tuturor. În ce îl privește pe
Ferdinand, se presupunea că el va face așa cum îi
va spune unchiul. Și despre tânărul Carol umblau
zvonuri că ar fi fost gata să renunțe. Doar principesa Maria era împotriva unor astfel de idei. Ea
refuza categoric să plece. În ultimă instanță, ea ar
fi rămas cu ultimul ei fiu, Mircea.
Principesa Maria îi mărturisea lui I.G. Duca:
„N-am venit în România ca, după 20 de ani, să
renunț la Coroana României! Nu mi-am sacrificat
tinerețea și nu m-am ostenit să dau țării acesteia

Regele Carol I și regina Elisabeta alături de prințul moștenitor
Ferdinand I, soția lui, Maria, și patru din cei șase copii

moștenitori de Coroană, ca să-i văd acum rătăcind prin lume ca principi germani în exil. Eu de
țara asta nu mă despart! Înțeleg aspirațiunile ei
și le îmbrățișez. De altminteri, unde să merg? Eu
germană nu sunt, la drepturile mele de principesă
engleză m-ați obligat să renunț atunci când m-am
măritat, altă patrie decât România eu nu am”.
Maria se implică direct în viața politică, discută
cu regele, soțul ei, toate chestiunile mai mult sau
mai puțin importante, primește miniștri, diplomați, oameni politici sau de cultură și artă, ține
discursuri, participă la festivități, are inițiative,
exprimă puncte de vedere.
Mariei nu-i place neutralitatea. „Nu puteam suferi
să trăiesc în neîncetate tăinuiri și viclenii diplomatice. Totdeauna îmi displăcuseră prefăcătoria
și lucrurile în doi peri. Neutralitatea ne silea să
chibzuim cu băgare de seamă orice cuvânt scoteam, orice părere mărturiseam. Nu eram pe față
dușmanii nimănui, dar de bună seamă nu eram
nici prietenii nimănui.”
Maria își face un merit din a-l fi ajutat pe Ferdinand să înțeleagă și să facă față celei mai mari
nenorociri a vieții lui: întoarcerea împotriva țării
în care se născuse, împotriva fraților și prietenilor
lui, împotriva tuturor lucrurilor pe care le iubise
și în care se încrezuse, împotriva tinereții și a
amintirilor lui. A fost, crede Maria, pentru Ferdinand, un sacrificiu enorm. Regina Maria, ea însăși
ne-o spune, l-a ajutat pe soțul ei să se considere
înainte de toate rege al României și chiar să fie
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cu adevărat „un bun român”, preluând cu sinceritate sintagma rostită la urcarea pe tron, în 1914.
Maria simte nevoia să fie activă, ar vrea să fie și
ea lângă cei care se duceau pe front. „Cât mi-aș
dori să fiu acolo! Să am grijă de răniți cum pot, să
împart cu ei primejdia și teama.” Dar tot ea constată cu tristețe că e foarte ușor să spui ce ai face
când nu te cheamă nimeni să o faci. Maria le dăruiește soldaților tutun, flori, dulciuri ori de câte ori
întâlnește trenuri militare. Și își amintește: „Trenuri trec... trec, și povara lor, pe care o duc mai
departe, e tinerețea țării noastre, speranța căminurilor. Mă îndreptai grabnic spre vagoanele în
mișcare. Un strigăt izbucni atunci din toate piepturile, fiindcă mă recunoscură, și o ploaie de flori
căzu la picioarele mele. Ei le desprindeau de la
tunică... aceste flori ce le păstrau, ca să acopere
cu ele pe Regina lor, în vreme ce aceeași urare
urcă spre cer: «Dumnezeu să-ți ajute să ajungi
Împărăteasă, Împărăteasa tuturor românilor»”
... o regină care nu doar își cultivă o imagine de
adevărată suverană a unei Românii aflate în grea
suferință, dar își trăiește și menirea de „mamă”
a militarilor răniți pe care îi îngrijea și a unei națiuni îndurerate. Și cât curaj la regina noastră! Un
curaj care impresionează. Pentru că nu-i e dat oricui să-l încerce. Palatul Regal din București fusese
transformat în spital în primele luni ale războiului.
Aici primea regina în audiență, se întâlnea cu militari, cu civili, cu tot felul de lume, români și străini, deopotrivă. „E nevoie de curaj ca să te încrezi
în oameni, un curaj pe care eu îl posed și nu îmi
pare rău, deși de multe ori îi tulbură pe oamenii
mai prudenți și mai serioși. Nu putem decât să ne
purtăm fiecare după cum ne e firea, iar a mea mă
îndeamnă spre impuls și acțiune – calitățile mele
vin din instinct și singura mea armă e adevărul”,
scrie regina. Spitalul organizat la Palatul Regal se
umple de răniți. Spitalul era tot mai echipat cu utilajul necesar și cu personal de îngrijire. În acest
personal erau și multe doamne din înalta societate bucureșteană. Erau nepregătite pentru serviciul sanitar, dar manifestau bunăvoință. Erau
foarte devotate și ajutau mult răniții, care, de la o
zi la alta, deveneau tot mai numeroși. Și fetele ei
erau printre ele, și arătau bine în uniforma de soră
medicală. „Haina aceasta le dădea un aer curat și
ordonat și nu se potrivea cu sulemenelile domnișoarelor ce trăiau doar în fața oglinzilor”, constată
Maria cu satisfacție.

Regina Maria în timpul vizitei într-un spital de campanie
în anul 1917

În Însemnările sale, regina descrie scene cu răniții
spitalelor: unul îi povestea ce a visat, altul îi lua mâinile în ale lui și îi mulțumea iar și iar, privind-o în ochi
cu recunoștință, vorbindu-i de necazurile lui, altul îi
spunea că se simte bine, deși se vedea pe chipul lui
ce dureri mari avea. Maria descrie și scene cu răniți
aflați în preajma morții, cărora le ascultă ultimul
strigăt... „Mă rog lui Dumnezeu pentru toate viețile
jertfite, mă rog pentru cei care au murit părăsiți și
neștiuți, mă rog pentru cei care au fost îngropați cu
miile fără rugăciune și fără preot, mă rog pentru
mulțimea celor fără nume, care aveau același drept
la viață ca tine și ca mine, mă rog lui Dumnezeu
să-i ierte și să dea odihnă sufletului lor în locurile
de verdeață unde nu este nici durere, nici întristare”, căci „sute de soldați muribunzi mi-au șoptit
cu ultimă suflare că pentru mine luptaseră, pentru
că eu eram casa, mama, credința și speranța lor”.
Regina continuă să impresioneze prin curajul ei.
„Zilnic mă duceam înspre răniți, treceam din sală
în sală. Toți mă voiau între dânșii, fiecare soldat
dorea să vadă pe Regină.” Nu mai puțin impresiona spiritul ei organizatoric. În octombrie 1916,
Maria aduce în Moldova două spitale militare și
șaizeci de ambulanțe militare oferite de guvernele occidentale. Tot acum organizează instituția Regina Maria, bazată pe venituri obținute de
regină din resurse proprii. Impulsionează inițiativa strângerii de fonduri de către soțiile de ofițeri.
Este sufletul societăților de Cruce Roșie care vor
susține rezistența românilor în 1916, 1917, 1918.

Sursa: extras din „Maria, o regină în război”, de Ion Bulei, Litera 2019
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DIN DRAGOSTE PENTRU ROMÂNIA

Fundația Regală Margareta a României a fost înființată în 1990 de către Majestatea Sa Margareta,
Custodele Coroanei române, împreună cu tatăl
său, Regele Mihai I. De-a lungul celor 30 de ani de
activitate, Fundația a dezvoltat numeroase proiecte în domeniul educației, dezvoltării comunității, societății civile, sănătății și culturii, proiecte ce
și-au adus contribuția la reînnoirea spirituală și
socială a României.
„Îmi amintesc foarte bine momentul în care am ajuns
în România, în urmă cu 30 de ani - pentru prima dată
în viața mea m-am simțit o persoană întreagă, până
atunci am fost ca o persoană fără umbră și când am
pus picioarele aici, am devenit o persoană întreagă”,
a spus MS Margareta la finalul unui eveniment
aniversar organizat la Teatrul Național în ianuarie 2020, organizat de Fundația Regală Margareta
a României pentru a sărbători 30 de ani de la înființarea organizației.
Fundația Regală Margareta a României este astăzi o organizație neguvernamentală de elită care
sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții
durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. Proiectele comunitare, sociale și educaționale legate de vârstnici și de tânăra
generație au fost dezvoltate de Fundația Regală
Margareta a României an de an, din 1990, iar astăzi au devenit programe naționale și modele de
bună practică pentru alte organizații. Fundația își
propune să extindă abordarea intergenerațională
la nivel național și își continuă misiunea de a descoperi lideri, a-i inspira și oferi instrumente pentru a crea comunități durabile și autonome.
Ajutor pentru copii prin proiecte integeneraționale
De-a lungul a 30 de ani de activitate, Fundația
Regală Margareta a României a oferit șansa unei
vieți mai bune pentru 30.000 de copii din peste
5.000 de familii și a susținut 650 de ONG-uri locale, prin programe dedicate precum Fondul Special pentru Copii, Centrele Generații, Cauza Mea,
Investiție în Mediul Rural sau Școala Generații.

Copiii aflați în situații dramatice de viață, care se
confruntă cu sărăcia extremă, riscă abandonul
școlar, au probleme de sănătate sau excluziune
socială, sunt sprijiniți prin intermediul Fondului
Special pentru Copii. Acest program oferă sprijin
prin burse școlare, acces gratuit la centre de tip
școală după școală, tabere de vară pentru copiii
cu progrese remarcabile la școală, consiliere socială și asistență pentru familiile nevoiașe, cadouri și alimente de sărbători.
Centrul Comunitar Generații din București vine
în întâmpinarea nevoilor copiilor și vârstnicilor,
într-o abordare intergenerațională, nouă și unică în România. Centrul aduce împreună persoane aparținând mai multor generații și creează un
cadru în care aceștia socializează, învață lucruri
noi, se ajută reciproc și primesc sprijin din partea
Fundației. În fiecare an, la Centrul Comunitar Generații, 50 de copii au zilnic o masă caldă la cantină, after-school gratuit, precum și o gamă largă
de activități educative și vocaționale, în compania
voluntarilor tineri sau seniori. Începând cu 2015,
metoda de lucru intergenerațională a fost extinsă la nivel național, astăzi existând 23 de centre
11

intergeneraționale în 10 județe din țară, prin programul național numit Generații.
„Astăzi Fundația promovează modelul intergenerațional. Cred că este un exemplu pentru societate și
un câștig pentru viitor. Fiecare întâlnire dintre vârstnici și tineri este o experiență de viață. Este profund
impresionant să vezi cum între două persoane din
generații diferite se leagă relații puternice de prietenie. Vrem să creăm sute de centre inter-generaționale și mergem înainte. Avem nevoie de susținere
pentru asta”, afirmă Custodele Coroanei.
Programul strategic Investiție în Mediul Rural
urmărește prevenirea și reducerea abandonului
școlar în mediul rural sau comunități mici și are
ca principală metodă de intervenție dezvoltarea
programelor de tip școală după școală. 360 de
copii sunt sprijiniți anual să-și continue educația,
să-și îmbunătățească performanțele și să se integreze social, iar 8 centre de tip școală după școală
care desfășoară activități pentru copiii din comunitate sunt susținute să se dezvolte și să modernizeze educația în mediul rural.
Proiectul Școala Generații – Prevenirea abandonului școlar prin implicarea comunității, co-finanțat prin Fondul Social European – Programul
Operațional Capital Uman (POCU), are ca scop
prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii, precum și încurajarea înscrierii în sistemul de
învățământ preuniversitar obligatoriu pentru copiii din zona de circumscripție a două școli și o
grădiniță din București. Anual, un număr de 369
de elevi și preșcolari beneficiază de acces la un
program școală după școală, activități educative,
artistice și sportive, pachete cu îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă, tabere, excursii și
workshop-uri pe diverse teme.
Investiție în tineri
Programele Fundației Regale Margareta a României construiesc viitorul tinerilor investind în educație și talent.
Tinerii artiști talentați din familii cu venituri modeste, elevi sau studenți la școlile și universitățile
de artă și muzică din România, sunt sprijiniți prin
programul Tinere Talente. Bursele individuale în
valoare de 2.000 de euro pentru dezvoltarea artistică, facilitarea unor întâlniri intergeneraționale
cu mentori sau participarea la masterclass-uri,
precum și promovarea operei lor îi ajută să își valorifice potențialul. De-a lungul timpului, programul a susținut peste 300 de tineri să se dezvolte
din punct de vedere artistic și personal și să își
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exprime talentul, contribuind astfel la formarea
viitorului cultural al României.
În cei 30 de ani de activitate, Fundația a ajutat
peste 200 de tineri din centrele de plasament sau
dintr-un mediu defavorizat să se integreze social
și profesional prin programul O meserie pentru
viitor.
Dragoste pentru vârstnici
Statisticile oficiale indică faptul că populația
de vârstnici a României numără 3,7 milioane de
persoane, iar această categorie de vârstă este
în creștere.
Fundația este una dintre puținele organizații
non-guvernamentale care derulează programe
sociale dedicate vârstnicilor, cu sprijinul voluntarilor, într-o abordare intergenerațională. Încă
din anul 1993, Fundația a venit în sprijinul vârstnicilor din România prin programe menite să
combată izolarea și singurătatea și să ajute la
creșterea calității vieții acestora, precum Fondul
Special pentru Bătrâni, Seniorii Noștri, Clubul
Seniorilor, Niciodată Singur, Campania Flori
pentru Suflet, Telefonul Vârstnicului, Centrele Generații. Astfel, peste 180.000 de persoane
vârstnice au primit sprijin din partea Fundației
de-a lungul timpului.
Lansat în 2015, programul Telefonul Vârstnicului
este prima linie telefonică gratuită și confidențială, accesibilă la nivel național, dedicată persoanelor vârstnice. Proiectul are ca scop creșterea calității vieții și a participării sociale în rândul bătrânilor și vine ca răspuns la problemele cu care se
confruntă persoanele vârstnice din România, fiind
singurul serviciu funcțional de acest tip. Operatori
specializați în asistență socială și psihologi răspund cu suflet în fiecare zi, identificând problemele vârstnicilor și resursele disponibile pentru
ei în comunitate. De la lansare și până în prezent

s-au înregistrat 42.000 de interacțiuni telefonice
și peste 9.000 de vârstnici au fost beneficiari unici
ai serviciilor de informare, socializare sau alinare
a singurătății. Sunt peste 400 de instituții și furnizori sociali publici sau privați în baza de date a
call-center-ului social. O echipă de psihologi oferă zilnic consiliere și sprijin emoțional, iar voluntari pregătiți de Fundație oferă alinare vârstnicilor
afectați de singurătate, care au nevoie de un interlocutor, creând relații telefonice cu aceștia prin
apelarea lor săptămânală.
În contextul pandemiei SARS-CoV-2, Fundația
Regală Margareta a României a intensificat eforturile în sprijinul seniorilor, a lansat noi proiecte
de ajutor și a suplimentat echipa dedicată persoanelor vârstnice, pentru a ajuta această categorie de oameni să facă față noilor provocări.
În această perioadă, într-un timp record, a fost
lansat Fondul pentru Vârstnici, un fond de urgență menit să răspundă nevoilor urgente ale celor aflați în situații dificile de viață. Fondul pentru
Vârstnici a susținut pe perioada pandemiei vârstnici din orice zonă a țării, în special cazurile cele
mai grave, pe cei afectați de singurătate, imobilitate fizică sau de sărăcie. Celor care au nevoie de
ajutor material, îngrijire la domiciliu, procurarea
de alimente și medicamente, cumpărături livrate acasă, sprijin emoțional, alinarea temerilor și
a singurătății, Fundația le este aproape, printr-o
rețea de servicii sociale susținută în comunități.
În acest context, am inițiat cel mai amplu program de voluntariat, pentru a facilita accesul la

cumpărături al persoanelor vârstnice, Voluntari
pentru Vârstnici, la care au adera 200 de persoane de toate vârstele, cu profesii diverse și din
toate zonele țării.
Publicul poate să contribuie la programele Fundației astfel
• un SMS cu textul SINGUR la 8844 pentru o do-

nație de 2 €/lună.
• o donație on-line pe www.frmr.ro/donationline
• o donație recurentă în contul bancar
RO77 BACX 0000 0001 2931 2250 / LEI
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