
A.FIŞA ACTIVITĂŢi 

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante : 

ṢCOALĂ GIMNAZIALǺ PRODULEṢŢI 

Nivelul/nivelurile de învăţământ :GIMNAZIAL 

Numărul elevilor din şcoală: 252 

Numărul cadrelor didactice din şcoală :21 

Coordonatorul activităţii (nume şi prenume, funcţie, date de 

contact) :Iancu Răzvan, Comănescu Alexandra- profesori 

educaţie fizică - 0723307776 

1. Titlul activităţii : CUPA “DANIEL BIRLOAGA” 

 2. Domeniul în care se încadrează :  

- sportive; 

- cetăţenie democratică şi responsabilitate socială;  

- educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos;  

3.  Scopul activităţii: CONCURS JUDEŢEAN ÎN 

MEMORIA HANDBALISTULUI DANIEL BIRLOAGȦ  

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii : 

-Dezvoltarea armonioasă a elevilor; 

-Dezvoltarea valorilor morale şi a spiritului civic a elevilor; 



-Respectarea unor reguli de comportament în timpul unui 

concurs; 

-Dezvoltarea unor valori adăugate privind respectarea 

memoriei unui cetăţean. 

   5. Elevi participanţi: număr total de participanţi, procent de 

participanţi din numărul total de elevi din grupul ţintă:30 

elevi-21,12% 

    6. Durata şi locul desfăşurării activităţii : 

 Activitatea a avut loc în dată de 21.04.2016 , între orele 10,00 

şi 14,00, la Şcoală Gimnazială Produleşti. 

7. Descrierea activităţii:  

În luna noiembrie 2015, în urmă unui accident de circulaţie 

petrecut în judeţul Buzău şi-a pierdut viaţă handbalistul Daniel 

Birloagӑ, cetăţean  al comunei Produleşti, fost elev al Şcolii 

Gimnaziale Produleşti, fost elev al Liceului “Goga Ionescu” 

Titu, student al Universităţii “Valahia” Târgovişte. În memoia 

sa ,Şcoală Gimnazială Produleşti în parteneriat cu Primăria 

Produleşti a organizat memorialul de handbal”Cupa Birloagӑ”, 

activitate cerută în mod special de elevii clasei a VI-a B unde 

este elevă sora  decedatului,   la care au participat echipele: 

CSU Târgovişte, Liceul Goga Ionescu Titu şi Şcoală  

Gimnazială Produleşti. 



S-au jucat trei partide de handbal ( fiecare echipa a jucat cu 

celelalte două). Câştigătoare a fost echipa CSU Târgovişte, 

echipa unde a evoluat Daniel Birloagӑ, urmată de echipa Goga 

Ionescu şi de Şcoală Produleşti. 

8. Primăria Produleşti a înmânat cupe şi medalii echipei 

câştigătoare şi echipelor participante şi o distincţie părinţilor 

handbalistului Daniel Birloagӑ. 

9.În urmă desfăşurării acestei activităţi, atât cadrele didactice 

cât şi elevii şi părinţii au dorit continuarea ei. De aceea 

Primăria comunei Produleşti, prin domnul primar Georgescu 

George a transmis tot sprijinul pentru ca această activitate să 

devină o tradiţie în comună noastră. 

10.La această activitate au participat toţi elevii din ciclul 

gimnazial ai Şcolii Produleşti , foşti elevi ai şcolii, cadre 

didactice dar şi părinţi. Au fost prezenţi şi părinţii lui Daniel 

Birloagӑ , sora sa care este elevă în clasa a VI-a la şcoala 

noastră, dar şi prietenii săi. Părinţii lui Daniel şi-au exprimat 

mulţumirea că a fost posibilă organizarea acestei competiţii în 

memoria fiului lor şi în acelaşi timp dorinţa de a continua şi în 

anii următori. Aceleaşi sentimente au fost exprimate şi de 

elevii şcolii, de echipa de handbal a şcolii noastre, dar şi de 

alţi părinţi. 



 B. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale 

elevilor/profesorilor/părinţilor referitoare la activitatea 

propusă.  

Ioan Andreea – clasa a VI-a B : ,, Ne-am bucurat că am  putut 

să-i arătăm Melaniei (sora celui comemorat) că noi, colegii îi 

suntem  alături şi la fel ca şi ea , încercăm să facem tot 

posibilul să îl simţim aproape  pe cel care a fost frate, prieten 

, coleg , cunoscut: Daniel Birloagӑ”  

Ştefan George – clasa a VII-a B ;,,Am fost profund emoţionat  

de momentul în care a început activitatea ,,Cupa Birloagӑ “ 

,mai ales că eram unul dintre jucători . Un fior de bucurie am 

simţit când am înscris primul gol mai ales că aveam adversari 

o echipa  a unei facultăţi –CSU. Târgovişte “ 

Niţescu Claudia – professor :,, Când am propus această 

activitate domnului primar Georgescu George , am fost puţin 

cam sceptică în realizarea ei deoarece ştiam că necesită o 

implicare mai deosebită , o implicare atât psihic , fizic dar şi 

material . Acum  că s-a realizat şi a fost o reuşită am primit 

atât din partea corpului didactic , cât şi din partea primăriei  

dorinţa de a rămâne această activitate o tradiţie din 

săptămâna<Şcoala altfel: Sӑ  ṣtii mai multe, sӑ fii mai bun>”  



C. Atașați „dovezi” ale activității (fotografii, filme, 

documente etc.) 

 

 

Petre 

Melania cu Andreea 
Alexandra şi alţi 
49 la Scoala 
Gimnaziala 
Produlesti. 

21 aprilie la 

15:23 · Comuna 

Produlești ·  

Cupa Daniel 
Birloaga..Nu te vom 
uita niciodata..!!! 
 

 

Nitescu Claudia-

Cristina 

21 aprilie la 13:33 ·  

Distincție pentru fam. 

Birloaga  

https://www.facebook.com/melania.petre.37
https://www.facebook.com/melania.petre.37
https://www.facebook.com/melania.petre.37
https://www.facebook.com/andreea.alexandra.92505956
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https://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Produlesti/1704939423096251
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1676907572561424&set=a.1400990820153102.1073741830.100007265914703&type=3
https://www.facebook.com/pages/Comuna-Produle%C8%99ti-D%C3%A2mbovi%C8%9Ba/111318532229116
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1064971873559005&set=a.837655262957335.1073741834.100001386082397&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1676907572561424&set=a.1400990820153102.1073741830.100007265914703&type=3


 

 

Nitescu Claudia-Cristina a adăugat 8 fotografii noi. 

21 aprilie la 13:32 ·  
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