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PROIECTUL EDUCAŢIONAL – CENTENARUL MARII UNIRI 2018 

    „ROMÂNIA MARE IN CETATEA MUSATINA” 
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Prof.Zaharia Dan   prof. dr. Viorel Stan   Prof.Preda Elena 

 

Perioada de desfăşurare: 01.12.2017 – 01.12.2018 

 Locul desfăşurare :Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman  

Organizator : Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman 



 

Argument: 

Centenarul Marii Uniri de la 1918, prezinta posibilitatea transpunerii tuturor 

resurselor  spirituale, umane și materiale din unitatea noastra de invatamant –Liceul 

Tehnologic „Vasile Sav” , in vederea promovarii istoriei locale și naționale. ROMÂNIA 

CENTENARĂ își propune să sublinieze patriotismul în contextul globalizării mondiale, 

accentuand  sentimentul apartenenței la istoria nationala.  

”Unirea naţional-politică, de la anul 1918, nu se cuvine să fie înfăţişată, nici măcar în 

parte, ca un dar, coborât asupra neamului românesc din încrederea şi simpatia lumii 

civilizate, nici ca o alcătuire întâmplătoare, răsărită din greşelile duşmanilor de veacuri.( …) 

Unirea românilor trebuie înfăţişată totdeauna - potrivit adevărului - ca urmarea firească a 

unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul cărora acest popor de eroi şi de mucenici a 

izbutit să-şi apere cu uimitoare stăruinţă " sărăcia şi nevoile şi neamul", rămânând 

împotriva, tuturor năvălirilor barbare şi vremelnicelor stăpâniri străine, în cea mai strânsă 

legătură cu pământul strămoşesc în care, ca într-un liman de mântuire, şi-a putut adăposti 

traiul de-a lungul vremilor de urgie.” (Nicolae Iorga). 

Scopul proiectului: 

- Dezvoltarea și consolidarea sentimentului patriotic, îmbogățirea cunoștințelor 

istorice și stimularea creativității și a lucrului în echipă  

 Obiectivele proiectului: 

 - aprofundarea  şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale; 

 - reliefarea prin comportament a spiritului patriotic, a mândriei identitǎţii naţionale;  

- înţelegerea că Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai importantă a 

istoriei româneşti ; 

 - dezvoltarea competențelor de cercetare, selectare și valorificare a informațiilor 

istorice 

- intarirea colaborării între elevi și profesori, cultivarea și încurajarea spiritului de 

echipă; 

 



 

 Acțiunile proiectului „Marea Unire in cetatea Musatina”: 

* Acțiunile ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului:  

- Prezentarea Proiectului  „Marea unire in cetatea Musatina” –ian 2018 ; 

- Realizarea in cabinetul de istorie a liceului a unui loc special amenajat 

dedicat proiectului – februarie 2018;  

- Marcarea evenimentelor istorice care au contribuit la Marea Unire din 

1918 prin realizarea unui concurs de istorie și a unei expoziții de portrete – 

martie 2018; 

-Vizite tematice dedicate proiectului realizate cu membri clubului de 

istorie”Dacii Liberi” pe plan local la Muzeul de Istorie Roman si Muzeul de Arta 

Roman – aprilie 2018; 

 - Vizite tematice dedicate proiectului realizate cu membri clubului de 

istorie”Dacii Liberi” realizate la Muzeul Unirii din Iasi si Palatul Culturii – Iasi- mai 

2018; 

-Realizarea unui concurs tematic in parteneriat cu Muzeul de Istorie 

Roman, bazat pe referate, PPT-uri si filme documentare- iunie 2018; 

-Prezentarea de filme artistice si documentare cu tema „Marea Unire”- 

septembrie 2018; 

-Prezentarea in parteneriat cu Organizatia „Tinerii Ortodocsi” din Roman a 

manifestarii dedicate Centenarului la Episcopia Roman- octombrie 2018; 

-Simpozion desfasurat in colaborare cu I.S.J Neamt pe tematica Marii Uniri-

noiembrie 2018; 

-Redactarea  revistei  omagiale dedicate Centenarului Marii Uniri- 

decembrie 2018; 



 

Organizatori si echipa de proiect: 

-Prof. Paius Catalin – Coordonator al clubului de istorie „ Dacii Liberi” 

-Dir. Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman :Prof. Zaharia Dan 

-Dir. Adj. Onel Alexandru  

-Prof. Vasilache Damian – Coordonator al clubului „ Tinerii ortodocsi” 

-Prof. Covrig Costica- Prof. Socio-umane 

Grup tinta: 

 Elevii claselor a IX-a – a XII-a din cadrul Liceului Tehnologic „Vasile Sav” si membri 

cluburilor „Dacii Liberi” si „Tinerii ortodocsi” 

PRODUSE FINALE:  

-Diplome;  

- CD cu imagini surprinse în timpul activităţilor derulate;  

- Expoziție; 

 - Fotografii. 

DISEMINAREA ȘI ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI:  

Activitățile propuse vor fi mediatizate în presa locală – Ziarul de Roman și prin 

intermediul programelor de știri ale televiziunilor locale – CNS Roman, Roman TV. 

Nr.crt. Descrierea cheltuielilor pentru 
Intreg proiectul-2018 

Fonduri 
proprii 

Finantare   
solicitata 

Total suma 

    1. Cheltuieli pentru premiere si  
Realizarea diplomelor 

150lei 150lei 300lei 

    2. Cheltuieli pentru amenajarea  
Expozitiei tematice, CD-uri,  
Materiale, etc. 

150lei `150lei 300lei 

 TOTAL RON 300lei 300lei 600lei 

 



 


