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Aprobat director, 

                prof. Daniela Mîțu 

 

 

Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne o filă miraculoasă a 

istoriei  româneşti. Desăvârşirea unităţii naţionale a poporului român este 

fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată prin vrerea unui 

neam dornic de unitate şi cu iubire de neam. 

Centenarul reprezintă 100 de ani de bucurie a împlinirii neamului. 

 

CENTENAR 2018 NEAMȚ 

 

 

AN  ŞCOLAR  2017-2018 și 2018-2019 

 

 

INIŢIATOR PROIECT: ISJ NEAMȚ  

COORDONATORI DE  PROIECT:  
Director, prof. Mîțu Daniela 

prof. ist. Găină Claudia-Eleana  
 

                                         

Inspector şcolar general, 

prof. dr. VIOREL Stan 

 

 

Inspector şcolar de specialitate, 

Prof. PREDA ELENA 
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Primaria Comunei Tarcău                 Școala Gimnazială Iuulia Hălăucescu, comuna Tarcău                       

            Primar,                                                                          Director, 

        Găină Iulian                                                              prof. Mîțu Daniela 

                                                                       

                                                                                                                                                 
                                                                                                

Consilier educativ, 

 prof. Andriesei Diana-Cornelia 
 

 

ORGANIZATORI: 
 

    

      ȘCOALA GIMNAZIALĂIULIA HĂLĂUCESCU, COMUNA TARCĂU                PRIMĂRIA COMUNEI TARCĂU    

  DIRECTOR. PROF. MÎȚU DANIELA                                                                      PRIMAR: GĂINĂ IULIAN 

       

   

 

ECHIPA DE PROIECT 
 

Inspector de specialitate: Prof. Preda Elena 

Director: prof. Mîțu Daniela                        

Coordonator: prof. ist. Găină Claudia- Elena 

Cadre didactice participante: prof. Ciotău  Andreea, prof. Andriesei Diana-Cornelia, înv. 

Enea Vasile, prof. înv. primar Macovei Adriana-Liliana, prof. Șolot Cristina-Nicoleta, 

prof. Balan Daniela, prof. Macovei Cristina-Elena, prof. înv. preșcolar Cosma Iuliana 

                            

 

A.INFORMATII DESPRE APLICANT 

      Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială ,,Iulia 

Hălăucescu", Comuna Tarcău, jud. Neamț  

      Adresa completă: Str. Principală  Nr.231, Tarcău, Judeţul  Neamț 

      Nr. de telefon/fax: Tel. 0233 240049/ Fax: 0233 240049 

      Adresa electronică, e-mail: scoalatarcau@yahoo.com 

 Director: prof. Mîțu Daniela  

     

 

B.  INFORMATII DESPRE PROIECT 

 

    B.1. Titlul proiectului: ,,CENTENAR 2018” 

    B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: istorie 

    B.3. Participanţi: cadre didactice, elevi, părinții acestora și alte persoane din comunitatea 

locală. 
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C. REZUMATUL PROIECTULUI 

          Proiectul a fost conceput în vederea omagierii celor 100 de ani de la realizarea 

României Mari  la nivelul comunității locale prin intermediul Școlii Gimnaziale Iulia 

Hălăucescu, comuna Tarcău și cu sprijinul Consiliului Local Tarcău, a Primărie Tarcău 

și a altor factori interesați. Activitățile propuse au ca scop stimularea patriotismului față 

de țară și față de popor, identificarea elementelor definitorii care au creat societatea de 

astăzi, urmașa efectelor benefice ale Marii Uniri. Prin acest proiect, sperăm noi, că 

spiritul patriotic să fie pus în valoare atât la nivelul elevilor Școlii Gimnaziale Iulia 

Hălăucescu, comuna Tarcău, cât și la nivelul comunității locale și de ce nu, chiar și la 

nivel regional și național, beneficiind de sprijinul oferit de ISJ Neamț prin d.na Inspector 

Elena Preda.  

 
  

 

D.PREZENTAREA PROIECTULUI 

                                    

                                                               ARGUMENT: 

 

În fiecare an şcolar apropierea zilei de 1 decembrie 

prilejuieşte deschiderea unei palete largi de evenimente culturale 

desfăşurate în școala noastră. Ziua de 1 Decembrie 1918 

marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care 

vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia 

(27martie/9 aprilie 1918) şi Bucovina (15/28 noiembrie 1918). 

Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în 

urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a 

popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa. 1 Decembrie este Ziua 

Naţională a României. Şi noi, românii trebuie să simţim româneşte şi să cunoaştem 

semnificaţia acestui eveniment. Elevii trebuie învăţaţi că istoria neamului românesc este ea 

însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire! Călăuziţi de aceste fapte am propus următorul 

proiect şi credem în puterea acestuia de a uni şi a călăuzi spirite. Cel mai mare si mai fericit 

moment din istoria noastră s-a desfăşurat la 1 Decembrie 1918. Unirea tuturor românilor 

într-un singur stat a fost rezultatul firesc al luptei seculare, dusă de poporul român. Anul 

1918 a reprezentat încheierea procesului de formare a statului național unitar român, fapt 

confirmat ulterior în cadrul Conferinței Păcii de la Paris.  

       Pregătită de fapta lui Mihai Viteazul de la 1600, de ,,Unirea cea mică” din 1859 şi de 

lupta eroică purtată între anii 1916-1918 ,,Unirea cea mare” s-a înfăptuit la 1 Decembrie 

1918. S-a împlinit visarea cea mare şi de totdeauna a românilor: Unirea României într-o 

singură ţară mare cu hotare minunat de rotunde si întinse până acolo unde oamenii vorbesc 

aceeaşi limbă, limba română dar care în același timp simt și românește. Mai mult, 

împlinirea celor 100 de ani de la Marea Unire, ne face să fim de o sută de ori și mai 

împliniți și mai fericiți că am avut decidenți puternici care au creat neam, 

reprezentare, putere și binecuvântare. 
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SCOPUL PROIECTULUI:   

- cunoaşterea însemnătăţii zilei de 1 Decembrie 1918, a comemorării CENTENARULUI şi 

ale consecinţelor actelor istorice înfăptuite 

atunci asupra poporului român, stimularea 

iubirii față de țară și neam atât în rândul 

cadrelor didactice și ale elevilor, cât și în 

rândul localnicilor și altor persoane 

interesate; 

 

Obiective urmărite/Acțiuni: 

▪ Identificarea eroilor nemului 

căzuți pe fronturi în Primul 

Război Mondial; 

▪ Realizarea unei colecții digitale și 

analogice cu imagini ale perioadei 

respective;  

▪ Realizarea unui simpozion cu tema Centenar Marea Unire; 

▪ Realizarea unei hărți a comunei Tarcău care să cuprindă și latura istorică; 

▪ Plantarea unui arbore cu semnificație asupra Marii Uniri;  

 

GRUPUL ŢINTĂ CĂREIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL 

 

• Beneficiari direcţi: elevii Școalii Gimnaziale Iulia Hălăucesucu, Comuna Tarcău ; 

• Beneficiari indirecţi: cadrele didactice implicate, invitaţi, profesorii care îndrumă elevii 

implicaţi în derularea activităţilor din proiect; 

• Comunitatea locală.  

 

 DURATA PROIECTULUI: 01.12.2017-01.12.2018 

 

 

MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI  

( FORME DE EVALUARE):  

   

    MONITORIZAREA 

Echipa de lucru va realiza fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. 

Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber părerile şi impresiile personale 

asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului. 

 

FORME DE EVALUARE: 

• jurnale individuale sau colective; 

• prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute  

• expunerea lucrărilor realizate; 

• album foto; 

• realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate.  

• prezentarea produselor muncii în echipă în cadrul festiv organizat; 

• realizarea minispectacolului pe tema 1 DECEMBRIE. 
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    DISEMINAREA: 

• prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor; 

• mediatizare mass-media; 

• evidenţierea elevilor participanţi la proiect 

 

 

• REZULTATUL (TIPURI DE PRODUSE): 

• jurnal de proiect; 

• album foto; 

• diverse lucrări realizate de elevi; 

• afişe; 

• invitaţii; 

• scenete, recitări, cântece; 

• harta Comunei Tarcău; 

• plantarea arborelui Centenarului etc. 

 

 

IMPACTUL: 

• întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate - pentru  descoperirea şi stimularea 

sentimentului de patriotism față de țară și neam;; 

• dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi literare si cultural-artistice; 

• implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii și a comunităţii; 

• atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii cu 

privire la comemorarea celor 100 de ani de la Marea Unirea. 

 

ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE /  MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE  PE 

CARE INTENŢIONĂM SĂ LE FACEM  ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII   

PROIECTULUI ŞI DUPĂ ÎNCHEIEREA ACESTUIA 

❖ Promovarea proiectului; 

❖ Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video, etc, pe diferite site-uri 

educaţionale sau reţele de socializare (www.facebook.com) 

❖ Mediatizarea în revistele şcolare; 

❖ Premierea elevilor cu aptitudini deosebite;  

❖ Acordarea diplomelor de participare pentru toţi elevii si profesorii implicaţi în 

proiect; 

❖ Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului; 

❖ Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză; 

❖ Realizarea simpozionului; 

❖ Mediatizarea proiectului în  mass-media.   

RESURSELE PROIECTULUI 

Resurse umane:  

❖ elevii şcolilor implicate; 

❖ cadrele didactice implicate; 
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❖  invitaţi; 

❖  colaboratori; 

❖  părinţi. 

Resurse materiale: 

-cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; laptop; un 

videoproiector;  o imprimantă; un copiator; recuzite diverse pentru jocurile de rol, un aparat 

foto;  un calculator, instrumente muzicale. 

-cărţi de istorie şi literatură 

-imagini  

-steguleţe 

-diplome 

Resurse informaţionale: 

• Internet; 

• Bibliotecile şcolare; 

 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: toate cadrele didactice care au ore în încadrare la 

Școala Gimnazială Iulia Hălăucescu, comuna Tarcău, Jud. Neamț 
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E.CALENDAR,  ETAPE,  BUGET 

 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

acțiunii 

Scurtă 

descrierea 

Interval 

implementare 
Rezultate obținute Buget Observații 

1. 

Identificarea 

eroilor Primului 

Război Mondial 

-se vor realiza 

acțiuni de 

identificare a 

eroilor cu ajutor 

intervievării 

bătrânilor, 

studierii 

arhivelor 

1.12.2017-

30.03.2018 

-se vor identifica eroii 

dintre foști localnici 
0 lei  

2. 

Realizarea unei 

colecții digitale și 

analogice cu 

fotografii 

reprezentative 

Se vor colecta 

de la localnici 

sau de la rudele 

elevilor, 

fotografii, ce se 

vor scana, sau 

afișa într-un 

spațiu special 

prevăzut 

1.12.2017-

30.03.2018 

-colecția PAȘI SPRE 

TRECUT 
0 lei  

3. 

Realizarea de 

produse 

educaționale ce 

vor fi expuse la 

un loc vizibil cu 

tema Centenarului 

Identificarea 

spațiului și 

adăugarea în 

acesta, a 

produselor 

educaționale 

realizate de 

participanți 

1.12.2017-

1.12.2018 

-spațiu destinat 

CENTENARULUI 

1000 lei din 

fonduri proprii 

sau extrabugetare 

(CL Tarcău sau 

alte surse) 

 

4. 

Realizarea hărții 

Comunei Tarcău, 

cu caracter istoric 

Cu ajutorul 

unor platforme 

GIS, se va 

realiza harta, în 

format print A0 

sau mai mare și 

expusă la locul 

special prevăzut 

30.03.2018 Harta Comunei Tarcău 

1000 lei din 

fonduri proprii 

sau extrabugetare 

(CL Tarcău sau 

alte surse) 

 

5. 

 

 

Plantarea unui 

arbore care să 

semnifice Marea 

Unire 

Se va planta un 

arbore în curtea 

Școlii 

Gimnazile Iulia 

Hălăucescu, 

comuna Tarcu 

24.04.2017 Arborele Centenarului 0 lei  

6. 
Simpozion cu 

volum I.S.B.N 

Un simpozion 

la care lucrările 

vor fi publicate 

în volum 

I.S.B.N. 

20.10.2018 

Realizarea manifestației 

științifice ce include și 

un program artistic și 

publicarea unui volum 

I.S.B.N. 

3000 lei din 

fonduri proprii 

sau extrabugetare 

(CL Tarcău sau 

alte surse) 

 

7. 

Montarea unei 

plăci 

comemorative 

Se va monta o 

placă 

comemorativă 

în curtea Școlii 

Gimnazile Iulia 

Hălăucescu, 

Comuna Tarcu 

1.12.2018  Placa ,,Centenar 2018" 1000 lei   
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