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                                                                       “Cel mai mare duşman al istoriei este uitarea.”  

                                                                                                                                             Miron Costin 
 

 

 

,,Centenarul Marii Uniri, simțit de-o parte 

și de alta a Prutului” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DECEMBRIE 2017- 1 DECEMBRIE 2018 
 

 

 



Avizat, 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ                             INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,  

NR . ........./ ................................                                                                       PROF. STAN VIOREL  

 

 

                                                                                                                   INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,                                                                                                                                              

                                                                                                                              PROF. PREDA ELENA 

 

 

                                                                                                                   INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,                                                                                                                                              

                                                                                                                              PROF. ROMAN ROMEO 

 

Avizat, 

PRIMĂRIA PIATRA NEAMŢ                                                                 PRIMAR,  

NR. .........../ ...............................                                                                            CHITIC DRAGOȘ 

 

                                                                                                                   CONSILIER LOCAL, 

                                                                                                                                ROMEL ALEXANDRU BÂRJOVEANU 

 

Avizat, 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8                                                                DIRECTOR, 

PIATRA NEAMŢ                                                                                           PROF. SIMIONEL TEODORA 

 

Avizat, 

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR                                                                        PREŞEDINTE, 

ŞCOLII GIMNAZIALE NR.8 PIATRA NEAMȚ                                                   COZMA VALENTIN           

 

Avizat, 

INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL IZVOARE 

REPUBLICA MOLDOVA                                                                            DIRECTOR, 

NR. ........../ ................................                                                                               PROF.URSACHI VALENTINA 

  

Avizat,                                        

GIMNAZIUL 7, CHIȘINĂU 

REPUBLICA MOLDOVA                                                                            DIRECTOR, 

NR. ........../ ................................                                                                               PROF.GALINA ANTONIU 

                                                                                                                                
Avizat, 

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL  

ORTODOX „SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA“                 DIRECTOR ADJUNCT, 

PIATRA NEAMŢ                                                                                             PROF. MARELE ANIȘOARA 

 

 

Avizat,                                        

ASOCIAȚIA CULTURALĂ FOLCLORICĂ                                                PREȘEDINTE, 

,,NAE ROTARIU”                                                                                                       ROTARIU VIRGINIA  

NR. ........../ ................................                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                  



                                                                                                    
ORGANIZATORI: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 PIATRA NEAMȚ 

Director, Prof. SIMIONEL  TEODORA 

      

A. ECHIPA DE PROIECT: 

Director, SIMIONEL TEODORA – inițiator/ coordonator proiect 

Consilier educativ, GAL CARMEN – coordonator proiect 

Prof. învățământ primar: ANDRIESCU CARMEN, HERDEȘ CRISTINA, TANASĂ   

                                             DUMITRIȚA, TROFIN RAMONA, LAZĂR GABRIELA, CUCOȘ   

                                             RAMONA, HÎRȚAN MARIA 

Profesori: SAVA MARIA MAGDALENA, CHELARU ELENA, CORDUN ELENA,   

                  SIMIONESCU ELENA, ANDRONACHE SIMONA, ANDREI VALENTINA, RADU  

                  ALINA, ȚIFUI GHEORGHIȚĂ 

                            
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1.   Titlul proiectului: ,, CENTENARUL  MARII UNIRI SIMȚIT DE-O PARTE ȘI DE  

                                                                          ALTA A PRUTULUI” 

B.2.   Categoria în care se încadrează proiectul:  cetățenie democratică, cultural- artistic 
B.3.   Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale. 

 
C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

                                    
                                                               ARGUMENT 
 

În fiecare an şcolar apropierea zilei de 1 decembrie prilejuieşte 

deschiderea unei palete largi de evenimente culturale desfăşurate în şcoala 

noastră. Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor 

pentru întregire statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale 

fraţilor din Basarabia (27 martie/ 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.  

La 1 Decembrie 2018, vom fi părtașii unei sărbători majore - Centenarul Marii Uniri. 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, de a deschide inimi, de a insufla respectul față de valorile naționale. 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 de secole, dusă de poporul român. 

       Pregătită de unirea făcută de  Mihai Viteazul la 1600, de ,,Unirea mică” din 1859 şi de lupta eroică 

din 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, cu hotare minunat de rotunde și 

întinse până acolo unde oamenii vorbesc aceeaşi limbă, limba română. 

 

  “Te-am dărâmat, hotar de odinioară  

      Brâu împletit de lacrimi şi de sânge 

    Veriga ta de foc nu mă mai strânge 

    Şi lanţul tău a încetat să doară” 

 

       Unirea a fost salutată de naţionalităţile: saşi, maghiari, secui, pentru ei, ca şi pentru români, viitorul 

însemna ,,a trăi unul lângă altul în pace.” 



      Desăvârşirea unirii naţionale a contribuit la făurirea unei Românii mai puternice şi mai bogate. 

      România, ţara noastră, s-a făurit cu mari jertfe, cu viaţa a zeci și sute de mii de viteji, să nu-i uităm 

şi să-i slăvim din toata inima noastră. 

      Ne propunem să-i determinăm pe copii să înţeleagă semnificaţia acestei zile importante, prin 

activităţi interesante, ample, prin schimburi de experiențe cu alte școli din România și Republica 

Moldova,  să trezim copiilor sentimente de mândrie şi preţuire a istoriei neamului românesc, să 

descopere valori morale ale poporului: dragoste de ţară, eroism, vitejie, bunătate. 

SCOPUL PROIECTULUI:   

            Cunoasterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale, însemnătatea  

zilei de 1 Decembrie 1918 şi consecinţele actelor istorice înfăptuite atunci asupra poporului român.  
 

OBIECTIVE URMĂRITE:  

▪ dezvoltarea componentei afective şi volitiv-acţionare a personalităţii elevilor, prin acţiuni morale, 

desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia. 

▪ cultivarea la elevi a sensibilităţii faţă de valorile morale  

▪ antrenarea cadrelor didactice în organizarea activităţilor extracurriculare cu participarea elevilor din 

școlile partenere 

▪ încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lumea miraculoasă a istoriei 

▪ îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor  

▪ amenajarea unui punct de informare, la loc vizibil, pentru elevi şi alte persoane interesate 

▪ realizarea și inaugurarea unei plăci comemorative în curtea școlii 

▪ exersarea  deprinderile artistice 

▪ stimularea creativităţii artistice a elevilor şi a cadrelor didactice  

▪ sensibilizarea elevilor faţă de evenimentele naţionale  

▪ manifestarea dorinței de consolidare a statului român. 

 

GRUPUL ŢINTĂ: 

• Beneficiari direcţi: elevi și cadre didactice din școlile partenere, părinți; 

• Beneficiari indirecţi: ceilalţi elevi ai şcolilor implicate în proiect, invitaţi, profesorii care îndrumă 

elevii implicaţi în derularea activităţilor din proiect; 

• Membrii comunității locale.  

 

DURATA PROIECTULUI: 1 decembrie 2017 – 1 decembrie 2018 (1 an) 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR: 

       Proiectul propus invită prin activităţile sale toţi profesorii şi elevii care conştientizează necesitatea 

unei cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui, să se prindă în acest miraj al perceperii lumii si a 

perceperii valorilor naționale. 

       În desfăşurarea acestui proiect se vor implica atât elevii claselor pregătitoare – clasele a VIII-a, cât 

şi profesorii care vor participa direct sau indirect la activităţile propuse. Activităţile vizează schimbul 

de experienţe, bune practici, precum şi manifestarea talentului creativ, cunoaştere, peregrinare şi 

transcendere în timp şi spaţiu.  Activităţile sunt destinate elevilor implicaţi, cât şi profesorilor (fie în 

calitate de îndrumători, fie în calitate de invitaţi).  

        Activitatea va îmbrăca forme diverse care să provoace la o participare cât mai amplă. 

 

MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI:  

   

MONITORIZAREA 

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

elevii implicaţi să-şi împărtășească liber părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse la 

fiecare etapă a derulării proiectului.  

 

FORME DE EVALUARE: 



• Numărul şi tipul activităţilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ; 

• Calitatea activităţilor organizate; 

• Numărul participanţilor la diverse activităţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţii locale); 

• Calitatea participării (prezenţă activă sau pasivă); 

• Produsele finale ale activităţilor (referate, prezentări powerpoint, desene, afişe, postere); 

• Întâlniri periodice; 

• Chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor; 

• Raport final; 

• Diseminare în mass-media 

 

      DISEMINAREA: 

• prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor; 

• mediatizare mass-media; 

• evidenţierea elevilor participanţi la proiect. 

 

 

      REZULTATUL AȘTEPTAT (TIPURI DE PRODUSE): 

• jurnal de proiect; 

• album foto; 

• punct de inforare; 

• placă comemorativă; 

• articole în revista școlii și mass media; 

• diverse lucrări realizate de elevi; 

• afişe; 

• invitaţii; 

• scenete, recitări, cântece. 

 

      IMPACTUL: 

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

şi a elevilor cu aptitudini artistice; 

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

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

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

• schimburi de experiențe și colaborari viitoare cu școlile din Republica Moldova. 

 

      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 (ex: 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; 

❖ Mediatizarea proiectului în  mass-media.   

   

RESURSELE PROIECTULUI 

Resurse umane:  

❖  elevii şcolilor implicate; 



❖  cadrele didactice implicate; 

❖  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 

-fonduri extrabugetare (finanțare de la Primăria Piatra Neamț, sponsorizări, donații etc.) 

 

 

Resurse informaţionale: 

• Internet; 

• Bibliotecile şcolare; 

• Biblioteci județene; 

• Muzee istorice și de etnografie 

• Cetăți istorice. 

 

Forma de organizare a activităţilor din cadrul proiectului: frontal, individual,  pe grupe. 

 

Resurse procedurale: 

-brainstorming-ul 

-conversaţia  

-concursul 

-povestirea 

-reprezentarea scenică 

 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR: 

 
Nr. 

crt. 
Activitatea Data Descrierea activității 

Nr.de 

participanți/responsabili 
Buget 

1.  

,,Centenarul Marii 

Uniri simțit de-o parte 

și de alta a Prutului” 

29 nov. 

2017 

-Conferință de lansare a   

proiectului – articol în 

presă 

-program artistic 

-expoziție de desene, 

colaje, ecusoane. 

30 elevi -reprezentanti 

ai claselor 0-VIII 

Cadrele didactice ale 

școlii, parteneri 

implicați 

Prof. istorie  

200 ron cost lansare 

proiect în presa 

2.  

,,Mihai Eminescu – 

poetul tuturor 

românilor 

15 ian. 

2018 

-prezentare de creații 

literare și desene în 

cadrul unei expoziții 

-realizarea unui afiș 

sugestiv 

-program artistic 

50 elevi de gimnaziu 

- profesori din Comisia 

,,Limba și Comunicare” 

- 

3.  
,,Mica Unire trezește 

speranța Marii Uniri” 

23 

ian.2018 

-expoziție picturală 

-dezbatere istorică 

-atelier de creație – 

inițierea unei expoziții 

tematce în holul școlii 

-elevi gimnaziu 

-prof.desen 

-prof.istorie  

- 

4.  

,,Trăim și simțim 

românește!” 

 

27 

martie 

2018 

-vizită la școlile 

partenere din Republica 

Moldova 

-20 elevi din scoală, 

cadre didactice, părinți, 

membrii ansamblului 

-200 ron cost/ 

pers.X50= 

10 000 ron 



,,ZIUA IEI” în 

Republica Moldova 

-evocarea momentului 

istoric – 100 de ani de la 

Unirea Basarabiei cu 

Romania 

folcloric (transport,cazare/ 

masă) 

 

5.  
,,Provinciile istorice se 

prezintă!” 

9 mai 

2018 

-primirea invitaților din 

școlile partenere din 

Republica Moldova 

-ateliere de studiu a 

presei, memorialisticii  și 

corespondenței din 

epocă, prezentarea unor 

proiecte despre fiecare 

provincie 

-moment folcloric 

-excursie tematica la 

AlbaIulia 

- elevi și cadre 

didactice din Basarabia 

-50 elevi si cadre 

didactice din școala 

noastră 

-30 elevi și cadre 

didactice de la 

Seminarul Teologic 

Liceal Ortodox „Sfinţii 

Împăraţi Constantin Şi 

Elena“, Piatra Neamţ 

-20 membri ai 

Asociației Culturale 

Folclorice ,,Nae 

Rotariu”   

-excursie 

transport/masa/taxe 

intrari muzee, cetate  

70 ron 

cost/pers.X100= 

7000 ron  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  
,,Drag mi-e portul 

românesc!”- Ziua Iei 

24 iunie 

2018 

-paradă de costume 

populare, activitate în 

Parcul Central ,,Și tu esti 

român!”-provocarea de a 

purta o zi ia românească 

-vizite la muzee din 

Piatra Neamț 

-ateliere de cusături 

românești 

-elevi de la școala 

noastră și de la 

Seminarul Teologic 

Liceal Ortodox „Sfinţii 

Împăraţi Constantin Şi 

Elena“, Piatra Neamţ 

-cadre didactice din 

cele două școli 

- 

7.  ,,Trei culori cunosc pe 

lume”- Ziua 

Drapelului 

,,Deșteaptă-te, 

române!”- Ziua 

Imnului Național 

26 iunie 

2018 

-videoconferință cu 

reprezentanți ai școlilor 

implicate în proiect 

-concurs de prezentări 

ppt. 

-expoziție foto-

documentară 

-elevi, cadre didactice, 

invitați, membri ai 

comunitații locale 

- 

8.  
29 iulie 

2018 

9.  
,,Să ne cinstim eroii!”- 

Ziua armatei 

25 oct. 

2018 

-depunere de flori la 

monumentul eroilor  

-elevi cls.VII-VIII 

-prof.istorie 
- 

10.  

,,Multiculturalism pe 

pământ dobrogean” – 

Ziua Dobrogei 

14 nov. 

2018 

-concurs de cultură 

generală 

-elevi de gimnaziu 

-prof.de istorie și 

geografie 

- 

11.  
,,La mulți ani, dulce 

Românie!” 

1 – 6 

dec. 

2018  

-dezvelirea plăcii 

comemorative- simbol al 

centenarului 

-diseminarea rezultatelor 

proiectului 

-Campania ,,Mesajul tău 

pentru România” 

-spectacol aniversar 

-echipa de proiect 

-elevi, părinți, invitați -

personalități locale 

-parteneri implicați în 

proiect 

 300 ron cost/placă 

comemorativă 

1000 costuri 

adiționale privind 

organizarea 

evenimentului 

Total buget estimat: 18 500 ron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8                                                                        ŞCOALA .................................................. 

PIATRA NEAMȚ– JUD. NEAMŢ                                                                    ................................................................... 

TEL/FAX: 0233296879                                                                                      TEL/FAX: ........................................... 

NR.........../ .................................                                                                         NR.........../............................... 

 

Director,  

prof. SIMIONEL TEODORA                                                                             Director, ...................................................  

 

       L. S.                                                                                                                    L. S.  
 

ACORD DE PARTENERIAT 
ÎN CADRUL PROIECTULUI  

,,CENTENARUL MARII UNIRI, SIMȚIT DE-O PARTE ȘI DE ALTA A PRUTULUI” 

 

Încheiat astăzi …………………………..  

1.Părţile contractante:  

A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 PIATRA NEAMȚ, JUD. NEAMŢ, reprezentată prin director prof. 

SIMIONEL TEODORA și prof. GAL CARMEN în calitate de aplicanți ai proiectului. 

  

B)ŞCOALA……………………………...........…………..,Str. …………………, Nr……, 

Localitatea….…………...…, 

Judeţul…………………, reprezentată prin……...............................………….............………….. în 

calitate de Partener. 

 

2.Obiectul contractului:  

Obiectul acordului de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în scopul 

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare prin Proiectul Educaţional ,,CENTENARUL 

MARII UNIRI, SIMȚIT DE-O PARTE ȘI DE ALTA A PRUTULUI” 

 

3.Grup ţintă: 

• Beneficiari direcţi: elevi și cadre didactice din școlile partenere, părinți; 

 

4.Obligaţiile părţilor:  

A) Aplicantul se obligă:  

➢ să informeze şcolile partenere despre organizarea proiectului;  

➢ să organizeze expoziţii, vizite, excursii, schimburi de experiență stabilite în proiect;  

➢ să respecte termenele de desfăşurare a fiecărei etape din proiect;  

➢ să emită şi să distribuie diplome, plachete, distincții elevilor și cadrelor didactice;  

➢ să colaboreze cu instituțiile implicate în realizarea activităților propuse.  

 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:  

➢ să mediatizeze proiectul în instituţii;  

➢ să pregătească elevii pentru activităţi;  

➢ să respecte condițiile de desfăşurare a proiectului;  

➢ să evite orice situaţie generatoare de risc, ce poate afecta în mod negativ imaginea școlilor și 

persoanelor implicate.  

 

5. Durata acordului:  

Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil în 

anul şcolar 2017/2018, cu posibilitate de prelungire.  

 

6. Clauze finale ale acordului:  

Proiectul Educaţional ,,CENTENARUL MARII UNIRI, SIMȚIT DE-O PARTE ȘI DE ALTA A 

PRUTULUI”se include în categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de 

colaborare între instituţiile de învăţământ din țară și din Republica Moldova. 


