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„CENTENARUL  UNIRII” 



 
 

     
 

ARGUMENT 

 

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a fost şi rămâne o filă de aur a istoriei românilor. Ziua de 1 

Decembrie 1918 consfinţeşte lupta de veacuri a românilor pentru întregire naţională, care vine să 

încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (9 aprilie 1918) şi Bucovina (15 / 28 

noiembrie 1918). Desăvârşirea unităţii naţionale a poporului român nu este opera unui om politic, nici a 

unui partid , nici a unui guvern, este fapta istorica a întregii naţiuni  mânată de un puternic sentiment de 

unitate naţională. 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. 

Iar acum, la 100 de ani de la Marea Unire, mai mult ca oricând, trebuie să marcăm acest moment  

din istoria noastră, să sădim sentimente înălţătoare de dragoste şi preţuire a valorilor patriotice, de 

datorie faţă de ţară şi a respectului faţă de străbunii noştri, care au plătit scump idealul naţional.  

Investind în tinerii de astăzi, investim în viitorul ţării, iar noi, cadrele didactice, avem datoria să 

cultivăm în sufletele elevilor sentimentul onoarei, iubirii de patrie şi neam şi datoriei faţă de ţară. 

Călăuziţi de aceste gânduri, în perioada 1 decembrie 2017 – 1 decembrie 2018, la Şcoala 

Gimnazială “Iustin Pîrvu” Poiana Teiului, se vor desfăşura o serie de activităţi ştiinţifice şi cultural-

artistice dedicatei Marii Uniri în cadru proiectului Centenar 2018. 
 

 

SCOPUL:  

• cunoaşterea însemnătăţii zilei de 1 Decembrie 1918 şi ale consecinţelor actelor istorice înfăptuite 

atunci asupra poporului român; 

• dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic; 

• marcarea momentului prin implicarea directă a elevilor şi a cadrelor didactice în acţiuni aniversare. 

 

OBIECTIVE:  

• cunoaşterea însemnătăţii zilei de 1 Decembrie; 



• marcarea Centenarului prin acţiuni de plantare de arbori şi acordarea de medalii jubiliare, sub 

semnul Centenarului; 

• comemorarea eroilor în cadrul activităţilor cultural – religioase organizate în parteneriat cu Biserica; 

• valorificarea  potenţialului creativ al elevilor în cadrul activităţilor  cultural-artistice; 

• reconstituirea grafică a graniţelor României Mari prin realizarea de hărţi şi machete tematice. 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

- Director  prof.  Deleanu Mariana 

- Director adjunct  prof. Doroftei Maria 

- Prof. Radu Adriana Cătălina 

- Prof.  Chirilă Iuliana 

- Prof.  Iețcu  Elena 

- Prof. Radu  Lucia 

- Prof. Chiorbeja Gabriela 

- Prof. Ancuţa Vasilica 

 

PARTENERI: 

- Primăria Comunei PoianaTeiului 

- Bisericile parohiale din comună 

 

GRUP  ŢINTĂ: elevi, profesori, părinţi. 

 

BENEFECIARI: 

- direcţi: elevi, cadre didactice; 

-  indirecţi: părinţi, comunitatea locală.  

  

LOCUL  DESFĂŞURĂRII: 

- Incintele din cadrul Şcoalii Gimnaziale „Iustin Pîrvu” Poiana Teiului (biblioteca, CDI, 

holurile, sălile de clasă şi curtea şcolilor); 

- Bisericile parohiale.  

 

PERIOADA: 1 decembrie 2017 - 1 decembrie 2018. 
 

FORME  DE  REALIZARE: 

- sesiune de referate, dezbatere; 

- expoziţii de desene şi colaje; 

- activităţi cultural – artistice; 

- tedeumuri în cinstea eroilor; 

- plantare de arbori; 

- premierea elevilor prin acordarea de medalii jubiliare. 

 

RESURSELE  PROIECTULUI:  

- umane: directorii, cadrele didactice, preşcolarii şi elevii şcolii;                                              

- materiale: 

- referate, desene, repertoriul de cântece şi poezii, puieţi, 

 - mijloace audio-vizuale. 

- financiare:  

- bugetul local; 

- finanţare proprie. 



 

EVALUAREA  PROIECTULUI:  

- DVD-uri; 

- fotografii; 

- diplome şi medalii; 

- chestionare. 

 

MEDIATIZARE: avizierul şcolii, consiliul profesoral, sedințele cu părinții.  

 

DISEMINARE: întâlniri de catedră, cercuri, consilii profesorale. 

 

 
 

 

 

 

 

Calendarul activităţilor 
 
Nr. 

Crt. 
Denumirea 

activităţii 
Tipul de 

activitate 
Modalităţi de realizare Perioada Responsabili Participanţi 

1. 
La porţile 

Centenarului 

Activităţi 

cultural – 

artistice şi 

informative 

- susţinerea  discursurilor 

pariotice; 

- susţinerea unui program 

de cântece şi poezii; 

- realizarea de materiale. 

28 – 29 

noiembrie 

2017 

Prof. Chirilă Iuliana 

Prof. Ieţcu Elena 

Prof. Radu Lucia 

Prof. Radu Cătălina 

Prof. Ancuţa Vasilica 

Prof. Chirbeja 

Gabriela 

Elevi, părinţi, 

cadre 

didactice, 

reprezentanţii 

Primăriei 

2. 
Spre Marea 

Unire! 

Activităţi 

cultural – 

artistice şi 

informative 

- susţinerea discursurilor 

pariotice; 

- susţinerea unui program 

de cântece şi poezii; 

- prezentarea scenetei Moş 

Ion Roată şi Cuza; 

- simbolizarea Unirii prin 

prinderea în Hora Unirii. 

22- 23 

ianuarie 

2018 

Prof. Chirilă Iuliana 

Prof. Ieţcu Elena 

Prof. Radu Lucia, 

Prof. Radu Cătălina 

Prof. Ancuţa Vasilica 

Prof. Chirbeja 

Gabriela 

Elevi, părinţi, 

cadre 

didactice 

3. 

Basarabie, 

pământ 

românesc! 

Activităţi 

cultural-

informative 

- concurs de eseuri și 

colaje despre unirea 

Basarabiei cu Țara; 

- crearea unei clase 

virtuale cu elevi din 

Republica Moldova; 

- iniţierea proiectului 

România Mare (machetă). 

26 – 27 

martie 2018 
Prof. Radu Cătălina 

Elevi, cadre 

didactice, 

părinţi, 

comunitatea 

locală 

4. 
Cinste eroilor 

noştri! 

Comemorare

a eroilor 

- susţinerea tedeumului în 

bisericile parohiale; 

- susţinerea  discursurilor 

pariotice; 

- susţinerea unui program 

17 mai 2018 

Prof. Ieţcu Elena 

Prof. Radu Lucia 

Prof. Chirbeja 

Gabriela 

Elevi, părinţi, 

cadre 

didactice  



artistic. 

5. 

Premianţi 

sub semnul 

Centenarului 

Premierea 

elevilor   

- acordarea de diplome şi 

medalii sub semnul 

Centenarului. 

14  - 15 

iunie 2018 
Învăţători şi diriginţi  

Elevi, părinţi, 

cadre 

didactice 

6. 

Şi Neamţul a 

spus DA la 

Unire 

Excursie  

- vizitarea oraşului Alba 

Iulia şi a locurilor 

marcante.  

august 2018  Radu Cătălina Elevi, părinţi 

7. 

La drapel, 

pentru onor, 

înainte! 

Activitate  

omagială 

- realizarea unui tablou a 

comandanţilor din timpul 

Primului Război Mondial. 

25 

octombrie 

2018 

Chirilă Iuliana 
Elevi, cadre 

didactice 

8.  

Centenarul  

Unirii 

1918  - 2018 

Activităţi 

cultural -

artistice şi  

informative   

- finalizarea machei 

România Mare; 

- oficierea tedeumului; 

- susţinerea  discursurilor 

pariotice; 

- susţinerea unui program 

artistic; 

- plantarea de puieţi în 

semn de respect pentru cei 

căzuţi pe câmpul de luptă. 

28 

noiembrie – 

1 decembrie 

2018 

Prof. Deleanu Mariana 

Prof. Doroftei Maria 

Prof. Chirilă Iuliana 

Prof. Ieţcu Elena 

Prof. Radu Lucia 

Prof. Radu Cătălina 

Prof. Ancuţa Vasilica 

Prof. Chirbeja 

Gabriela 

Elevi, cadre 

didactice, 

părinţi, 

comunitatea 

locală 

 

                 Întocmit,  

prof. Chirilă Iuliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şcoala Gimnazială 

“Iustin Pîrvu” 

Comuna POIANA TEIULUI – 

Judeţul NEAMŢ 

Telefon/Fax: 0233 266059 

E-mail: scgalu@yahoo.com 

 

Acord de parteneriat educaţional 
 

 
Încheiat astăzi, .......................................... între: 

1. Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu” Poiana Teiului, reprezentată de d-na  prof. Mariana Deleanu, în 

calitate de director. 

2. Primăria Comunei Poiana Teiului reprezentată prin d-na primar Ancuţa Ana 

3. Bisericile  parohiale din comuna Poiana Teiului. 

  

Scopul:   

Conştientizarea  însemnătăţii zilei de 1 Decembrie şi marcarea Centenarului Unirii prin  

implicarea directă a elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi a comunităţii locale. 

 

Obiectivele activitîții: 

• cunoaşterea însemnătăţii zilei de 1 Decembrie; 

• marcarea Centenarului prin acţiuni de plantare de arbori şi acordarea de medalii jubiliare, sub 

semnul Centenarului; 

• comemorarea eroilor în cadrul activităţilor cultural – religioase organizate în parteneriat cu Biserica; 

• valorificarea  potenţialului creativ al elevilor în cadrul activităţilor  cultural-artistice; 

• reconstituirea grafică a graniţelor României Mari prin realizarea de hărţi şi machete tematice. 

 

           Părțile se obligă, prin semnarea acestui accord, să ducă la îndeplinire obiectivele acestui proiect, 

să participe la activitățile la care au fost solicitați şi să sprijine acțiunile școlii în scopul derulării acestui 

proiect;  

 

 

Reprezenant legal        Reprezentatnt legal   

Unitate şcolară,                    Primăria Poiana Teiului, 

  

 

Reprezentanţii legali ai Bisericilor parohiale: 

 

……………………………………   …………………… 
 

……………………………………   …………………… 
 

……………………………………   …………………… 
 

……………………………………   …………………… 
 

……………………………………   …………………… 


