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      CENTENARUL ROMÂNIEI MARI 

 

SCOP: Conștientizarea rolului reprezentat de MAREA UNIRE în dezvoltarea României moderne. 

OBIECTIVE: 

1. Reactualizarea memoriei colective privind locurile, evenimentele, personalitățile MARII UNIRI;  

2. Cultivarea valorilor cetățeniei active;      

3. Revitalizarea sentimentului patriotic  și a identității naționale în rândul elevilor;   

PERIOADA: 1 octombrie 2017 – 20 decembrie 2018; 

GRUP ȚINTĂ: elevii, personalul didactic și didactic auxiliar, părinții din Municipiul București; 

PROMOTOR: Inspectoratul Școlar al Municipiului București; 

PARTENERI: Primăriile sectoarelor 1-6, Biblioteca Națională a României, Fundația PRAIS, CIADO, Muzeul Național de Istorie a României, 

Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național de Artă Contemporană; 

PARTENERI MEDIA: Societatea Română de Radiodifuziune, Tribuna Învățământului, Revista Economistul. 
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Activităţi Resurse 
Umane             Materiale  

Responsabili Indicatori de  
performanţă 

Termene Observaţii 

Lansarea proiectului -Conferinţa de 
presă la sediul 
ISMB, cu 
participarea 
conducerii şi a 
inspectorilor 
implicati in 
proiect; 
-Lansarea 
paginii de 
facebook a 
proiectului şi 
gestionarea 
acesteia( Jean 
Badea, Maria 
Manea, Adrian 
Horvat) ; 
-Transmiterea 
de comunicate 
de presă şi 
adrese in 
reţeaua 
institutiilor de 
invătământ 
(Maria Manea) 
 

-Mape cu logo-
ul proiectului şi 
antetul institutiei 
coordonatoare; 
-Flayere care să 
cuprindă 
calendarul 
proiectului. 

-Insp. Maria Manea 
-insp. Adrian 
Horvat 
-Sef serv. Inform. 
Jean Badea 

-Realizarea 
conferinţei de 
presă cu 
participarea 
principalelor 
institutii de presă; 
-Lansarea paginii 
de facebook, 
încărcarea de 
materiale 
referitoare la 
proiectul 
saptămânal sau 
bilunar; 
-Transmiterea a cel 
putin 10 
comunicate de 
presă şi adrese in 
reţeaua şcolară, 
corespunzătoare 
fiecarei activităţi 
cuprinse în 
calendarul 
proiectului; 
-Tipărirea unui 
număr de minimum 
50 de mape ale 
proiectului si 500 
de flayere ale 
acestuia; 

noiembrie 
2017 
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Activităţi Resurse 
Umane             Materiale  

Responsabili Indicatori de  
performanţă 

Termene Observaţii 

Concurs de istorie cu tema 
”Centenarul României mari” 

500 elevi – 
nivel gimnazial 
și liceal – 
etapa pe 
școală 
100 elevi – 
nivel gimnazial 
și liceal, etapa 
Municipiul 
București 
 

Sala de 
desfășurare 
Subiecte 
Consumabile 
Juriu 
Premii 

-Insp. Mihai Manea -etapa pe școală; 
-etapa Municipiul 
București; 
-ilustare în media 
-20 premii și 
mențiuni acordate; 

noiembrie 
2017- 
februarie 
2018 

 

Expoziție de portrete – 
Personalități care au 
contribuit la făurirea României 
Mari 

300 elevi;  
50 cadre 
didactice 

internet 
documente 
istorice 
carton 
creioane/pensul
e 
vopsele 
rame 
spațiu de 
expunere 

-Insp. Mirela Craiu 
-Insp.Streinu 
Lavinia 

-existența unei 
expozitii; 
-50 de exponate si 
lucrari; 
-1 album; 
-vizionarea 
expoziției de 1000 
de persoane ; 

noiembrie 
2017 – 
martie 2018 

 

MAREA UNIRE în literatură – 
concurs de eseuri 

400 elevi de 
liceu; 
80 cadre 
didactice 

hârtie A4, 
scanner, 
internet 

-Insp. Adrian 
Horvat 

- 20 de eseuri/2 
secțiuni 
(război/marea 
unire) în etapa 
finală; 
- publicarea a 2 
eseuri/2 secțiuni 
- acordarea a 8 
premii/2 secțiuni 

ianuarie – 
mai 2018 

Ianuarie 
2018 
Etapa pe 
școală 
Martie 2018 
Etapa pe 
sector 
Mai 2018 
Etapa pe 
municipiu 

Excursii tematice pentru elevi: 100 elevi autocare; -Insp. Ștefania - 2 filme excursie; februarie  
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Activităţi Resurse 
Umane             Materiale  

Responsabili Indicatori de  
performanţă 

Termene Observaţii 

Mărășești, Alba Iulia 
 

10 cadre 
didactice 
2 inspectori 
coordonatori 
 
 

portofolii 
elevi/cadre 
didactice, 
pliante/ hărți 
istorice și 
geografice, 
pachet turistic 
masa/cazare 

Călinescu 
- Insp. Cătălina 
Șerban; 
- Insp. Mihai Manea 

- 100 articole – 
”Eroi din războiul 
reîntregirii” ; 
-Concurs de eseuri 
ale elevilor; 
- 10 premii; 
- Culegere de 
eseuri ”Pe urmele 
eroilor Marii Uniri” ; 
- 2 articole în 
mass-media 

2018 

Excursie tematică pentru 
inspectorii şcolari: ”În Cetatea 
Marii Uniri” 

50 inspectori 
școlari 

autocar 
pliante 
pachet turistic 

-Insp. Ștefania 
Călinescu  
-Insp.Ștefan Elena 
-Insp. Mihai Manea 

- 1 film 
- ”Alba Iulia – 
Cetatea Marii Uniri” 
- Culegere de 
eseuri și impresii 
- 1 articol mass-
media 
 

martie 2018  

Promovarea tinerilor profesori 
bucureșteni 

-Lansarea in 
reteaua 
scolară a 
anunţului de 
selecţie şi 
promovare a 
tinerilor 
profesori 
bucureşteni a 
căror activitate 
s-a evidenţiat 
prin rezultatele 
care au adus 

-anunturi in 
retea; 
-comunicare 
interinstitutional
a cu unitatile de 
invatamant 
bucurestene: e-
mail, telefon, 
mijloace 
moderne; 
-comunicare 
media si 
parteneriere in 

-Insp. Maria Manea - ducerea la 
indeplinire a 
activităţii cu titlul 
 „ Portret de dascăl 
bucureştean” prin 
promovarea pe 
pagina de 
facebook a 
proiectului a unui 
numar de 30 de 
profesori (cate unul 
pentru fiecare zi a 
lunii), precum şi in 

octombrie – 
noiembrie  
2018 
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Activităţi Resurse 
Umane             Materiale  

Responsabili Indicatori de  
performanţă 

Termene Observaţii 

inovatie, au 
contribuit la 
promovarea 
valorilor 
nationale etc; 
-promovarea 
pe pagina de 
facebook a 
proiectului, 
timp de o 
luna (sub 
forma unor 
poveşti de 
viaţă şi de 
activitate), 
precum şi în 
cadrul unor 
reportaje 
realizate de 
televiziuni a 
portretelor 
acelor 
profesori.  
Actiunea se va 
subordona 
mediatic unei 
campanii 
desfăşurate în 
colaborare cu 
un post de 
televiziune. 

scopul atingerii 
obiectiectivelor 
activitatii; 

mass-media a 3 
profesori ale căror 
merite 
extraordinare au 
schimbat Romania. 

Festival Național de Teatru 300 elevi din sala de -Insp. Melnic Diana - 30 de iunie 2018  
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Activităţi Resurse 
Umane             Materiale  

Responsabili Indicatori de  
performanţă 

Termene Observaţii 

pentru Elevi 16 județe, 30 
de 
profesori/regiz
ori, 5 membri 
juriu 

spectacol cu 
lumini și 
sonorizare, 
consumabile 
(programe de 
sală, afișe, 
mapele juriului), 
premii, cazare, 
masă 

-Insp.Ștefan Elena 
-Insp.Călinescu 
Ștefania 

reprezentații 
- 3 articole în 
mass-media 
- acordarea a 20 
de premii 

Festivalul Național de creație 
și interpretare muzică folk 
„Toamna baladelor ” 

150 elevi din 
20 județe, 35 
de profesori, 7 
membri juriu 

sala de 
spectacol cu 
lumini și 
sonorizare, 
consumabile 
(programe de 
sală, afișe, 
mapele juriului), 
premii, cazare, 
masă 

-Insp. Melnic Diana 
-Insp.Ștefan Elena 
-Insp.Călinescu 
Ștefania 

- 30 de 
reprezentații 
- 3 articole în 
mass-media 
- acordarea a 30 
de premii 

noiembrie  
2018 

 

Conferințe tematice: Primul 
război mondial și MAREA 
UNIRE 

500 de elevi 
100 de 
profesori 
 

-Sala de 
conferințe 
(unitatea de 
învățământ/aula 
Bibilotecii 
Naționale a 
României) 
-Tehnică 
sonorizare 

-Insp. Mihai Manea -Ilustrare în media -decembrie 
2017 
-aprilie 2018 

Propuneri 
invitați 
-Academician 
Constantin 
Bălăceanu 
Stolnici 
-Prof.univ.dr. 
Neagu 
Djuvara 
-Prof. univ.dr.  
Lucian Boia 
-Prof.univ. dr. 
Alin Ciupală 
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Activităţi Resurse 
Umane             Materiale  

Responsabili Indicatori de  
performanţă 

Termene Observaţii 

 

Expoziție de documente și 
fotografii – Rolul monarhiei în 
înfăptuire MARII UNIRI 

1000 de elevi 
60 de  
consilieri 
educativi 

hârtie A3, CD-
uri, scaner, 
xerox, scoci, 
internet, 
albume, cărți 

-Insp. Melnic Diana - 60 de produse 
finale 
- existenâa 
expoziției 
- acordarea de 6 
premii 

septembrie 
2018 

 

Spectacol de recitare, dans și 
muzică 

200 elevi și 12 
profesori de la 
cele 6 cluburi 
ale copiilor 
 

-sală de 
spectacol 
-cameră video 

-Insp. Ștefana 
Călinescu 
- Insp. Elena Ștefan 

- 20 de 
reprezentații în 
spectacol 
- 800 spectatori 
- comunicat de 
presă 

octombrie 
2018 

 

Parada costumelor de epocă - 1200 de elevi 
din unităţile de 
învăţământ din 
municipiul 
Bucureşti 
- 400 de cadre 
didactice 
- 1200 de 
părinţi 

- costume de 
epocă 

-Insp. Adrian 
Cozma 
 

- 600 elevi 
îmbrăcaţi în 
costume specifice 
perioadei din timpul 
Primului Război 
Mondial şi al Marii 
Uniri 
- parada elevilor 
îmbrăcaţi în 
costume de epocă 

octombrie 
2018 

 

Colaj de mesaje ale elevilor – 
Gânduri despre MAREA 
UNIRE 
 
MAREA UNIRE reflectată prin 
gândurile elevilor 

- 4000 elevi din 

400 de  unităţi 

de învăţământ 

din Bucureşti 

- 2000 de 

părinţi ai 

elevilor 

- o bucată de 
pânză cu 
mărimea de 
1m/70cm, cu 
marginile de 
sus şi jos date 
(simboluri  
specifice actului 
istoric) în 

-Insp. Adrian 
Cozma 
 

- un număr de 50 
de  personalităţi 
invitate în unităţi 
şcolare din 
Municipiul 
Bucureşti pentru a 
vorbi despre 
însemnătatea 
actului istoric de la 

1 octombrie 
2018 -  1 
decembrie 
2018 
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Activităţi Resurse 
Umane             Materiale  

Responsabili Indicatori de  
performanţă 

Termene Observaţii 

implicaţi în 

proiect 

- 1200 de cadre 

didactice din 

şcolile 

implicate în 

proiect. 

 

vederea 
asigurării unei 
continuităţi între 
toate bucăţile 
de  pânză ce 
vor rezulta   
- markere de 
diferite culori 
- şnur tricolor 
140 cm 
- afişe/panou cu 
mesajele 
elevilor 

1 decembrie 1918 
- expunerea la 
ISMB a unor afişe 
sau panouri care 
conţin mesajele 
tuturor 
personalităţilor din 
viaţa publică 
invitate în unităţile 
şcolare  
- prezentarea şi 
expunerea, în Piaţa 
Constituţiei sau în 
Parcul Carol I, a  
unei pânze cu 
lungimea de 400 
de metri rezultată 
din unirea cu şnur 
tricolor a tuturor 
bucăţilor de pânză 
lucrate în fiecare 
unitate şcolară din 
Municipiul 
Bucureşti, care 
conţine gânduri, 
trăiri, emoţii cu 
privire la Marea 
Unire. 
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PROMOVAREA ȘI DISEMINAREA PROIECTULUI  

INTRODUCERE 

Prezentul plan de comunicare şi diseminare a proiectului CENTENARUL ROMÂNIEI MARI are ca scop informarea grupului ţintă al proiectului 

cu privire la activităţile derulate şi rezultatele obţinute pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul acestui proiect. 

Vor fi detaliate activităţile cu rol de promovare şi diseminare care se vor desfăşura pe perioada implementării proiectului, precum şi resursele 

utilizate. 

 

DIAGRAMA   ACTIVITĂŢILOR 

Activitãţi Perioada / Termen 

Crearea elementelor de identitate vizualã a proiectului 15 octombrie 2017 

Crearea canalului de comunicare a proiectului (pagina de Facebook a proiectului) noiembrie 2017 

Organizarea unui eveniment de lansare a proiectului  noiembrie 2017 

Actualizarea paginii de Facebook a proiectului Permanent 

Organizarea de campanii de conştientizare cu cadrele didactice decembrie 2017 – aprilie 2018 

Tipãrirea de materiale promoţionale 
octombrie 2017 
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Activitãţi Perioada / Termen 

Elaborarea comunicatelor de presã Lunar 

Organizarea unui eveniment de închidere a proiectului decembrie 2018 

 

ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE ECHIPEI DE PROMOVARE / DISEMINARE 

Nume Responsabilitãţi 

Badea Jean - Crearea elementelor de identitate vizualã 

- Monitorizarea respectãrii elementelor de identitate vizualã 

- Monitorizarea respectãrii termenelor cuprinse în planul de promovare şi diseminare 

- Organizarea evenimentelor de lansare şi închidere a proiectului 

Biroul  infomatizare ISMB - Gestionarea informaţiilor elaborate în cadrul proiectului pe canalul / canalele de comunicare 
ale proiectului 

Manea Maria Ştefania - Elaborarea şi transmiterea comunicatelor de presã 

- Gestionarea relaţiilor cu presa în vederea vizibilizãrii proiectului  

- Organizarea evenimentelor de lansare şi închidere a proiectului 

- Organizarea campaniilor de conştientizare alături de cadrele didactice 

Bujan Maria - Verificarea şi corectarea materialelor elaborate / publicate în cadrul proiectului 

Manea Mihai - Organizarea campaniilor de conştientizare alături de  cadrele didactice 

Cîrstea Mihaela / Sanda Ileana - Organizarea campaniilor de conştientizare alături de  cadrele didactice 

Şerban Cãtãlina - Organizarea campaniilor de conştientizare alături de  cadrele didactice 
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Nume Responsabilitãţi 

Ștefan Elena/Cãlinescu Ștefania - Organizarea campaniilor de conştientizare alături de  cadrele didactice 

Bãcioiu Georgeta - Organizarea campaniilor de conştientizare alături de cadrele didactice 

Streinu Lavinia - Organizarea campaniilor de conştientizare alături de cadrele didactice 

Radu Irina - Organizarea campaniilor de conştientizare alături de cadrele didactice 

Craiu Mirela - Organizarea campaniilor de conştientizare alături de  cadrele didactice 

Cozma Adrian - Organizarea campaniilor de conştientizare alături de cadrele didactice 

Horvat Adrian - Organizarea campaniilor de conştientizare alături de  cadrele didactice 

Anne Marie Bianca - Organizarea campaniilor de conştientizare alături de  elevi 

 

 


