
Lista manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului 

Război Mondial, organizate în anul 2018 la nivelul Ministerului Educației Naționale 

 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Descrierea pe scurt a 
proiectului 

Ministere/ 
instituții 
partenere 

Perioada de 
implementare 

Buget Observații 

1.  Programă curs 
opțional și manual 
România în epoca 
Primului Război 
Mondial (1914-1920) 

Programa și manualul aferent 
urmăresc participarea 
României la prima 
conflagrație mondială, 
precum și realizarea 
României Mari 

- 2018 Prețul de tipărire 30.000 
lei; 
Distribuirea între 25-
30% din prețul cărții; 
drepturile de autor între 
9-12% din costul total al 
tirajului. 
25 lei/ex. 
Implică licitație de 
oferte privind 
încredințarea editurii 
care va tipări. 
Cost total: 50.000 lei  

Se propun 2.000 de exemplare, 
format A4, color, cu anexe 
(hărți, imagini, texte). 
Grupul de lucru format din 6 
cadre didactice din 
învățământul preuniversitar și 
unul din universitar 
(coordonatorul). Scris pe baza 
programei, manualul va fi 
aprobat de către cinci 
specialiști din cadrul Academiei 
Române, profesori din 
învățământul universitar, 
cercetători. Manualul se va 
distribui gratuit unităților de 
învățământ care vor aplica la 
clasă  programa amintită. 

2.  Concurs de referate și 
comunicări științifice 
ale  cadrelor didactice 
și ale elevilor cu tema 

Programul își propune să 
valorifice activitatea cadrelor 
didactice și a elevilor 
referitoare la marele 

CCD Bacău 
pentru etapa             
on-line 

Martie-aprilie 
2018 

Realizarea platformei 
pentru desfășurarea 
concursului on-line 
10.000 lei 

Activitatea finală din lunile 
noiembrie-decembrie se va 
desfășura la Alba Iulia. 



Realizarea României 
Mari, cu două etape: 
A. on-line, cu două 

secțiuni: profesori 
și elevi 

B. cu participare 
profesori și elevi. 

eveniment pe care îl vom 
sărbători în 2018  

ISJ Alba pentru 
participare 
directă 

Noiembrie-
decembrie 
2018 

Consiliu științific pentru 
selectarea lucrărilor 
prezentate în etapa on-
line format din 5 
membri Buget estimat 
5.000 lei 
Cost total pentru etapa 
online 15.000 lei  
Pentru etapa participare 
directă vor fi selectate 
47 de cadre didactice ( 6 
cadre didactice din 
București și câte unul 
din fiecare județ) și 47 
de elevi selectați în 
același fel.  
Selecția profesorilor și 
elevilor participanți la 
această etapă se va face 
în urma concursului on-
line. Pentru această 
parte a concursului 
estimăm următorul 
buget:  
Transport 38.000 lei 
Cazare 20.000 lei 
Consumabile 3.000 lei 
Premii: 
Profesori și elevi (cărți) 
4.000 lei 
Cost general pentru 
cele două etape ale 
acestui concurs 80.000 
lei 

- președinte (cadru didactic 
universitar de la o facultate de 
profil) 
- doi reprezentanți ai MEN și 1 
reprezentant al MApN 
- doi secretari pentru cele două 
comisii (elevi și profesori), 
cadre didactice din 
învățământul preuniversitar 
- elevii și cadrele didactice 
desemnate câștigătoare la 
concursul on-line 94 + comisia 
6 membri 
Total: 100 participanți. 
Se acordă câte 3 premii (I, II, III) 
și 12 mențiuni – atât cadrelor 
didactice, cât elevilor, precum 
și diplome de participare 
pentru toți elevii și profesorii 
participanți  și pentru cadrele 
didactice care au coordonat 
elaborarea lucrărilor elevilor. 



3.  Congresul Național al 
Istoricilor Români  

Organizarea unui congres al 
istoricilor din România, care 
să reunească specialiști din 
diverse centre universitare și 
academice, este o prioritate 
pentru mediul științific, dar și 
pentru publicul larg. 
Congresul va dezbate în plen 
și pe secțiuni implicațiile 
politice, militare, sociale, 
economice ale unirilor de la 
1918, efectele pe termen 
scurt și lung ale reconfigurării 
teritoriale și despre 
succesiunea și viabilitatea 
diferitelor proiecte de țară 
care au urmat. 

Academia 
Română, 
Academia 
Oamenilor de 
Știință din 
România 
Universitatea 
Alexandru Ioan 
Cuza din Iași 

30 august – 2 
septembrie 
2018 Iași 

500.000 lei  

4.  Album Învățământul 
superior din România 
– 100 de ani de 
modernitate 

Album ilustrat și comentat, 
documentar privind evoluția 
învățământului superior din 
România  

Academia 
Română,  
Universitatea 
Alexandru Ioan 
Cuza din Iași 
Universitatea din 
București 

Septembrie 
2017 – Iulie 
2018 

45.000 lei  

5.  Sistemul Național de 
învățământ superior 
din România 2018 

Volum de prezentare a 
instituțiilor de învățământ 
superior din România 

Academia 
Română 

Septembrie 
2017 – Iulie 
2018 

30.000 lei  

6.  PRIN JERTFA S-A 
NĂSCUT UNIREA 

Achiziționarea de către MEN 
și distribuirea, prin 
intermediul inspectoratelor 
școlare județene, a 7443 de 
exemplare (câte unul pentru 
fiecare unitate de învățământ 
cu personalitate juridică din 
România) a panoului 
interactiv- educativ „Din 

Editura 
Eurodidactica 

Demararea 
proiectului - 
martie 2018  
(ulterior 
aprobării 
cererii de 
finanțare)  
Etapa I. 
Achizitia 

2.069.154 lei (fără TVA 

5%) 

Prin dotarea școlilor cu un 
panou de uz colectiv, care 
îmbină armonios elementul 
grafic, cartografic și 
documentar (monumentele 
Primului Război, eroii de război, 
personalitățile Marii Uniri, 
actele Unirii), punem la 
dispoziția elevilor, profesorilor 



jertfă s-a născut Unirea” 
Specificatii tehnice: 
dimensiuni 1600x1200mm, 
tipar offset, laminat cu folie 
de 25 microni, cartonat, 
înrămat cu ramă decorativă 
imitație lemn de min. 
30x10mm, prevăzut cu coduri 
QR).   
 

panoului și 
distributia 
acestuia catre 
inspectoratele 
județene 
școlare (cel 
târziu până la 
data de 30 
mai 2018). 
Etapa II. 
Depunerea 
documentației 
justificative 
până cel târziu 
pe 25 iunie 
2018 (pocese-
verbale de 
predare-
primire). 

și părinților un valoros material 
necesar înțelegerii contextului 
întern și extern în  care s-a 
realizat Marea Unire, precum și 
a rolului personalităților în 
făurirea României întregite. 
Produs prevăzut cu ISBN: 978-
606-8841-57-1 și omolgat de 
către MEN prin decizia cu nr. 
40861 /31.10.2017 
Accesibilitatea sursei 
documentare pentru un public 
cât mai larg. Principalele 
obiective grafice documentare 
sunt prevăzute cu coduri QR, 
care asigură utilizatorului, prin 
scanare, accesul pe o platformă 
interactivă, de unde-și poate 
scana informația necesară.   
Aducerea omagiului și 
recunoștinței colective pentru 
sacrificiul de sânge adus de 
conaționalii noștri în Primul 
Război Mondial;  
Educarea memoriei istorice, 
prin evocarea celei mai sublime 
pagini din istoria românilor – 
Marea Unire de la 1918 (actele 
unirii celor 3 provincii 
românești, înaintașii Uniri).  
Coagularea conștiinței civice în 
jurul unor simboluri precum 
Arcul de Triumf, Mauzoleele de 
la Mărășești, Mărășești, 
Mateiași, Crucea de pe 
Caraiman, Catedrala de la Alba 



Iulia, clădirea Sfatului Țării din 
Chișinău, Palatul Mitropolitan 
din Cernăuți 

7.  România 100 - Coșbuc 
100. Rolul poetului 
George Coșbuc în 
renașterea națiunii 
române 

Lansarea volumului de 
cercetare Ovidiu Coșbuc - 
Rolul poetului George Coșbuc 
în renașterea națiunii 
române, la nivel 
județean/regional. 

Editura Didactică 
și Pedagogică 
S.A. în colaborare 
cu Primăria 
Orașului Năsăud, 
Primăria George 
Coșbuc, Instituția 
Prefectului 
Bistrița Năsăud, 
Institutul Limbii 
Române, TVR 
Cluj, TVR 
Internaţional,  
Fundaţia 
AllTogether 

9-10 mai 2018   

8.  România 100 - Coșbuc 
100. Rolul poetului 
George Coșbuc în 
renașterea națiunii 
române 

Conferință la nivel 
internațional 

Editura Didactică 
și Pedagogică 
S.A. în 
parteneriat cu 
Academia 
Română din 
Roma, Ambasada 
României pe 
lângă Sfântul 
Scaun şi Ordinul 
Suveran Militar 
de Malta, 
Ambasada 
României în 
Italia.  
Potențiali 
parteneri: 
Academia 

14-18 mai 
2018 

  



Română din Paris 
și New York, TVR 
Cluj, TVR 
Internaţional,  
Fundaţia 
AllTogether, 
Institutul Limbii 
Române 

9.  România 100 - Coșbuc 
100. Rolul poetului 
George Coșbuc în 
renașterea națiunii 
române 

Diseminarea rezultatelor 
proiectului, lansare de carte 
Ovidiu Coșbuc - Rolul 
poetului George Coșbuc în 
renașterea națiunii române, 
ediția în limba română și în 
limba italiană, sub egida EDP, 
la ninvel național 

Editura Didactică 
și Pedagogică 
S.A. în 
parteneriat cu 
Institutul Limbii 
Române, 
Biblioteca Central 
Universitară 
Carol I din 
Bucureşti, TVR 
Cluj, TVR 
Internaţional,  
Fundaţia 
AllTogether 

21 mai 2018   

 

 

Petru ANDEA 

Secretar de Stat 

 


