
 

 

 

 

 

 
           

Colegiul Economic „Viilor” Bucureşti , sector 5 

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Bucureşti 

Muzeul Naţional Militar „Regele Ferdinand I” 

 

 

SIMPOZION MUNICIPAL  

 „100 de ani de la Marea Unire. Memorie, Istorie, Identitate” 

23 mai 2018 

Colegiul Economic „Viilor” 

 

SECŢIUNI: 

1. Istorie 

 Marcarea unor evenimente  ce au precedat Marea Unire ( 24 Ianuarie ;27martie ;9/10 mai;15 

/28noiembrie )prin dezbateri , sesiuni de comunicări, prezentări power point; 

 Lupta pentru făurirea statului național român - Victoriile armatei române de la Mărăști, Mărășești și 

Oituz. Semnificația lor națională și internațională. . Omagierea Eroilor neamului nostru; 

 Ilustrarea unor mari personalități care au contribuit la înfăptuirea unității naționale; 

2. Literatură 

 Revistele care au contribuit, într-un fel sau altul, la pregătirea acestui act istoric trebuie vizate de al 

treilea pilon al aniversării Marii Uniri; 

 Mari  personalități  istorice  în  literatura  română; 

 Contribuția poeților și scriitorilor la înfăptuirea Marii Uniri; 

 Gânduri   despre   trecut,   prezent și  viitor / creațiile literare ale elevilor și profesorilor, dedicate 

Centenarului Marii Uniri 

3. Arte  

 Artiști români în Marele Război; 

 Marea Unire în pictură; 

 Arhitectura  cetății Alba Iulia  - capitala Marii Uniri;  

 Marea Unire ilustrată în filatelie; 

 Samoilă Mârza - fotograful Marii Uniri; 

4. Tradiții și obiceiuri  

 Portul popular românesc -1 decembrie 1918 



 

 

I. CALENDARUL SIMPOZIONULUI 

 

Data desfăşurării: 23 mai 2018, ora 10,00, Sala de Festivităţi 

Programul activităţilor: 

- Definitivarea programului, stabilirea partenerilor, colaboratorilor: februarie - aprilie 

- Promovarea simpozionului: aprilie 

- Înscrierea participanţilor: 2 – 16 mai 2018; 

- Organizarea sălilor, activităţi de întreţinere: luna mai 

- Desfăşurarea propriu-zisă: : 22 mai 2018, ora 10.00 Sala de Festivităţi a Colegiului Economic 

„Viilor” 

II. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

 

Numele instituţiei: Colegiul Economic Viilor 

Adresa completă: strada  Şos. Viilor nr. 38 , sector 5, cod poştal  050151,  

Număr de telefon: 21 3160973, fax 021 3160968   

Site şi email:  

Persoane de contact: Bibliotecar Lucreţia Nechifor  lucretia_nechifor@yahoo.com ( 0742 689 524), 

Director Dorin Viorica Bella viodorin@yahoo.com  

 

III. ORGANIZATORI 

 

 Colegiul Economic „Viilor” 

 Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Bucureşti;  

 

IV. PARTENERI INSTITUŢIONALI IMPLICAŢI ÎN SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII 

 Casa Corpului didactic Bucureşti; 

 Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala București; 

 Muzeul Național Militar „Regele Ferdinand I”; 

 Cercul Cultul Eroilor „Viilor”; 

 Biblioteca Colegiului Economic Viilor; 

 Liceul de muzică Dinu Lipatti; 

 Corul de copii „Crăiţele” ( Şcoala Gimnazială „Petrache Poenaru” şi Şcoala gimnazială 103); 

 Flautistul Nicolae Maxim şi percuţionista Ilinca Lorentz; 

 Asociaţia culturală Bucuriile Muzicii – doamna Octavia Crăciun( pian) şi Alexandru Ionescu 

(vioară) 
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V. COMITET DE ORGANIZARE 

 

1. Comitet de onoare: 

•Directorul Colegiului Economic „Viilor”, prof. Nanu Petre; 

•Directorul Casei Corpului Didactic Bucureşti – Vrînceanu Gabriel; 

•Preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Bucureşti , col ( rtr.) Gurău 

Petru 

•Membru în Biroul executiv central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” - General de 

brigadă( r) Buciu Grigore 

• Muzeograf – Valeria Bălescu , Muzeul Naţional Militar „Regele Ferdinand I”; 

• Preşedinta Cercului Cultul Eroilor „Viilor”, Nechifor Lucreţia 

• Scriitorul Mihail Diaconescu - ”Sacrificiul , romanul Marii Uniri” 

• Flautistul Nicolae Maxim 

2. Coordonatori: 

• Nechifor Lucreţia – bibliotecar şcolar, Preşedinta Cercului Cultul Eroilor „Viilor” 

• Dorin Viorica Bella – director adjunct al Colegiului Economic „Viilor” 

3. Membri: 

• Urecheatu Cristina – profesor de istorie – Colegiul Economic „Viilor”; 

• Gheorghe Cosetta - profesor de istorie – Colegiul Economic „Viilor”; 

• Constantinescu Coca - profesor de istorie – Colegiul Economic „Viilor; 

• Petcu Monica – profesor de limba şi literatura română; 

 

VI. ARGUMENT 

 

Colegiul Economic „Viilor”, în colaborare cu Casa Corpului Didactic București,  Asociația Națională 

Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala București,  Muzeul Național Militar „Regele Ferdinand I”, 

Cercul Cultul Eroilor „Viilor”, membrii Catedrei de  Istorie, Limba și Literatura Română, Biblioteca 

școlară, doresc să dea amploare, la nivelul Municipiului București, unei activități având ca temă ”100 

DE ANI DE LA MAREA UNIRE - MEMORIE. ISTORIE. IDENTITATE”, dată fiind semnificația 

anului centenar 2018 și profilul Asociației Naționale Cultul Eroilor , cel de cinstire și omagiere a 

Eroilor Neamului Românesc. 

 

VI. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE 

 

Simpozionul va avea două secţiuni: 

• Pentru profesori (sesiune de comunicări / prezentări power point) 

• Pentru elevi (concurs tematic de flyere / prezentări power point) 



 

 

 

Secţiunea I, pentru cadre didactice/bibliotecari: 

Lucrarea prezentată va fi în concordanţă cu tema ediţiei; prezentarea poate fi susţinută în plenul 

sesiunii sau indirect, în fişa de înscriere, dacă este nevoie de videoproiector pentru prezentarea lucrării;  

Secţiunea II, pentru elevi: 

Elevii vor pregăti o fie prezentare power-point de maxim 15 slide-uri, fie o comunicare, în format 

letric, de maxim cinci pagini, ce va dezvolta tema propusă; 

Prezentările / comunicările pot fi realizate şi în echipă (doi autori) şi vor fi susţinute oral; 

Prezentările / comunicările, în format electronic (pe CD) şi letric, vor fi depuse/trimise, însoţite de fişa 

de înscriere, pe adresa liceului în perioada precizată; 

Pentru ziua de concurs, echipele de elevi vor avea lucrarea pe stick sau CD; 

Toţi elevii vor prezenta un flyere reprezentând Centenarul Marii Uniri. 

Lucrările vor fi trimise pe adresele de mail: simpozion_viilor2018@yahoo.com 

lucretia_nechifor@yahoo.com, viodorin@yahoo.com, până la data de 16 mai 2018  împreună cu fişa 

de înscriere ataşată; 

• Lucrările vor avea maxim 5 pagini, la un rând, font Times New Roman 12, cu diacritice, 

însoţite de aparat critic, la subsol de pagină, şi bibliografie, la final; lucrările elevilor vor avea 2-3 

pagini; 

Recomandări privind redactarea lucrărilor: 

Tehnoredactare: 

• Cadrele didactice/bibliotecarii vor redacta şi vor trimite între 2 -16 mai 2018, o lucrare care va 

fi inclusă în cartea  simpozionului, respectând următoarele cerinţe:  

• Format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm ( text aliniat 

justified); 

• Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 16 Bold), centrat;  

• La două rânduri de titlu sub numele autorului se va scrie textul lucrării ( Times New Roman, 

12); 

• Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume 

autor, titlul, editura, anul; la bibliografie se vor consemna obligatoriu sursele, inclusiv cele de pe 

internet; nu sunt acceptate lucrările plagiate sau lucrări care au participat şi în alte competiţii; 

• Lucrarea nu va depăşi 5 pagini, în cazul profesorilor şi bibliotecarilor; lucrările elevilor vor 

avea 2-3 pagini; 

• Prezentarea lucrărilor, în cazul participării directe, poate fi făcută în Power Point şi nu trebuie 

să depăşească 10 min. Acest slide-show nu se expediază organizatorilor. 

• În cazul elevilor, vor fi menţionate clasa, precum şi numele profesorului coordonator.  

• Lucrările vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail : 



 

 

simpozion_viilor2018@yahoo.com  

• Vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române! 

• Numai lucrările care respectă criteriile menţionate anterior vor fi incluse în cartea 

simpozionului. 

Toţi participanţii vor primi adeverinţe şi diplome de participare, iar lucrările vor fi publicate în 

cartea  Simpozionului. 

• Şcoala organizatoare va acorda premii elevilor care vor avea cele mai deosebite flyere, ce vor 

ilustra împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire.  De asemenea elevii vor primi diplome cu numele 

lor şi se va specifica numele profesorului îndrumător.) 

Prețul lucrării este de 15 lei. 

 

După prezentarea lucrărilor (prezentări Power Point ) va exista un concurs pentru elevi, privind 

flyerele    realizate. De asemeni, vor fi premiate cele mai frumoase  costume populare purtate și 

interpretarea poeziilor patriotice.  În finalul activității va exista un spectacol  de poezii și cântece  

patriotice  dedicate  Marii Uniri, interpretat de Corul de copii al Școlii Generale Petrache Poenaru, 

coordonat de doamna Mioara Bârsan și elevii interpreți Popa Iustin și Stavre Ana Maria, de la Colegiul 

Dinu Lipatti. 

VII. OBIECTIVE GENERALE 

 

Se  urmărește  formarea  în  rândul  elevilor  a  sentimentului  de  apreciere,  respectare și promovare   

a  valorilor   autentice,   românești,   prin   ansamblul   activităților   educativ-formative, 

complementare procesului de învățământ. 

 Să cunoască  și să respecte valorile fundamentale ale istoriei și culturii naționale; 

 Să cunoască momentele semnificative din lupta românilor pentru unitate națională; 

 Să prezinte Marea Unire din anul 1918 din punct de vedere istoric, artistic, literar; 

 Să valorifice potențialului creativ al copiilor; 

 Să  redescopere și să cultive sentimentul patriotic; 

 Să stimuleze interesul elevilor față de studiu și lectură; 

 să formuleze opinii referitoare la procesul înfăptuirii Marii Uniri din anul 1918 

 Încurajarea exprimării libere a opiniilor despre Marea Unire, despre valorile naționale, despre 

Eroii neamului nostru; 

• Permanentizarea legăturilor dintre partenerii actului educațional (Cadre didactice – Elevi - 

Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Muzeul Militar Național ”Ferdinand I”) 

• Lucrările susținute atât de elevi, cât și de către profesori, vor fi publicate ulterior într-un volum 

dedicat special acestui eveniment la Editura Casei Corpului Didactic București. 



 

 

 VIII. CRITERII DE EVALUARE A PREZENTĂRILOR 

 

 Conformitatea cu tema Simpozionului: Un secol de la Marea Unire (1918-2018); 

 Originalitatea informaţiilor; 

 Originalitatea design-ului şi a prezentării 

  Întocmirea corectă a aparatului critic şi indicarea bibliografiei; 

 Încadrarea în limita de spaţiul precizat (maxim 5 pagini pentru comunicări, în afară de 

bibliografie, Prezentarea lucrărilor în Power Point nu trebuie să depăşească 10 min. ); 

 

IX. GRUP ŢINTĂ 

 

Elevi din clasele IX- XII , personal didactic și/sau didactic auxiliar din învăţământul  preuniversitar, 

părinţi). 

X. EVALUAREA PROIECTULUI 

 

• Evaluarea simpozionului se va realiza prin fişa de evaluare completată la activitate , 

chestionare, redactarea unui portofoliu care să cuprindă: lista participanţilor la cele patru secţiuni, listă 

cu lucrările, regulamentul de desfăşurare, ecourile în mass-media, albume foto, articole în revista şcolii 

„Excelsior”, revista „Eroica Viilor”, revista „România Eroică”. 

 

XI. PROMOVARE ŞI DISEMINARE 

 

• La nivelul unității de învățământ în cadrul comisiilor metodice 

• Pe pagina de web a școlii http: // www.viilor.ro 

• Pe pagina web a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” www.cultuleroilor.ro 

•  Pe pagina de facebook a Cercului Cultul Eroilor Viilor  

• Pagina de facebook  a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” 

• Revista ”România Eroică”- revista Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”; 

• Revista  Eroica Viilor / revista Cercului Cultul Eroilor ”Viilor” 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CADRU DIDACTIC/BIBLIOTECAR 

LA SIMPOZIONUL:  „100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE-  

MEMORIE. ISTORIE. IDENTITATE” 

 

 

Numele şi prenumele 

cadrului didactic participant 

 

Specializarea  

Instituţia de învăţământ 

de provenienţă 

 

Titlul lucrării / Secţiunea 
 

 

E-mail personal:  

Telefon:  

Particip la activitate şi susţin 

lucrarea DIRECT, INDIRECT 

la secţiunea I (personal didactic 

și/sau didactic auxiliar) 

 

Particip la activitate şi susţin 

lucrarea DIRECT, INDIRECT 

la secţiunea II 

 (coordonator elevi) 

 

Declaraţie antiplagiat
1
 

 
 Declar pe propria răspundere că documentul trimis la acest simpozi-

on este rezultatul muncii mele şi că sursele utilizate sunt indicate în lucra-

re, respectând regulile de evitare a plagiatului; 

Fragmentele de text reproduse întocmai, sunt scrise între ghilimele şi 

fac trimitere la sursă; 

Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori 

conţine referinţa precisă; 

Rezumarea ideilor altor autori face trimitere la textul original. 

 

DA  

 

Acord de publicare 

 
Prin aceasta, îmi exprim acordul ca lucrarea mea să fie inclusă alături 

de celelalte într-o carte distribuită prin diverse medii (în format tipărit), ca 

resurse educaţionale / organizarea de expoziţii tematice / utilizarea lor cu 

scopuri educaţionale şi excluzând scopuri comerciale, prin includerea 

acestora în baza on-line de resurse educaţionale a instituției. Nu voi solici-

ta pentru materialul meu drepturi de autor, rezervându-mi totuşi dreptul de   

a-l folosi oricând, în alte contexte. 

 

DA / NU 

 

 

 Am luat la cunoştinţă de condiţiile participării la activitate şi, prin trimiterea în format 

electronic a acestei fişe, declar că sunt de acord cu acestea. 

 

Data,          Semnătura, 

 

 

                                                      
1 Trimiterea acestei fişe înseamnă acceptarea de către dumneavoastră a declaraţiei antiplagiat şi a acordului de publicare.  



 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ELEV 

LA SIMPOZIONUL:  „100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE-  

MEMORIE. ISTORIE. IDENTITATE” 

 

 

Numele şi prenumele 

elevului participant 

 

Instituţia de învăţământ 

de provenienţă 

 

Clasa   

Profesor îndrumător  

Titlul lucrării/ secţiunea 
 

 

E-mail personal:  

Telefon:  

Particip la activitate şi susţin 

lucrarea DIRECT, INDIRECT 

la secţiunea II 

 

Declaraţie antiplagiat
2
 

 
 Declar pe propria răspundere că documentul trimis la acest 

simpozion este rezultatul muncii mele şi că sursele utilizate sunt 

indicate în lucrare, respectând regulile de evitare a plagiatului;  

Fragmentele de text reproduse întocmai, sunt scrise între ghili-

mele şi fac trimitere la sursă; 

Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi au-

tori conţine referinţa precisă. 

Rezumarea ideilor altor autori face trimitere la textul original. 

 

DA  

 

Acord de publicare 

 
Prin aceasta, îmi exprim acordul ca lucrarea mea să fie inclusă 

alături de celelalte într-o carte distribuită prin diverse medii (în 

format tipărit), ca resurse educaţionale / organizarea de expoziţii 

tematice / utilizarea lor cu scopuri educaţionale şi excluzând scopuri 

comerciale, prin includerea acestora în baza on-line de resurse edu-

caţionale a instituției. Nu voi solicita pentru materialul meu drepturi 

de autor, rezervându-mi totuşi dreptul de   a-l folosi oricând, în alte 

contexte. 

 

DA / NU 

 

 

 Am luat la cunoştinţă de condiţiile participării la activitate şi, prin trimiterea în format 

electronic a acestei fişe, declar că sunt de acord cu acestea. 

 

 

Data,          Semnătura, 

 

                                                      
2 Trimiterea acestei fişe înseamnă acceptarea de către dumneavoastră a declaraţiei antiplagiat şi a acordului de publicare.  


