
 

ROMÂNIA MEA 

 

Proiectul „ROMÂNIA MEA” este aprobat de Ministerul Culturii și Identității Naționale 

în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (a) din O. G. nr. 5/2017 privind stabilitatea unor 

măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul 

României. 

Organizator:  

 Inspectoratul Școlar Județean Galați 

Scopul proiectului: 

Proiectul are drept scop celebrarea Centenarului Marii Uniri prin implica rea 

copiilor/elevilor și personalului din unitățile de învățământ din județul Galați în activită ț i 

educaționale menite să le dezvolte sentimentele de identitate și de mândrie națională, asumarea 

apartenenței culturale și competențele de cetățenie activă în context național și european, și să 

amplifice implicarea (și integrarea) instituțiilor școlare din județul Galați în viața comunității. 

Obiectivele proiectului: 

- Dezvoltarea conștiinței identității naționale prin angrenarea elevilor în activități educative 

și sociale la nivel local și județean care să le sporească sentimentul de mândrie națională. 

- Creșterea nivelului de asumare a apartenenței la spațiul cultural local și național. 

- Cultivarea valorilor cetățeniei active. 

- Reactualizarea memoriei colective privind semnificația Marii Uniri. 

Activități desfășurate: 

 100 de valori de ieri, pentru generația de mâine – 31 mai 2018 

Activitatea a constat în acordarea de diplome în scopul onorării activității depuse de cele 

102 cadrele didactice care și-au încetat activitatea urmare a pensionării în anul școlar 2017-

2018, pentru educarea și formarea elevilor de-a lungul anilor și în crearea unui cadru formal și 

informal în care profesorii cu o vastă experiență didactică să predea ștafeta colegilor aflați în 

activitate. 

 

  
 

 Centenar aniversar în inimi de preşcolari - 5 iunie 2018 

 Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Judeţean Galaţi cu ocazia zilei de 

5 iunie 2018, Ziua Învăţătorului, fiind dedicat celor 200 de ani de când Gheorghe Lazăr a 

înfiinţat prima şcoală cu predare în limba română, precum şi centenarului Marii Uniri. A fost 



 
o zi închinată dascălului, sărbătorită prin unitate și credință de către copiii și cadrele didactice 

din învăţământul preşcolar din judeţul Galaţi. 

Activitatea a constat în formarea tricolorului de către preșcolari îmbrăcați în tricouri 

colorate în roșu, galben și albastru și un scurt moment artistic. 

În această zi, uniți sub tricolor, 700 de copii au dat dovadă de implicare, toleranță, 

înțelegere, calități absolut necesare oricărui om dintr-o societate sănătoasă. 

 La eveniment au fost prezenţi primarul municipiului Galaţi, domnul Ionuţ Pucheanu, 

doamna Inspector Şcolar General Mioara Enache, inspectori din Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi doamna Inspector şcolar pentru educaţie timpurie Oana Enache. 

 

  

  
 

 „100 pentru Galați – Gala Excelenței în Educație” 

Cu ocazia zilei de 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, Inspectoratul Școlar 

Județean Galați a organizat „Gala Excelenței în Educație – 100 pentru Galați”, prilej de 

celebrare a performanței dovedită de elevii gălățeni și profesorii lor la etapa națională a 

olimpiadelor școlare. La această manifestarea, organizată în sala Teatrului Național de Operă 

și Operetă „Nae Leonard”, au fost premiați peste 170 de elevi și profesori gălățeni, în cadrul 

unei festivități publice, la care au participat reprezentanți ai autorităților locale, reprezentanți 

ai mediului academic și cultural gălățean: ÎPS Casian, Arhiepiscop al Dunării de Jos, Dorin 

Otrocol, Prefect, Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean, Ionuț Pucheanu, Primarul 

Municipiului Galați. De asemenea, au fost alături, împărtășind bucuria sărbătorii, Subprefectul 

Mihai Manoliu, Directorul CCD, prof. Laurențiu Ichim, reprezentanți ai unor instituț i i 

deconcentrate, ai sponsorilor, ai sindicatelor „Educația” și SIP, directori de școli, părinți și, 

evident, profesori și elevi.  

 După acordarea premiilor – Diplome de Excelență, medalii și obiecte – participanții au 

asistat la un emoționant spectacol, cu o bogată încărcătură patriotică, de trăire românească, 

susținut de soliști și formații de la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” și Seminarul Teologic 



 
Ortodox „Sfântul Apostol Andrei”, spectacol regizat de cunoscutul și apreciatul muzico log 

Eugen Dan Drăgoi, lector dr. la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Astfel, violonis ta 

Luciana Dumitriu, acompaniată la pian de prof. Georgiana Diaconescu, a interpretat Balada lui 

Ciprian Porumbescu, iar corul Seminarului Teologic, dirijat de diacon prof. Adrian Marin, 

avându-i ca soliști pe Alin Munteanu, Adrian Ilie Galbinu și Izabella Stan, au interpretat 

cântecele patriotice Treceți batalioane române Carpații, Pe-al nostru steag e scris Unire, 

Acasă-i România și Imn dedicat Centenarului (piesă în primă audiție). Textul imnului a fost 

compus de poeta Tatiana S. Munteanu, cadru didactic la Liceul Teoretic „Paul Bujor” din 

Berești și orchestrația a fost realizată de lect. dr. Eugen Dan Drăgoi, de la Universita tea 

„Dunărea de Jos” din Galați). 

În final, înainte de fotografia de grup a performerilor, ca o încununare a evenimentului, 

au vorbit despre mândria și bucuria succesului, despre recunoștință pentru artizanii marii 

performanțe, eleva Maria Enache, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri, și profesoara 

Cristina Bejan, de la Școala Gimnazială Nr.29 Galați. 

 

 

  

  

  

 100 de mesaje pentru viitor – 1 noiembrie 2018 



 
Activitatea „100 de mesaje pentru VIITOR” a constat în lansarea în data de 1 noiembrie 

2018, ora 13,00, a 100 de baloane în culorile tricolorului, pe care elevii din școlile din județul 

Galați au scris 100 de mesaje pentru viitor. La 13,30 alături de partenerii de la ”Tinerii și 

Viitorul”, au fost lansate în fața Primăriei și Prefecturii Galați, alte 100 de baloane. A fost 

aleasă data de 1 noiembrie în amintirea intrării triumfale a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia în 

1599, domnitorul român devenind în perioada pașoptistă simbolul daco-românismului și al 

unirii tuturor românilor într-un stat, care să cuprindă toate provinciile românești. 

 

  

 

 Concursul școlar „România mea”, desfășurat sub egida Ministerului Culturii și 
Identității Naționale și cu sprijinul Consiliului Județean Galați, în calitate de parteneri 

oficiali, un important eveniment educațional menit să promoveze în comunitate valorile 
perene ale culturii şi civilizaţiei populare. 

Această festivitate a avut loc pe 19 noiembrie 2018, la Teatrul Național de Operă și Operetă 

„Nae Leonard” Galați, începând cu ora 13.00, la care au participat peste 300 de copii din 

județul Galați. 

Concursul a fost structurat pe patru secțiuni care au urmărit promovarea muzicii și a dansului 

popular, a tradițiilor, obiceiurilor și meșteșugurilor românești, dar și recunoașterea talentelo r 

micilor artiști, de la nivelul preșcolar, la cel liceal. 

1. 100 de cântece și jocuri românești – concurs de interpretare și dans popular; 

Activitatea s-a organizat pe subsecțiuni: coregrafie - ansamblu/formație de dans popular, 

interpretare - solist vocal și interpretare – grup vocal/ formație. Toți concurenții au purtat 

costume populare tradiționale specifice zonei de proveniență. 

  



 

  

  

  

 

 

 

2. 100 de tradiții culinare – concurs de produse culinare și rețete tradiționale 

Concurenții au realizat un preparat culinar cu specific tradițional românesc, în concordanță cu 

una dintre provinciile/regiunile istorice. 

 



 

  

 

3. 100 de locuri, oameni, fapte românești – concurs de creație artistico-plastică (pictură, 

grafică, fotografie) 

Participanții au expus lucrări care au constituit o lecție de patriotism, o cunoaștere a istoriei 

patriei și a eroilor săi, trecută prin filtrul viu al personalității fiecăruia dintre ei. 

  

 

4. 100 de tradiții, obiceiuri, meșteșuguri românești – concurs de artă populară și 

meșteșuguri tradiționale. 

Elevii participanți au demonstrat că stăpânesc tehnicile de lucru privind confecţionarea, 

modelarea şi decorarea artistică a produselor, conform tradiţiei populare. 

 



 

 
 

  

 

 

 

S-au acordat diplome de participare, iar în urma jurizării, cei mai talentați dintre elevi au primit  

premii și mențiuni în cadrul fiecărei secțiuni.  

S-a oferit și Trofeul România mea în semn de apreciere și de înaltă prețuire pentru promovarea 

constantă a valorilor autentice românești. 

 



 

  

  

  

 

Iniţiativa inspectoratului școlar de a aduce la rampă tot ce este mai valoros în şcolile gălăţene 

din mediul rural și urban, din prisma tradiţiilor şi a obiceiurilor româneşti a fost una lăudabilă, 

mai ales că a scos la iveală faptul că sunt copii care pun suflet, pricepere şi îndemânare în toate 

aceste preocupări care au devenit desuete în vremuri în care patriotismul e un sentiment greu 

de insuflat tinerei generaţii.  


