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1 decembrie  - Centenarul Marii Uniri 

 

 

Ziua Națională a României se sărbătorește în fiecare an la 1 decembrie și reprezintă de 

fiecare dată un moment de puternică afirmare a spiritului național românesc. În acest an s-au 

împlinit 100 de ani de la istorica Adunare Națională de la Alba-Iulia, ce a decis unirea 

Transilvaniei cu România. În aceea memorabilă zi, 1228 de delegați ai românilor din întreaga 

Transilvanie au decis: ”…unirea acelor români și a teritoriilor locuite de dânșii cu România”. 

Actul de unire a fost proclamat în fața unei mulțimi de 100 000 de români veniți să își 

exprime adeziunea și entuziasmul. 

Marea Unire s-a realizat într-un context istoric favorabil, dar are la bază sacrificiul 

suprem a 800 000 de români, soldați sau civili, și-au dat viața pe fronturile primului război 

mondial.  În marea conflagrație mondială, România a pierdut aproximativ 10% din totalul 

populației, cel mai mare procent dintre toate țările participante la conflict. 

Izbucnirea conflagrației mondiale a avut ca pretext asasinarea la Sarajevo, a 

moştenitorului tronului Austo-Ungariei, Franz Ferdinand, de către studentul sârb Gavrilo 

Princip. Această crimă politică a prilejuit marilor puteri continentale confruntarea militară pe 

care o pregăteau de mult timp. În război s-au înfruntat Antanta (Marea Britanie, Franţa, 

Rusia, la care s-au alăturat Serbia, Belgia, Japonia, Grecia, Italia, etc. ) şi Puterile Centrale 

(Germania, Austro-Ungaria, la care s-au mai alăturat Bulgaria şi Turcia).  

 Poziţia României a fost hotărâtă în urma Consiliului de Coroană desfăşurat la Sinaia, 

la castelul Peleş, în data de 21 iulie 1914. La acest Consiliu au participat oameni politici şi 

militari. Bătrânul rege Carol I a prezentat tratatul de alianţă cu Puterile Centrale şi a cerut 

respectarea lui. Marea majoritate a celor prezenţi au impus însă, neutralitatea urmând ca ţara 

să se prgătească de război. Guvernul liberal condus de I.I.C.Brătianu a mobilizat armata a 

cumpărat şi fabricat armament, a strâns provizii, a negociat cu taberele aflate în conflict, 

condiţiile participării României la război.  

În 1914 regele Carol a murit, iar pe tron a urcat Ferdinand, căsătorit cu Maria, nepoata 

reginei Victoria a Marii Britanii. Regele şi regina au întreprins mai multe demersuri pentru a 

apropia  România de Antantă. Opinia publică românească, în marea ei majoritate, dorea lupta 

împotriva Austro-Ungariei, pentru câştigarea Ardealului.  

În 1916 francezii supuşi unei puternice presiuni germane, au cerut imperativ 

României să intre în război. La 4 august 1916, Ionel Brătianu a încheiat tratatul cu Antanta, 

prin care României i se recunoşteau de către statele Antantei, drepturile asupra teritorilor 

locuite de români din Imperiul Austro-Ungar: Transilvania, Banatul, Bucovina. România 

urma să fie ajutată cu muniţie şi armament de statele Antantei, dar şi printr-o ofensivă 

declanşată de Rusia pe frontul de est, pentru a facilita acţiunile armatei române. 

Participarea României la conflictul mondial s-a produs la 15 august 1916, când țara 

noastră a declarat război Austro-Ungariei, iar soldaţii români au început eliberarea 

Transilvaniei. Armata română a reușit să elibereze Transilvania de sud-est, inclusiv Braşovul. 

Ofensiva românească a fost oprită de sosirea mai multor armate aparţinând Puterilor Centrale, 

aduse de pe alte fronturi. Armata română a suferit o grea înfrângere la sud de Dunăre la 

Turtucaia, în faţa armatelor bulgare şi germane. Această înfrângere a fost urmată de pierderea 

Dobrogei. Germanii au străpuns apărarea românească pe Valea Jiului şi au ocupat Oltenia. 



Armate germane, austro-ungare, bulgare şi turceşti, au invadat România din mai multe 

direcţii. Armata română , regele, guvernul, parlamentul şi o parte a populaţiei s-au retras în 

Moldova, unde s-a format un nou front de luptă. Venirea iernii şi intervenţia armatei ruse au 

salvat România.  

În trei luni România a pierdut Dobrogea, Oltenia şi Muntenia. Cauzele înfrângerii din 

1916 au fost: insuficienţa armamentului din dotarea armatei române, întinderea enormă a 

frontului românesc, lipsa experienţei de luptă a armatei române, intervenţia târzie a trupelor 

ruse. 

În iarna lui 1916-1917, armata română s-a refăcut cu sprijinul Misiunii Franceze 

condusă de generalul Henri Berthelot, care a pregătit soldaţii români pentru a rezista mai bine 

asaltului trupelor germane. În 1917 germanii au declanșat o ofensivă puternică pentru a 

scoate România din război. După o lună de lupte grele, soldaţii români au oprit atacul german 

şi austro-ungar, prin eroicele bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.  

În 1917, în urma revoluției comuniste conduse de Lenin, Rusia a ieșit din război și a 

încheiat pace cu Puterile Centrale. Ieşirea Rusiei din război, a pus România într-o situaţie 

foarte grea, deoarece a rămas singură pe frontul de est. Ajutoarele, muniţia, armamentul 

veneau din Rusia, iar pe frontul din Moldova se aflau 1 000 000 de soldaţi ruşi, fără de care 

România nu mai putea continua lupta.  

Ieşirea Rusiei din război a atras după sine şi capitularea României, nevoită să încheie 

pace cu Puterile Centrale. Pacea de la Bucureşti din 1918, avea condiţii foarte grele pentru 

România: Dobrogea era luată de Bulgaria, Austro-Ungaria lua înălţimile muntoase (Rarăul, 

Parâng, Ceahlău, Moldoveanu), iar exportul românesc trebuia orientat spre Germania, pentru 

99 de ani. Această pace nu a fost semnată de regele Ferdinand și nu s-a aplicat niciodată. 

Intrarea S.U.A. în conflict a înclinat balanţa victoriei în favoarea Antantei. În toamna 

lui 1918 Puterile Centrale suferă înfrângeri pe toate fronturile. Bulgaria şi Turcia au cerut 

pace, iar Austro-Ungaria s-a dezmembrat datorită revoluţiilor naţionale ale popoarelor 

oprimate. În ultimele zile ale conflictului, România a intrat din nou în război împotriva 

Puterilor Centrale şi trecut la eliberarea teritoriului naţional. În noiembrie 1918, Germania a 

capitulat, iar primul război mondial s-a încheiat cu victoria Antantei. Participarea României la 

primul război mondial a făcut posibilă Marea Unire din 1918, facilitată şi de prăbuşirea 

Imperiului Rus şi Austro-Ungar.  

 În urma hotărârilor liber exprimate de românii din provinciile istorice s-au unit cu 

România: Basarabia (27 martie 1918), Bucovina (15 noiembrie 1918), Transilvania (1 

decembrie 1918). 

În primul război mondial România a mobilizat 1 600 000 de soldați. Au fost uciși 

aproximativ 300 000 de soldați, dintre care 85 000 pe câmpul de luptă, 155 000 în spitale, 60 

000 în prizonierat. La acest tragic bilanț se adaugă 310 703 militari răniți și dispăruți, precum 

și peste 250 000 de civili morți ca urmare a confruntărilor militare, rănilor, bolilor și 

epidemiilor, în special a celei de tifos exantematic.  

Ziua de 1 decembrie are profunde semnificații naționale. Prin această mare sărbătoare 

națională românii sunt uniți indiferent de granițe și dincolo nedreptățile istoriei sau ale 

destinului omenesc. Prin această sărbătoare a unității, românii de pretutindeni, se întorc 

simbolic în granițele eterne ale României Mari. 

 



Brașovul și Marea Unire 

 

 

Unirea Transilvaniei cu România nu a reprezentat un obiectiv prioritar pentru românii 

transilvăneni, în a doua jumătate a sec. al-XIX-lea şi la începutul sec. al-XX-lea, deoarece nu 

existau posibilităţi efective de realizare, într-o Europă dominată de echilibru între Marile 

Puteri. Izbucnirea primului război mondial a transformat unirea Transilvaniei cu România în 

obiectivul politic prioritar, pentru toţi românii din Imperiul Austro-Ungar. Înfrângerea şi 

dispariţia acestui Imperiu, a făcut posibilă unirea exprimată liber de transilvăneni, în 1 

decembrie 1918, la Alba Iulia.  

În armata austro-ungară au fost înrolaţi apriximativ 700 000 de români, mulţi dintre 

aceştia fiind ucişi, răniţi sau luaţi prizonieri. În comitatul Braşov, dintr-o populaţie 

românească de 23975 de oameni, au fost înrolaţi 3089 de militari, dintre aceştia 357 au fost 

ucişi, 184 au devenit invalizi, iar 182 au dispărut. 

Pentru aceşti militari războiul a devenit treptat un calvar, luptând pentru o cauză 

străină în care nu mai credeau şi pentru un imperiu condamnat la dispariţie. 

Intrarea României în război în 1916 de partea Antantei a entuziasmat soldaţii românii 

din Imperiu, în timp ce maghiarii şi saşi din Braşov erau îngrijoraţi de averea lor, mai ales 

când au aflat de ocuparea oraşului de către ostaşii români. Ofiţerii români din armata austro-

ungară erau apăsaţi de perspectiva de a lupta împotriva conaţionalilor lor, întimp ce mulţi 

soldaţi voiau să fie luaţi prizonieri.  

În perioada primului război mondial, în august 1916 la Braşov au pătruns armatele 

române ce desfăşurau lupte grele împotriva austro-ungarilor pentru eliberarea Transilvaniei. 

În acest context, la iniţiativa Mariei Baiulescu,  ”Reuniunea Femeilor Române din Braşov” s-

a constituit într-o Societate de Cruce Roşie Românească ce a amenajat spitale militare, a 

strâns fonduri pentru ajutorarea soldaţilor români răniţi şi a pus bazele unui azil pentru 

ajutorarea copiilor părăsiţi sau orfani de război.  

Înfrângerile suferite de armata română în 1916 au dus la abandonarea Braşovului. 

Împreună cu soldaţii români s-a retras şi Maria Baiulescu împreună cu multe din 

colaboratoarele sale. Ele s-au stabilit la Iaşi unde au continuat acţiunile în direcţia sprijinirii 

luptei pentru unitate naţională a românilor. Maria Baiulescu a continuat să activeze în cadrul 

serviciului sanitar militar românesc, dar în acelaşi timp a iniţiat şi condus ”Asociaţia pentru 

emanciparea civilă şi politică a femeii române”, a participat la înfinţarea şi 



funcţionarea”Societăţii pentru ocrotirea orfanilor de război”, a contribuit la strângerea unui 

fond pentru „redeşteptarea şi cultivarea sentimentului naţional românesc în Basarabia”. 

Victoriile Antantei din 1918 au prefigurat sfârșitul Imperiului Austro-Ungar și au 

deschis calea spre unitatea românilor ardeleni. 

La Braşov în octombrie 1918 s-a constituit Sfatul Naţional Român din Ţara Bârsei, 

instituţie care a preluat controlul asupra oraşului şi care era condusă de preotul Vasile Saftu. 

Vasile Saftu a fost un conducător religios şi un lider spiritual pentru românii braşoveni, motiv 

pentru care a fost arestat de autorităţile imperiale, în 1916 înaintea sosirii trupelor române. El 

a fost deportat în Ungaria la Sopron, unde a rămas pănă în toamna lui 1918, cănd s-a întors la 

Braşov.  

Vasile Saftu a convocat în Casa Parohială de la biserica „Sfântul Nicolae”, şedinţa de 

constituire a Sfatului Naţional din Ţara Bârsei. În urma şedinţei Vasile Saftu a fost ales 

preşedintele Sfatului Naţional, el conducând şi delegaţia Braşovului ce a plecat la Alba-Iulia 

pentru a vota unirea cu România. La Alba-Iulia preotul Vasile Saftu a făcut parte şi din 

Comitetul ce a elaborat Rezoluţia de la 1 decembrie 1918. 

Printre românii braşoveni circula o veche legendă conform căreia cine reuşeşte să pună brad 

pe turnul Casei Sfatului, iar apoi înconjoară de trei ori această clădire, va lua în stăpănire 

cetatea Braşovului. La aflarea veştii privind unirea realizată la Alba-Iulia la 1 decembrie 

1918, la Braşov a avut loc în mod spontan o mare sărbătoare populară. Porţile oraşului s-au 

deschis şi pentru prima dată Junii din Şchei au putut intra călare în Braşov. Fără să uite de 

vechea profeţie ei au pus un brad în turnul Casei Sfatului, pe care au înconjurat-o apoi de trei 

ori, pentru ca cetatea să fie a lor şi pentru a îndeplini astfel cea mai frumoasă legendă a 

românilor din Ţara Bârsei.  

Prof. Claudiu Voinea 

 



Clasa a IX-a A 

ANUL CENTENAR 

 

 Sub egida doamnei diriginte prof. Enache Ileana, elevii clasei a IX-a A au hotărât să 

pregătească un moment cultural care să marcheze Centenarul. 

 Pregătirile pentru marele eveniment, stabilit în data de 29.11.2018, au început cu trei 

săptămâni mai devreme. Câțiva temerari au hotărât să ”joace românește” dansuri specifice. În 

urma vizitei comisiei desemnate pentru alegerea clasei câștigătoare, întregul colectiv a ieșit în 

curtea școlii pentru a contura forma țării și cifra 100. Cu toții au ridicat cu mândrie steagul 

național, semn al obârșiei noastre. 

Georgiana  

 

 

 

 

 

 

 



Clasa a IX-a B 

1 DECEMBRIE 2018 

100 DE ANI DE ROMÂNIA 

 Ziua de 1 decembrie 2018 a adus cu ea un eveniment foarte important, și anume 

serbarea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918. 

 Cu ocazia centenarului, elevii Colegiului Tehnic Maria Baiulescu Brașov, au pregătit 

numeroase activități cu temă românească: dansuri populare tradiționale,  decorațiuni și 

mâncăruri tradiționale, activități la care au fost prezentate porturile populare și dansurile 

specifice anumitor zone ale țării. 

 Clasa a IX-a B a prezentat trei dansuri: Hora, Hora Junilor și Sârba studenților. Câteva 

dintre fete au purtat costume naționale, încântând juriul. De asemenea, elevii au pregătit o 

masă tradițonală: zacuscă, dulceață, murături, telemea, mămăligă, sarmale în foi de viță, ardei 

iuţi, cârnăciori de casă, cozonac și prăjituri. Membrii juriului au fost întâmpinați cu compot 

de vișine și pâine cu sare, după care au fost poftiți să guste din mâncărurile pregătite. 

 Pe pereții sălii de clasă au fost afișate cinci postere cu portretele domnitorilor, 

realizate în creion, înfățișându-i pe Mihai Viteazul, Vlad Țepeș, Iancu de Hunedoara, Ștefan 

cel Mare și Alexandru Ioan Cuza, voievozi ce și-au lăsat amprenta în istoria țării. 

 Activitățile s-au încheiat în curtea liceului, locul în caare elevii s-au unit pentru a 

forma conturul țării și cifra 100, fluturând drapelul țării și arătând că sunt mândri că sunt 

români. 

 



Clasa a IX-a C 

 

 

 

 

 

 

Noi, elevii liceului Maria Baiulescu, 

din clasa a IX-a C, am sărbătorit în 

data de 29 noiembrie 2018, Centenarul 

Unirii de la 1918. 

În acea zi minunată, am realizat 

postere tematice care să arate 

minunăţiile României, am purtat 

elemente vestimentare cu simboluri 

identitare româneşti, am ascultat 

muzică patriotică şi nu în ultimul rând 

ne-am distrat făcând asta. 

 

Scopul zilei a fost clar: să învăţăm, să 

ne conectăm şi să iubim ca şi strămoşii 

noştri, care au reusit lucruri 

incredibile. Ei au reuit să ne unească, 

să ne facă ceea ce suntem astăzi, un 

popor frumos, un popor atât de bun şi 

de rău în acelaşi timp, încât nu poate fi 

descris prin niciun cuvânt existent. 

Ziua în care am sărbătorit 100 de ani 

de România, a fost o zi frumoasă, o zi 

în care am învăţat de la nişte oameni 

buni că lucrurile frumoase sunt 

realizate cu multă muncă prin legarea 

cu bucurie a lucrurilor mărunte. 

Am realizat că istoria ne defineşte ca 

cine suntem, dar nu şi cine vom fi, că 

trecutul nu se mai întoarce, dar rămâne 

în sufletele noastre şi că istoria, odată 

scrisă, nu mai poate fi ştearsă. 

Acea zi ne-a trezit un adevărat spirit 

patriotic şi un sentiment profund de 

mândrie faţă de naţionalitatea pe care o 

avem, acest spirit patriotic a fost 

exprimat prin exteriorizarea 

aptitudinilor artistice. 

29 noiembrie ne-a trezit un adevărat 

interes faţă de trecut, acest interes s-a 

transformat rapid într-un respect faţă 

de valorile trecutului şi faţă de 

persoanele care au adus la viaţă aceste 

valori. 

Posterele realizate de noi prezintă 

castele, cascade, peisaje şi megaliţi si 

au avut scopul de a arăta cele mai 

incredibile şi frumoase locuri şi 

obiective turistice din România şi de a-

l uimi pe privitor.  

Dragomir Alexandru 



Clasa a X-a B 

 

 Sărbătoarea Centenarului a avut un impact pozitiv asupra clasei noastre. Ne-a făcut să 

fim o clasă unită. De obicei, în clasa noastră se fac foarte multe diferenţe, dar această 

sărbătoare ne-a mai apropiat. Am hotărât împreună paşii pe care trebuie să îi facem pentru a 

marca aşa cum se cuvine această zi, şi am ajuns la ideea să facem prăjituri tradiționale.  

În ziua Centenarului am râs şi ne-am distrat, a fost o experiență uimitoare pentru noi. 

Ne-am ales această activitate pentru că nouă ne plac foarte mult prăjiturile şi am stabilit să le 

facem fiecare la el acasă și să le ducem la şcoală, pentru a le arăta celorlalți elevi. A fost o zi 

frumoasă, distractivă şi, în cele din urmă, o zi în care ne-am simţit uniţi!  

 

Georgiana Mihăilă   

 

 

 

 



Clasa a X-a C 

CARTEA CENTENARULUI 

 Sub auspiciile marelui eveniment numit CENTENAR, clasa noastră, a X-a C, a 

contribuit la consemnarea, în memoria vremurilor de mult apuse, a unor activități care să 

ilustreze apartenența la origini. În mod orgolios, ne-am vrut unici printr-o activitate inedită și 

originală,  și comuni prin identificarea cu suflul național. 

 Astfel, ne-am hotărât să realizăm ”CARTEA CENTENARULUI”, mărturie a 

perenității și a stabilității. Întreaga clasă, animată de dorința de a realiza o activitate 

deosebită, a contribuit la înfăptuirea ”Marii Uniri”: cartea a prins conturul țării noastre iar 

paginile, în culorile drapelului, au prins viață, redând, din fiecare județ, un obiectiv turistic, o 

cetate, o mănăstire sau un monument. A luat naștere....o mărturie, o Carte, sufletul clasei 

noastre. 

 Sub îndrumarea doamnei diriginte Pintea Oana, ne-am îndreptat atenția spre Regina 

Maria a României, soția regelui Ferdinand. Am realizat un proiect despre cea care a întrupat 

aspirațiile cele mai înalte ale conștiinței românești.  

 Nu în ultimul rând, am marcat această zi de mare sărbătoare prin vestimentația 

specifică poporului nostru, portul popular și am arborat drapelul național. 

 O zi deosebită s-a transformat într-un eveniment unic: am obținut locul II și, cel mai 

important, am conștientizat că împreună întotdeauna vom reuși. Suntem mândri că suntem 

români! 

Sziebes Teodora 

 

 



 

 

Clasa a XI-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru noi activitatea dedicată 

Centenarului a însemnat unirea noastră ca și 

colectiv. Ne-am implicat toți cu mare drag 

și bucurie deoarece sărbătoream reuşita 

poporului nostru – Marea Unire. Am vrut 

să-l onorăm și să ne arătam dragostea și 

respectul faţă de țară și de tradiţiile noastre.  

Am dorit să integrăm în activitatea 

dedicată acestei zile tot ceea ce înseamnă 

România. Am început prin a ne îmbrăca în 

straie populare, după care ne-am apucat de 

pregătit masa cu bucate tradiționale precum: 

sarmale, șorici, jumări, mămăligă, cârnat, 

colaci copţi în vatră, zacuscă, cozonac şi 

multe alte gustări româneşti, pentru că o 

sărbătoare românească nu este completă 

fără o masă festivă, iar bucatele alese de noi 

se găsesc pe mesele românilor de 

pretutindeni de 100 de ani încoace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am întâmpinat juriul cu sare și pâine conform obiceiului și i-am invitat să ne urmărească 

activitatea pregătită. Pentru că din cele mai vechi timpuri simțirea românească a fost surprinsă cel mai 

frumos în poezie și muzică, am pregătit un mic recital -România în poezie și muzică, România de ieri și 

de azi! Le-am cântat musafirilor „Treceţi batalioane române Carpaţii” și “Cântă cucu bată-l vina”. 

Colegul nostru, Alexandru, a continuat cu o prezentare despre istoria neamului și a țării noastre 

evidențiind importanța cunoașterii trecutului pentru înțelegerea prezentului și a viitorului.  Matei a 

recitat poezia “Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” şi ne-am strâns toţi mâinile într-o horă. Am reușit să 

surprindem și prin desen aspecte ale României tradiționale, colegele noastre talentate au schiţat mai 

multe modele vestimentare având ca punct de plecare portul strămoşesc.  

Totul a ieșit așa cum ne-am dorit, iar juriul a fost încântat de munca pe care am depus-o și de 

originalitatea noastră întrucât ne-au ales câștigători, alături de clasa a XII-a B. Felul în care ne-am 

implicat și ceea ce am reușit să realizam împreună cu doamna dirigintă, Leonte Anamaria, ne-a ajutat 

să devenim mai încrezători și să ne simțim mai uniți ca niciodată. Experiența pe care am avut-o a fost 

una de neuitat.  

La mulţi ani, România! La multi ani, români! 

Enuşel Cătălina 

 



Clasa a XI-a B 

100 de exerciții în 100 de secunde, care să dea rezultatul 100 

 

“100 de exerciții în 100 de secunde, care să dea rezultatul 100”  a fost o activitate 

propusă de noi, clasa a XI –a B, alături de doamna dirigintă, Nedelcu Dana. 

 Această activitate a constat în rezolovarea a o sută de exerciții matematice, ecuații, 

adunări, scăderi, tot felul de operații, în o sută de minute, care au dat rezultatul o sută. Scopul 

acestei activități propuse de noi, alături de doamna dirigintă, a fost de a testa cunoștințele 

noastre generale într-ale matematicii într-un timp cât mai scurt . 

Fiecare copil a trebuit să propună, cu câteva zile înainte, câte cinci exerciții, nici prea 

grele, dar nici prea ușoare, care să dea rezultatul o sută, pe care mai apoi i le-am predat 

doamnei diriginte, pentru a le corecta.  

Activitatea s-a desfășurat în sala noastră de curs.  

Fiecare copil a ieșit la tablă, pe rând, la câte un exercițiu, care la final a dat rezultatul 

o sută, iar în felul acesta s-au umplut cele două table pe care le aveam disponibile. Cu toții am 

venit îmbrăcați în ii, inclusiv doamna dirigintă, pentru a fi altfel față de zilele obișnuite și 

pentru a simți altfel această sărbătoare.  

 



Printre multă mâncare și dansuri tradiționale, noi am sperat să fim cea mai originală 

clasă, dorind ca nicio clasă să nu mai vină cu o asemenea idee. După terminarea activității în 

clasă, sărbătoarea a continuat afară, în curtea școlii. Am ascultat muzică, am cântat, am făcut 

poze și am primit stegulețe.  

Dupa câteva minute, muzica s-a oprit și a început să se strige clasele câștigătoare. Au 

fost trei premii pentru cei dintâi clasați și un premiu pentru originalitate. Din fericire, munca 

noastră a dat roade și premiul prentru originalitate a fost câștigat de noi. Toată această 

activitate s-a terminat îndulcindu-ne cu ciocolata primită.    

 

Clasa a XI-a D 

An de  Centenar 

  Întregul an 1918 este un an deosebit de important pentru istoria românilor, bogat în 

evenimente care ne-au marcat destinul: încheierea Primului Război Mondial, susținerea din 

partea aliaților tradiționali Franța, Anglia și Statele Unite în vederea realizării unirii, reintrarea 

în război alături de Antantă, precum și unirea provinciilor cu România. La început a fost unirea 

Basarabiei cu România, în 27 martie 1918, mai apoi a Bucovinei cu România, în 28 noiembrie 

1918, iar toate acestea au culminat cu unirea Transilvaniei cu Țara Mamă România, la 1 

decembrie 1918. 

Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile 

istorice locuite de români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România. 

Etape preliminare au fost Mica Unire din 1859 a Țării Moldovei cu Țara Românească și 

dobândirea independenței în urma războiului din 1877-1878, pe fondul renașterii naționale a 

românilor în parcursul secolului al XIX-lea. 

În  activitatea noastră dedicata Centenarului, noi împreună cu doamna dirigintă  am 

prezentat costume populare din fiecare zona a țării iar apoi fiecare și-a prezentat costumul, dar 

am pus accent pe Moldova și Țara Românească. 

După ce ne-am îmbrăcat, am confecționat din carton colorat steagul României iar apoi  am scris 

pe el,, La mulți ani, România! „ 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Regiuni_istorice_rom%C3%A2ne%C8%99ti
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Regiuni_istorice_rom%C3%A2ne%C8%99ti
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2n
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_de_Independen%C8%9B%C4%83_al_Rom%C3%A2niei
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99terea_na%C8%9Bional%C4%83_a_Rom%C3%A2niei
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99terea_na%C8%9Bional%C4%83_a_Rom%C3%A2niei


După multă muncă și răbdare,  rezultatul a fost unul excepțional. 

Banu Ștefania 

 

 

 



Clasa a XII-a A 

Centenarul Marii Uniri 

Aruncând o scurtă privire în trecut ne amintim de un eveniment important pentru 

întreg poporul român, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. La 1 Decembrie 2018 

comemorăm 100 de ani de la acest major eveniment politic, unirea provinciilor românești cu 

România.  

Prin Centenarul Marii Uniri înțelegem: Credința, Eroismul, Nesupunerea,Tăria, 

Efortul, Năzuința, Ambiția și Rațiunea de care a dat dovadă poporul român, luptând pentru 

visul lor, acela de a fi cu toți împreună, românaș lângă românaș, într-un singur stat România.   

Acum, după 100 de ani, am putea spune că visul de a fi împreună e îndeplinit însă 

doar pe jumătate, copii statului român nu sunt cu toții, împreună, Basarabia și nordul 

Bucovinei nu sunt alături de noi deși sunt ai noștri. 

Cu ocazia acestui eveniment ne-am gândit să omagiem realizarille eroilor ce au făcut 

acest lucru posibil, celor ce ne-au lăsat drept moștenire mai mult decât un teritoriu, ne-au 

lăsat o importantă învățătură: ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI! Ei au reușit pentru 

că au fost uniți și au acționat împreună. Le datorăm mult mai mult decât respect, merită să fie 

răsplătiți cu aceași monedă, ei au luptat pentru uniune, iar noi trebuie să luptăm pentru a 

rămâne uniți și pentru a crește, să devenim mai buni pe zi ce trece. Pentru a le aduce un 

omagiu ne-am gândit să aducem laolaltă fiecare regiune, obiceiuri, muzică și preparate 

specifice, portul popular specific fiecărei rgiuni, și istoria ce ne-a adus împreună. Pentru 

câteva momente ne-am desprins de modernismul ce ne înconjoară, am renunțat la hainele ce 

sunt la modă și am revenit la autentic , am dat bluzele şic pe ie și machiajul de pe chip pe 

naturalete, am ales pentru câteva momente să ne întoarcem în timp și să umplem cu istorie 

fiecare colțișor. După o scurtă prezentare istorică ne-am strâns cu toții mâinile și ne-am unit 

într-o horă, pentru a arăta că deși suntem ușor diferiți din pricina obiceiurilor, suntem uniți 

pentru că unitatea stă în diversitate. 

În 1918 nu am câștigat doar o bătălie, ne-am făcut totodată și o promisiune: aceea de a 

rămâne uniți, indiferent de ce se va întâmplă, România este și va fi a noastră, a tuturor celor 

care simțim românește. Tricolorul este un simbol al acestei uniuni și a recunoștinței adusă 



celor ce au făcut acest lucru posibil. Pentru mine Centenarul Marii Uniri nu reprezintă doar o 

zi în care sărbătorim victoria străbunilor, ci și o zi în care am arătat întregii lumi că sângele 

apă nu se face, iar atât timp cât prin noi curge sânge de român o să luptăm pentru a păstra 

ceea ce e al nostru și pentru a ne apăra întregul neam. 

 Andreea Tulbure 

 

 

  



Clasa a XII-a B 

Marea Unire-100 de ani România 

 

În anul 2018 comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: 

desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România. 

La început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei 

cu România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 

Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri formează 

împreună Marea Unire de la 1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele evenimente, 

sărbătorim CENTENARUL MARII UNIRI. 

În această zi de sărbătoare, clasa a 12-a B a sărbatorit şi ea, la rândul ei, cei 100 de ani 

de la unire. Clasa noastră  a fost aranjată de sărbătoare, iar pe fiecare bancă erau expuse, ca la 

muzeu, obiecte vechi, fiecare având o importanţă deosebită pentru noi, acestea fiind 

moştenite de la străbunii noştri. De la farfurii , linguri, ploscă, vase pictate la haine , icoane, 

păpuși şi prosoape, toate având scopul de a suprinde şi readuce la viaţă crâmpeie din trecut. 

Colegii noştri au pregătit, în același timp, imagini cu Marea Unire şi cântece patriotice.  

De asemenea, am cântat împreună imnul şi am dansat dansuri din diferite zone şi,în cele din 

urmă, am avut si un mic spectacol sau mai bine zis am pus în scenă un moment memorabil 

„Capra” care este un obicei tradițional românesc. 

Mândri că suntem români! 

Boghian Adelina 



 

Clasa a XII-a C 

100 de ani de România 

Cu ocazia Centenarului, elevii 

clasei a XII-a C s-au implicat și au 

participat la diferite activități desfășurate în 

incinta Colegiului Tehnic ,,Maria 

Baiulescu”. 

Fiecare clasă a realizat diferite 

activități pentru a sărbători acest eveniment deosebit de important pentru istoria românilor, 

legat de alte momente, și anume: în anul 1918 s-a încheiat Primul Război Mondial, susținerea 

din partea aliaților tradiționali, Franța, Anglia și Statele Unite, în vederea realizării Unirii, 

reintrarea în război alături de Antantă, precum și Unirea provinciilor cu România.  

Elevii clasei a XII-a C au fost foarte creativi și au adus mâncare tradițională 

românească și anume: slănină, ceapă, telemea de vacă, cârnați de casă, murături, zacuscă, 

gem de căpșune, pâine făcută în casă și plăcintă de post cu mere, etc. Acestea au fost aranjate 

frumos pe un suport de lemn tradițional românesc.  

În altă ordine de idei, elevii au avut o vestimentație specifică acestui eveniment: 

portul popular sau ie și părul împletit cu diverse modele stilizate. Portul popular reprezintă 

una dintre cele mai importante forme de cultură ale unui popor, iar noi ne-am simțim mândri 

că am purtat această vestimentație.  



În sala de clasă a avut loc o prezentare despre ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 100 de 

ani, la care toți elevii au fost atenți și au avut o mulțime de întrebări cu privire la respectivele 

evenimente. 

După ce ne-am servit cu mâncare tradițională, am făcut o horă în mijlocul sălii, unde a 

dansat toată clasa împreună cu  doamna dirigintă. La sfârșitul activității, am ieșit în curtea 

școlii ca să participăm la activitatea organizată de întregul liceu: s-a format conturul unei 

hărți din elevi, iar în interior s-a scris cifra ,,100’’, semn al sărbătoririi celor 100 de ani de 

România. Fiecare elev a avut câte un steag, semn al patriotismului. 

Deci, întregul an 1918 este important și plin de semnificații, motiv pentru care este corect să 

vorbim de Anul Centenar 2018 și, în consecință, să comemorăm anul 1918 pe întreaga durată 

a anului 2018. Noi, în calitate de elevi și viitori adulți responsabili, suntem mândri să ne 

reprezentăm țara.  

Anca Cărăbăț  

 


