ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind propunerile de acțiuni ce urmează a fi organizate sub egida
Consiliului Județean Prahova în cadrul Programului național ,,ROMÂNIA 100”
Având în vedere :
Expunerea de motive prezentată de domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova,
Mircea Cosma, precum şi Raportul nr. 8396/25.04.2016 al Compartimentului
Sănătate, Cultură, Învăţământ, Mass-media, Sport Tineret, ONG-uri, Turism, prin care
se propune calendarul acțiunilor ce vor fi organizate sub egida Consiliului Județean
Prahova în cadrul Programului național ,,ROMÂNIA 100”;
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 24/2014 privind instituirea Programului naţional
"ROMÂNIA 100";
În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se propun acțiunile ce urmează a fi organizate sub egida Consiliului
Județean Prahova în cadrul Programului național ,,ROMÂNIA 100”, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.2. Propunerile cuprinse în anexă se transmit Comitetului național pentru
pregătirea, organizarea și coordonarea desfășurării acțiunilor din Cadrul Programului
național ,,ROMÂNIA 100”, pentru a putea fi incluse în acest Program.
Art.3. Sumele necesare pentru finanțarea acțiunilor incluse în Programul
național ,,ROMÂNIA 100” și care se vor desfășura sub egida Consiliului Județean
Prahova vor fi supuse ulterior aprobării Consiliului.
Art.4. Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va aduce la cunoştinţă
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
EXPUNERE DE MOTIVE
privind propunerile de acțiuni ce urmează a fi organizate sub egida
Consiliului Județean Prahova în cadrul Programului național ,,România 100”
La data de 17.01.2014 a intrat în vigoare în vigoare Hotărârea nr. 24/2014 privind
instituirea Programului naţional "ROMÂNIA 100". Aceasta prevede pregătirea și
organizarea de acțiuni la nivel naţional şi local pentru aniversarea, la 1 Decembrie
2018, a 100 de ani de la crearea statului naţional, unitar, român.
Acest eveniment important din istoria românilor, va fi marcat la nivelul Județului
Prahova printr-o serie de manifestări care au fost grupate într-un calendar anexat la
prezenta Hotărâre.
Având în vedere aceste aspecte, propunem acțiunile ce urmează a fi organizate sub
egida Consiliului Județean Prahova în cadrul Programului național ,,ROMÂNIA 100”.

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

Compartimentul Sănătate, Cultură, Învăţământ,
Mass-media, Sport Tineret, ONG-uri, Turism
Nr.8396/25.04.2016

RAPORT

privind propunerile de acțiuni ce urmează a fi organizate sub egida Consiliului
Județean Prahova în cadrul Programului național ,,ROMÂNIA 100”
În conformitate cu Hotărârea nr. 24/2014 privind instituirea Programului naţional
"ROMÂNIA 100", acţiunile şi manifestările incluse în cadrul acestuia se finanţează de
la bugetul de stat, din veniturile proprii ale ministerelor şi instituţiilor implicate,
precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.
Propunerile cuprinse în anexă se transmit Comitetului național pentru pregătirea
organizarea și coordonarea desfășurării acțiunilor din Cadrul Programului național
,,ROMÂNIA 100”, pentru a putea fi incluse în acest Program.
Analizând proiectul de hotărâre, se consideră că acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute
de lege.

Compartimentul Sănătate, Cultură,
Învăţământ, Mass-Media,
Sport-Tineret, Ong-uri, Turism
Moşu Răzvan

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA

PROPUNERI DE ACȚIUNI
ce urmează a fi organizate sub egida Consiliului Județean Prahova, în cadrul
Programului Național “România 100”

1. Realizarea Statuii Regele Ferdinand I, în vederea amplasării ei în Centrul
civic al orașului Vălenii de Munte. Obiectivul va fi realizat de Consiliul
Județean Prahova, în parteneriat cu Primăria Vălenii de Munte.
2. Sprijinirea refacerii unor monumente ale eroilor, din localitățile județului,
prin confecționarea simbolului vitejiei și credinței ostașului român –
Vulturul cu aripile desfăcute purtând crucea în cioc – prin turnare în bronz, la
dimensiunile de cca 1 m / 1 m, în 15 – 20 de exemplare, conform
necesarului.
3. Placheta / medalia / insigna / diploma Cavaler al României Reîntregite,
pentru a fi acordată persoanelor fizice, cu merite evidente, manifestate
constant, în acțiuni destinate împlinirii idealului nostru de unitate
națională. Persoanele desemnate pot fi din Prahova, din toate teritoriile
românești aflate sub administrație străină, ori de oriunde din lume,
indiferent de naționalitate.
4. Plăci de bronz, purtând în relief următorul înscris:
Prețuire și neuitare eroilor căzuți pentru reîntregirea țării, în
toamna anului 1916.
2016, Consiliului Județean Prahova
Vor fi amplasate la cimitirele de la Tabla Buții și Sinaia, la Crucea de pe
Caraiman, la monumentele din Bușteni și Ciorani, sau în locații
asemănătoare, aflate dincolo de hotarele județului.
5. Sprijinirea refacerii Catedralei “Sfântul Ioan Botezătorul”. din Ploiești,
Monument al Eroilor Prahoveni, căzuți în Primul Război Mondial, pentru
Reîntregirea Neamului Românesc.
6. Ridicarea Troiței Eroilor de la Dumbrăvești, construită din stejar masiv,
înscrustat, de cca 5 – 7 m înălțime.

7. Trofeul România 100, atribuit instituțiilor,formațiilor artistice și
persoanelor fizice , pentru rezultate deosebite, obținute în promovarea
idealului nostru de unitate națională.
8. Să plantăm un pom, pentru fiecare erou. Acțiune organizată la nivelul
fiecărei localități, în fiecare toamnă și primăvară.
9. Cercetări istorice, la nivelul fiecărei localități, privitoare la perioada
anilor 1916 – 1919. Valorificarea rezultatelor prin mass-media, prin muzee
locale, sesiuni de comunicări științifice, precum și prin cuprinderea lor în
volumul Pagini de istorie prahoveană, 1916 – 1919, editat și tipărit sub
egida Consiliului Județean Prahova.
10. Manifestări de omagiere a luptătorilor pentru reîntregirea neamului, în
fiecare localitate a județului, acordându-se o atenție aparte localităților
aflate pe/sau în apropierea liniilor de rezistență armată de pe crestele
Carpaților Meridionali prahoveni, de pe cursul superior al râului
Prahova, ori de pe Valea Cricovului și Câmpia Cioranilor de Jos.
11. Accelerarea procesului de înfrățire dintre localitățile prahovene și cele din
stânga Prutului. Extinderea lui în Bucovina de Nord, Ținutul Herția,
Cahul, Ismail. Intensificarea acțiunilor comune, culturale și economice.
12. Organizarea Centrului permanent de schimburi economice euromoldovene, la Ploiești, într-o locație adecvată și modernă (cum ar fi
„Lumina verde”).
13. Organizarea de Centre românești permanente de desfacere de carte,
muzică și imagini vizuale, în toate localitățile importante din Republica
Moldova și Bucovina de Nord.
14. Publicarea lucrărilor:
- Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza și Ferdinand I. Album;
- România, casa noastră cea dintotdeauna. Însemnări despre Cursurile
de Vară de la Vălenii de Munte, ediția 2015;
- Cursurile de Vară de la Vălenii de Munte, edițiile 2001 – 2014. Circa
900 – 1000 pagini, format A4;
- Pagini alese din creația literară și muzicală închinată unirii;
- Ploieștiul și Prahova, în timpul primului război mondial;
- Contribuția lui Nicolae Iorga la realizarea întregirii României;
- Nicolae Iorga despre Regina Maria;

- Ferdinand I;
- Eroina de pe Jiu;
- Valea Teleajenului, de preot - sachelar Ioan Costeanu, Homorâciu.
Retipărire după ediția princeps, 1930, Vălenii de Munte;
- România. Județul Prahova, de Nicolae Iorga (Lucrarea nu a mai fost
editată de la ediția princeps);
- Nădejdea, Vârșeț, 1944, carte-document de mare valoare despre românii
din Valea Timocului și despre istoria poporului român, cu accente pe
evenimentele mari ale unirii: Mihai Viteazul, Alexandru Ioan-Cuza și
Ferdinand I;
- Eroismul ostășesc, oglindit în monumentele de for public din Prahova;
- Excelențe românești, publicație periodică, format A4, cca 40-60 p.; un
laudatio constructiv, un îndemn la cunoaștere și cercetare indrazneață,
adresat tuturor, mai cu seamă tinerilor din învățământul preuniversitar și
universitar, din Prahova, din țară, din R. Moldova și din toate spațiile
locuite de români, apelând frecvent la modelele exemplare ale
prezentului și ale trecutului.
15. Multiplicarea Hărții administrative a României interbelice și distribuirea
ei în școlile din Prahova, din Republica Moldova și din ținuturile
românești, aflate, actualmente, în administrarea Ucrainei, preluarea
acestui proiect, la nivel național și aplicarea lui cât mai rapidă.
16. Prahova și Ploieștiul în perioada Războiului de Reîntregire Națională.
Simpozion cu participare națională. Cu acest prilej, va fi organizată o
amplă expoziție tematică, legată de acest subiect.

17. Sesiune de comunicări științifice pe tema România în Razboiul de
Reîntregire Națională, cu participare academică – națională și
internațională. (In cadrul cursurilor de vară de la Vălenii de Munte, Ediția
2016)
18. Intâlnire cu Sfatul Țării II, constituit la Chișinău, în 27 martie 2016.
Prezentarea programului de lucru (Vălenii de Munte, Cursurile de Vară
2016).
19. Activarea Editurii Neamul Românesc/Datina Românească, instituție cu
rol remarcabil – alături de Cursurile de Vară de la Vălenii de Munte – în
pregătirea și consolidarea reîntregirii noastre naționale, timp de peste 33
de ani, cu o activitate de-a dreptul prestigioasă.
20. Războiul de Reîntregire Națională, în imagini.

Expoziție documentară itinerantă.
21. Expediții de cunoaștere a locurilor, muzeelor și monumentelor legate de
epopeea dramatică a reîntregirii noastre naționale, situate în Prahova și în
celelalte spații geografice marcate de evenimentele acelui timp.
22. Personalități și momente semnificative din timpul Războiului de
Întregire Națională (medalioane, simpozioane, lucrări de popularizare,
expoziții, seri literare, concursuri etc.)
23. Marea Unire, oglindită în lucrări științifice și beletristice.
Acțiune însoțită de prezentări de carte, lecturi artistice, recitaluri de
versuri patriotice, audiții de piese muzicale dedicate Unirii, întâlniri cu
scriitori și actori.
24. Expozițiile de pictură și grafică:
- Personalități istorice văzute de mari pictori români (Muzeul de Artă
Ploiești);
- Mari pictori români (Muzeul de Artă Ploiești, Muzeul de Artă
Chișinău);
- Unificatorii (Colecția Nicolae Ioniță). Expozitie itinerantă.
- Neamul Românesc, în grafica mondială (Colecția Nicolae Ioniță).
Expoziție itinerantă.
- Mihai Eminescu, în grafica mondială (Colecția Nicolae Ioniță).
Expoziție itinerantă.
25. Festivalul folcloric internațional Cunună de cântec și dans românesc,
Ploiești, septembrie – octombrie 2016, cu invitați din Republica Moldova
și Ucraina.
26. Festivalul folcloric Prahova iubește Basarabia, Ploiești, iulie – august
2016, Ediția a II-a. Participă formații și soliști din stânga Prutului.
27. Participări prahovene la manifestările de folclor românesc: Chișinău,
Soroca, Cimișlia (Basarabia), Cernăuți (Bucovina de Nord), Golobăț
(Serbia), Heidelberg (Germania).
28. Participarea Teatrului „Toma Caragiu”, din Ploiești, Secția dramă, cu
piesa Când ploaia se va opri, de Andrew Bovell, la Bienala Teatrului
“Eugen Ionescu” din Chișinău (iunie 2016); de asemeni, Secția păpuși, cu
spectacolul Păcală, după Petre Dulfu, la Cernăuți (septembrie 2016).

29. Dialoguri culturale, între localități din Prahova și localități din Basarabia
și Bucovina de Nord, însoțite de expoziții de artă meșteșugărească:
cusături, țesături, ceramică, încrustații în lemn, împletituri, pictură pe
lemn și pe sticlă.
30.Amenajarea unui Amfiteatru in aer liber, în fața Cimitirului Eroilor de la
Tabla-Buții, comuna Cerașu.

