
„ROMANIA 100 – Respect Armatei României” 

            Proiectul „ROMANIA 100 – Respect Armatei României” se dorește a fi cadrul 
de întâlnirea a comunității cu simbolurile naționale,  motivele tradiționale, instituiția 
armatei, viața militarilor Armatei României și celebrarea Centenarului Marii Uniri. 

            În cadrul proiectului se vor desfășura următoarele activități:  

- confecționarea de însemne cu simbolurile naționale și cu motive tradiționale (semen 
de carte, insigne, agende, etc) ce vor fi oferite militarilor români ce derulează acțiuni 
în teatrele de operații; 

- culegerea și prelucrarea de materiale pentru realizarea expoziției documentare 
„ROMANIA 100 – Repsect Armatei României”; 

-  realizarea și vernisarea expoziției „ROMÂNIA 100 – Respect Armatei României” ce 
va arăta pe de o parte mărturii ale vieții  cazone (fotografii, ordine de 
încorporare,ordine de lăsare la vatră, livrtete militare, tehnică militară, etc.) și pe de 
altă parte mărturii legate de viața soldatului roman ca păstrător al simbolurilor 
naționale și motivelor tradiționale (scrisori de pe front,  costume populare 
tradiționale, etc). 

Beneficiari direcți:100 de persoane din județul Harghita care se vor implica în 
derularea activităților proiectului (cadre militare din Garnizoana Miercurea Ciuc, 
reprezentanți ai autorităților publice locale și repezentanți ai instituțiilor 
publice,  membri A.S.C.A. Harghita, membri grupului informal Şezătoare la Miercurea 
Ciuc); 

Beneficiari indirecți: 1000 de persoane din comunitate(cadre militare din Garnizoana 

Miercurea Ciuc, elevi, studenți, familiile beneficiarilor direcți). 

Prin acest proiect Prefectul Judeţului Harghita Andrei Jean Adrian în calitate de 

partener işi asumă rolul de continuator în activitatea de a promovare şi cinstire a 

simbolurilor şi valorilor naţionale. 

Continuând parteneriatul cu structurile de apărare a ţării aşa cum în anul 2017 
drapelul românesc, ce reprezintă sufletul românilor din Harghita a plecat din inima 
României pe mările şi oceanele lumii arborat fiind pe catargul Navei-Şcoală Mircea, 
cu prilejul împlinirii a 77 de ani de la intrarea acesteia în serviciul Marinei Române, în 
anul CENTENAR prin acest proiect „ROMANIA 100 – Respect Armatei României”, 
tricolorul românesc va pleca cu militarii români în teatrele de operaţie. 

Însemnele tricolore şi cele cu motive tradiţionale ce vor fi purtate de militarii 
harghiteni în zonele de menţinere a păcii si vor fi o punte de spiritualitate 
românească între Instituţia Prefectului judeţul Harghita şi Armata Română. 

 


