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#1. Obiectiv
Proiectul național „100 de chipuri românești” are patru obiective majore:
Conservarea patrimoniului național.
Am digitalizat clișeele fotografice originale din arhiva Muzeului
Național al Unirii din Alba Iulia la o rezoluție și cu scannere la
care nu au mai fost digitalizate până acum. Imaginile tipărite în
cursul procesului au fost reinterpretate de fotograful albaiulian
Radu Chindriș cu aceeași tehnică folosită cu o sută de ani în urmă,
rezultând imagini la o dimensiune de circa 10 ori mai mare. Aceste
imagini finale au fost expuse în cadrul unei serii de evenimente în
diverse orașe din țară.

De asemenea, am realizat o serie nouă de imagini în timpul
evenimentelor din 1 decembrie 2018 din Alba Iulia în demersul de a
construi un arc peste timp.
Construim astfel un nou set de imagini, o arhivă de care să se
bucure următoarele generații care vor povesti cu mândrie despre
„România noastră”, arătând urmașilor aceste fotografii unice la a
căror realizare au participat.

Studierea interesului românilor față de
tema Centenar / Marea Unire.

Am realizat o cercetare sociologică formată din două componente:
în mediul online (principalele 50 de pagini web dedicate
Centenarului și cele mai active pagini din rețelele de socializare).
Am măsurat interesul românilor în funcție de temele căutate (peste
300 de expresii conexe) și am comparat evoluția acestora în timp
(primele 3 luni ale anului versus ultimele 3 luni). Am comparat
Cu sprijinul echipei de istorici ai Muzeului Unirii îmbrăcați și
interesul cu teme generale din spațiul public („Sibiu, Capitală
machiați întocmai ca personajele istorice artizane ale Marii Uniri
europeană” sau „Catedrala Neamului”). Am analizat interesul asupra
am realizat portretele acestora cu tehnica folosită în urmă cu 100
unor subteme de cercetare în funcție de regiunile istorice și, unde
de ani de Samoilă Mârza în scopul omagierii spiritului înaintașilor.
Galeria de portrete ale personajelor readuse la viață a fost expusă de datele au fost relevante, la nivel de județ.
asemenea în diverse locații.
A doua componentă a studiului a constat în identificarea, contactarea

Aducerea personajelor istorice în
atenția publicului într-o formă actuală,
accesibilă, în vederea trezirii interesului
pentru istoria națională.

Refacerea celebrelor fotografii istorice
realizate pe 1 decembrie 1918.
Am reușit realizarea unui nou set de imagini comparative cu cele
realizate cu exact o sută de ani în urmă. Astfel, poza cu țăranii
care se pregăteau să plece din satul Galtiu spre Marea Adunare cu
steaguri și costume populare a fost refăcută cu urmașii celor din
fotografia originală, în exact același loc care a fost pregătit special
cu ajutorul autorităților locale. Evenimentul a fost documentat foto/
video și am realizat interviuri cu două dintre persoanele ai căror
înaintași apar în imaginea originală.

și intervievarea celor mai reprezentativi o sută de români ai
momentului din domenii precum cultura, arta, muzica, sportul,
antreprenoriatul, medicina, academicieni etc. Interviurile au urmărit
să surprindă interesul diverselor categorii sociale față de tema
Centenară, precum și recomandări pentru generațiile următoare.
Toate interviurile au fost documentate foto/video, ședințele fiind
publice și anunțate în mediile sociale pentru a permite accesul
românilor în acest demers participativ. Sesiunile s-au desfășurat
într-un loc public din centrul Capitalei (Athenee Palace Hilton, clădire
cu o istorie de 104 ani). Interviurile au fost montate în scurte filme
publicate pe paginile de Facebook și YouTube dedicate proiectului
(154 de montaje).

A. CERCETAREA ONLINE

#2. Universul online
Universul comunicațional analizat zilnic pe parcursul anului 2018 în online-ul
românesc a urmărit 3 teme:
I. Marea Unire
Această categorie a generat în ultimele 12 luni o medie lunară de
30.530 de căutări cu 256 de cuvinte cheie și fraze conexe care au fost
grupate la rândul lor în două mari subgrupe:
o medie de aproximativ 6.600 de căutări lunare se referă strict la
sintagma „Marea Unire”
în timp ce 330 de căutări se referă la „100 de ani de la Marea Unire”

„An Centenar” cu 210 căutări (2 din 5 fraze analizate se referă la „ce
însemnă an centenar”), și „Centenarul României” cu 190 de căutări
(generate de 6 combinații de cuvinte).
„Centenarul României” înseamnă alte 190 de căutări pe lună (cu 6
posibile combinații de cuvinte și fraze), în timp ce sintagma „Centenar
2018” care conține și căutările legate de „logo Centenar”, respectiv
„activități Centenar” generează o medie de 290 de căutări lunare.

(cu 7 posibile combinații de cuvinte/fraze analizate).

III. Fotograful Unirii / Samoilă Mârza
II. Centenar
Tema „Centenar” a fost tratată separat, generând o medie lunară a
căutărilor de 3.690 (cu 45 de combinații de cuvinte și fraze analizate /
„long tale”).

În fine, a 3a temă analizată se referă la „fotograful Unirii” și include
subtemele „Samoilă Mârza” cu 720 de căutări lunare provenite din 14
combinații de cuvinte, respectiv „fotograful Unirii” cu 30 de astfel de
căutări în 2 variante identificate.

Pentru acuratețe s-au adăugat ulterior și sintagmele „Centenarul Marii
Uniri” cu o medie de 1.400 de căutări (din 27 de cuvinte/fraze),
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#3. Media căutărilor lunare
În medie, 12.000 de români au căutat lunar informații despre Centenar și
Marea Unire, interesul crescând abia din luna octombrie.
Căutările din timpul verii au legătură cu diversele controverse plitice care au
avul loc în jurul acestei teme.

Cele mai căutate cuvinte & expresii
1. centenar

11. centenar unire

21. ou centenar

31. centenar satu mare

2. centenar 2018

12. centenar wikipedia

22. centenarul marii uniri ppt

32. centenar imagini

3. centenar dex

13. centenar sibiu

23. centenar ministerul culturii

33. centenar oradea

4. an centenar

14. centenar titluri de stat

24. centenar alba iulia

34. centenar sigla

5. centenar romania

15. centenarul unirii ppt

25. centenar gov.ro

35. centenar fest vatra

6. centenarul marii uniri 2018

16. centenar buzau

26. centenar richard wurmbrand

36. centenar marasesti

7. centenar fest

17. centenar iasi

27. centenar 2018 activitati

37. centenar obligatiuni

8. centenar marea unire

18. centenar salaj

28. centenar 2018 logo

9. centenar logo

19. centenar desene

29. centenar sibiu 6 octombrie

10. centenar 100

20. obligatiuni centenar 2018

30. centenar romania imagini

7

Cele mai accesate pagini web dedicate

#4. Un prim set de concluzii
Comparând primele trei luni ale anului 2018 cu ultimele trei luni
se observă că au scăzut căutări precum „logo Centenar” sau „activități Centenar”,
crescând în schimb interesul pentru tema în sine „Centenar 2018”.
Cele mai importante creșteri spre sfârșitul anului le-au avut sintagmele „titluri de
stat Centenar 2018”, respectiv „Centenar DEX”.

Interesul pentru tema „Samoilă Mârza / fotograful Unirii” a rămas constant pe
parcursul anului cu o medie de 720 de căutări lunare.
Se pare că interesul românilor față de cel care a reușit să realizeze singurele
imagini din data de 1 decembrie 1918 este similar cu interesul față de
„Centenar 2018”, sintagma având o medie de numai 790 de căutări lunare.

Interesul față de subiectul general Centenar a fost relativ uniform la nivelul țării,
ușor mai crescut în zona Moldovei. Se observă în schimb cum românii încep să
devină cu adevărat interesați de temă abia spre sfârșitul lunii octombrie.

În schimb, căutările pe teme specifice asociate Centenarului nu sunt la fel de
uniforme, existând județe care nu înregistrează deloc un număr relevant.
Acest aspect se va întâlni și în alt capitol al studiului.

Comparând interesul față de tema generală a Centenarului (roșu) cu căutările
despre activitățile asociate Centenarului (albastru) reiese că românii au fost mai
degrabă interesați să înțeleagă importanța momentului despre care se vorbea în
spațiul public, decât cum este aceasta marcat prin manifestări specifice.
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#5. Comparație:

Centenar vs. Catedrala Mântuirii Neamului
Pentru o imagine completă am comparat interesul românilor față de Centenar
cu o altă temă intens discutată în spațiul public: Catedrala Mântuirii Neamului.

Analizând principalele subiecte asociate fiecărei teme se constată că pe
parcursul anului 2018 Centenarul a stârnit în special interesul locuitorilor din
zona Moldovei, în timp ce Catedrala a reprezentat un subiect de interes mai
degrabă pentru cei din zona istorică a Munteniei.

Din comparație mai reiese și faptul că deși românii s-au documentat mai mult despre
Centenar, în spațiul public Catedrala a generat cu mult mai multe știri și articole.
Cu alte cuvinte, deși mass media a acordat mai multă atenție Catedralei, românii
au fost mai interesați să înțeleagă ce înseamnă Centenarul pentru ei.

#6. Confuzia Centenar vs. Marea Unire
Deși Marea Unire de la 1918 și Centenarul din 2018 reprezintă teme diferite, în
percepția publică evenimentul istoric și aniversarea sa se suprapun. Relevante sunt
căutările de pe parcursul anului care conțin asocieri precum „Centenar imagini”
sau „centenar România imagini” pentru un eveniment care nu avusese loc încă.

Principalele teme pe care românii le asociază Marii Uniri de la 1918,
respectiv Centenarului din 2018:

Se remarcă faptul că județul Covasna este singurul unde nu a existat deloc
interes față de tema generală „Marea Unire” deși locuiorii s-au arătat interesați de
tema „Centenarului”.
Din analiza situației reiese că locuitorii județului au fost foarte receptivi la
inițiativa „Drumul Unirii”, intens mediatizată pe plan local, prin care 100 de
români au plecat cu căruțele spre Alba Iulia.
În Covasna mai există o particularitate: toate cele 14 proiecte dedicate
Centenarului și finanțate de Ministerul Culturii și Identității Naționale au fost
organizate de autoritățile publice, aparent niciun ONG nefiind interesat.
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Cele mai frecvente asocieri de sintagme pentru
Marea Unire de la 1918 				vs.				Centenarul din 2018

Cu siguranță existența unei comunicări susținute și coerente din partea
instituțiilor statului și autorităților locale sau centrale ar fi fost utilă pentru ca
publicul să înțeleagă cu adevărat importanța istorică a Centenarului.

#7. Concluzii intermediare
Comparând datele aferente primelor 3 luni ale anului 2018 cu cele din ultimele
3 luni reies următoarele concluzii:

#1. Românii nu mai caută „ce înseamnă Centenar” în general, ci sunt interesați
de anumite subteme. De aceea căutările se îndreaptă spre surse precum
DEXonline sau Wikipedia.

#2. Urmărind evoluția subtemelor de interes în căutări, reiese că românii
tratează Centenarul ca pe un subiect abstract. Spre sfârșitul anului nu mai erau
interesați de „cine a înfăptuit Unirea?” sau „unde a avut loc Marea Unire?”, cum
se întâmpla în luna martie, ci de teme generale.
În schimb, a crescut semnificativ interesul pentru teme școlare asociate
subiectului (referate și compuneri).

#3. Cu excepția ultimelor 3 săptămâni dinaintea datei de 1 decembrie 2018,
românii nu își luau informațiile despre temă din paginile web oficiale
dedicate, ci din surse generale. Ceea ce denotă lipsa de comunicare coerentă a
autorităților care nu au reușit să construiască un punct unic de informare prin
care să transmită informații coerente.

#4. Spre sfârșitul anului temei Centenare i s-au adăugat și teme conexe, precum
„obligațiuni / titluri de stat”.
De asemenea, a crescut interesul față de „logo Centenar” și drepturile de folosire,
ceea ce denotă un interes în zona comercială (monetizarea temei).
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#5. La sfârșitul primelor 3 luni ale anului existau 396 de cuvinte și expresii asociate
„universului” Centenar și Marea Unire pe baza cărora românii căutau informații.
În schimb, la sfârșitul anului existau numai 95, ceea ce înseamnă că deși a crescut,
interesul față de temă nu mai este atât de diversificat. Lucru explicat prin lipsa
din spațiul public a proiectelor inedite care să capaciteze atenția și a informațiilor
istorice noi.
#6. Dacă în luna martie cele 45 de cuvinte și expresii asociate „Centenarului” erau
folosite în 3.690 de căutări lunare, în luna noiembrie existau doar 37 de cuvinte și
expresii care au fost folosite în medie pentru 12.100 de căutări.
Similar, „universul” expresiilor asociate „Marii Uniri” era format în luna martie
din 256 de sintagme care erau folosite în medie pentru 30.530 de căutări, ca în
noiembrie să existe numai 88 de asocieri de cuvinte pentru cele 24.800 de rezultate.
#7. Există foarte puține pagini web din mediul privat dedicate unei teme de
asemenea importanță.
#8. În comparație cu situația analizată în primele 3 luni ale anului, unele pagini
web dedicate Centenarului aparținând autorităților locale au trecut în proprietatea
deținătorului de drept (deomeniile nu mai sunt înregistrate pe persoană fizică).
#9. Din păcate nu există o structură și conținut unitar în paginile aparținând
oficialităților.
Pagina oficială centenar.gov.ro s-a schimbat radical, fiind actualizată (la mijlocul
anului premierul României era tot Sorin Grindeanu).
#10. Nu există niciun agregator de știri dedicate Centenarului, temelor conexe și
proiectelor aferente.

Exemplu:
Eveniment de impact. Reacții neagative.
Conform monitorizării online, dintre manifestările oficiale organizate până în luna
noiembrie, cea mai vizibă a fost cea denumită „Centenar Fest” organizată de ArCub.
Doar că cifrele se datorau de fapt impactului negativ pe care l-a avut
manifestarea, prin controversele pornite în urma participării unor trupe
muzicale ce sunt percepute ca fiind impotriva autorităților locale din București.
Spre exemplu, în rețelele sociale evenimentul a fost dezbătut de peste 4.000
de persoane (în comparație cu o medie de aproape 100 de persoane cât adună
evenimentele ArCub).
Cu toate acestea, numărul este foarte mic pentru un eveniment care reunea
cele mai importante nume muzicale românești (concertul lui Rod Stewart a avut
impact pentru 19.000 de oameni, iar Metallica pentru 30.000).
Un simplu eveniment dedicat plimbării la pas prin București adună în mod uzual
peste 5.000 de reacții.
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#8. Date demografice
În urma analizei datelor din mediul online (pagini web și socail media) reiese
că subiectul general Centenar este de interes în special femeilor (65%) cu vârsta
între 35 și 45 de ani.
În general, publicul interesat de Centenar este născut preponderent între anii
1974 - 1993. Explicația este simplă:
Publicului tânăr nu i s-a explicat tema pe înțelesul său, în timp ce generația
născută după Revoluția din 1989 și activă în mod constant în mediul online și-a
pierdut interesul pentru temele naționale.
La polul opus, populația matură se împarte în două categorii majore: cei
nostalgici după perioada comunistă și anticomuniștii care percep manifestările
ocazionate de 1 decembrie ca fiind similare defilărilor de 23 august sau
discursurilor patriotarde goale de conținut specifice acelor vremuri.

B. CERCETAREA OFFLINE
A doua componentă a studiului a
constat în identificarea, contactarea și
intervievarea celor mai reprezentativi
o sută de români ai momentului din
domenii reprezentative precum cultura,
arta, muzica, sportul, antreprenoriatul,
medicina, academicieni etc.
Interviurile au urmărit să surprindă
interesul diverselor categorii sociale
față de tema Centenară, precum și
recomandările unor vectori de imagine
pentru generațiile următoare.
Toate interviurile au fost documentate
foto/video, ședințele fiind publice și
anunțate în mediile sociale pentru a
permite accesul românilor în acest
demers participativ.
Sesiunile s-au desfășurat într-un loc
public din centrul Capitalei (Athenee
Palace Hilton, clădire cu o istorie de
104 ani). Interviurile au fost montate
în scurte filme publicate pe paginile
de Facebook și YouTube dedicate
proiectului (154 de montaje).

@YouTube/100deChipuri
http://bit.ly/100deChipuri
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Selecție interviuri
În continuare, o scurtă selecție din cele o sută de interviuri cu personalități
românești marcante:

„Niciunul dintre românii de astăzi nu are niciun merit în privinţa Unirii din 1918,
dar cu toţii avem responsabilitatea ca Unirea să dăinuie. Unirea se construieşte zi
de zi, pentru că este un proces care doar a început în 1918, iar, din punctul meu
de vedere, în zilele noastre nu este finalizat. Unirea presupune şi o maturizare,
armonizare, iar din acest punct de vedere statul român este unul tânăr. Speranţa
mea este ca peste 100 de ani să fim mai uniţi şi să greşim mai puţin. ”
Adrian Cioroianu, istoric

„Eu, ca artist și ca muzician, nu pot
decât să sper că și generațiile care ne
vor urma vor avea aceeași curiozitate,
aceeași deschidere și aceeași plăcere
în a se bucura de artă, de muzică și de
aceste lucruri atât de minunate care
vin să ne arate ce ne definește pe noi
ca oameni, care tind să fie din ce în ce
mai compleți și își caută dimensiunile
ființei lor.”
Alexandru Tomescu, violonist

„Fotografia este o mărtuie istorică pentru mine și mă gândesc că
peste o altă sută de ani o fotografie bine făcută o să fie sursă de
inspirație pentru cei care vor scrie despre prezentul nostru, care
pentru ei va fi trecut.”
Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române

„De câte ori vorbesc de #Centenar mă gândesc la anul 1918,
de fapt toți anii din 1914 până în 1918, pentru că sunt legați de
devenirea de adulți a bunicilor mei, ambii copii de țărani din
Ardeal: unul în 1914 a trecut munții și s-a înrolat în Armata
Română, ajungând să lupte la Mărășești și apoi să facă mai
departe studii universitare, celălalt ca absolvent de Universitate la
Budapesta a fost obligat să lupte pe frontul din Italia unde a fost
rănit, dar a ajuns să fie unul dintre cei care au întemeiat Școala de
Medicină de la Cluj.”
Radu Gologan, Președintele Societății Române de Matematică

„Ceea ce deosebeşte, în mod fundamental, perioada de acum 100
de ani de cea din zilele noastre este capacitatea oamenilor politici,
a oamenilor de cultură, a ţăranilor de a gândi prin interesele ţării,
chiar le înţelegeau. Acum, suntem într-o perioadă în care lipseşte
altruismul, onestitatea şi entuziasmul. Pentru ca acest Centenar
al Unirii să fie într-adevăr constructiv, ar trebui să ne propunem
să semănăm cu oamenii de acum 100 de ani.”
Ana Blandiana, poet
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„Mama mi-a spus, înainte de a ajunge
aşa de sus, că înainte de toate trebuie
să fiu om. Acest sfat l-am avut mereu
în gând şi o să-l am toată viaţa. Chiar
daca sunt numarul 1 mondial în tenisul
feminin, sunt om. Pe teren şi în viata de
zi cu zi. Sfatul meu pentru generaţiile
următoare este: pentru a reuşi ce vă
doriţi trebuie foarte multă disciplină,
multă muncă şi încredere.”
Simona Halep, sportiv

„Ceea ce faceţi prin proiectul 100 de Chipuri româneşti este o restituire.
Prin apelarea la arta fotografică de acum 100 de ani, reconstituiţi lumea din
vremea Marii Uniri. Este un act foarte important şi emoţional.”
Tudor Gheorghe, artist

„Pentru mine este o onoare și o
satisfacție să fiu printre cei fotografiați
de dumneavoastră în aceste momente
deosebite pentru noi toți, pentru
România. Noi suntem o generație de
sacrificiu; cei care vin din spatele nostru
ar trebui să nu facă aceleași greșeli si să
lupte pentru ceea ce merită România.”
Ivan Patzaichin, canotor

„Fiecare generație în parte a încercat să facă lucruri minunate
pentru această țară și mă bucur că eu, Gabi Szabo, în perioada
mea de glorie sportivă am putut să scriu o pagină importantă din
istoria sportului românesc, istorie și poveste care mi-ar plăcea să
fie duse mai departe de generațiile viitoare. Așa că pot să spun că
orice lucru pe care îl faci trebuie să-l faci cu foarte mare pasiune,
cu iubire pentru ceea ce vrei să faci, cu iubire pentru națiune și
pentru acest popor pe care eu personal îl port în suflet și l-am dus
peste tot acolo unde am concurat. Chiar și astăzi când nu mai
fac sport de mare performanță, nu fac altceva decât să promovez
valorile țării mele și valorile care m-au ghidat în viața aceasta
până în prezent.”
Gabriela Szabo, atletă

„Educaţia de la părinţi este foarte importantă şi va rămâne şi
peste 100 de ani. Dacă mă raportez la sport, posibilităţile pentru
femei nu erau foarte multe în vremea când am început să fac eu
gimnastică. Este important ca fiecare copil să facă sport, deoarece
te învaţă multe lucruri de care te loveşti în viaţă şi, în acelaşi timp,
te ajută să fii un om de succes mai târziu. Eu încerc, prin ceea ce
am învăţat, să redau o mică oportunitate pentru copii, să-i educ
pe ei şi părinţi cât de important este să fi implicat în sport.”
Nadia Comțneci, sportiv
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„Consider că fiecare dintre noi, cei
care facem parte din acest proiect,
reprezentăm o anumită parte de istorie.
Aşa cum ne uităm cu nostalgie, dar şi
cu mult interes la fotografiile de acum
100 de ani, din vremea Marii Uniri, la fel
sperăm să se uite şi cei de peste 100 de
ani la fotografiile noastre. Folosirea unei
tehnici fotografice din trecut aduce un
aer aparte acestor fotografii. Prin modul
de realizare, prin tonurile de alb-negru,
prin trăsăturile fiecărui personaj în
parte, transmit o emoţie aparte.”
Dumitru Prunariu, cosmonaut

„Eu mă întreb: cum am putut noi să
supravieţuim în comunism? De la
vârsta de 7 ani suport comunismul,
am 85 de ani şi simt că încă nu s-a
încheiat. Se pare că am toate şansele să
mor în comunism. Îndemn generaţiile
următoare să nu mai voteze partide
comuniste. Cât despre Centenar, cred
că a venit într-un moment nepotrivit.
Merita o altă atenţie, pentru că oficial nu
i se acordă nicio atenţie”
Victor Rebengiuc, actor

„Cred că în România trebuie să i se acorde culturii mult mai
mult spațiu, mult mai multă atenție. Prin cultură oamenii devin
mai buni, mai complecși, cunoscători a ceea ce îi înconjoară
și atunci nu se gândesc la lucruri rele, negative, se gândesc la
realizări frumoase. E bine să avem cât mai multe muzee și mai
bine organizate, ca să arătăm ce capacități, ce realizări, ce valori
artistice- culturale posedăm noi ca oameni, ca țară, ca europeni.”
Viorel Mărginean, pictor

„Un popor nu-şi poate exprima valorile, existenţa, stabilitatea
decât prin unire. Cei 100 de ani, parcurşi de la Unire până astăzi,
sunt o etapă de succese şi erori. Sper ca generaţiile care vin
să înveţe mult din experienţa noastră, din trecutul nostru, din
erorile noastre şi să le elimine. În definitiv, venim aici pentru a
experimenta, pentru a ne crea o viaţă armonioasă, pentru a lăsa
generaţiilor următoare exemple de urmat. Aş vrea ca modelele
sociale pe care le vor elabora să fie în acord cu biologia lor,
cu psihologia lor, pentru că un sistem social care nu satisface
tiparul biologic şi psihologic al fiinţei umane este unul fără
succes.”
Prof. univ. dr. g-ral (r) DUMITRU CONSTANTIN DULCAN, neurolog, autor de
filosofie și metafizică
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„Înainte aveam performanțe, aveam
oameni care au făcut foarte multe
lucruri. Cred că ar fi bine în continuare
să promovăm și să scoatem în evidență
oamenii de elită, oamenii care au făcut
performanță fiecare în domeniul lui.”
Gheorghe Hagi, sportiv

„Istoria e foarte necesară! Să știi ce a fost, ce este în momentul în care trăiești
și cu speranța că transmiți în viitor lucruri valabile. Să încercăm să vedem că
suntem o verigă dintr-un lanț. Fără veriga anterioară și fără cea care vine nu se
poate face ceva, pentru că sunt rupturi, goluri, și, din păcate, istoria noastră a
avut multe momente de goluri care ne dau sentimentul unor neîmpliniri sau al
unor veșnice întrebări.”
Stere Gulea regizor
„Dacă fiecare în domeniul lui de activitate sau în partea lui în care se pricepe să
facă ar face, probabil, s-ar aduna foarte multe evenimente care să cuprindă tot ce
este mai important și tot ce trebuie să rămână din sărbătorirea acestui Centenar.
Pentru mine înseamnă mândrie, dacă vreți și orgoliu, de ce nu, pentru că am
purtat atâtea bătălii sub drapel la concursurile mari - Campionate Europene,
Campionate Mondiale, Jocuri Olimpice - încât la ascultarea imnului și la
ridicarea drapelului pe cel mai înalt catarg simt un sentiment de admirație.”
Octavian Bellu, antrenor gimnastică

„Centenarul simbolizează pentru noi toți ce s-a întâmplat
la 1918, Mare Unire, dar și progresul: unde am ajuns noi ca
oameni, ca români, ca societate, ca țară și, mai ales, ca indivizi.
Indivizii care au avut curajul să-și depășească condiția au
împins lucrurile mai departe. Un mic exemplu ar fi ce însemna
o fotografie atunci și ce înseamnă acum. Progresul a fost
uriaș din toate punctele de vedere. Și mai ales anul acesta
este o modalitate să sărbătorim și să fim recunoscători pentru
momentele pe care le trăim, pentru că tehnologic vorbind poate
trăim cea mai bună perioadă din toate timpurile.”
Damian Drăghici, muzician
„Datoria celor de vârsta mea este de a căuta tineri inteligenţi,
care vor să înveţe, să stăm alături de ei, să-i încurajăm, să le
dăruim ce am învăţat noi din trecut, din prezent. Pe cei din
generaţiile viitoare îi îndemn să gândească liber, să-şi asume
opiniile, să caute să fie cât mai generoşi, ceea ce încercăm şi noi
în fiecare zi.”
Marius Manole, actor

Descoperă ce cred cei mai importanți o sută de români ai momentului despre importanța Centenarului și
care sunt mesajele lor pentru generațiile următoare pe pagina www.100deChipuri.ro și pe platformele sociale
căutând @100deChipuri sau #100deChipuri (pagini în curs de actualizare).

Prima parte a studiului referitor la interesul românilor față de Centenar (ianuarie / martie 2018) se găsește deja
pe pagina www.100deChipuri.ro.
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