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COMUNICAT PROIECT 
 
 

„Regalitatea în România. Regina Maria, un destin pentru o națiune” 
 
 

Nu demult am sărbătorit așa cum se cuvine ziua de 10 MAI, cu multiple semnificații în 
istoria noastră,10 MAI  fiind și ZIUA REGALITĂȚII.  

În contextul aceleași sărbători, în data de 12 mai 2021 la Muzeul Unirii din Focșani s-a 
desfășurat proiectul intitulat „Regalitatea în România. Regina Maria, un destin pentru o 
națiune”, organizat de Muzeul Vrancei în parteneriat cu Centrul de Tineret Focșani – Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea.   

La acest proiect au participat elevi ai claselor a 9-a D, a 11-a F și a 11-a G de la Colegiul 
Național Pedagogic „ Spiru Haret” din Focșani, coordonați de doamnele profesoare Ionela Batog, 
Corina Agache și de doamna director adjunct Svetlana Baciu. În mijlocul participanților s-au aflat 
doamna Atanasiu Emilia și domnul Tudoroiu Petrică - muzeografi la Muzeului Vrancei și  doamna 
profesoară Orania Zdrîncu – responsabil Centrul de Tineret Focșani din cadrul Direcției Județene 
pentru Sport și Tineret Vrancea. 

Tineriii au avut ocazia de a cunoaște câteva aspecte legate de viața Reginei Maria, cea mai 
mediatizată figură regală a României. Puțini știu că Regina Maria, în afară de contribuția efectivă la 
Primul Război Mondial și la Conferința de Pace de la Paris a avut și o intensă activitate artistică, 
remarcându-se printr-un stil narativ inconfundabil. Prin Memoriile sale publicate inițial în 1934 și 
1935 aceasta a dezvăluit cititorilor aspecte mai puțin cunoscute din viața sa personală, pornind de 
la momentul sosirii în România, urmând căsătoria și culminând cu ultimele luni ale vieții, când 
întreaga sa viață era controlată practic de regele Carol al II-lea. 

În partea a doua a întâlnirii, elevii au avut ocazia de a afla câteva amănunte referitoare la 
momentul instaurării regalității în România, precum și marile realizări înfăptuite în timpul domniei 
lui Carol I.  

Mulțumim Muzeului Vrancei - Muzeului Unirii ce ne-a fost gazdă în acest frumos proiect 
precum și elevilor și coordonatorilor acestora participanți la proiect. Sperăm ca frumoasa 
colaborare dintre Muzeul Vrancei și Centrul de Tineret Focșani – Direcția Județeană pentru Sport 
și Tineret Vrancea să continue pe aceeași linie și în perioada următoare. 
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