
Evenimentele organizate cu ocazia Unirii Principatelor Române 

 La Iași, în contextul Zilei Unirii Principatelor Române, vor putea fi vizitate Muzeul 

Unirii și Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, în ziua de 24 ianuarie, cu 

program normal de vizitare. 

 Naționalul ieșean va sărbători Ziua Unirii Principatelor Române împreună cu Teatrul 

Național „Mihai Eminescu” din Chișinău. 

Astfel, tradiționalul turneu anual la Iași al Teatrului Național din Chișinău, organizat cu 

ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, se va desfășura în zilele de 23 și 24 ianuarie, pe 

scena instituției ieșene de teatru. Anul acesta, turneul programat la Iași și la București face 

parte din proiectul care marchează sărbătorirea unui secol de activitate a Teatrului Național 

din Chișinău. La Sala Mare, se va juca la data de 23 ianuarie, de la ora 19:00, spectacolul 

„Hamlet în sos picant”, în regia lui Alexandru Cozub. Pe 24 ianuarie, de la aceeași ora, 

spectatorii vor putea urmări „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal”, de Matei 

Vișniec, în regia lui Cristian Hadji-Culea. 

 Teatrul Național din Timișoara a programat spectacolul „Proștii sub clar de lună” de 

Teodor Mazilu, în regia lui Ion-Ardeal Ieremia, începând cu ora 19:00, 24 ianuarie. 

Totodată, Palatul Culturii, sediul în care teatrul timișorean își desfășoară activitatea, va 

fi luminat în culorile drapelului atât la data de 23 ianuarie, cât și la 24 ianuarie. 

  

 În Capitală, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” ne invită la evenimentul 

„Hora Unirii - 163 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859)”, care 

include expoziția „Hora Unirii”, ce pune în valoare colecțiile de patrimoniu ale 

muzeului, dar și ateliere pentru copii. 

Atelierul de bricolaj, povești și poezie dedicat Unirii Principatelor Române este coordonat de 

profesoara Luminita Voica, iar cel de povești de actorul Nae Alexandru. Cei mici vor putea să 

învețe să danseze Hora Unirii de la Simona Leasa și Ansamblul folcloric „Doinița” din 

București. Înscrierile la aceste ultime două ateliere se fac pe baza biletului de intrare, în limita 

a 8 locuri pe atelier. 

 Muzeul Național de Istorie a României va expune, cu prilejul celebrării acestei zile, 

una dintre capodoperele aflate în patrimoniul muzeului, lucrarea pictorului Theodor 

Aman „Proclamarea Unirii. 24 ianuarie 1859”. Accesul vizitatorilor va fi gratuit în 24 

ianuarie, conform programului obișnuit de vizitare, 09:00-17:00, cu ultima intrare la 

16:15. 

 Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” va avea luni, 24 ianuarie 2022, 

un program special de vizitare, fiind deschis între orele 10:00 și 18:00 (ultimul 

vizitator va intra la ora 17:00). 

 Teatrul Național „I.L. Caragiale” oferă celor interesați Tururi ghidate gratuite la orele 

12:00, 14:00 și 16:00. Înscrierile se pot face în zilele de 21, 22 si 23 ianuarie 2022, 

între orele 10:00 – 16:00, la telefon 021.314.71.71 (Agenția de bilete a TNB). 

Spectacolul „Insomniacii” (https://www.tnb.ro/ro/insomniacii) va avea loc de la orele 

17:30 și 20:00 la Sala Studio, iar „Și cu pisica ce-ați făcut?”, de la aceleași ore, dar la 

Sala „Ion Caramitru”. 

 Opera Națională București celebrează Ziua Uniri Principatelor Române prin concertul 

intitulat „Unitate în diversitate”, ce va avea loc în Foaierul Galben, luni, 24 ianuarie, 

începând cu ora 18:30. 



Educație prin cultură, la muzee 

Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, mai multe muzee implică elevi și profesori în 

organizarea de acțiuni ce vizează educația prin cultură. 

 La Muzeul Național Brătianu are loc, la data de 24 ianuarie, proiectul educațional 

„Personalități ale Micii Uniri”, cu participarea elevilor de la Școala Gimnazială 

„Vintilă Brătianu” din Ștefănești. Elevii vor prezenta eseuri despre câteva dintre 

personalitățile care au contribuit la realizarea Micii Uniri, între care Ion și Dumitru 

Brătianu, Nicolae Golescu, C.A. Rosetti. 

 Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni organizează în această perioadă ateliere cu 

copiii din clasele primare de la Școala Primară din Ariușd și Școala Gimnazială 

,,Romulus Cioflec” din Araci, județul Covasna, și îi invită să vizioneze filmele 

„Unirea pe înțelesul copiilor” și „Moș Ion Roată și Unirea”. 

Ateliere, activități creative și prezentări pe tema Unirii va avea și Muzeul Oltului și Mureșului 

Superior, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, împreună cu elevii Școlii Gimnaziale ,,Liviu 

Rebreanu” din localitate. În data de 24 ianuarie, la Școala Gimnazială ,,Romulus Cioflec” 

(Vâlcele, jud. Covasna), reprezentanții muzeului vin în întâmpinarea celor mici cu ateliere și 

prezentări pe tema Unirii. 

 Muzeul Național Bran a găzduit, în data de 20 ianuarie, activitatea „Alexandru Ioan 

Cuza - Domn al Principatelor Unite” care s-a derulat alături de elevii de la Liceul 

Teologic „Malaxa”, Zărnești, iar în 25 ianuarie, „Alexandru Ioan Cuza, făuritorul 

Unirii”, activitate realizată împreună cu elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 „Gheorghe 

Crăciun, Zărnești. 

 

Online 

Mai multe evenimente dedicate acestei zile se vor derula online. 

 Muzeul Național „George Enescu” va difuza pe site-ul instituției și pagina sa de 

Facebook, începând cu ora 12:00, – în ciclul „Maeștri ai componisticii românești" – 

înregistrări live din recitalul „Cadouri muzicale” susținut la Casa Memorială „George 

Enescu”, Sinaia (miercuri, 29 decembrie 2021. Programul cuprinde lucrări de George 

Enescu și Hilda Jerea. Interpreții sunt Aron Cavassi – vioară, Dan Cavassi – violoncel 

și Eliza Puchianu – pian. 

 TNB-TV, canalul youtube  al TNB, ne invită să urmărim, începând cu ora 18:00, 

conferința „Interesul naţional şi actualitatea suveranităţii. Politica externă a României 

şi paradigm învingătorului”, susținută de Bogdan Aurescu, în 2013, la Teatrul 

Național București.  
 


