


CarolCarolCarolCarol IIII----alalalalRomRomRomRomâââânieinieinieiniei

Carol I este omul de la care a 
pornit totul: Familia Regală, 
statul modern, țara 
independentă și suverană. Rând 
pe rând, an de an, sub domnia 
acestui rege european, România acestui rege european, România 
a dobândit instituţii, modernitate 
şi statornicie.

O carte despre Casa Regală 
ajunsă la un secol şi jumătate de 
existenţă nu poate începe decât 
cu fundamentala operă de 
construcţie a Regelui Carol.



Parade militare de Ziua Naţională a 

României



Ziua naţională a României în marile 
capitale ale lumii

Ziua Naţională a României 
nu a fost sărbătorită doar în 
România, cii şi în câteva dintre 
cele mai mari capitale ale lumii 
la sfârşitul lunii noiembrie, 
înaintea datei de 1 decembrie, 
se arată într-un raport al 
Ministerului Culturii şi Cultelor 
dat, joi, publicităţii. 

Cu această ocazie a fost vernisată 
expoziţia foto-documentară dedicată 
oraşului Sibiu şi s-a desfăşurat o conferinţă 
de presă pe tema lansării programului 
„Sibiu, capitala culturală europeană 2007”, 
cu participarea unor ziarişti români şi 
străini. La aceste evenimente la care a fost 
prezent ministrul culturii, Adrian Iorgulescu 
se adaugă şi o recepţie la care a participat 
Corpul Diplomatic acreditat la UNESCO şi 
câteva personalităţi din diaspora 
românească.dat, joi, publicităţii. 

În data de 28 noiembrie la 
Sediul Unesco din Paris 
Ministerul Culturii şi Cultelor, 
alături de Delegaţia 
permanentă a României la 
Unesco a sărbătorit Ziua 
Naţională a României prin 
organizarea unui concert de 
colinde susţinut de Ducu 
Bertzi, Marius Baţu şi Mihai 
Neniţu.

românească.



Ziua Naţională a României în afara 

graniţelor ţării

De la Los Angeles la New York, 
Paris, Sankt Petersburg sau 
Beijing, studenţii români se vor 
simţi mai aproape de casă 
sărbătorind Ziua Naţională a 
României la evenimentele 
organizate de Liga Studenţilor 
Români din Străinătate (LSRS). 

1 Decembrie peste ocean. 
LSRS SUA sărbătoreşte 1 
Decembrie în mijlocul 
studenţilor şi absolvenţilor 
români de la Columbia, 
NYU, Cornell şi de la alte 
universităţi din zonă, prin 
evenimentul „Celebrate 

Români din Străinătate (LSRS). 
Activităţile de 1 Decembrie 
organizate de filialele LSRS de pe 
trei continente sunt dedicate 
studenţilor şi absolvenţilor români, 
la ele sunt aşteptaţi şi studenţi 
internaţionali, pentru a promova 
România în rândul acestora.

evenimentul „Celebrate 
Romania!”, sponsorizat de 
WorldTV. Parteneri ai LSRS 
vor organiza evenimente 
dedicate Zilei Naţionale şi în 
Los Angeles, CA, 
Philadelphia, PA, şi 
Gainesville, FL.



Regimentul 16 Infanterie (1916-1918)

Regimentul 16 Infanterie a fost o unitate de nivel 
tactic care s-a constituit la 14/27 august 1916, 
prin mobilizarea unităților și subunităților 
existente la pace aparținând de Regimentul 
Suceava No. 16. Regimentul a făcut parte din 
organica Brigăzii 14 Infanterie, fiind dislocat la organica Brigăzii 14 Infanterie, fiind dislocat la 
pace în garnizoana Fălticeni. La intrarea în 
război, Regimentul 16 Infanterie a fost comandat 
de colonelul Gheorghe 
Stambulescu.[1] Regimentul 16 Infanterie a 
participat la acțiunile militare pe frontul 
românesc, pe toată perioada războiului, între 
14/27 august1916 - 28 ocotmbrie/11 
noiembrie 1918.[2]
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