
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL OLT | BULEVARDUL A. I. CUZA NR.12A, SLATINA, OLT, ROMÂNIA 

 

 

  



Catalogul evenimentelor oficiale naționale 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

Catalogul eve i e telor oficiale ațio ale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catalogul evenimentelor oficiale naționale 

 

 2 

 

 

 

 

 

Prezentul catalog își dorește să fie un instrument util pentru fiecare dintre noi, 

cunoașterea istoriei și a valorilor naționale fiind egală cu identitatea noastră ca 

popor.  Își propune, de asemenea, să îi ajute pe copii să înțeleagă mesajul și valoarea 

istorică a sărbătorilor naționale, rolul și contextual lor istoric. 

Pentru a marca subiectele şi problemele existente la nivel global sau național, 

care reprezintă un interes special, au fost instituite și anumite zile tematice, cu rol de 

creștere a gradului de conștinetizare asupra diverselor aspecte. 

 

 

Prefect 

Petre-Silviu Neacșu 

 

Aprilie, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: E e i e tele preze tate su t sta ilite pri  a te or ati e legi, hotărâri de gu er , ordi e de i istru , aflate î  igoare, 
publicate în Monitorul Oficial al României, prezentul catalog fiind realizat î  ur a o sultării progra ului legislati  deți ut de 
I stituția Prefe tului – Județul Olt și a portalului legislati  i ple e tat de ătre Mi isterul Justiţiei http://legislatie.just.ro/ , pre u  
și accesând paginile oficiale de internet ale Camerei Deputaților și Gu er ului Ro â iei http:// . dep.ro/, http:// .go .ro/ , 
pre u  și pagi ile ofi iale de internet ale ministerelor. 
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INAUARIE 

1. Sărbători legale în care nu se lucrează 
 

a.  și  ianuarie 
b. 24 ianuarie 

 
 

2. Ceremonii oficiale  
 

a. ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE 
 Legislație specifică: Legea nr.171/2014, Ordinul MApN nr.63/2013, Ordinul MAI nr.64/2014 Data desfășurării ceremoniei: 24 ianuarie  

Intervalul orar: 09.30 – 11.00  Locul desfășurării ceremoniei: Slatina – Statuia Domnitorului A. I. Cuza 
Serviciul religios: Da Depuneri de coroane și jerbe de flori: Da pe lente se va scrie „OMAGIU EROILOR ROMÂNIEI  

Detalii: Ceremonia se încheie cu Hora Unirii. Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire, reprezintă unificarea vechilor principate, Moldova și Țara Românească, într-un 
Principat unit.  

 
3. Evenimente oficiale 

Ziua Evenimentul Cadrul legal Motivarea 

11 ZIUA ARTEI 
FOTOGRAFICE ÎN 
ROMÂNIA 

HG nr.458/2010 
ART. 1 Se declară Ziua Artei 
Fotografice în România ziua de  ianuarie a fiecărui an. 
 

Ziua de  ianuarie reprezintă naşterea lui Carol Popp de Szatmary 
(1812- , primul fotograf din România şi unul dintre cei mai cunoscu i fotografi ai vremii, deoarece: 
- a fost primul fotograf al României, realizând fotografii artistice, cu ocazia călătoriilor efectuate în mai multe ări. Astfel, a ajuns în China, iar cu acordul arului Rusiei, în Siberia; 
- a deschis primul atelier de fotografie din Bucureşti; 
- a fost primul fotoreporter din lume, care în războiul din Crimea a realizat fotografii de pe teatrul de ac iuni militare, la ambele tabere, Rusă şi Turcă; 
- a achizi ionat şi a folosit primul aparat fotografic cunoscut şi 

utilizat în România, la un an de la apari ia fotografiei în lume, realizând prima fotografie în capitală intitulată Câmpul Procopoaiei ; 
- în anul 1843 a executat primele dagherotipii, iar în urma unor cercetări, a realizat şi primele tabotipii; 
- în anul 1844 s-a mutat în Bucureşti, unde a devenit pictor şi fotograf al Cur ii Regale; documentează încoronarea primului 

Rege al României – Carol I; 
- în  realizează un volum de fotografii pentru care primeşte Medalia de Aur la Expozi ia Universală de la Paris. Ca recunoaştere a calită ilor sale de fotograf, primeşte medalii din partea Reginei Angliei, Împăratului Austriei, Napoleon al III-lea al Fran ei şi Regele Spaniei. (Extras din nota de fundamentare ce a 

însoțit actul normativ în forma sa de proiect  
15 ZIUA CULTURII NA IONALE 

Legea nr.238/2010 
ART. 1 Se declară ziua de  
ianuarie Ziua Culturii Na ionale. 
 

Prezenta inițiativă legislativă are drept scop declararea zilei de  ianuarie, ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu, Ziua Culturii Naționale. Românii văd în Eminescu, de aproape un secol şi jumătate, un poet reprezentativ pentru spiritualitatea şi for a lor de crea ie. 
Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa 

de proiect) 
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FEBRUARIE 

1. Evenimente oficiale 

Ziua Evenimentul Cadrul legal Motivarea 

4 ZIUA LUPTEI 
ÎMPOTRIVA 
CANCERULUI 

Legea nr.274/2015 
ART. 1 Se declară ziua de  
februarie Ziua luptei 
împotriva cancerului. 
 

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului este parte a campaniei 
universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptată la 
summit-ul mondial împotriva cancerului pentru noul mileniu, desfășurat la  februarie . Acest document consemnează necesitatea unei alianțe puternice între cercetători, profesioniști din domeniul sănătății, pacienți, guverne, parteneri din industrie și mass-
media împotriva cancerului. (Extras din expunerea de motive ce a 
însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

19 ZIUA BRÂNCUȘI Legea nr.305/2015 
ART. 1 Se declară ziua de  februarie "Ziua Brâncuşi" ca sărbătoare na ională. 
 

Constantin Brâncuși ne-a dus în universalitatea lumii făcând din națiunea română o mitologie. Drept urmare, este datoria noastră 
pentru a nu fi mai prejos de omagiul pe care îl aduce lumea contemporană lui Brâncuși să declarăm ziua lui de naștere sărbătoare națională. Ar fi o reparație morală față de refuzul și umilirea lui Brâncuși de către statul român atunci când a vrut să doneze toată 
opera sa poporului nostru. Extras din expunerea de motive ce a însoțit 
actul normativ în forma sa de proiect) 

20 COMEMORAREA 
DEZROBIRII 
ROMILOR DIN 
ROMÂNIA 

Legea nr.28/2011 
ART. 1 Se comemorează dezrobirea 
romilor din România la data de  februarie a fiecărui 
an. 
 

Necesitatea comemorării acestui eveniment este determinată de imperativul schimbării mentalită ii şi prejudecă ilor greşite determinate de stereotipurile înrădăcinate în societatea românească, precum şi de asumarea istoriei recente a statului român modern. Desfiin area robiei iganilor in Principatele Române nu s-a făcut dintr-o dată, ci a fost un proces ce a durat două decenii şi jumătate. Prin legiferarea dezrobirii, o popula ie de aproximativ .  de oameni a fost ridicată de la condi ia de robi şi aşezată pe picior de egalitate cu ceilal i locuitori ai ărilor Române.  (Extras din expunerea de motive ce 
a însoțit actul normativ în forma sa de proiect) 
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MARTIE 

 
 

1. Evenimente oficiale 

Ziua Evenimentul Cadrul legal Motivarea 

8 ZIUA FEMEII Legea nr.22/2016 
ART. 1 Se declară ziua de  martie 
Ziua femeii.  

Ştim cu to ii că Ziua Interna ională a Femeii este sărbătorită anual la data de  martie. Motivele celebrării femeii sunt mai pu in cunoscute. Ele se referă atât la realizările sociale, politicile şi condi iile economice ale femeilor, cât şi la fenomenul discriminării. În anul  Anul interna ional al femeii  a fost sărbătorită de ONU, pentru prima dată, ziua de  martie Ziua interna ională a femeii. (Extras din expunerea de 
motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

9 ZIUA DE INU ILOR 
POLITICI ANTICOMUNIŞTI 
DIN PERIOADA  
1944 - 1989 

Legea nr.247/2011 
ART. 1 Se declară ziua de  martie Ziua De inu ilor Politici Anticomunişti din Perioada 
1944 - 1989, care în calendarul creştin-ortodox este Ziua Pomenirii Sfin ilor 
Mucenici. 

Recunoştin a genera iilor de astăzi, din România democratică şi europeană, pentru cei care nu au pregetat a se opune regimului totalitar comunist, trebuie să se manifeste la înăl imea sacrificiului acestora. Iată motivul pentru care, ini iatorul prezentei propuneri legislative consideră firească declararea „Zilei De inu ilor Politici Anticomunişti  în România, care poate fi instituită la data de  martie, care, in calendarul ortodox, este Ziua Pomenirii Sfin ilor Mucenici. 
Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa 

de proiect) 
12 ZIUA GĂRZII NA IONALE DE 

MEDIU 

Ordinul MMGA 
nr.224/2007 
ART. 1 Se stabileşte ziua de  martie Ziua Gărzii Na ionale de Mediu, institu ie publică cu atribu ii de inspec ie şi 
control în domeniul protec iei mediului, din 
subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor, zi care va fi sărbătorită în fiecare an la această dată. 

În anul 2003 Guvernul României a creat o institutie care sa 
monitorizeze fenomenul poluarii. Denumita Garda Nationala de 
Mediu, aceasta institutie este un corp specializat de inspectie si 
control, cu statut specific, care urmareste respectarea ferma a legii în 
scopul prevenirii si descurajarii fenomenelor infractionale. 
(http://www.gnm.ro/evenimente.php?id=47&PHPSESSID=8o07t40ba1
ms6id501hh5k67s3) 

19 ZIUA PAȘAPORTULUI 
ROMÂNESC 

Ordinul MAI nr.176/2012 
ART. 2  Se stabilesc următoarele 
zile aniversare: . Ziua paşaportului 
românesc în data de 19 
martie. 

Un moment de referin ă în evolu ia istorică a paşaportului românesc 
l-a constituit promulgarea, la 19 martie 1912, a primei legi moderne în domeniu, Înaltul Decret regal No. . . Astfel, prin „Legea asupra paspoartelor  statul român introducea primele principii procedurale generale în privin a paşapoartelor şi a biletelor pentru trecerea 
frontierei, obligatorii pentru autorită i şi cetă eni. 
(http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/DOC/comunicat%20ZIUA%20PA
S%20%202012.pdf) 

21 SĂRBĂTOAREA 
SOSIRII PRIMĂVERII 
PENTRU MEMBRII MINORITĂ II TĂTARE TURCO-
MUSULMANE DIN 
ROMÂNIA, DENUMITĂ 
NAWREZ 
 
 

Legea nr.333/2015 
ART. 1 Se declară ziua de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorită ii tătare turco-
musulmane din România, denumită Nawrez. 

NAWREZ-UL reprezintă pentru popoarele turce o sărbătoare foarte veche, cu o deosebită încărcătură simbolistică, iar membrii minorită ii tătare turco-musulmane din România sărbătoresc anual ziua  martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii - denumită NAWREZ. (Extras 
din expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de 
proiect) 



Catalogul evenimentelor oficiale naționale 

 

 6 

 

 
 
 

25 ZIUA POLIȚIEI 
ROMÂNE 

Legea nr.218/2002 
ART. 49 Ziua Poli iei Române este  
martie. 

Alegerea acestei date este legată de simbolul creştin al Bunei Vestiri aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat şi pe actualul drapel al Poli iei Române.  
(https://politiaromana.ro/ro/informatii-generale/ziua-politiei-
romane) 

25 ZIUA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR 
Legea nr.23/2017 
ART. 1 
Se instituie ziua de 25 martie ca Ziua na ională a pădurilor. 
 

Adunarea Generală a Na iunilor Unite a adoptat Rezolu ia 
A/RES/67/200 din 21 decembrie 2012, prin care a declarat, ziua de  martie a fiecărui an -„ZIUA INTERNA IONALĂ A PĂDURILOR", cu scopul de a creşte gradul de conştientizare asupra gestionării, conservării şi dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri, în beneficiul genera iilor prezente şi viitoare. Prin ini iativa anexată, fa ă de cele sus men ionate, propunem să se instituie şi în ara noastră „ZIUA NA IONALĂ A PĂDURILOR" începând cu , în data de  martie, zi aflată în intervalul „Lunii plantării arborilor"  martie -15 
aprilie). Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în 
forma sa de proiect) 

27 ZIUA UNIRII 
BASARABIEI CU 
ROMÂNIA 

Legea nr.36/2017 
ART. 1 Se declară ziua de  martie 
- Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare na ională. 

Ziua de 27 martie 1918 este una dintre cele mai semnificative din istoria poporului român. Atunci, după  de ani de ocupa ie aristă, Basarabia a revenit în grani ele ei fireşti, fiind prima provincie 
românească care s-a unit cu România. (Extras din expunerea de motive 
ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect  
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APRILIE 

1. Ceremonii oficiale  
 
a. ZIUA NATO 

 Legislație specifică: Legea nr.390/2004, Ordinul MApN nr.63/2013, Ordinul MAI nr.64/2014 Data desfășurării ceremoniei: În prima duminică a lunii aprilie 
Intervalul orar: 09.45 – 10.30 Locul desfășurării ceremoniei: Slatina - platou Instituția Prefectului – Județul Olt 

Serviciul religios: Nu Depuneri de coroane și jerbe de flori: Nu 
Detalii: Ziua NATO în România este o sărbătoare publică dedicată democra iei şi spiritului european şi euroatlantic. 

 

b. ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI 
 Legislație specifică: Legea nr.303/2007, HG nr.1222/2007, Ordinul MApN nr.63/2013, Ordinul MAI 

nr.64/2014 
 Data desfășurării ceremoniei: 29 aprilie  

Intervalul orar: 09.30 – 11.00  Locul desfășurării ceremoniei: Slatina - Monumentul Eroilor Casa de Cultură a Tineretului   
Serviciul religios: Da  Depuneri de coroane și jerbe de flori: Da pe lente se va scrie „RECUNOȘTINȚĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI   

Detalii: Instituită în semn de recunoaştere a meritelor veteranilor de război pe câmpurile de luptă pentru apărarea independen ei, suveranită ii, integrită ii teritoriale şi a intereselor 
României. 

 

 

 

2. Evenimente oficiale 

Ziua Evenimentul Cadrul legal Motivarea 

1 ZIUA NA IONALĂ 
DE CINSTIRE A 
MEMORIEI 
ROMÂNILOR - 
VICTIME ALE 
MASACRELOR DE 
LA FÂNTÂNA ALBĂ ŞI ALTE 
ZONE, ALE DEPORTĂRILOR, ALE FOAMETEI ŞI 
ALE ALTOR 
FORME DE 
REPRESIUNE 
ORGANIZATE DE 
REGIMUL 
TOTALITAR 
SOVIETIC ÎN INUTUL HER A, 
NORDUL BUCOVINEI ŞI 
ÎNTREAGA 
BASARABIE 
 
 

Legea nr.68/2011 
ART. 1 
Se instituie ziua de 1 aprilie ca Zi na ională de cinstire a 
memoriei românilor - 
victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale deportărilor, ale foametei şi ale altor forme 
de represiune organizate de 
regimul totalitar sovietic în inutul Her a, nordul Bucovinei şi întreaga 
Basarabie. 
 

 inând cont de datoria sacră a statului român pentru românii rămaşi fără de ară, dar şi de faptul că românii din Republica Moldova şi 
Ucraina fac parte din obiectivele prioritare ale politicii externe româneşti, obliga ie statuată în art.  „Românii din străinătate  din Constitu ia României, republicată, potrivit căruia „Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor actionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identită ii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legisla iei statului ai cărui cetă eni sunt.  …  Am elaborat prezentul proiect de lege pentru ca, prin aplicarea sa ulterioară, să fie făcut cunoscut adevărul istoric şi 
patimile acestor români. Extras din expunerea de motive ce a însoțit 
actul normativ în forma sa de proiect) 
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3 ZIUA 

JANDARMERIEI 
ROMÂNE 

Legea nr.550/2004 
ART. 57 
(1) La data de 3 aprilie, în fiecare an, se sărbătoreşte 
Ziua Jandarmeriei Române. 

Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române a fost  
aprilie 1850, când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului obştesc, semnând „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi . 
(http://www.jandarmeriaromana.ro/repere-istorice) 

7 ZIUA SĂNĂTĂ II HG nr.224/1999 
ART. 1 
(1) Ziua de 7 aprilie se declară "Ziua sănătă ii". 
 

Din , Ziua Mondială a Sănătă ii este celebrată în fiecare  an pe  aprilie, pe o temă care eviden iază un domeniu prioritar pentru OMS. Ziua Mondială a Sănătă ii este o oportunitate pentru întreaga lume de 
a se concentra asupra unei probleme majore de sănătate publică la 
nivel global. (http://www.ms.ro/?pag=62&id=9463) 

8 SĂRBĂTOAREA 
ETNIEI ROMILOR 
DIN ROMÂNIA 

Legea nr.66/2006 
ART. 1 Se consacră "Sărbătoarea 
etniei romilor din România", care se sărbătoreşte în 
fiecare an în ziua de 8 
aprilie. 
 

Fixarea datei la care propunem să se sărbătorească „Ziua Romilor  are în vedere recunoaşterea şi sărbătorirea şi în România a zilei de  
aprilie - care este declarată pe plan mondial „Ziua Interna ională a Romilor" sau „Ziua Na iunii Rome  sărbătoare care se ine în circa 40 de ări. Aceasta aniversează evenimentul care a marcat, în anul , 
coagularea - la nivel interna ional - a mişcărilor şi organiza iilor 
romilor de pretutindeni. Extras din expunerea de motive ce a însoțit 
actul normativ în forma sa de proiect) 

10 ZIUA SPORTULUI 
CURAT 

HG nr.240/2016 
ART. 1 Se stabileşte ziua de  aprilie a fiecărui an ca "Ziua 
Sportului Curat". 
 

Acțiunile educative de informare și prevenire vor contribui la protejarea sănătății segmentului tânăr de populație cu focusare pe sportivi și practicanții de sport recreativ. De asemenea vor conștientiza sportivii, practicanții de sport recreativ și personalul din anturajul acestora cu privire la pericolele utilizării substanțelor 
interzise asupra organismului. (Extras din nota de fundamentare ce a 
însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

23 ZIUA 
FEROVIARILOR 

HG nr.300/1999 
"ART. 1 
Se instituie <<Ziua 
feroviarilor>>, care se sărbătoreşte în ziua de  aprilie a fiecărui an." 
 

La data de 23 aprilie 1880, Principele României Carol I şi I. C. Brătianu, ministru secretar de stat pentru lucrări publice, au semnat Decretul 
nr. 1848, publicat în Monitorul Oficial nr. 94/1880, prin care a luat naştere prima administra ie feroviară de stat din România, sub emblema „CFR . 
(http://www.cfr.ro/index.php/comunicate-de-presa/comunicate-de-
presa-2016/2840-21-aprilie-2016-mesajul-directorului-general-al-cfr-
sa-de-ziua-feroviarului) 

23 ZIUA 
BIBLIOTECARULUI 
DIN ROMÂNIA 

HG nr.293/2005 
ART. 1 Se declară ziua de  aprilie 
"Ziua Bibliotecarului din 
România". 
 

Declararea „Zilei Bibliotecarului" din România reprezintă un spor de prestigiu adus unei profesii de importanță deosebită pentru cultura națională. O zi a bibliotecarului este însemnul oficial al recunoașterii publice a valorii culturale și sociale a unei instituții care a contribuit fundamental la conturarea identității culturale și spirituale a poporului român. Astfel, decizia Guvernului luată prin Hotărârea de Guvern nr.  din  aprilie  pentru declararea 
zilei de 23 aprilie "Ziua Bibliotecarului din România" vine pentru a 
stabili o normalitate. 
(http://www.bvau.ro/docs/asociatia/200803-Asociatia_gl.pdf) 

23 ZIUA CĂRȚII Legea nr.81/2014 
ART. 1 
Prin prezenta lege se declară ziua de  aprilie Ziua Căr ii. 
 

În data de 23 aprilie, în peste  de state, din toată lumea, se serbează Ziua Mondială a Căr ii. S-a ales această zi de  aprilie deoarece reprezintă şi o dată simbolică pentru literatura universală. În această 
zi, în 1564, s-a născut dramaturgul şi poetul englez William 
Shakespeare şi tot de ziua Sfântului Gheorghe, în , s-a stins din via ă, odată cu un alt mare scriitor care a contribuit din plin la 
dezvoltarea patrimoniului cultural universal, spaniolul Miguel de 
Cervantes. Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul normativ 
în forma sa de proiect) 

23 ZIUA NA IONALĂ A 
CONSULTANTULUI 
FISCAL DIN 
ROMÂNIA 

Hotărârea CCF 
nr.10/2010 
ART. 1 Se declară ziua de  aprilie Ziua na ională a 
consultantului fiscal din 
România. 

Camera Consultanților Fiscali este o organiza ie profesională de utilitate publică, persoană juridică fară scop lucrativ, cu patrimoniu şi buget propriu. Este constituită din consultan i fiscali membri activi şi inactivi, înscrişi în Registrul consultan ilor fiscali şi al societă ilor 
comerciale de consultan ă fiscală și asigură accesul la profesia de consultant fiscal, autorizarea activită ii de consultan ă fiscală precum şi organizarea si coordonarea acesteia.  
(http://www.ccfiscali.ro/despre-ccf#) 
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MAI 

1. Sărbători legale în care nu se lucrează 
 

a. 1 mai 
 

 
2. Ceremonii oficiale  

 
a. ZIUA INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI, ZIUA VICTORIEI COALIŢIEI NAŢIUNILOR UNITE ÎN CEL DE-AL DOILEA 

RĂZBOI MONDIAL, ZIUA UNIUNII EUROPENE 
 Legislație specifică: Ordinul MApN nr.63/2013 , Ordinul MAI nr.64/2014 Data desfășurării ceremoniei: 9 mai 

Intervalul orar: 09.30 – 11.00 Locul desfășurării ceremoniei: Slatina – Cimitirul Eroilor 
Serviciul religios: Da Depuneri de coroane și jerbe de flori: Da pe lente se va scrie „RECUNOȘTINȚĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI  

Detalii: Ziua de  mai are pentru poporului român o triplă semnifica ie. Pe lângă Ziua Independen ei proclamată în , românii sărbătoresc Victoria Coali iei Na iunilor Unite 
în cel de-al Doilea Război Mondial la  mai , dar şi Ziua Europei.  

 
3. Evenimente oficiale 

Ziua Evenimentul Cadrul legal Motivarea 

2 ZIUA NAȚIONALĂ 
A TINERETULUI 

Legea nr.425/2004 
ART. 1 
Se instituie ziua de 2 mai ca Zi Na ională a Tineretului. 
 

Instituirea Zilei naționale a tineretului reprezintă și racordarea la o practică europeană și internațională. Ziua de  mai a fost aleasă aleatoriu, pentru a nu scoate în evidență un anumit moment din istoria 
sau cultura României, când tinerii au avut o contribuție individuală sau colectivă specific.  Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul 
normativ în forma sa de proiect) 

5 ZIUA LIMBII TĂTARE 
Legea nr.256/2010 
ART. 1 
Se instituie ziua de 5 mai ca Zi a limbii tătare. 
 

Am reuşit, în ultimii ani, să dezvoltăm o politică de revigorare a învă ământului în limba maternă, astfel, încât, acum, există, în acest sens, o bază reală. Pentru o împlinire desăvârşită este nevoie, însă, de o sărbătoare a limbii tătare, când pot fi organizate manifestări 
culturale, prezentări de precum şi omagieri ale unor personalită i din cadrul comunită ii noastre. Iată de ce, o lege care să ofere un astfel de cadru ar fi benefică, oferind, într-un mod institu ionalizat, posibilitatea ca şi reprezentan ii altor etnii să cunoască crea iile în limba tătară. Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul 
normativ în forma sa de proiect) 

8 ZIUA EGALITĂ II DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBA I Legea nr.23/2015 
ART. 1 Se declară ziua de  mai Ziua egalită ii de şanse între femei şi bărba i. 
 

Egalitatea de şanse între femei şi bărba i este un drept fundamental al UE. De asemenea, este o condi ie necesară pentru îndeplinirea obiectivelor UE de creştere economică, de ocupare a for ei de muncă, dar şi a celor sociale, de coeziune şi competitivitate. Strategia Uniunii Europene pentru promovarea egalită ii de şanse între femei şi bărba i, prin declara ia Conferin ei de la Paris din  „Femeile şi bărba ii în structurile puterii , încurajează guvernele să promoveze democra ia paritară bazată pe egalitatea între sexe în toate domeniile si la toate 
nivelurile decizionale. Extras din expunerea de motive ce a însoțit 
actul normativ în forma sa de proiect) 

10 SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ 
Legea nr.103/2015 
ART. 1 
Ziua de 10 Mai va fi sărbătorită în fiecare an ca sărbătoare na ională. 

Este, credem, momentul de a-i da acestei zile strălucirea oficială meritată, conferindu-i statutul de Sărbătoare Na ională, pentru ca românii de azi şi din viitorime să nu uite niciodată marile servicii făcute na iunii de monarhia constitu ională. (Extras din expunerea de 
motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect  
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14 ZIUA DREPTULUI INTERNA IONAL 
UMANITAR 

Legea nr.177/2013 
ART. 1 Se declară ziua de  mai Ziua dreptului interna ional 
umanitar. 
 

Prin definitie, dreptul international umanitar reprezinta un ansamblu 
de reguli care au ca scop limitarea efectelor unui conflict armat. În 
acest context, instituirea unei zile a dreptului international umanitar 
reprezinta o confirmare a atasamentului Romaniei fata de valorile 
dreptului international umanitar, propunerea pentru ziua de 14 mai 
fiind stabilita de membrii Comisiei Nationale de Drept International Umanitar. Această zi reprezintă data la care Romania a ratificat, in 
anul 1954, Conventiile de la Geneva din 12 august 1949. (Extras din 
expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

24 ZIUA LIMBII 
BULGARE 

Legea nr.100/2015 
ART. 1 
Se instituie ziua de 24 mai 
ca Ziua Limbii Bulgare. 

O astfel de lege ar fi benefică, oferind într-un mod instituționalizat posibilitatea ca și reprezentanții altor etnii să cunoască limba bulgară. De altfel, ziua de  mai este ziua sfinților Kiril și Metodiu, creatori ai alfabetului chirilic, folosit pentru limba bulgară. (Extras din expunerea 
de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

25 ZIUA LIMBII 
SLOVACE 

Legea nr.142/2014 
ART. 1 
Se instituie ziua de 25 mai 
ca Ziua Limbii Slovace. 

De-a lungul timpului, cele două comunități, cea română și cea slovacă, au trăit împreună, oamenii învățând unii de la ceilalți. Românii au învățat slovacă, iar slovacii au învățar românește. (Extras din 
expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

31 ZIUA 
REZERVISTULUI 
MILITAR 

HG nr.467/2010 
ART. 1 
Se instituie Ziua 
rezervistului militar, care se sărbătoreşte în fiecare an la 
data de 31 mai. 

Instituirea unei zile a rezerviştilor militari constituie o recunoaştere a 
rolului acestora, de-a lungul istoriei, în cadrul societă ii româneşti. Având în vedere faptul că, în anul , la  mai, a fost înfiin ată prima asocia ie formată din personal în rezervă sau în retragere. 
Extras din nota de fundamentare ce a însoțit actul normativ în forma 

sa de proiect) 
Prima duminică  ZIUA MAMEI Legea nr.319/2009 

ART. 1 Prima duminică a lunii mai 
se instituie ca Ziua mamei. 
 

Proiectul de lege privind instituirea Zilei Tatălui și Zilei Mamei are drept obiectiv asigurarea unui echilibru social și evidențierea importaneți ambilor părinți în viața de familie și în societatea românescă. Sărbătorirea ambilor părinți va avea un efect pozitiv asupra societății românești, subliniind astfel că mama și tatăl sunt la fel de importanți în viața de familie și în universul copilului. Sarbatorirea distinctă a celor doi părinți va oferi prilejul evidențierii și rolului fundamental al mamei și al tatălui în creșterea și educarea propriilor copii, demonstrâd că cei doi părinți sunt complementari. 
Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa 

de proiect) 
A doua duminică  ZIUA TATĂLUI Legea nr.319/2009 

ART. 2 A doua duminică a lunii mai se instituie ca Ziua tatălui. 
Sărbătorirea ambilor părinți va avea un efect pozitiv asupra societății românești, subliniind astfel că mama și tatăl sunt la fel de importanți în viața de familie și în universul copilului. Sarbatorirea distinctă a celor doi părinți va oferi prilejul evidențierii și rolului fundamental al mamei și al tatălui în creșterea și educarea propriilor copii, demonstrâd că cei doi părinți sunt complementari. (Extras din 
expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

A doua duminică  ZIUA 
ADOLESCENTULUI 

Legea nr.197/1997 
ART. 1 
(1) Cea de-a doua duminică 
a lunii mai se instituie ca 
Ziua adolescentului. 

- 

A doua duminică  ZIUA NA IONALĂ 
A PORTULUI TRADI IONAL DIN 
ROMÂNIA 

Legea nr.102/2015 
ART. 1 
Prezenta lege instituie a doua duminică din luna mai ca Zi Na ională a Portului Tradi ional din România. 
 

Portul tradi ional, alături de alte elemente culturale ca muzica, dansul popular, mesteşugurile populare reprezintă un etalon real în ceea ce priveşte specificitatea poporului român, popor care în arealul său cultural îmbră işează cu aceeaşi căldură toate identită ile etnice existente pe teritoriul României. Că sunt români, români de origine maghiară, germană, sârbă, aromână, tătară, rromi to i se bucură, în egală măsură, de păstrarea, promovarea şi conservarea culturii tradi ionale, toate acestea la un loc realizând bogă ia inestimabilă de care dispune o ară la un moment dat.  (Extras din expunerea de motive 
ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect) 

Ultima duminică  ZIUA ÎNTREPRINZĂTO-
RILOR DIN 
ROMÂNIA 

HG nr.546/1992 
ART. 1 
Se instituie "Ziua întreprinzătorilor din 
România". 

- 
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IUNIE 

1. Sărbători legale în care nu se lucrează 
 

a. 1 iunie 
 

 
2. Ceremonii oficiale  

 
b. ZIUA DRAPELULUI NAȚIONAL 

 Legislație specifică: Legea nr.96/1998, Ordinul MApN nr.63/2013, Ordinul MAI nr.64/2014 Data desfășurării ceremoniei: 26 iunie 
Intervalul orar: 08.45 – 09.45 Locul desfășurării ceremoniei: Slatina - platou Instituția Prefectului – Județul Olt 

Serviciul religios: Da  Depuneri de coroane și jerbe de flori: Nu 
Detalii: Modelul drapelului României şi intensitatea culorilor acestuia sunt cele prevăzute din Legea nr. / . Drapelul României are formă dreptunghiulară. Lă imea drapelului este egală cu /  din lungimea acestuia, iar dimensiunile fâşiilor culorilor sunt egale. Drapelul României în bernă se arborează în zilele de doliu na ional, stabilite de Guvern. 

 
3. Evenimente oficiale 

Ziua Evenimentul Cadrul legal Motivarea 

1 ZIUA COPILULUI Legea nr.220/2016 
ARTICOL UNIC 
La alineatul (1) al articolului 
139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 345 
din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după sintagma "-  mai" se introduce o nouă liniu ă, cu următorul 
cuprins: „-  iunie; . 

„Ziua copilului, sarbatorită în România la  iunie, este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea și familia și de a aprecia și iubi copiii. Este o sărbătoare frumoasă care are implicații atât pentru adulți, cât și pentru copii. Este o ocazie de a petrece timp de calitate cu cei mici, nu neapărat cu proprii copii  
Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa 

de proiect) 

2 ZIUA NAȚIONALĂ PENTRU ADOPȚIE 
Legea nr.21/2014 
ART. 1 
(1) Se instituie ziua de 2 iunie ca Ziua Na ională pentru Adop ie. 
 

Initiațiva legislativă privind instituirea Zilei Naționale pentru Adopție are drept obiectiv creșterea gradului de conștientizare privind realitățile cu care se confruntă copiii din sistemul de protecție specială ale căror familii nu le pot asigura creșterea și îngrijirea adecvată și o mai bună întelegere a nevoii lor de a avea o familie permanentă.  
Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa 

de proiect) 
5 ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI Legea nr.289/2007 

ART. 1 
Se instituie Ziua Învă ătorului, manifestare festivă educa ională, cu caracter na ional, apolitic şi cultural, organizată anual pe 
data de 5 iunie. 

Aderarea României la Uniunea Europeană ne obligă să ne compatibilizăm rapid cu exigen ele Invă ământului european. Aceasta 
inseamnă asumarea unor răspunderi noi, o muncă continuă de îmbogă ire a cunoştin elor, de renun are la rutină, cât şi focalizarea reală a învă ării pe elev şi pe interese lui. Ca un prinos de recunoştin ă adus fondatorului învă ământului în limba na ională în ara Românească, Gheorghe Lazăr, se propune sărbătorirea …  în data de  iunie, ziua de naştere a acestuia. (Extras din expunerea de motive ce 
a însoțit actul normativ în forma sa de proiect  
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5 ZIUA ÎMPOTRIVA VIOLEN EI 
ASUPRA 
COPILULUI ÎN 
ROMÂNIA 

Legea nr.497/2006 
ART. 1 Se consacră ziua de  iunie ca Ziua împotriva violen ei 
asupra copilului în România. 

Consacrarea acestei zile prin lege urmărește sensibilizarea societății românești, inclusiv a decidenților din domeniu, a opiniei publice, 
organizațiilor neguvernamentale, societăților publice de radio și televiziune pentru a promova campanii, acțiuni și măsuri care să confere siguranța copiilor noștri. (Extras din expunerea de motive ce a 
însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

5 ZIUA LIMBII 
TURCE 

Legea nr.223/2016 
ART. 1 
Se instituie ziua de 5 iunie 
ca Ziua Limbii Turce. 
 

Prezenta inițiativă legislativă propune desemnarea zilei de  iunie ca sărbătoarea limbii turce, prilej de a face cunoscute valorile care animă minoritatea turcă, tradițiile și obiceiurile turce. Cu această ocazie, vor fi organizate manifestări culturale, prezentări de carte, precum și omagieri ale unor personalități ale comunității turce, spectacole 
cultural-artistice, oferind astfel într-un mod instituționalizat 
posibilitatea ca reprezentanții altor etnii să aibă acces la universul 
cultural turc. Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul 
normativ în forma sa de proiect) 

23 ZIUA FUNC IONARULUI 
PUBLIC 

Legea nr.145/2016 
ART. 1 
(1) Se instituie ziua de 23 
iunie ca Ziua func ionarului 
public. 
 

Prezenta propunere legisiativă are ca obiect instituirea Zilei func ionarului public, sărbătorită anual, în data de  iunie. Adunarea Generală a Organiza iei Na iunilor Unite, prin Rezolu ia nr. /  
din 20 decembrie 2002 a desemnat ziua de 23 iunie ca fiind Ziua Na iunilor Unite pentru Serviciul Public şi a încurajat statele membre să organizeze evenimente speciale pentru a marca această sărbătoare, cu rolul de a eviden ia contribu ia serviciului public la procesul de 
dezvoltare al societă ii. Extras din expunerea de motive ce a însoțit 
actul normativ în forma sa de proiect) 
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IULIE 

1. Ceremonii oficiale  
 

a. ZIUA IMNULUI NAȚIONAL Legislație specifică: Legea nr.99/1998, Ordinul MApN nr.63/2013, Ordinul MAI nr.64/2014 Data desfășurării ceremoniei: 29 iulie 
Intervalul orar: 08.45 – 09.30 Locul desfășurării ceremoniei: Slatina - platou Instituția Prefectului – Județul Olt 

Serviciul religios: Da Depuneri de coroane și jerbe de flori: Nu 
Detalii: Imnul na ional al României este „Deşteaptă-te române . În interpretare vocală prescurtată, imnul na ional al României se intonează potrivit textului şi partiturii prevăzute în Legea nr. / . Imnul na ional al României se intonează vocal şi se publică oficial numai în limba română. 

 

2. Evenimente oficiale 

Ziua Evenimentul Cadrul legal Motivarea 

20 ZIUA AVIAȚIEI 
ROMÂNE 

Legea nr.382/2004 
ART. 1 Se instituie Ziua Avia iei 
Române, care se organizează anual, pe data 
de 20 iulie. 

Este oportun să se legifereye și Ziua Aviației Române ca fiind ziua de  iulie, care coincide cu sărbătoarea ortodoxă a Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, patronul Forțelor Aeriene și al Aviației Române, zi unică pentru aviația civilă și militară.  (Extras din expunerea de motive ce a 
însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

24 ZIUA POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 
OUG nr.104/2001 
ART. 45 Ziua Poli iei de Frontieră Române se sărbătoreşte, în 
fiecare an, la 24 iulie. 

Alegerea acestei date este legata de unirea celor doua structuri 
graniceresti din Moldova si Tara Romaneasca de catre domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza din data de 24 iulie 1864.  
(https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-informatii-generale-
24.html) 

28 ZIUA NA IONALĂ A AMBULAN EI 
DIN ROMÂNIA 

Legea nr.22/2015 
 ART. 1 
Se instituie ziua de 28 iulie ca Ziua Na ională a Ambulan ei din România. 
 

Prima „Salvare  din Bucureşti Societatea de Salvare din Bucureşti  a apărut în  iulie  din initia iva privată a Profesorului Nicolae Minovici sub deviza „Totdeauna şi tuturor, gata pentru ajutor . Echipajul era format din vizitiu şi sergen i de oraş instrui i de dr. Minovici. Din  dr. Nicolae Minovici a solicitat şi pus în aplicare pregătirea practică în Salvare a studen ilor din anii mari ai Facultă ii de Medicină, iar Salvarea a început să func ioneze regulat de la  
August 1907. Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul 
normativ în forma sa de proiect) 

Prima duminică  ZIUA JUSTIȚIEI HG nr.364/1994 
ART. 1 Se instituie "Ziua justi iei". - 

Prima duminică  ZIUA 
CONSTRUCTORI-LOR DE MAŞINI Decretul nr.48/1973 

ARTICOL UNIC 
Se instituie "Ziua constructorilor de maşini", care se va sărbători în 
fiecare an în prima duminică a lunii iulie. 

- 

A doua duminică 
ZIUA 
STATISTICIANULUI 

HG nr.592/2002 
ART. 1 
Se instituie "Ziua 
statisticianului", care se va 
organiza anual în a doua duminică a lunii iulie. 

- 
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AUGUST 

1. Sărbători legale în care nu se lucrează 
 

a. 15 august 

 

2. Evenimente oficiale 

Ziua Evenimentul Cadrul legal Motivarea 

15 ZIUA MARINEI 
ROMÂNE 

Legea nr.382/2004 
ART. 2 
Se instituie Ziua Marinei 
Române, care se organizează anual, pe data 
de 15 august. 

Potrivit tradi iei, ziua de  august, sărbătoarea ortodoxă a Sfintei Marii este considerată Ziua Marinei Române, zi aniversară, cu prilejul căreia se organizează manifestări specifice. (Extras din expunerea de 
motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

23 ZIUA COMEMORĂRII 
VICTIMELOR FASCISMULUI ŞI 
COMUNISMULUI 

Legea nr.198/2011 
ART. 1 
  Se declară ziua de  august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi 
Comunismului. 
 

La data de  iunie  a fost semnată Declara ia de la Praga privind conştiin a morală europeană şi comunismul, care stipulează Ia pct. : „stabilirea datei de  august, ziua semnării Pactului Hitler-Stalin, 
cunoscut ca Pactul Molotov-Ribbentrop, ca zi de comemorare a victimelor regimurilor totalitare, atât naziste cât şi comuniste, în acelaşi mod în care Europa comemorează victimele Holocaustului la 
data de 27 ianuarie". Rezolu ia Parlamentului European din  aprilie 
2009 a propus 23 august ca zi de comemorare a victimelor regimurilor 
totalitariste. Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul normativ 
în forma sa de proiect) 

31 ZIUA LIMBII 
ROMÂNE 

Legea nr.53/2013 
ART. 1 
 (1) Se instituie ziua de 31 
august ca Ziua Limbii 
Române. 
  

…  din , de  august, este organizat în București, pe treptele Teatrului Național din București, „Concertul limbii române , eveniment menit să promoveze libertatea de a vorbi limba română. Este încă o dovadă că limba maternă  a unei națiuni este cel mai puternic instrument de păstrare a identității naționale … . (Extras din 
expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect  
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SEPTEMBRIE 

1. Evenimente oficiale 

Ziua Evenimentul Cadrul legal Motivarea 

1 ZIUA REZERVA IEI 
BIOSFEREI „DELTA DUNĂRII  

Ordinul MMDR 
nr.539/2008 
ART. 1 
Ziua de 1 septembrie se declară Ziua Rezerva iei Biosferei "Delta Dunării". 
 

Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr.  din anul  prin care întreaga Deltă a Dunării şi unită ile geografice vecine au fost declarate rezerva ie a biosferei. Totodată a fost înfiin ată Administra ia Rezerva iei Biosferei Delta Dunării ca institu ie specializată să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural şi dezvoltarea durabilă a regiunii. 
(http://www.ddbra.ro/ro/stiri-si-informatii/comunicat-de-presa-
rezervatia-biosferei-delta-dunarii-la-aniversarea-de-26-de-ani-a1901) 

13 ZIUA 
POMPIERILOR DIN 
ROMÂNIA 

HG nr.492/1997 
ART. 1 
Ziua de 13 septembrie se declară "Ziua pompierilor 
din România". 
 

Anul revolu ionar  a consacrat pentru totdeauna virtu ile patriotice şi jertfa de sine pentru idealurile democra iei şi independen ei, ale pompierilor militari. Nici nu se vindecaseră rănile incendiului care a devastat Bucureştiul, în martie , când, la  
septembrie 1848, sângele ostaşilor pompieri din Bucureşti şi a infanteriştilor, a înroşit cazarma din Dealul Spirii şi împrejurimile sale. 
(http://www.igsu.ro/documente/istoric_13_septembrie.pdf) 

14 ZIUA 
INGINERULUI 
ROMÂN 

HG nr.525/2000 
ART. 1 
Se instituie Ziua inginerului 
român, care se sărbătoreşte 
în ziua de 14 septembrie a fiecărui an. 

- 

28 ZIUA LIMBII CEHE  Legea nr.130/2014 
ART. 1 
Se instituie ziua de 28 
septembrie ca Ziua Limbii 
Cehe. 
 

Pentru o împlinire desăvârşită este nevoie însă de o sărbătoare a limbii cehe, când pot fi organizate manifestări culturale, prezentări de cărți, precum şi omagieri ale unor personalită i din cadrul comunită ii noastre. O astfel de lege ar fi benefică, oferind, într-un mod institu ionalizat, posibilitatea ca şi reprezentan ii altor etnii să cunoască crea iile în limba cehă. (Extras din expunerea de motive ce a 
însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

A doua duminică 
ZIUA 
METROLOGIEI 

HG nr.879/2001 
ART. 1 
Cea de-a doua duminică din luna septembrie se declară 
"Ziua metrologiei". 

- 
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OCTOMBRIE 

1. Ceremonii oficiale  
 

a. ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI Legislație specifică: Decretul nr.381/1959, Ordinul MApN nr.63/2013 Data desfășurării ceremoniei: 25 octombrie 
Intervalul orar: 09.40 – 11.00 Locul desfășurării ceremoniei: Slatina - Monumentul Eroilor Casa de Cultură a Tineretului  

Serviciul religios: Da  Depuneri de coroane și jerbe de flori: Da  pe lente se va scrie „OMAGIU OSTAȘILOR CĂZUȚI ÎN LUPTA PENTRU ȚARĂ  
Detalii: Ziua semnifică eliberarea, la  octombrie , de către Armata Română a ultimelor localită i din Transilvania aflate sub ocupa ie străină. 

 
2. Evenimente oficiale 

Ziua Evenimentul Cadrul legal Motivarea 

1 ZIUA LUPTEI 
ÎMPOTRIVA 
CANCERULUI DE 
SÂN 

Legea nr.273/2015 
ART. 1 Se declară ziua de  
octombrie Ziua luptei 
împotriva cancerului de sân. 

Ținând cont de faptul că în zeci de țări din întreaga lume,  Octombrie a fost declarată ziua de luptă împotriva cancerului de sân, desfășurându-se acțiuni la scară mondială … , prin prezenta inițiativă legislativă se poropune declararea zilei de  octombrie ca Zi de luptă 
împotriva cancerului de sân în România. (Extras din expunerea de 
motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect) 

5 ZIUA MONDIALĂ A 
PROFESORULUI 

HG nr.680/1994 
ART. 1 Se stabileşte ziua de  
octombrie ca "Ziua mondială a profesorului". 

- 

9 ZIUA 
HOLOCAUSTULUI 

HG nr.672/2004 
ART. 1 
La propunerea Comisiei Interna ionale pentru 
Studierea Holocaustului în România, … , ziua de  octombrie se declară "Ziua 
Holocaustului". 

- 

11 ZIUA ȘCOLII 
ARDELENE 

Legea nr.93/2014 
ART. 1 
(1) Prezenta lege instituie 
ziua de 11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene. 

Limba română, ca moştenire istorică de bază a poporului nostru, a constituit un obiect profund de cercetare a Şcolii Ardelene, prin orientări programatice curajoase. Ziua ideală a Școlii Ardelene este  
octombrie, ziua în care, la1754, Petru Pavel Aron a emis decretul de înființare, la Blaj, a primelor școli sistematice și moderne din istoria 
românilor. Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul normativ 
în forma sa de proiect) 

11 ZIUA PERMISULUI 
DE CONDUCERE 
ROMÂNESC 

Ordinul MAI nr.176/2012  Se stabilesc următoarele 
zile aniversare: 
3. Ziua permisului de 
conducere românesc în data 
de 11 octombrie. 

La data de 11 octombrie 1913 a intrat în vigoare "Regulamentul pentru circula iunea autovehiculelor". 
16 ZIUA NA IONALĂ A ALIMENTA IEI ŞI A COMBATERII 

RISIPEI 
ALIMENTARE 

Legea nr.47/2016 
ART. 1 Se declară ziua de 16 
octombrie - Ziua na ională a alimenta iei şi a combaterii 
risipei alimentare. 
 

În acelaşi timp, România risipeşte în fiecare an, conform rapoartelor Uniunii Europene o cantitate de  milioane de tone de alimente. …  această dată coincide cu Ziua mondială a alimenta iei …  
Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa 

de proiect) 
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A doua joi ZILEI MONDIALĂ 
A VEDERII ÎN 
ROMÂNIA 

Legea nr.48/2016 
ART. 1 Se instituie Ziua Mondială a 
Vederii în România în cea 
de-a doua zi de joi a lunii 
octombrie. 
 

S-a constatat faptul că Ziua Mondială a Vederii nu este marcată în toate ările europene, motiv pentru care reprezentan ii Societă ii Europene de Oftalmologie au recomandat ca membrii Societă ilor Na ionale de Oftalmologie să întreprindă demersuri la guvernele na ionale pentru 
declararea celei de a doua zi de joi a lunii octombrie ca Ziua Mondială 
a Vederii, în ările respective. (Extras din expunerea de motive ce a 
însoțit actul normativ în forma sa de proiect  
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NOIEMBRIE 

1. Sărbători legale în care nu se lucrează 
 

a. 30 noiembrie 
 

2. Evenimente oficiale 

Ziua Evenimentul Cadrul legal Motivarea 

11 ZIUA 
VETERANILOR  

Legea nr.150/2014 
ART. 6^1 În semn de recunoaştere a 
meritelor veteranilor pentru apărarea intereselor 
României se instituie Ziua 
Veteranilor, care se organizează, anual, pe  
noiembrie, prin grija Ministerului Apărării Na ionale. 

…  instituirea Zilei Veteranilor pe  noiembrie, a fiecărui an, în semn de recunoaștere a meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și în accord cu practicile și tendințele altor armate din state member NATO …  Extras din expunerea de motive ce a însoțit 
actul normativ în forma sa de proiect) 

13 ZIUA LIMBII 
MAGHIARE 

Legea nr.279/2015 
ART. 1 
Prin prezenta lege se declară ziua de  
noiembrie Ziua Limbii 
maghiare. 
 

Prezenta ini iativă legislativă propune desemnarea zilei de  noiembrie ca sărbătoarea limbii maghiare, prilej de a face cunoscute valorile care animă minoritatea maghiară, tradi iile şi obiceiurile ungureşti.  Data de  noiembrie este sărbătorită în bazinul Carpatic ca fiind "Ziua limbii maghiare", astfel că, minoritatea maghiară din România şi-a manifestat dorin a de a se alătura acestei sărbători. prin 
desemnarea acestei zile ca zi a limbii sale materne. (Extras din 
expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

14 ZIUA DOBROGEI Legea nr.230/2015 
ART. 1 
(1) Se instituie ziua de 14 
noiembrie - Ziua Dobrogei. 
 

Ziua de  noiembrie  are o importan ă deosebită în istoria României şi, în special a Dobrogei. La finele secolului al XIX-lea, Dobrogea a revenit statului român după terminarea războlului ruso-
otoman din perioada 1877-1878, consemnat în istoria României drept Războiul de Independen ă. Conform prevederilor tratatului de pace de la Berlin din iulie , Dobrogea, incluzând Delta Dunării şi Insula Șerpilor, urma să revină României după retragerea autorită ilor militare ruse ce se aflau la acea dată în provincie. (Extras din 
expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect) 

16 ZIUA 
PATRIMONIULUI 
MONDIAL UNESCO 
DIN ROMÂNIA 

Legea nr.160/2013 
ART. 1 Se declară ziua de  
noiembrie Ziua 
Patrimoniului Mondial 
UNESCO din România. 
 

În data de  noiembrie , la Paris, Fran a, Statele Membre ale UNESCO au adoptat Conven ia privind Protec ia Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural. Având în vedere că la a -a sesiune a 
Comisiei pentru Patrimoniu Mondial s-a hotărât, la art. , lit. a , ca ziua de  noiembrie să fie sărbătorită ca Ziua Patrimoniului Mondial, considerăm că prin declararea la nivel na ional a Zilei Patrimoniului 
Mondial din România, în data de 16 noiembrie, s-ar eviden ia elementele noastre de patrimoniu mondial, precum şi necesitatea protejării şi conservării acestora şi ar oferi şi un plus de imagine la nivel interna ional. Instituirea zilei de  noiembrie ca Zi a 
Patrimoniului Mondial UNESCO ar fi un exemplu privind 
promptitudinea cu care statul român pune în aplicare o decizie a unui for interna ional. România are  pozi ii (31 de monumente istorice şi naturale  şi  candidaturi pe Lista Patrimoniului Mondial, precum şi  elemente de patrimoniu imaterial pe Lista Patrimoniului Imaterial Caluşul şi Doina  ceea ce ne plasează pe locul  din  de ări. 
(Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa 
de proiect) 
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19 ZIUA CERCETĂTOR-ULUI ŞI 
PROIECTANTULUI 
DIN ROMÂNIA 

HG nr.764/1994 
ARTICOL UNIC 
(1) Începând cu data prezentei hotărâri se 
instituie "Ziua cercetătorului şi 
proiectantului din 
România", care se va 
organiza anual la data de 19 
noiembrie. 

- 

19 ZIUA BĂRBATULUI Legea nr.22/2016 
ART. 2 Se declară ziua de  noiembrie Ziua bărbatului. 
 

În contextul în care vorbim despre egalitate de şanse între femei şi bărba i şi celebrarea zilei femeii, pu ine persoane cunosc însă faptul că există şi o zi interna ională a bărbatului, Încă din anul , tot în SUA, au avut loc dezbateri şi manifestări pentru ca ziua de  februarie să fie celebrată ca zi interna ională pentru bărba i , echivalentul zilei de 8 martie, care este Ziua lnterna ională a Femeii. Ziua Interna ională a Bărbatului este sărbătorită in peste  de ări, la  noiembrie … . (Extras din 
expunerea de motive ce a însoțit actul normativ în forma sa de proiect  

21 ZIUA LIMBII 
SÂRBE 

Legea nr.177/2016 
ART. 1 
Se instituie ziua de 21 
noiembrie ca Ziua Limbii 
Sârbe. 
 

Prin instituirea zilei de 21 noiembrie ca Ziua Limbii Sârbe în România se creează cadrul legal, cum a fost cazul la încă câteva minorități naționale din țara noastră, ca sârbii să-și sărbătorească limba maternă în instituții culturale, în școli, pe scenele din Timișoara, Arad, București și în județele în care comunitatea sârbă trăiește într-un număr semnificativ. Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul 
normativ în forma sa de proiect) 

28 ZIUA BUCOVINEI Legea nr.250/2015 
ART. 1 Se declară ziua de  
noiembrie Ziua Bucovinei. 
 

Prezenta propunere legislativa stabileşte pentru ziva de  noiembrie o sărbătoare anuală a tuturor bucovinenilor şi a celor care simt şi 
respectă istoria Bucovinei. Nu trebuie uitată importan a acestei regiuni istorice şi modul în care a fost alipită la patria-mamă la  
noiembrie 1918. Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul 
normativ în forma sa de proiect) 

A treia joi ZIUA NAȚIONALĂ FĂRĂ TUTUN 
HG nr.1270/2002 
ART. 1 În scopul sensibilizării popula iei referitor la beneficiul renun ării la 
fumat, cea de-a 3-a zi de joi a lunii noiembrie se declară "Ziua Na ională fără Tutun". 

- 

A treia duminică 
ZIUA MONDIALĂ 
DE COMEMORARE 
A VICTIMELOR 
ACCIDENTELOR DE CIRCULA IE ŞI 
DE ADUCERE A 
OMAGIULUI 
VICTIMELOR 
ACCIDENTELOR RUTIERE ŞI 
FAMILIILOR 
ACESTORA ÎN 
ROMÂNIA 

HG nr.864/2007 
ART. 1 Se declară cea de-a treia duminică a lunii noiembrie ca "Ziua mondială de 
comemorare a victimelor 
accidentelor de circula ie şi 
de aducere a omagiului 
victimelor accidentelor rutiere şi familiilor acestora 
în România". 
 

- 
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DECEMBRIE 

1. Sărbători legale în care nu se lucrează 
 

a. 1 decembrie 
b.  și  decembrie 

 
2. Ceremonii oficiale  

 
a. ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Legislație specifică: Constituția României, Legea nr. / , Ordinul MApN nr. / , Ordinul MAI 

nr.64/2014 Data desfășurării ceremoniei: 1 decembrie 
Intervalul orar: 09.30 – 11.00 Locul desfășurării ceremoniei: Slatina – Statuia Domnitorului A. I. Cuza 

Serviciul religios: Da Depuneri de coroane și jerbe de flori: Da pe lente se va scrie „RECUNOȘTINȚĂ ETERNĂ EROILOR PATRIEI  
Detalii: Marea Unire a tuturor românilor a fost împlinită în miezul zilei de  decembrie ,  când cei .  de delegați oficiali din toate cele  de cercuri electorale și din toate cele  de comitate românești  au semnat Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia. 

 

b. ZIUA VICTORIEI REVOLUŢIEI ROMÂNE ŞI A LIBERTĂŢII Legislație specifică: Legea nr.258/2002, Legea nr.273/2011, Ordinul MApN nr.63/2013 Data desfășurării ceremoniei: 22 decembrie 
Intervalul orar: 09.40 – 11.00 Locul desfășurării ceremoniei: Slatina – Troița Eroilor Revoluției Casa de Cultură a Ti eretului  

Serviciul religios: Da Depuneri de coroane și jerbe de flori: Da pe le te se va s rie „RECUNOȘTINȚĂ ETERNĂ EROILOR REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 
1 “  

Detalii: Revoluţia Ro â ă di  De e rie 1 , de la şată pri  revolta populară de la Ti işoara, 
o ti uată î  u i ipiul Bu ureşti şi î  alte lo alităţi ale Ro â iei, u de revoltele etăţe ilor 

ro â i au fost repri ate de forţele de ordi e şi s-au soldat u orţi, ră iţi sau arestaţi, a 
o dus la do â direa li ertăţii şi la i staurarea de o raţiei î  Ro â ia, o stituie u  oment 
ru ial î  istoria ţării. 

 
3. Evenimente oficiale 

Ziua Evenimentul Cadrul legal Motivarea 

8 ZIUA CONSTITUȚIEI 
ROMÂNIEI 

Legea nr.120/1995 
ART. 1 Se proclamă ziua de  
decembrie "Ziua Constitu iei României". 

- 

13 SĂRBĂTOAREA ETNIEI TĂTARE 
DIN ROMÂNIA 

Legea nr.453/2006 
ART. 1 Se consacră ziua de  decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România. 

Etnia tătară din România are o istorie veche, find, din punct de vedere al tradiției, reprezentativă. Parte integrantă a acestei țări, s-a facut remarcată prin onestitate, loialitate, abnegație. Ziua de  Decembrie este considerată de comunitatea tătară ca zi de sărbătoare, find evocată în fiecare an.  Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul 
normativ în forma sa de proiect) 
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16 ZIUA SOLIDARITĂ II NA IONALE 
ÎMPOTRIVA 
DICTATURII 

Legea nr.230/1998 
ARTICOL UNIC 
(1) Ziua de 16 decembrie se proclamă Ziua Solidarită ii Na ionale împotriva 
Dictaturii. 

- 

18 ZIUA MINORITĂ ILOR NA IONALE DIN 
ROMÂNIA 

HG nr.881/1998 
ART. 1 
Ziua de 18 decembrie se declară Ziua Minorită ilor Na ionale din România. 

- 

21 ZIUA MEMORIEI 
VICTIMELOR 
COMUNISMULUI 
ÎN ROMÂNIA 

Legea nr.198/2011 
ART. 1  Se declară ziua de  
decembrie Ziua Memoriei 
Victimelor Comunismului în 
România. 

Ziua de 21 decembrie 1989 este ziua în care membrii comitetului revoluționar Forumul Democratic Român din Timișoara au citit din 
balconul Operei un program format din 11 puncte privind democratizarea țării. De asemenea, un grup de câteva zeci de cetățeni veniți de la mitingul de susținere a secretarului general al PCR, Nicolae Ceaușescu, au protestat în Piața Universității din București, împotriva 
regimului comunist. Extras din expunerea de motive ce a însoțit actul 
normativ în forma sa de proiect) 
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CEREMONII ȘI SRĂBĂTORI LEGALE ÎN CARE NU SE LUCREAZĂ,  
CARE NU AU STABILITĂ O DATĂ CALENDARISTICĂ  

 
 
 
 
 

1. Sărbători legale în care nu se lucrează 
 
 
 
 

a. prima şi a doua zi de Paşti; 
b. prima şi a doua zi de Rusalii; 

 Pentru fiecare dintre cele  sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele apar inând acestora, două zile. 
 
 

2. Ceremonii oficiale  
 

 

a. ZIUA EROILOR Legislație specifică: Legea nr.379/2003, Ordinul MApN nr.63/2013, Ordinul MAI nr.64/2014  Data desfășurării ceremoniei: Cea de-a patruze ea zi de la Sfi tele Paşti, Ziua Î ălţării Do ului Isus Hristos, potrivit 
tradiţiei ro â eşti 

 

Intervalul orar: 11.45 – 13.00  
Locul desfășurării ceremoniei: Slatina – Cimitirul Eroilor  

Serviciul religios: Da  Depuneri de coroane și jerbe de flori: Da pe le te se va s rie „RECUNOȘTINȚĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI“   
Detalii: I stituită î  se  de re u oaștere pe tru sa rifi iul fă ut de etăţe ii ţării pe tru do â direa 

şi păstrarea i depe de ţei aţio ale, a u ităţii statale, pe tru apărarea suvera ităţii aţio ale, 
e ţi erea ordi ii de drept şi sigura ţei aţio ale. 
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