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„România şi UNESCO, arc peste timp” 

Program aniversar 

- 65 de ani de la aderarea României la UNESCO și de la înființarea Comisiei 

Naționale a României pentru UNESCO – 

 

17 mai 2021  

Orele 12.00 – 14.00 

 

Eveniment de deschidere a seriei de activități realizate de Comisia Națională a României 

pentru UNESCO (CNR UNESCO) în colaborare și cu susținerea partenerilor instituționali 

 

Mesaje din partea Administrației Prezidențiale, Comisiei Permanente Comune a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, Ministerului Educației, Ministerului 

Afacerilor Externe, Delegaţiei permanente a României pe lângă UNESCO. 

  

Prezentarea programului de evenimente, precum și a inițiativelor circumscrise aniversărilor din 

2021. 

 

Expoziție ”Perspective cromatice asupra istoriei”  

 

Eveniment on – line 

Locație expoziție: CNR UNESCO  

Organizatori: CNR UNESCO,  Ministerul Educației, Centrul Cultural ”Mihai Eminescu” 

 

 

20 mai 2021 

Orele 14.00 -16.00 

 

Conferința „Protejează resursele naturii” 

 

Eveniment organizat cu scopul de a celebra Ziua Internațională a Biodiversității și de a informa 

despre relația din ce în ce mai fragilă a oamenilor cu mediul înconjurător, precum și despre 

importanța ecosistemelor sănătoase, de care depinde viața întregii planete. 
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Locație: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 

Organizatori: CNR UNESCO și USAMV 

 

 

22 – 23 mai 2021 

Zilnic orele 10.00 – 12.00 

 

Emisiune radiofonică "România și UNESCO, 65 de ani de la aderare  

- O călătorie pe calea undelor" 

 

Timp de două zile, sâmbătă și duminică, sediul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO 

se transformă într-un veritabil studio de radio. Publicul larg este invitat la o ediție cu totul aparte 

a emisiunii ”Cu...minte de weekend” realizată în parteneriat cu Radio România Cultural. 

Emisiunea evocă momente ce au marcat istoria României în UNESCO, din variate unghiuri 

tematice: patrimoniu cultural și natural, rezervații ale biosferei, geoparcuri, tradiții și obiceiuri din 

patrimoniul imaterial, aniversările nominalizate sau susținute de România la care UNESCO este 

asociată. 

 

Organizatori: CNR UNESCO, Radio România Cultural 

 

03 iunie 2021 

Orele 11.00 – 14.00 

 

Masa rotundă  

“Etica Inteligenţei Artificiale (IA). Cât de inteligent putem utiliza IA?” 

Evenimentul informează și dezbate tematica unui document UNESCO de importanță majoră - 

Recomandarea privind Etica Inteligenței Artificiale (IA), propus spre adoptare la cea de-a 41-a 

Conferință Generală UNESCO din noiembrie 2021.  

Eveniment on - line 

Organizator: CNR UNESCO 
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21 iunie 2021 

Orele 19.00 

 

Seria de spectacole HEKTOMERONUL 

 

O abordare regizorală inedită a Decameronului. 100 de regizori, din 100 de ţări vor reinterpreta 

cunoscuta operă a lui Giovanni Boccaccio în cadrul unor micro-spectacole virtuale de 14 minute. 

Cele 100 de episoade vor fi difuzate neîntrerupt timp de 25 de ore. 

 

Eveniment on - line 

Organizator: Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova  

Partener: CNR UNESCO 

 

 

24 iunie 2021 

Orele 17.30 – 20.00 

 

Lansarea seriei de expoziții “Tradiția Iei, ecouri peste generații” 

 

Manifestări prilejuite de Ziua Universală a Iei, piesă principală a costumului popular românesc.  

Expoziţii de costume tradiţionale foarte vechi și de pictură.  

 

Moment artistic Ozana Barabancea.  

 

Locaţie: Galeria 2 Art (parterul Primăriei sect. 2) 

Organizator: Centrul Cultural ”Mihai Eminescu” 

Partener: CNR UNESCO  

 

 

16 – 18 iulie 2021  

Orele 20.00 - 22.00 

 

Festivalul „Classics for Pleasure” ediţia a XI-a 

 

„Classics for Pleasure” este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică clasică în aer liber din 

ţară, care se desfăşoară anual la Sibiu. Tema ediţiei din acest an este ”At the end there’s light”, 

referință la situația dificilă generată de pandemie urmată de speranța unui viitor mai bun.  
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13 august - concert Marin Cazacu și ansamblul de cameră Violoncellissimo. 

14 august - concert al Orchestrei Medicilor ”Dr. Ermil Nichifor”, sub bagheta legendarului dirijor 

Iosif Ion Prunner, în compania soliștilor Ionuț Pascu, Aida Pascu și Stefan Cazacu.  

15 august – concert al Orchestrei Filarmonicii de Stat Sibiu, sub bagheta dirijorului David 

Crescenzi, alături de soliștii George Vîrban, Andreea Novac și Ionuț Ștefănescu. 

  

Pe tot parcursul festivalului va avea loc expoziția Sibiu Art/Nature on Wheels dedicată naturii.  

 

Locaţie: Sibiu – Piaţa Mare 

Organizator: Elite Art Club UNESCO  

Partener: CNR UNESCO  

 

20 iulie – 20 august 2021 

Orele 11.00 – 18.00 

 

Expoziţie personală Ilie Boca 

 

Un demers particular al lui Ilie Boca, artist consacrat care a marcat semnificativ traseul picturii 

noastre contemporane. Proiectul curatorial oferă publicului lucrări menite să ilustreze forţa 

stratificărilor în pictură. 

Locaţie: Elite Art Gallery 

Organizator: Elite Art Club UNESCO  

Partener: CNR UNESCO  

 

23 iulie – 1 august 2021 

 

Festivalul Internaţional Transilvania Film – TIFF 

 

Aflat la cea de-a douăzecea ediţie, Festivalul Internaţional Transilvania Film – TIFF este unul 

dintre cele mai importante festivaluri de film din lume și un eveniment cultural strategic ce îşi 

propune să susţină și să promoveze cinema-ul românesc, precum şi pe cel european, fiind totodată 

şi un formator și promotor atât al unei industrii de film închegate, cât şi al tinerelor generaţii de 

cinefili. 

 

Locaţie: Cluj Napoca 

Organizator: Asociaţia Festivalul de Film Transilvania  

Partener: CNR UNESCO  



                                                                                  
 

5 
 

 

 

27 iulie 2021 

Orele 17.30 – 20.30 

 

Eveniment aniversar „65 de ani România în UNESCO. Arc peste timp al cooperării România 

– UNESCO” 

 

Alocuțiuni.  

Expoziţie foto-documentară din Arhiva Diplomatică. Concurs ”Tineri ambasadori ai României”.  

Film de prezentare TVR „De două ori 65”: mini-documentare ilustrând obiective de patrimoniu 

UNESCO de pe teritoriul României.  

Expoziţie lucrări de artă plastică , Centrul Cultural ”Mihai Eminescu”. Concert  – Corul Madrigal. 

  

Locaţie: Opera Naţională Bucureşti  

Organizatori: CNR UNESCO, Ministerul Afacerilor Externe 

Co-organizatori: Comisia Permanentă Comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia 

cu UNESCO, TVR,  Centrul Cultural ”Mihai Eminescu”, Opera Naţională Bucureşti 

 

 

 

22 – 26 august 2021 

Orele 19.00 – 22.00 

 

Concursul Internațional de Dirijat “Jeunesses Musicales” București – ediţia a XI-a 

 

A unsprezecea ediţie a Concursului Internaţional de Dirijat “Jeunesses Musicales” Bucureşti 

vizează promovarea internaţională a tinerilor dirijori de orchestră, cu vârsta sub 36 de ani.  

Pianiştii oficiali ai concursului sunt Verona Maier și Raluca Ouatu. 

Solistul oficial al concursului este Ștefan Cazacu. 

Orchestra oficială a concursului este Orchestra Română de Tineret. 

Concursul se va încheia cu Concertul de Gală care va avea loc în 26 august între orele 19.00 – 

22.00.  

 

Locaţie: Ateneul Român 

Organizator: Elite Art Club UNESCO  

Partener: CNR UNESCO 
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29 august – 10 decembrie 2021 

reMIND MAPPING ’89 

Proiect lansat cu ocazia Festivalului de Film și Istorii Râșnov 2021, dedicat tinerilor liceeni, care 

își propune dezvoltarea unei arhive de memorie orală a Revoluției din 1989, prin realizarea unor 

interviuri video și integrarea lor într-o hartă digitală interactivă disponibilă pe platforma 

www.gistm.ro/revolutie.  

  

Organizator: Asociația Mioritics  

Partener: CNR UNESCO 

 

06 septembrie 2021 

Orele 17.00 - 20.00  

Eveniment „Istorie şi Artă în România – Perspective spirituale” 

 

Conferință. 

Vernisaj expoziţie de artă plastică.  

Concert Gabriel Croitoru & Croitoru String Virtuosi Orchestra. 

Cocktail. 

 

Locaţie: Palatul Patriarhiei 

Organizatori: CNR UNESCO, Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, Patriarhia Română, TVR 

 

 

24 – 25 septembrie 2021 

Orele 16.00 – 20.00 / 09.30-13.30 

Conferința la nivel înalt: 

”Educația fără frontiere pentru dezvoltare durabilă” 

 

Promotoare a educației pentru dezvoltare durabilă, a culturii, precum și a cercetării în domeniul 

științelor și tehnologiei care avansează soluții pentru dezvoltarea durabilă, CNR UNESCO 

propune o conferință la nivel înalt care va combina dezbaterea direcțiilor de acțiune strategică  cu 

http://www.gistm.ro/revolutie
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ilustrarea unor experiențe ce transformă România. Exerciții colective prospective, în diverse forme 

de exprimare, invită participanții să imagineze România la 100 de ani de la aderarea la UNESCO.  

 

Parteneriatul cu organizatorii unui eveniment dedicat ”Nopții europene a cercetătorilor – 24 

septembrie” asigură continuitatea și diversitatea perspectivelor, marcând prin complementaritate 

documentarea acțiunii colective la nivelul comunității. 

 

Expoziții: ”Bogăția și frumusețea cămășii cu altiță”, ”Universalitatea Căii Eroilor marcată de 

remarcabilele opere ale maestrului Constantin Brâncuși”, reflectată în benzi desenate de copii din 

școlile din România, ”Cei 65 de ani parcurși de România de la aderare. Expoziţie foto-documentară 

din Arhiva Diplomatică”, ”Cele 65 de micro-documentare reflectând patrimoniul României 

realizate de TVR”; ”Picturi ce surprind identitatea culturală, tradiții și obiceiuri și evidențiază 

peisajul cultural inegalabil al Plaiurilor mioritice”. 

 

Concert aniversar Orchestra simfonică Camerata Regală. 

  

Locaţie: Teatrul Național ”I.L. Caragiale”, București 

 

Organizatori: CNR UNESCO, Ministerul Educației, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, 

Ministerul Mediului, Administrația Fondului de Mediu, TVR, Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, 

ASIROM, artistul plastic Mihai Grăjdeanu, Institutul Național al Patrimoniului, Departamentul 

pentru Românii de Pretutindeni, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Uniunea 

Generală a Industriașilor din România, Organizația Femeilor Antreprenor din România.  

 

30 septembrie 2021 

Orele 10.00 – 14.00 

Colocviu „Un secol de cooperare intelectuală în domeniile educaţiei, știinţei și culturii. 65 de 

ani de prezenţă românească la UNESCO” 

 

Prezentări ale istoricilor cu privire la principalele repere ale activității Secretariatului Român 

pentru cooperare intelectuală (1921 – 1946), respectiv CNR UNESCO și Reprezentanţa 

Permanentă a României la UNESCO 1956 – 2021. 

Locaţie: CNR UNESCO 

Organizator: CNR UNESCO 

Partener: Academia Română 
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1 – 31 octombrie 2021 

“File de UNESCO, un podcast aniversar” 

 

O serie de interviuri cu personalităţi marcante din domeniile educație, știință și cultură, pe subiecte 

de actualitate de pe agenda post-pandemică a UNESCO.  

Interviurile vor fi realizate de Mădălina Corina Diaconu, secretar general al Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști din România, reporter la Radio România Cultural. 

 

Eveniment on-line   

Organizatori: CNR UNESCO, U.Z.P.R. 

 

7 octombrie 2021 

Orele 14.00 – 16.00 

Prezentarea proiectului „Expoziție inovativă cu bunuri restaurate din colecția Muzeului 

Teatrului Național București" – masă rotundă  

 

Proiectul, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, vizează 

îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural, îmbunătățirea antreprenoriatului cultural, 

dezvoltarea de noi competențe și crearea de noi locuri de muncă. www.muzeultnb.ro 

Organizator: Teatrul Național București 

Partener: CNR UNESCO 

 

15 octombrie 2021 

Orele 12.00 – 14.00 

Forumul Geoparcurilor consacrate și aspirante 

   

Eveniment anual care în acest an se axează pe analizarea situației geoparcurilor aspirante, în 

vederea susținerii dosarelor de candidatură și pregătirea revalidării Geoparcului Internațional 

UNESCO “Țara Hațegului” în anul 2022. 

http://www.muzeultnb.ro/
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Eveniment on - line 

Organizator: Universitatea din București  

Partener: CNR UNESCO  

 

18 octombrie 2021 – se reprogramează la o dată ulterioară 

Orele 10.00 – 14.00 

 

Eveniment “Tradiția Iei: ecouri peste granițele României” 

 

Dialogul expresiilor culturale care evocă tradiții și patrimoniu: 

”La Blouse Roumaine” - Henri Matisse, pictură în ulei pe canvas inspirată de Martha Bibescu, 

Elena Văcărescu, Elvira Popescu și Anna de Noailles. 

 

Locaţie: CNR UNESCO 

Organizatori: CNR UNESCO, La Blouse Roumanie, universități și licee  

 

25 noiembrie 2021 

Orele 11.00 – 13.00 

Dezbatere „Libertatea de exprimare: despre ESC din UNESCO” 

Context și experiențe privind libertatea de exprimare.  

Jurnalism și ESC (educație, știință, cultură) din UNESCO. 

 

Eveniment on - line 

Organizatori: CNR UNESCO, parteneri media 

 

01 decembrie 2021 

Orele 18.00 

Spectacolul ”A fost odată în România” 

 

Un spectacol în regia lui Dragoș Huluba, în care cuvântul se amestecă cu pantomima, step-ul, 

muzica și gag-ul rafinat. O poveste simplă și cuceritoare, despre oameni obișnuiți care reușesc să 

supraviețuiască cu demnitate, dragoste și umor marilor turbulențe în care îi aruncă istoria. 
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Eveniment on - line 

Organizator: Teatrul Național București 

Partener: CNR UNESCO 

 

8 decembrie 2021 

Orele 18.30 – 21.00 

An Centenar ONB – Premiera spectacolului cu opera “Lohengrin” 

 

Eveniment marcant al Anului Centenar Opera Națională București, această operă a fost aleasă 

având în vedere că în urmă cu 100 de ani s-a inaugurat Opera Română cu spectacolul “Lohengrin” 

de Richard Wagner, dirijat de cel mai important compozitor român, George Enescu. 

Locaţie: Opera Naţională Bucureşti 

Organizator: Opera Naţională Bucureşti  

Partener: CNR UNESCO 

 

 

 

8 – 10 decembrie 2021 

 

Expoziție de design vestimentar „Zero Violence – Woman Today" 

 

  

Un îndemn idealist cu trimiteri la eradicarea violențelor de orice tip, printr-o abordare conceptuală 

cu mijloace interdisciplinare în design vestimentar și valențe estetice post-moderniste. Termeni ca 

Pacea, Toleranța și Dragostea se vor regăsi în lucrările expuse virtual în cadrul proiectului, printr-

o serie de aluzii formale și cromatice care ating consensual specificul pacifist al conceptului. 

 

  

Locație: on - line 

Organizator: Clubul Alumnus 

Partener: CNR UNESCO 
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10 decembrie 2021 

Orele 10.00 – 13.00 

Masa rotundă „România în UNESCO - Drepturile omului: universalitate și demnitate 

umană” 

 

Reflecții și propuneri privind abordarea educației, științei și culturii din perspectiva drepturilor 

omului. Statutul femeii și demnitatea umană. 

 

Eveniment on - line 

Organizator: CNR UNESCO 

 

 

10 decembrie 2021 

Orele 18.00 – 20.00 

 

Gala CNR UNESCO 2021 

 

 

Retrospectivă proiecte CNR UNESCO 2021. 

Expoziție de pictură și sculptură ”Drepturile omului la feminin”. 

Oferirea de medalii aniversare unor personalităţi marcante pe fiecare domeniu UNESCO.   

Acordarea de diplome partenerilor instituționali care sprijină activitatea Comisiei Naționale a 

României pentru UNESCO. 

Moment artistic. Cocktail. 

 

Locaţie: CNR UNESCO 

Organizator: CNR UNESCO 

Parteneri: Asirom, Trust Motors, Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, TVR 

 


