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ASOCIAȚIA CASA MAJESTĂȚII SALE reprezintă structura instituțională care asigură susți
nerea și buna desfășurare a activităților publice și private ale Casei Regale a României, în scopul promovării 
identității, statalității și demnității naționale a României, a valorilor, principiilor și tradițiilor Coroanei 
Române, și al respectării Normelor Fundamentale ale Familiei Regale a României. Asociația continuă 
munca începută cu un secol și jumătate în urmă de către Casa Majestății Sale Regelui, ducând mai departe 
tradiția și prestigiul instituției.

2020 este un an important în evoluția Asociației Casa Majestății Sale. În ziua de 25 martie, prin Decret 
al Președintelui României, Asociația Casa Majestății Sale a fost decorată cu Medalia aniversară „Centenarul 
Marii Uniri” și Medalia comemorativă „Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului”.

Din ziua de 27 august 2016 până în ziua de 1 decembrie 2019, Familia Regală a României a participat 
la 75 de evenimente legate de Centenarul Primului Război Mondial și cel al Marii Uniri. Acțiunile publice 
organizate de Asociația Casa Majestății Sale au avut loc la București și în multe orașe din țară, precum și 
la Paris, Reims, Casablanca, Berlin, Lisabona, Istanbul, Madrid, Soultzmatt, Haguenau, Londra și Erevan.

De asemenea, în Monitorul Oficial nr. 309 din 13 aprilie 2020 a fost publicată Hotărârea nr. 291/2020 
privind recunoașterea Asociației Casa Majestății Sale, persoană juridică română de drept privat, fără scop 
lucrativ, ca fiind de utilitate publică.

Asociația a dobândit personalitate juridică în anul 2009, având denumirea inițială de Asociația „O viziune 
pentru 30 de ani”. Denumirea inițială făcea referire la Viziunea pentru 30 de ani, document publicat în anul 
2007, prefațat de Regele Mihai I, reprezentând legământul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei și 
al Alteței Sale Regale Principele Radu pentru România următorilor 30 de ani. Lucrarea, supusă adnotărilor 
unui număr de peste douăzeci de personalități din Europa și din România, este o concepție de „construcție” 
așa cum a făcuto Regele Carol I, cu accent pe rolul tinerei generații, al elevilor și studenților. Ea reflectă 
un alt fel de leadership decât cel politic, unul bazat pe încredere, pe inspirație, pe generozitate, pe puterea 
exemplului personal, pe spirit de răspundere și pe comunicare.

Mișcată de acest spirit, Asociația este constituită astăzi din colaboratori ai Familiei Regale a României, 
cu scopul de a servi interesele naționale prin susținerea activităților publice ale Coroanei.

Lucrarea de față prezintă activitățile organizate de Asociația Casa Majestății Sale, în țară și în străină-
tate, pe parcursul ultimilor doi ani, 20192020, consemnate zilnic pe blogul Familiei Regale.

www.familiaregala.ro
www.romaniaregala.ro 
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2019
11 ianuarie
Omagiu adus Majestății 
Sale de radioamatorii 
arădeni

 Majestatea Sa Margareta, 
Custodele Coroanei Române a 
primit la Castelul Săvârșin pe 
dl Mihai Kovacs, reprezentan-
tul Radioclubului ADMIRA din 
municipiul Arad.

 Cu ocazia zilei de naștere a 
Custodelui Coroanei, în perioada 
1 martie – 30 aprilie 2018, radio-
clubul arădean a inițiat o serie de 
legături radio în telegrafie (CW) 
și în fonie (SSB) cu un număr de 
2515 de stații radio aparținând 
radioamatorilor din 63 de țări de 
pe 5 continente.
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7 februarie
Principele Radu la Summit-ul 
Marmara 2019

 La invitația Fundației Grupului 
Marmara, Alteța Sa Regală Principele 
Radu sa aflat la Istanbul, în zilele de 
6 și 7 februarie 2019, pentru a lua parte 
la cel deal XXIIlea Summit economic 
euroasiatic Marmara.

 A fost prima vizită externă a 
Familiei Regale a României în anul 2019.

 Principele Radu a participat  pentru 
prima oară la lucrările „Summitului 
Marmara” în anul 2007. Lucrările 
summitului au dezbătut teme precum res-
ponsabilitățile liderilor pentru viitorul 
societăților noastre, globalizare, sănătate, 
migrația, populismul, precum și rolul reli-
giilor în societatea de astăzi.
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11-12 februarie
Vizita Principesei Maria în Belgia

 Alteța Sa Regală Principesa Maria a efectuat o vizită la Bruxelles, în zilele de 11 și 12 februarie 2019. 
A fost a doua vizită externă a Familiei Regale a României în anul 2019, după vizita Principelui Radu la 
Istanbul (februarie).

 Principesa Maria a reprezentat pe Majestatea Sa Custodele Coroanei la evenimentele inițiate și 
găzduite de Organizația Europeană a Bolilor Rare (EURORDIS). Majestatea Sa Margareta a acordat 
în anul 2017 Înaltul Patronaj Alianței Naționale pentru Boli Rare din România.
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12 februarie
Majestatea Sa a vizitat Aeroportul Internațional Otopeni

 Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române și ASR Principele Radu au vizitat departa
mentele tehnice ale Aeroportului Internațional Henri Coandă de la Otopeni, cea mai importantă poartă de 
intrare în țara noastră a vizitatorilor străini. În cele șase luni de președinție a României la Consiliul Uniunii 
Europene, aeroportul a primit patruzeci de mii de reprezentanți UE, în cadrul diverselor întâlniri la nivel înalt.

 Cel mai interesant moment al vizitei a fost întâlnirea cuplului regal cu specialiștii de la Turnul de 
control aerian ROMATSA. Turnul a fost vizitat de Regele Mihai I și de Regina Ana în anul 1997. Câțiva 
dintre angajații de atunci au fost prezenți la vizita Majestății Sale.

 După vizita din Turnul de control, Custodele Coroanei și Principele Radu au vizitat sălile de simulare 
electronică ale turnului și sau întâlnit cu instructori și cursanți aflați la pregătirea de specialitate. Centrul de 
simulare electronică este unul dintre cele mai performante din lume și a fost realizat integral de o echipă 
de specialiști români. Întrun an, din Turnul de control de la Otopeni sunt dirijate 300,000 de zboruri.
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15 februarie
Majestatea Sa a vizitat Arhivele Naționale ale României

 Majestatea Sa a continuat șirul vizitelor 
instituționale, începute în ianuarie 2018. Custodele 
Coroanei și Principele Radu au vizitat Arhivele 
Naționale ale României.

 Directorul instituției, dl Cristian Anița, a 
întâmpinat cuplul regal la intrarea în sediul cen-
tral al arhivelor. Majestatea Sa și Alteța Sa Regală 
au vizitat cele două săli de studiu pentru public și 
expoziția din holul mare, dedicată Centenarului 
Primului Război Mondial, sau întâlnit cu spe-
cialiști ai arhivelor și au vizionat documente din 
amplul Fond al Casei Regale.

 Regele Mihai și Regina Ana au vizitat 
Arhivele Naționale în luna mai 2006.
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20 februarie
Majestatea Sa a vizitat UNICEF România

 Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, 
a răspuns invitației conducerii UNICEF România și a 
vizitat sediul central al organizației internaționale. 
Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite (UNICEF) 
a fost creat de Adunarea Generală ONU în anul 1946.

 Majestatea Sa sa întâlnit cu directorul orga-
nizației, dl Pieter Bult, și cu membri ai colectivului 
organizației care lucrează în România. Custodele 
Coroanei a discutat cu UNICEF România posibilitatea 
dezvoltării unor proiecte comune și spriji nirea activi-

tăților organizației de către Casa Majestății Sale și de către Custodele Coroanei personal.

 În România, UNICEF 
lucrează împreună cu Guvernul, 
Parlamen tul, autoritățile locale, 
societatea civilă, sectorul privat, 
cu parteneri naționali și interna-
ționali și cu mass media pentru 
a asigura accesul tuturor copii lor 
la educație timpurie de calitate 
și la școală, pentru protejarea și 
monitorizarea drepturilor copi-
lului, pentru protecție socială 
și pentru mobilizarea de resurse 
în beneficiul copiilor.
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27 februarie
Majestatea Sa a primit „Cartea Binelui” de la copiii Ucrainei

 Întro ceremonie deopo
trivă emoționantă și simbolică, 
la Palatul Regal, Majestatea Sa 
Margareta a primit o delegație de 
80 de copii din Ucraina, repre-
zentând toate colțurile țării și 
toate mediile sociale.

 Aceștia, în frunte cu dem-
nitari ai Statului, profesori și 
reprezentanți ai societății civile, 
au oferit Custodelui Coroanei 
unul dintre cele 100 de exem-
plare lucrate manual ale „Cărții 
Binelui”, un manifest al celor mai 
tineri ucraineni pentru promo-
varea în lume a binelui, iubirii, 
compasiunii, toleranței și libertă-
ții. Cartea cuprinde 100 dintre cele 
mai bune lucrări literare și desene 
create de copiii țării, alese din mai 
multe mii de lucrări prezentate.

 Majestatea Sa a mulțumit 
copiilor Ucrainei, mărturisind că 
gestul lor este o inspirație pentru 
întreaga societate și șia manifestat încrederea în puterea tinerei generații de a schimba lumea.
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28 februarie
Seara Palatului Elisabeta dedicată Zilei Mondiale a Bolilor Rare

 Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române a găzduit seara Palatului Elisabeta dedicată 
Zilei Mondiale a Bolilor Rare.

 Au luat parte la evenimentul de la Palatul Elisabeta Ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea, 
Președintele Alianței Naționale pentru Boli Rare din România, doamna Dorica Dan, precum și membri ai 
organizației, pacienți cu boli rare, specialiști din domeniul medical.

 În anul 2017, Majestatea Sa Margareta a acordat Înaltul Patronaj Alianței Naționale pentru Boli Rare 
din România.

 Alianța Națională pentru Boli Rare din România a fost înființată la inițiativa Asociației Prader Willi 
în august 2007, printrun proiect finanțat de CEE Trust. Misiunea alianței este aceea de a dezvolta și a derula 
activități de lobby și advocacy pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților cu boli rare din România.
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8-9 martie 
Ceremonia funerară a Regelui Carol al II-lea

 Vineri, 8 martie 2019, la orele serii, 
sicriul cu rămășițele pământești ale Regelui 
Carol al IIlea a fost adus în Catedrala 
Episcopală și Regală de la Curtea de Argeș, 
întro ceremonie militară și religioasă.

 Sâmbătă, 9 martie 2019, în Catedrala 
Episcopală și Regală a avut loc slujba de 
înmormântare. A urmat o procesiune mili-
tară și religioasă, în care sicriul cu rămășițele 
pământești ale Regelui Carol al IIlea a fost 
dus la Noua Catedrală Arhiepiscopală și 
Regală, unde a fost înmormântat în Pronaos.

 Majestatea Sa Custodele Coroanei 
a fost reprezentată de Alteța Sa Regală 
Principele Radu. Au luat parte Alteța Sa 
Regală Principesa Sofia și Alteța Sa Regală 
Principesa Maria. Au fost prezente autoritățile 
municipiului Curtea de Argeș, Oraș Regal și 
ale județului Argeș, precum și reprezentanți 
ai Ministerului Apărării Naționale. Gazda 
ceremoniei a fost Părintele Caliopie, starețul 
Mânăstirii Curtea de Argeș, care a condus 
serviciul religios.

 Au fost prezenți militari ai Batalionului 
de Vânători de Munte „Posada”, care au dus 
pe umeri sicriul Regelui Carol al IIlea.
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15 martie
Majestatea Sa la Crucea Roșie

 Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a prezidat 
întâlnirea Comitetului de Direcție al Societății Naționale de Cruce 
Roșie din România.

 La întâlnire au luat parte membrii Comitetului de Direcție, 
vicepreședinți ai societății, precum și președinții unora dintre filialele 
organizației.

15 martie
Vizita Principelui Radu în Republica Azerbaidjan

 La invitația Comitetului Director al Centrului Inter
național Nizami Ganjavi din Baku, Alteța Sa Regală Principele 
Radu a făcut o vizită de două zile în Republica Azerbaidjan, 
unde a participat la a VIIa ediție a Global Baku Forum, o con-
ferință anuală cu amplă participare internațională, organizată 
de World Academy of Art and Science și de Nizami Ganjavi 
International Center.
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22 martie
Întâlnire regală româno-iordaniană la Palatul Parlamentului

 Alteța Sa Regală Principesa Maria și Alteța Sa Regală Principesa Rym Ali a Iordaniei, venită în 
România în numele Alteței Sale Regale Principesa Muna al Hussein a Regatului Hașemit al Iordaniei, 
au luat parte la Palatul Parlamentului în calitate de invitați speciali la Întâlnirea Comună a medicilor-șefi, 
asistenților-șefi și dentiștilor-șefi din statele membre ale Uniunii Europene.

 În perioada 2122 martie 2019, Ministerul Sănătății și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali din România au organizat această întâlnire internațională sub egida 
Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și cu sprijinul Biroului OMSEURO.
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28 martie
130 de ani de la înființarea Agenției Naționale de Presă

 Majestatea Sa Margareta și ASR Principele Radu au găzduit, la Palatul Regal din București, o recepție 
în onoarea Agenției Naționale de Știri Agerpres, cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la înființarea primei 
agenții de presă din România.

 Actul de naștere al Agenției Naționale de Presă este datat cu 27 martie 1889, în timpul domniei 
Regelui Carol I. Atunci, ministrul de Externe, P. P. Carp, a semnat actul de naştere al Agenției Telegrafice 
a României. Aceasta şia început activitatea o lună mai târziu, la 11 aprilie, când a expediat la Viena prima 
„telegramă”, în esență, prima ştire de presă.

 Seara regală dedicată Agerpres a reunit o mare parte a echipei agenției, alături de colegi AGERPRES 
retrași din activitate.

 În luna martie 2014, tot cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la fondarea instituției de presă, Regele 
Mihai I a conferit Decorația Regală „Nihil Sine Deo” Agenției Naționale de Presă Agerpres.
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29 martie
Sportivi paralimpici din 4 țări europene la Palatul Elisabeta

 Alteța Sa Regală Principele 
Radu, care a acordat Înaltul 
Patronaj Comitetului Național 
Paralimpic din România în anul 
2016, a primit la Palatul Elisabeta 
sportivi nevăzători din România, 
Grecia, Georgia și Belarus. 

 La întâlnirea de la Palatul 
Elisabeta au fost prezenți sportivii din cele patru țări, precum și antrenorii și medicii echipelor.

 În Sala Regilor, după cuvântul de bun venit al Principelui Radu, a transmis un mesaj dl David 
Stirton, reprezentând Federația Internațională de Sport pentru Nevăzători (IBSA). Din partea gazdelor, 
a luat cuvântul vicepreşedintele Comitetului Național Paralimpic, Ciprian Anton.

29 martie
Ofițeri din Armata României, vizită la Palatul Elisabeta

 Ofițerii superiori din Ministerul Apărării Naționale și din 
Serviciul de Protecție și Pază, aflați la Cursul de Conducere strategică 
al Universității Naționale de Apărare Carol I, au făcut o vizită la Palatul 
Elisabeta însoțiți de profesorii universității. Astfel de întâlniri ale ofițe-
rilor aflați la cursuri de înalt nivel cu Familia Regală au loc anual.

 Ofițerii cursanți sau întâlnit cu Alteța Sa Regală Principele 
Radu, care a prezentat în fața corpului militar superior o prelegere 
 despre rolul Familiei Regale a României în prezentul și viitorul socie-
tății românești, în contextul actual european și transatlantic. Prelegerea 
a fost urmată de un dialog între Alteța Sa Regală și ofițerii MApN.
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8 aprilie
Vizită regală la Deutsche Bank Global Technology

 Majestatea Sa Margareta și ASR Principele Radu au vizitat 
sediul Deutsche Bank Global Technology din București. Cuplul 
regal a fost întâmpinat de dl Ashok Aram, director general executiv 
al Deutsche Bank pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa, unul 
dintre liderii mondiali ai băncii, de dl Mihai Ionescu, directorul 
general al Deutsche Bank România, precum și de dl Marian V. Popa, 
directorul general al centrului de tehnologie bucureștean. 

 Majestatea Sa a dezvelit o placă gravată cu ocazia vizitei 
regale. Custodele Coroanei și Principele Radu sau întâlnit, în dife-
rite departamente ale centrului, cu zeci de tineri angajați și au vizitat 
toate proiectele centrului, creat acum cinci ani.

 La finalul întâlnirii, Majestatea 
Sa și directorul executiv Ashok Aram 
sau adresat, în amfiteatrul centrului, 
unei largi audiențe, vorbind despre 
valorile și principiile care pot duce la 
un viitor stabil și predictibil.

 Deutsche Bank este o instituție 
bancară fondată în anul 1870.
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15 aprilie
Majestatea Sa Margareta la Palatul Elysée și la Quai d’Orsay

 Luni, 15 aprilie 2019, a început vizita Majestății Sale 
Margareta, Custodele Coroanei, și a Alteței Sale Regale 
Principele Radu în Republica Franceză, fiind a patra vizită 
externă a Familiei Regale a României în anul 2019.

 Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au fost 
oaspeții Palatului Diplomației Republicii Franceze din Quai 
d’Orsay și ai Președinției Republicii Franceze, la Palatul 
Elysée, un loc cu o importanță aparte în vizita Reginei 
Maria la Paris, acum un secol. Oaspeții regali români au 
fost întâmpinați de domnul Philippe Etienne, Consilierul 
Diplomatic al Președintelui Republicii Franceze.

 La vizita Majestății Sale Margareta de la Palatul 
Elysée a luat parte ambasadorul extraordinar și plenipo-
tențiar al României în Republica Franceză, Excelența 
Sa domnul Luca Niculescu, precum și reprezentanți ai 
Departamentului Diplomatic al Președinției Republicii și 
ai Casei Majestății Sale Custodele Coroanei.

 Pe urmele străbunicii sale, Majestatea Sa Margareta a vizitat în seara de luni, 15 aprilie, orașul 
Reims, aflat la 140 de kilometri de Paris. Regina Maria a vizitat orașul Reims în cursul șederii sale în 
Franța, în martieaprilie 1919.

 Cuplul regal a fost oaspetele Palatului Tau, acolo unde a fost găzduită expoziția „Maria a României – 
regină și artistă”. 

 Majestatea Sa a luat cuvântul în deschiderea oficială a expoziției, care a avut loc în Sala de festivități.
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16 aprilie
Majestatea Sa Margareta, primită la Senatul Republicii Franceze

 În cursul dimineții de marți, 16 aprilie, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au fost oaspeții 
Palatului Luvru, unde sau întâlnit cu domnul JeanLuc Martinez, președintele Muzeului Luvru, precum 
și cu domnul Pierre Buhler, președintele Institutului Francez. A fost prezent la eveniment ambasadorul 
României în Franța, ES domnul Luca Niculescu, ambasadorul României la UNESCO, ES domnul Adrian 
Cioroianu, ÎPS Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, reprezentanți ai Guvernelor 
României și Franței, precum și un numeros public.

 Alături de oficialitățile franceze, Majestatea 
Sa și Principele Radu au luat parte la inaugurarea 
expoziției „Broderii de tradiție bizantină din România 
în secolele XVXVII”. Expoziția, deopotrivă valoroasă 
și rară, a trezit admirație și interes în rândul specia liști
lor și publicului.

 Cu această ocazie, la Palatul Luvru a avut 
loc ceremonia de încheiere a Sezonului Cultural 
România – Franța, care, după patru luni bogate în eve
nimente culturale, sa mutat de la Paris la București. 
Majestatea Sa a fost așadar, prezentă, la cele brarea 
ultimei zile a sezonului. Începând cu ziua de joi, 
18 aprilie, Bucureștiul a găzduit partea a doua a 
evenimentului care a reunit culturile celor două țări.

 Dupăamiază, Custodele Coroanei și Principele 
Consort au fost primiți la Palatul Luxembourg, sediul 
istoric al Senatului Republicii Franceze. Majestatea 
Sa a fost întâmpinată cu Garda de Onoare de către 
domnul Philippe Dallier, primvicepreședintele Senatului 
francez.
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17 aprilie
Majestatea Sa a primit Medalia Academiei Franceze

 În a treia zi a vizitei în Franța, miercuri, 
17 aprilie 2019, Majestatea Sa a fost oaspe-
tele Crucii Roșii Franceze, unde sa întâlnit cu 
președintele organizației naționale, domnul 
JeanJacques Eledjam, alături de care sau aflat 
membri ai conducerii organizației.

 Societatea Națională de Cruce Roșie a 
Franței numără 100 000 de membri, voluntari, 
angajați și lideri aleși. Activitatea organizației se 
desfășoară în domenii diverse, precum educație, 
medicină, formație profesională și intervenții 
în caz de dezastre.

 A fost prima întâlnire între Majestatea Sa 
și conducerea Crucii Roșii a Franței, una dintre 
cele mai puternice organizații de Cruce Roșie 
din lume. 

 În anul 1919, la Paris, Regina Maria a 
vizitat în ziua de 8 martie Reprezentanța Crucii 
Roșii Române.
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26 aprilie
Majestatea Sa a fost primită de Regina Danemarcei

 Vineri, 26 aprilie 2019, în cursul serii, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și ASR 
Principele Radu au sosit la Copenhaga, unde au început sâmbătă, 27 aprilie, o vizită cu caracter public 
în Regatul Danemarcei. Vizita a durat patru zile.

 Totodată, a fost a opta vizită efectuată de Familia Regală în țări din Uniunea Europeană, cu ocazia 
exercitării, de către România, pentru prima oară, a președinției Consiliului UE.

 La aeroportul din Copenhaga, Custodele Coroanei și Principele Radu au fost întâmpinați de Excelența 
Sa dl Alexandru Grădinar, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Danemarcei, 
alături de diplomați ai ambasadei și de reprezentanți ai Casei Majestății Sale Custodele Coroanei.

 Sâmbătă, 27 aprilie, Majestatea Sa Margareta și ASR Principele Consort au fost primiți la Castelul 
Fredensborg de către Majestatea Sa Regina Margareta a IIa a Danemarcei. Întâlnirea cuplului regal român 
cu suverana daneză a avut un caracter privat.
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27 aprilie
Noaptea Învierii la Copenhaga

 În seara de sâmbătă, 27 aprilie 2019, înainte de 
miezului nopții, Majestatea Sa Margareta și ASR Principele 
Radu au sosit la Biserica Ortodoxă Română din Copenhaga.

 Sfânta slujbă a Învierii a fost oficiată de Preasfinția 
Sa Episcopul Macarie al Europei de Nord, alături de un 
sobor de preoți ortodocși români din Danemarca.

 La slujbă au asistat un mare număr de membri ai 
comunității românești din Danemarca.

7 mai
Majestatea Sa la Conferința Copiilor din Uniunea Europeană

 Majestatea Sa Margareta a luat parte la sesiunea de încheiere 
a Conferinței Internaționale pentru participarea copiilor în luarea deciziilor și 
elaborarea politicilor la nivelul Uniunii Europene, care sa desfășurat în zilele 
de 6 și 7 mai 2019, la București.

 Custodele Coroanei sa adresat audienței cu un discurs referitor la im 
portanța participării copiilor la decizii legate de conturarea propriului lor viitor.

 La conferință au participat copii și adulți din țările Uniunii Europene. 
Conferința a avut loc în capitala României, în timpul președinției țării noastre 
la Consiliul UE, iar scopul final a fost acela de a formula Declarația Copiilor 
Uniunii Europene.
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8 mai
Seara Palatului Elisabeta dedicată Societății de Cultură a Macedo-Românilor

 Majestatea Sa Margareta a găzduit în Sala Regilor 
Seara Palatului Elisabeta dedicată comunității aromânilor.

 Pe 9 mai 1905, Sultanul Abdul Hamid al IIlea a 
semnat decretul imperial prin care românii de la sudul 
Dunării au obținut recunoaşterea drepturilor etnice în cadrul 
Imperiului Otoman. Decretul a fost publicat a doua zi, pe 
10 mai 1905. România, care îşi câştigase Independența cu 
trei decenii înainte, a susținut cauza conaționalilor săi în fața 
imperiului aflat în decădere.

 În anul 2019 sau împlinit 140 de ani de la fondarea Societății de Cultură MacedoRomână, la 
23 septembrie 1879, sub domnia Principelui Suveran Carol I.

 Printre personalitățile 
invitate sau numărat acade-
micianul Nicolae Saramandu, 
sportivul Gheorghe Hagi, eco-
nomistul Stere Farmache, 
distinși profesori universitari 
și oameni de artă. Decanul de 
vârstă al delegației aromâne 
a fost economistul Nicolae 
Teju, în vârstă de 92 de ani, 
distins de Regele Mihai I în 
anul 1945, pentru activitatea 
sa civică.
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10 mai
Ceremonial militar la Statuia Regelui Carol I

 Ziua de 10 Mai a început, ca în fie-
care an, cu ceremonialul militar de la Statuia 
Regelui Carol I. Majestatea Sa Margareta și 
Principele Radu, având alături pe Principesa 
Elena și dl Alexander Nixon, pe Principesa 
Sofia și pe Principesa Maria, au depus 
flori la statuia regelui fondator al Dinastiei 
Naționale și al Statului Român modern.

 Ceremonialul militar a cuprins into-
narea Imnului Regal și a marșului „Luarea 
Plevnei”, precum și un exercițiu de dexte-
ritate cu arma. Șiau dat concursul militarii 
Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul.
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10 mai
Flori la Piațeta Regelui, 10 Mai 2019

 În dimineața de 10 Mai 2019, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, având alături pe Principesa 
Elena și dl Alexander Nixon, pe Principesa Sofia și pe Principesa Maria, au depus flori la bustul Regelui 
Mihai I, aflat în Piațeta Regelui de pe Șoseaua Kiseleff.



Raportul Anual al Asociației Casa Majestății Sale 2019-2020

28

10 mai
Garden Party, 10 Mai 2019

   

 Palatul Elisabeta a găzduit, ca în fiecare an, întâlnirea Familiei Regale cu românii, în grădina palatu
lui, cu ocazia sărbătorii naționale de 10 Mai.

 Au fost prezenți 3000 de români din toate 
colțurile țării și din Republica Moldova. Au 
luat parte demnitari reprezentând Parlamentul 
și Guvernul, membri ai Academiei Române și 
ai Academiei de Științe a Republicii Moldova, 
un mare număr de ambasadori, membri ai 
Corpului Diplomatic acreditat la București, 
precum și personalități marcante din lumea 
artei, a științei și a sportului. Au fost de față 
reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, 
ai Bisericii Catolice, ai Cultului Mozaic și ai 
Cultului Musulman din România.



29

23 mai
Statuia Regelui Ferdinand, reașezată în Piața Unirii din Oradea

 Alteța Sa Regală Principele Radu a reprezentat pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, 
la ceremonia de dezvelire a statuii Regelui Ferdinand Întregitorul, în Piaţa Unirii din municipiul Oradea. 
Principele Radu a răspuns astfel invitației primarului municipiului, dl Ilie Bolojan.

 Înainte de depunerea de coroane, au luat cuvântul în fața participanților la ceremonie Principele 
Radu, profesorul Nicolae Noica și Ilie Bolojan, primarul municipiului. 
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23 mai
Seara Palatului Elisabeta dedicată Fundației Regale Margareta a României

 Palatul Elisabeta a găzduit, ca în fiecare an, o seară dedicată Fundației Regale Margareta a României.

 Majestatea Sa Margareta și tatăl său, Regele Mihai I, au creat Fundația Regală Margareta a României, 
în primele luni ale anului 1990, sub numele de Fundația Principesa Margareta a României.

 Cu filiale în șase țări, SUA, Marea Britanie, Elveția, Belgia, Franța și România, fundația a început 
prin a sprijini, caritabil, social, medical și educațional, categoriile defavorizate ale României anilor 1990.

 După aproape trei decenii, fundația este astăzi mai puternică și mai respectată decât oricând.
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24 mai
Vizita Principesei Maria la tabăra de refugiați sirieni din Turcia

 Alteța Sa Regală Principesa Maria a reprezentat pe 
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, întro vizită în 
Republica Turcia, pentru a cunoaște îndeaproape problemele 
de ordin umanitar, social și medical pe care le implică 
prezența, în estul țării, a unor mari tabere de refugiați sirieni. 
Principesa Maria sa aflat în aceste două zile în orașele 
Gaziantep, Nizip și Şanlıurfa.

 Principesa Maria, însoțită de ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al României în Republica Turcia, ES dl Șopanda, a vizitat tabăra de refugiați de la Nizip.

 Principesa a mers, de asemenea, în orașul Şanlıurfa, unde a vizitat Centrul Medical pentru refugiați.

26 mai
Young Ambassadors Forum

 Tinerii participanți la Young Ambassadors Forum 2019 
au vizitat Palatul Elisabeta și sau întâlnit cu Alteța Sa Regală 
Principele Radu.

 Forumul tinerilor ambasadori este un eveniment anual 
organizat de asociația Voluntari pentru Idei și Proiecte și de asociația International Affairs. El reunește 
tineri între 1825 de ani care, timp de cinci zile, participă la reuniuni, vizitează instituții ale statului legate 
de politica externă și de relațiile internaționale și invită personalități din lumea politică, economică și din 
societatea civilă să le vorbească despre cele mai importante teme ale actualității mondiale.
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29 mai
Suveranii României Mari în Țara Moților, acum un secol

 În zilele de 28 și 29 mai 1919, Regele Ferdinand I 
și Regina Maria au început o vizită în Apuseni în care au 
parcurs, în automobil, întreaga Țară a Moților. Această vizită 
istorică nu a avut doar o însemnătate istorică. Ea a pus 
bazele modernizării comunităților din Munții Apuseni și din 
Țara Moților în domenii precum infrastructura, economia, 
sănătatea și educația. Suveranii României Mari au fost primiți 
cu un entuziasm fără egal în călătoria lor prin Transilvania 
revenită la țaramamă, după ce vizitaseră, tot în mai 1919, 
Chișinăul și Cernăuțiul în Trenul Regal, cu plecare de la Sinaia.

 La o sută de ani de la vizita regală ce a urmat Marii 
Uniri, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a fost 
reprezentată în Țara Moților de Alteța Sa Regală Principele 
Radu.

 Vizita a cuprins adunări populare în toate așezările 
urbane și rurale în care Suveranii României Mari sau oprit, 
în mai 1919.

 Tot la Câmpeni, în prezența unui numeros public, a 
fost dezvelită placa de marmură care consfințește numele 
de «Regele Ferdinand I» atribuit podului peste râul Arieș, 
inaugurat de suveranii României Mari la 29 mai 1919. 
În această ceremonie a fost intonat Imnul Regal și au fost 
rostite discursuri. Placa a fost dezvelită de Principele Radu, 
în numele Majestății Sale Custodele Coroanei, la o sută de 
ani de la inaugurarea podului.
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29 mai
Elita aviației europene la Palatul Elisabeta

 În numele Majestății Sale Custodele Coroanei, 
ASR Principele Radu a primit la Palatul Elisabeta 
o amplă delegație a participanților la TandemAEROdays 
2019, cea mai importantă conferință europeană a spe-
cialiștilor din domeniul aviației, care are loc o dată la 
cinci ani.

 În deschiderea recepției au luat cuvântul Princi
pele Radu și dl Cătălin Nae, președintele – director 
general al Institutului Național de CercetareDezvoltare 
Aerospațială.
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30 mai
Literă de Rege

 Compania Herlitz România, alături de 
Casa Majestății Sale, a realizat, după pregătiri 
care au început în anul 2017, o serie limitată a 
unui stilou de aleasă calitate, purtând numele 
Regelui Mihai I al României. Proiectul, inițiat 
pe timpul vieții Regelui Mihai, a primit consim-
țământul suveranului.

 Stiloul Regele Mihai I al României are 
o ediție limitată la 300 de piese, toate lucrate de 
mână, în cele mai prețioase materiale folosite 
în meșteșugul scrisului.

 Primul exemplar al seriei ar fi trebuit 
să fie oferit Regelui Mihai. În seara lansă-
rii, compania a oferit stiloul Majestății Sale 
Margareta, Custodele Coroanei, care a decis ca 
el să rămână drept „Stiloul Regelui” și să fie 
expus la Castelul Peleș.
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31 mai
Majestatea Sa a întâlnit pe Suveranul Pontif

 La Catedrala Mântuirii Neamului, 
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei 
a întâlnit pentru prima oară pe Sanctitatea Sa 
Papa Francisc. Alături de Majestatea Sa sa 
aflat Alteța Sa Regală Principele Radu.

 Ceremonia de la catedrală a fost găz duită 
de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și a avut 
loc în prezența Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române. Au fost invitați înalți 
reprezentanți ai Bisericii RomanoCatolice, 
ai Bisericii GrecoCatolice, precum și ai 
altor confesiuni din România. Au luat parte 
la ceremonie cei mai înalți reprezentanți ai 
instituțiilor Statului român.

31 mai
Majestatea Sa a întâlnit pe Suveranul 

Pontif – Textul să fie pe o pagină, iar pozele 
pe o altă pagină.  Rămâne așa sau creștem cu 
o pagină?
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1 iunie
Garden Party al copiilor la Palatul Elisabeta

 Peste 200 de copii din programul național Investiție în Mediul Rural, 
dar și din alte programe sociale susținute de Fundația Regală Margareta 
a României au sărbătorit Ziua Internațională a Copilului în grădina 
Palatului Elisabeta, în prezența Majestății Sale Margareta, Custodele 
Coroanei române.
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1 iunie
Pelerini pe Câmpia Libertății

 Majestatea Sa Margareta și Principele Radu 
au fost pelerini în orașul Blaj, alăturânduse zeci-
lor de mii de călători care au venit, de aproape și 
de departe, pentru a fi alături de Suveranul Pontif 
și de Biserica Română Unită cu Roma, la sfânta 
liturghie în cadrul căreia au fost beatificați cei șapte 
episcopi români grecocatolici martiri.

 Majestatea Sa și Alteța Sa Regală au strâns mâna reprezentanților familiei episcopilor Ioan Suciu, 
Tit Liviu Chinezu și Alexandru Rusu și au stat alături de ei pe durata serviciului divin.

 A fost o fericită ocazie pentru Majestatea Sa și Principele Radu, precum și pentru zecile de mii de 
oameni prezenți, de a participa la înălțătoarea rugă a Papei Francisc, ridicată alături de Cardinalul Lucian 
și de clerul grecocatolic și romanocatolic. Cuvintele Suveranului Pontif au îndemnat din nou la modestie, 
la altruism, la grijă pentru cei săraci și pentru cei marginalizați, la unitate și responsabilitate.
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12 iunie

Seară regală dedicată Republicii Polone

   

 Majestatea Sa Custodele Coroanei a găzduit la Palatul Elisabeta o seară dedicată Poloniei, cu ocazia 
centenarului relațiilor diplomatice dintre România și Polonia, stabilite la 9/22 februarie 1919, sub domnia 
Regelui Ferdinand I și în timpul președinției mareșalului Józef Klemens Piłsudski.

 La eveniment a participat Excelența Sa dl Marcin Wilczek, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Polone la București, împreună cu diplomații și colaboratorii ambasadei, membri ai comunității 

de afaceri poloneze din București și din țară, ofițeri 
ai armatei poloneze aflați în diferite misiuni de 
cooperare cu Ministerul Apărării Naționale, precum 
și personalități din lumea politică românească.

 Familia Regală a avut, dea lungul ultimei 
sute de ani, o contribuție importantă la aprofundarea 
cooperării dintre țările noastre, în domeniile militar, 
diplomatic, educațional, economic și politic.
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14-15 iunie

Majestatea Sa, aleasă din nou președinte al Crucii Roșii Române

  

 În zilele de vineri și sâmbătă, 14 și 15 iunie 2019, Societatea Națională de Cruce Roșie din România 
sa reunit în ședința Comitetului de Direcție, iar apoi în Adunarea Generală a organizației.

 Majestatea Sa Margareta a fost 
realeasă, pentru patru ani, președinta 
Crucii Roșii Române. Custodele Coroanei 
Române a primit 82 de voturi favorabile 
din totalul de 82 de votanți.

 La ședința de alegere pentru urmă-
torii patru ani a conducerii societății a 
asistat Alteța Sa Regală Principele Radu.
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24 iunie

Colocviul Regal IV

 La Sala Regilor de la Palatul Elisabeta sa desfășurat ceremonia 
de decernare a celui deal Șaselea Premiu Cantemir. Distincția a revenit 
profesorului german Jörn Rüsen. Născut în anul 1938 la Duisburg şi educat 
la Universitatea din Köln, Jörn Rüsen este un eminent specialist al teoriei 
istorice şi un promotor al umanismului intercultural. 

 Personalitățile participante la colocviu au fost invitate la dejun de 
Principele Radu, în Sufrageria Mare a palatului, alături de invitați din mediul 
academic românesc.
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27 iunie
Vizită regală la Madrid

   

 În zilele de 26 și 27 iunie 2019, Alteța Sa 
Regală Principele Radu a reprezentat pe Majestatea Sa 
Margareta, Custodele Coroanei, întro vizită în capitala 
Regatului Spaniei, cu ocazia încheierii președinției 
României la Consiliul Uniunii Europene. Prima vizită 
a cuplului regal în contextul președinției țării noastre 
la UE a avut loc la Madrid, în mai 2018.

 La Palatul Regal din Madrid a avut loc o 
seară românească, sărbătorind încheierea primei 

președinții rotative a României la Consiliul Uniunii Europene. Seara a cuprins trei evenimente succesive. 
Au luat parte reprezentanți ai autorităților spaniole, membri ai Corpului Diplomatic acreditat la Madrid, 
personalități din societatea civilă spaniolă, oameni de știință și de cultură, reprezentanți ai comunității 
românești. A fost prezent Preasfinția Sa Episcopul ortodox român Timotei al Spaniei. Evenimentele au avut 
loc în prezența Alteței Sale Regale Principelui Radu și  au fost organizate de Excelența Sa doamna Gabriela 
Dancău, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României la Madrid.
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4 iulie
Crucea Roșie Română, 143 de ani

 Majestatea Sa și Principele Radu au găzduit sărbătoarea Zilei Crucii Roșii în grădina Palatului 
Elisabeta, la care au participat voluntari și susținători ai societății naționale din întreaga țară, alături de 
membri ai Corpului Diplomatic acreditat la București.
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4 august
Mesajul Majestății Sale pentru locuitorii din Iurceni, Republica Moldova

 În ziua de 4 august 2019 a avut loc inaugurarea oficială 
a Troiței Ostășești din Iurceni, Raionul Nisporeni, ridicată în anii 
1942 – 1943, în timpul domniei Regelui Mihai I, și înlăturată din 
Parcul Fântâna Mare în perioada sovietică.

 Troița Ostășească a fost restaurată din inițiativa Asociației 
Obștești „Faptă, nu Vorbă”. Locuitorii din Iurceni consideră troița 
drept cartea lor de vizită și o numesc „o bijuterie”.

 Fotografia de mai jos înfățișează pe tinerii care au readus 
comunității din Iurceni o parte esențială din identitatea și din istoria 
lor contemporană.
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5 septembrie
Margareta, vara Regelui Felipe care ar putea domni în România

Revista Hola!, Spania – 5 septembrie 2019  – 
Articol de Martin Bianchi

Guvernul și conaționalii săi o consideră 
cel mai bun ambasador al lor. A reușit să 
facă din relația ei cu toate Familiile Regale 
ale Europei unul dintre cele mai bune atu-uri 
ale sale.

 
 După moartea lui Mihai I în 2017, 

fiica lui cea mai mare, Margareta, a deve-
nit Șeful Casei Regale. Oficial, ea este 
„Custodele Coroanei Române”, dar, în ter-
meni practici, ea acționează ca regină. Mulți 
o numesc deja „Cea Loială”, o analogie cu 
ilustrul ei strămoș. 

 România rămâne o republică con-
stituțională, dar Margareta este din ce în ce 
mai respectată de autoritățile alese din țara 
ei: în fiecare an, ea susține un discurs în fața 
Camerelor reunite ale Parlamentului și are 
întâlniri de lucru cu diferitele ministere  pentru 
a discuta proiecte în probleme sociale, educa-
ționale, sanitare, diplomatice și economice. 
Există chiar școli publice cu numele său. 
În iunie 2005, Școala Gimnazială Margareta 
a României a fost inaugurată.
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 Ca și alți regi și regine din Europa, vara Regelui Felipe prezidează evenimente instituționale și 
deține funcții de onoare în organizațiicheie. Este președintele Crucii Roșii Române – tocmai a fost realesă 
în unanimitate – și Patronul Regal al Comitetului Olimpic al țării sale.
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13 septembrie
Seara Palatului Elisabeta dedicată Asociației Elisabeta Rizea

 La Palatul Elisabeta a avut loc o seară dedicată Asociației Elisabeta Rizea și proiectului de construire 
a unui spațiu memorial în grădina și casa eroinei rezistenței anticomuniste românești. Seara a fost găzduită 
de ASR Principele Radu. La eveniment au participat membri ai Corpului Diplomatic acreditat la București, 
reprezentanți ai administrației locale din județul Argeș, personalități din societatea civilă și jurnaliști.

 Cu această ocazie a fost lansat public proiectul de 
reabilitate a grădinii și casei. Arhitectul Matei Damian, 
reprezentant al asociației, a descris proiectul, în prezența 
celorlalți fondatori ai organizației, membri ai familiei 
Gheorghe și Elisabeta Rizea, Bogdan, Mihaela, Mihai și 
Daniel Vârvoreanu. Avocatul Claudiu Tâmpău și istoricul 
Alin Mureșan, membri ai asociației, au fost, de asemenea, 
prezenți.
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16-19 septembrie
Vizită regală la Ankara și Istanbul

   

 În zilele de 1619 septembrie 2019, Alteța Sa Regală Principele Radu a reprezentat pe Majestatea Sa 
Custodele Coroanei întro vizită cu caracter public în Republica Turcia. Vizita a făcut parte din proiectul 
de susținere de către Familia Regală a prezenței României și Uniunii Europene în țări din vecinătatea UE.

 Luni, 16 septembrie, Principele Radu alături de delegația română și de reprezentanții Ambasadei 
României la Ankara, a vizitat Castelul Ankara, o fortăreață ridicată în Evul Mediu timpuriu.

 Dupăamiază, Principele Radu sa întâlnit cu ministrul Educației Naționale din Republica Turcia, 
dl. Ziya Selçuk. A fost discutată posibilitatea amplificării relației bilaterale în domeniul învățământului 
universitar și integrarea unor proiecte cu caracter european. 
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 În dimineața zilei de marți, 17 septembrie, Alteța Sa Regală a fost oaspetele președintelui Parlamen
tului Republicii Turcia, Excelența Sa domnul profesor doctor Mustafa Șentop. La întâlnire au luat parte 
repre zentanți ai Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia și ai Ambasadei României la Ankara. 

 Tot marți, Principele Radu a reprezentat pe Majestatea Sa Custodele Coroanei întro întâlnire cu 
președintele Semilunii Roșii a Turciei, dr Kerem Kınık. 

 Joi, 19 septembrie, la Istanbul, Principele Radu a vizitat în cursul dimineții Comitetul Național 
Paralimpic al Turciei. La întâlnire a participat ES dl Gabriel Șopanda, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al României la Ankara, precum și dna consul general Adriana Ciamba. Organizația a fost 
reprezentată de vicepreședintele Murat Aksu, de secretarul general İbrahim Gümüşdal și de secretarii 
generali adjuncți Deniz Kurt și Berrin Altınöz. 

 Joi seara, la Istanbul, Alteța Sa Regală a fost invitatul de onoare al unui dineu oferit de dl Aykut 
Eken, președintele Federației Mondiale a Consulilor Onorifici.

 Regele Mihai I și Regina Ana au fost oaspeții autorităților din Republica Turcia în vara anilor 2005, 
2006 și 2007. Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au efectuat vizite cu caracter public în Republica 
Turcia în anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2013 și 2018. 
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19-21 septembrie
Vizita Principesei Maria în Marea Britanie

 În perioada 1921 septembrie 
2019, Alteța Sa Regală Principesa 
Maria a efectuat o vizită cu caracter 
public în Marea Britanie.

 Vizita Principesa Maria în Marea 
Britanie a avut loc la invitația Fundației 
„Children in Distress – Copii în 
Dificultate”, aflată sub Înaltul Patronaj 
al Alteței Sale Regale.
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2 octombrie
Vizita Principesei Maria în Austria

 Miercuri, 2 octombrie 2019, Alteța 
Sa Regală Principesa Maria a efectuat 
o vizită cu caracter public în Austria.

 Principesa Maria sa aflat în 
vizită în Austria alături de reprezentanții 
Organizației Umanitare Concordia și ai 
Asociației MagiCamp.

 Alteța Sa Regală a vizitat orga-
nizația neguvernamentală Sterntalerhof 
din LoipersdorfKitzladen, care a inițiat 
în urmă cu 25 de ani, în Austria, un pro-
iect având ca obiectiv principal sprijinirea 
familiilor cu copii care suferă de cancer, 
leucemie, autism.

 Alteța Sa Regală Principesa Maria 
a acordat Înaltul Patronaj Organizației 
Concordia în anul 2015.
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9-11 octombrie
Vizita regală în Olanda

   

 Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au început 
miercuri, 9 octombrie 2019, o vizită cu caracter public în Regatul Țărilor de Jos. Vizita a durat trei zile și 
sa desfășurat în orașele Haga și Breda.

 Majestatea Sa și Alteța Sa Regală au sosit la 
Aeroportul Schiphol din Amsterdam în dupăamiaza 
zilei de marți, 8 octombrie, unde au fost întâmpinați 
de Excelența Sa doamna Brândușa Predescu, amba-
sadorul extraordinar și plenipotențiar al României 
la Haga. Au fost prezenți diplomați ai misiunii 
României.

 Miercuri, 9 octombrie, în cursul dimineții, 
Custodele Coroanei și Principele Radu au fost oas-
peții Crucii Roșii olandeze. 
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 Cuplul regal a vizitat în dupăamiaza zilei de 9 octombrie 
Institutul Clingendael. Acolo, Majestatea Sa și Alteța Sa Regală au 
fost întâmpinați de dl Ron Ton, directorul institutului, și de dl Peter 
Haasbroek. 

 Majestatea Sa a ținut un discurs cu tema „A European Union 
of Cohesion and Solidarity: Romania’s contribution”. De la aceeași 
tribună, în anul 2002, Regele Mihai I a ținut un discurs în favoarea 
integrării României în NATO. 

 În a doua zi a vizitei regale în Olanda, joi, 10 octombrie, 
Custodele Coroanei și Principele Radu au vizitat Curtea Inter
națională de Justiție. Majestatea Sa a fost întâmpinată la sosire 
de Excelența Sa Peter Tomka, președinte al Curții Internaționale 
de Justiție (20122015), actual judecător al CIJ, și de dl Philippe 
Gautier, grefierul Curții Internaționale de Justiție.

 După întâlnirea cu înalții reprezentanți ai Curții, Majestatea Sa și Alteța Sa Regală au vizitat Palatul 
Păcii, unde au fost invitați să parcurgă Holul de Intrare și Marea Sală a Justiției, precum și Saloanele Roșu, 
Verde și Japonez, spațiisimbol ale acestei prestigioase instituții a Națiunilor Unite.

 În dupăamiaza de joi, 10 octombrie, în orașul Breda, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu 
au vizitat Academia Olandeză de Apărare, o instituție de învățământ care oferă antrenament militar și pre-
gătire teoretică în Regatul Țărilor de Jos din anul 1828.

 Cuplul regal român a avut o întrevedere cu adjunctul comandantului academiei, colonelul Antonie 
Wilhelmus Keijsers, şi cu locotenentcolonelul Rob Luttge, comandantul Departamentului Educațional. 
După întâmpinarea oaspeților, gazdele au făcut Majestății Sale și Alteței Sale Regale o prezentare a activi-
tăților universității.

 Oaspeții regali români au vizitat colecția istorică a academiei, aflată în castelul medieval.
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11 octombrie
Custodele Coroanei s-a întâlnit cu Regele Olandei

 Vineri, 11 octombrie, Majestatea Sa Margareta și ASR 
Principele Consort sau întâlnit cu Majestățile Lor Regele 
WillemAlexander și Regina Máxima ai Țărilor de Jos. Întâlnirea 
a avut la loc la Palatul Huis ten Bosch din Haga și sa desfășurat 
întrun cadru privat.

13-15 octombrie
Vizită regală la Paris

 În zilele de 1315 octombrie 2019, Custodele 
Coroanei și Principele Radu sau aflat întro vizită cu 
caracter public în capitala Franței. A fost a treisprezecea 
vizită a Familiei Regale din anul 2019.

 Duminică, 13 octombrie 2019, Majestatea Sa 
Margareta și Principele Radu au fost oaspeții Ambasadei 
României la Paris, unde au asistat la cinci evenimente, 
în deschiderea festivalului «Din dragoste pentru frumos», 
organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei 
Occidentale și Meridionale. 
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15 octombrie
La Paris a fost inaugurată Promenada Regina Maria a României

  

 Majestatea Sa și Principele Radu au luat parte la inaugurarea oficială a «Promenadei Regina Maria 
a României», situată pe malul Senei, în proximitatea Turnului Eiffel.

 Autoritățile de Stat franceze au fost reprezentate de dna Catherine VieuCharier, viceprimar al 
Orașului Paris, dl RenéFrançois Bernard, viceprimar al Arondismentului 7 al orașului Paris, dl Andre 
Chassaigne, membru al Adunării Naționale a Franței și de diplomați ai Ministerului de Externe francez. 
Inițiativa de a avea la Paris o stradă cu numele Reginei Maria aparține Ambasadei României în Franța și a 
fost călduros susținută de dl Andre Chassaigne, șeful Grupului de Prietenie FranțaRomânia din Adunarea 
Națională, și de dna viceprimar al Parisului, Catherine VieuCharier.

 Autoritățile române au fost reprezentate de ES dl Luca Niculescu, ambasadorul extraordinar și ple-
nipotențiar al României la Paris, și de consilierul de Stat Sandra Pralong, care a citit un mesaj din partea 
ES dlui Președinte al României. La finalul solemnității, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei sa 
adresat participanților.
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 Au luat parte ES dl Adrian Cioroianu, amba
sadorul României la UNESCO, ÎPS Mitropolitul Iosif 
al Europei Occidentale și Meridionale, reprezentanți ai 
Bisericii GrecoCatolice române din Franța și membri 
ai comunității românești din Franța. Au fost prezente 
personalități ale vieții culturale franceze, printre care 
dl Frederic Mitterrand și dl Stephane Bern.

 A fost dezvelită placa inaugurală care cons
fințește atribuirea numelui Reginei Maria acestei 
străzi, situată întruna dintre cele mai prestigioase 
arii ale capitalei Franței.

18 octombrie
Regina-Mamă Elena la Aeroportul Otopeni

    

 La ora 7 (ora României), de la Aeroportul Geneva a decolat avionul militar „Spartan”, aparținând 
Forțelor Aeriene Române. Aeronava a adus din Elveția în România sicriul cu osemintele RegineiMamă 
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Elena. În prezența secretarului de Stat Victor Opaschi, 
a IPS Mitropolitului Iosif, a dlui Ioan Luca Vlad 
(Consiliul Regal) și a doamnei Constanța Iorga 
(Casa Majestății Sale), sicriul drapat cu stindardul 
RegineiMamă a fost urcat la bord cu onoruri militare.

 La ora 11.00, aeronava militară „Spartan” a 
aterizat la Aeroportul Internațional Otopeni. Militarii 
Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul au purtat pe umeri 
sicriul acoperit cu stindardul RegineiMamă. A avut 

loc o cermonie militară și religioasă, în prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei. Au fost 
prezenți ASR Principele Radu, ASR Principesa Sofia și ASR Principesa Maria. Dl consilier prezidențial 
Andrei Muraru a reprezentat pe Excelența Sa domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României. 
Au luat parte la ceremonie Excelența Sa doamna Viorica Dăncilă, primministru al Guvernului României, 
primministrul desemnat Ludovic Orban, viceprimministrul Mihai Fifor, ministrul Apărării Naționale 
Gabriel Beniamin Leș, ministrul Culturii Valer Daniel Breaz, alături de reprezentanți ai Senatului și Camerei 
Deputaților, ai Armatei României și ai societății civile. Au luat parte Înalt Preasfințiile Lor Mitropolitul 
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Nifon și Mitropolitul Iosif, precum și Prea Sfinția Sa Episcopul Vicar Varlaam, alături de  preoți ai 
Arhiepiscopiei Bucureștiului. La aeroport au fost prezenți repezentanți ai Bisericii RomanoCatolice, ai 
Bisericii GrecoCatolice, ai Bisericii Protestante, ai Bisericii Armenești și ai Cultului Musulman. Au luat 
parte, de asemenea, ambasadorii SUA, Marii Britanii, Olandei, Japoniei, Spaniei, Israelului, Irlandei, 
Finlandei, Elveției, Macedoniei de Nord, Republicii Belarus, Tunisiei și Republicii Turkmenistan. Au luat 
parte reprezentanți ai Comisiei Europene în România, Agenției Universitare a Francofoniei, Ambasadei 
Rusiei, Ambasadei Nigeriei și Ambasadei Turciei.

 Ceremonia militară și religioasă a început cu Imnul Național și sa încheiat cu Imnul Regal. 
Au oficiat o slujbă religioasă Înalt Preasfințiile Lor Mitropolitul Nifon și Mitropolitul Iosif, precum și 
Prea Sfinția Sa Episcopul Vicar Varlaam, împreună cu soborul de preoți. 

Regina Elena, pentru ultima oară la Palatul Elisabeta

 Mașina mortuară, precedată de mașina 
Bisericii Ortodoxe Române, și urmată de mașina 
Majestății Sale și a Principelui Radu, de mași-
nile Familiei Regale și ale Casei Majestății 
Sale, a parcurs drumul spre Palatul Elisabeta. 
Sicriul a fost așezat în Sala Regilor. Majestatea 
Sa Margareta a dorit ca, în mod simbolic, sicriul 
Reginei Elena să plece către Curtea de Argeș de 
la Palatul Elisabeta, locul pe care, la 30 decem-
brie 1947, ReginaMamă și Regele Mihai au fost 
forțați săl părăsească. Sa închis astfel un cerc 
al istoriei, deschis dureros acum 71 de ani când, 

la 30 decembrie 1947, ReginaMamă și Regele Mihai au fost forțați să părăsească palatul.

 La Palatul Elisabeta, Majestatea Sa Margareta, Principele Radu, Principesa Sofia și Principesa Maria 
sau recules la catafalc, iar momentul a avut un caracter strict privat.
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 La ora 12.30, a sosit la Palatul Elisabeta Preafericitul Patriarh Daniel. Alături iau stat Înalt 
Preasfințiile Lor Mitropolitul Nifon și Mitropolitul Iosif, precum și Prea Sfinția Sa Episcopul Vicar Varlaam. 
Preafericitul Părinte Patriarh a oferit Majestății Sale Margareta o icoană de argint, pentru a sta la Castelul 
Săvârșin, în memoria suveraneimame. De asemenea, a evocat legătura istorică și identitară dintre Biserică 
și Coroană și a înmânat Majestății Sale Custodelui Coroanei mesajul Preafericirii Sale la Curtea de Argeș 
la slujba de înmormântare.

19 octombrie
Regina Elena se odihnește la Curtea de Argeș

 Sâmbătă, 19 octombrie 2019, publicul sa închi-
nat și recules la catafalcul Reginei Elena, drapat cu 
stindardul regineimamă, în fața altarului din Catedrala 
istorică de la Curtea de Argeș.

 Sicriul, purtat pe umeri de militari ai Brigăzii 
de Gardă Mihai Viteazul, a fost urmat de Majestatea 
Sa Margareta și de Familia Regală și de invitați 
și apoi a fost dus la Noua Catedrală Arhiepiscopală și 
Regală.
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 Doar în prezența Familiei Regale, a 
avut loc ceremonia de reînhumare. Publicul 
a avut acces pe platforma din fața Noii 
Catedrale. Oficialitățile și invitații au luat 
loc în fața Noii Catedrale pe durata cere-
moniei de reînhumare.

 În momentul intrării sicriului în 
criptă, au fost trase 21 de focuri de onoare 
cu arma, de către Vânătorii de Munte. Sau 
intonat Imnul Național și Imnul Regal.

 La încheierea ceremoniei de reînhu-
mare, Majestatea Sa Margareta a ieșit din 
Noua Catedrală purtând pe brațe stindardul 
RegineiMamă. 

 Majestatea Sa și Principele Radu 
au mulțumit invitaților de onoare la fune-
ralii și apoi au salutat drapelul de luptă 
al militarilor Brigăzii 30 Gardă Mihai 
Viteazul.
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21 octombrie
Invictus Romania: Ștafeta Veteranilor la a VI-a ediție

 Asociația Voluntarilor Invictus din România, aflată sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale 
Principele Radu, a organizat anul acesta a șasea ediție a „Ștafetei Veteranilor”.

 Pe parcursul a opt 
zile, din 17 până pe 25 oc 
tombrie, voluntari, militari 
și civili, au alergat mai  
bine de 600 km, cu pornire 
de la București și oprire la 
Carei.

 Evenimentul a fost 
organizat în cinstea zilei de 
25 Octombrie, Ziua Armatei 
României.
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25 octombrie
Au fost acordate Bursele universitare Regele Mihai I și Regina Ana

 În ziua de naștere a Regelui Mihai I, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa 
Regală Principele Radu au instituit Bursele „Regele Mihai I” și „Regina Ana”, cu caracter anual, desti-
nate, în mod simbolic la București și Chișinău, studenților Universității de Științe Agronomice și Medicină 
Veterinară și, respectiv, studenților Universității Agrare de Stat din Moldova.
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28-30 octombrie
Vizită regală în Republica Armenia

 

 La invitația Președintelui Republicii Armenia, Excelența Sa domnul Armen Sarkissian, Alteța Sa 
Regală Principele Radu a efectuat o vizită cu caracter oficial la Erevan, în zilele de 2830 octombrie 2019.

 Alteța Sa Regală Principele Radu a fost întâmpinat la Aeroportul Internațional Zvartnots din Erevan 
de ES dl Sergey Minasyan, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Armenia la București, 
de dl Stephan Karthasyan, Directorul Departamentului Relații Externe al Președinției Republicii Armenia 
și de ES dl Cornel Ionescu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României la Erevan.

 În prima parte a dupăamiezii de luni, Alteța Sa Regală sa întâlnit la sediul Legislativului Republicii 
Armenia cu doamna Lena Nazaryan, vicepreședintele Adunării Naționale.

 În continuare, Principele Radu a vizitat Universitatea Națională de Studii pentru Apărare, unde sa 
întâlnit cu rectorul universității, generalulmaior Genadi Tavaratsyan.
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 În încheierea zilei de 28 octombrie 2019, Alteța Sa Regală a reprezentat pe Majestatea Sa Custodele 
Coroanei întro întâlnire cu reprezentanții Societății Naționale de Cruce Roșie a Armeniei. La sediul Crucii 
Roșii din Erevan, Principele Radu a fost întâmpinat de dr. Mkhitar Mnatsakanyan, președintele societății 
naționale, și de dr. Anna Yeghiazaryan, secretarul general.

 Marți, 29 octombrie 2019, Principele Radu sa întâlnit la Erevan cu dl Arayik Harutyunyan, Ministrul 
Educației, Științei, Culturii și Sportului.

 În continuare, Alteța Sa Regală a vizitat Universitatea de Stat pentru Limbi Străine și Științe Sociale. 
Principele Radu a fost întâmpinat de rectorul și profesorii universității și sa întâlnit cu studenții.

 Principele Radu a vizitat Memorialul Victimelor Genocidului Armean, unde, în prezența amba-
sadorului Armeniei la București și a ambasadorului român la Erevan, a depus o coroană de flori din 
partea Familiei Regale a României și a păstrat un moment de reculegere la flacăra eternă din incinta 
monumentului. Au urmat apoi o vizită a Muzeului Genocidului Armean și semnarea în cartea de onoare.

 Alteța Sa Regală a fost oaspetele Universității de Stat din Erevan, unde sa întâlnit cu studenții și 
a ținut o prelegere despre drumul României, de la fondarea statului modern până astăzi. 

 Principele Radu a continuat vizita la Erevan cu vizita de la Institutul Matenadaran – Muzeul 
Manuscriselor Vechi. Alteța Sa Regală a vizitat muzeul și a purtat un dialog cu conducerea muzeului și cu 
o parte dintre specialiștii și cercetătorii instituției.

 Principele Radu a fost apoi oaspetele Comitetului Național Paralimpic al Armeniei și al  Asociației 
Armene pentru Persoane cu Dizabilități (PYUNIC). Alteța Sa Regală a discutat cu conducerea celor două 
asociații și a cunoscut o parte dintre campionii paralimpici armeni.

 Ultima întâlnire din vizita în  Armenia a avut loc la organizația Armenian Caritas din Erevan, 
unde Principele Radu a avut o întrevedere cu arhiepiscopul Rapahel Minassian, reprezentantul Armenilor 
Catolici în Armenia, Georgia, Rusia și Europa de Est, președintele organizației caritabile. Întâlnirea a avut 
loc miercuri, 30 octombrie 2019, în cursul dimineții.
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29 octombrie
Principele Radu primit de Președintele Republicii Armenia

 

 Principele Radu a fost primit, la sfârșitul dupăamiezii de marți, 29 octombrie 2019, de către 
Excelența Sa domnul Armen Sarkissian, Președintele Republicii Armenia. Întâlnirea a avut loc la Palatul 
Prezidențial din Erevan. 

 La întâlnire au fost prezenți ES dl Sergey Minasyan, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Armenia la București, dl Stephan Karthasyan, Directorul Departamentului Relații Externe al 
Președinției Republicii Armenia, ES dl Cornel Ionescu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al României la Erevan, și dl Traian Sârcă, cancelarul Casei Majestății Sale Custodele Coroanei.
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29 octombrie
Premiile 2019 ale Fundației The Duke of Edinburgh’s International Award România

 Majestatea Sa Margareta 
Custodele Coroanei a găzduit în 
Sala Regilor de la Palatul Elisabeta 
o seară dedicată Fundației The Duke 
of Edinburgh’s International Award 
România. Majestatea Sa a acordat 
Înaltul Patronaj acestei fundații în 
anul 2013.

 Cei 12 tineri au primit fiecare, 
din mâna Majestății Sale Custodele 
Coroanei, pinul și certificatul de 
recu noaștere simbolizând înaltul 
progres atins în program.

 Majestatea Sa Margarera a 
invitat, ca de fiecare dată, participanții 
la Seara Palatului Elisabeta, la 
o scurtă recepție în Sufrageria Mare.
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7 noiembrie
Majestatea Sa s-a întâlnit cu vârstnicii și copiii de la Centrul „Generații” din Capitală

 Majestatea Sa Margareta a vizitat din nou Centrul Comunitar 
Generații din Ghencea (București), unde sa întâlnit cu persoanele 
vârstnice și copiii implicați în acest proiect, deopotrivă original 
și de mare însemnătate socială. Centrul face parte dintre proiec-
tele Fundației Regale Margareta a României și funcționează în mai 
multe orașe din țară.

 Cu această ocazie, Majestatea Sa a purtat un dialog cu 
jurnalista Dana Deac și cu istoricul de artă Adrian Buga, pe teme 
legate de implicarea socială a Familiei Regale.
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20 noiembrie
„Lumea Majestății Sale”, lansată la Târgul Gaudeamus

 Alteța Sa Regală Principele Radu a participat la lansarea 
volumului „Lumea Majestății Sale”, care a avut loc la Târgul 
Internațional de Carte Gaudeamus.

„Lumea Majestății Sale” este o culegere de 45 de eseuri, 
editată de Alexandru Muraru și Daniel Șandru cu ocazia împlinirii 
a treizeci de ani de la venirea în țară a Custodelui Coroanei. 
Eseurile sunt semnate de personalități politice, artistice sau 
științifice din Europa, din America și, desigur, din România. În 
carte apar, de asemenea, eseuri semnate de membri ai Familiilor 
Regale europene. Cartea are un cuvântînainte semnat de Alteța 
Sa Regală Principele de Wales.
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20 noiembrie
Custodele Coroanei la sărbătorirea Președintelui Emil Constantinescu

 La Ateneul Român, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele 
Radu au luat parte la sărbătorirea profesorului Emil Constantinescu, președintele României (19962000), 
cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani.
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21 noiembrie
Seara regală în onoarea Corpului Diplomatic 2019

  

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a găzduit la Sala Tronului de la Palatul Regal seara 
anuală dedicată de Familia Regală Corpului Diplomatic acreditat la București.

 Evenimentul a început cu intonarea Imnului Regal, urmată de discursul Custodelui Coroanei Române 
și de discursul Excelenței Sale Nunțiului Apostolic, Decanul Corpului Diplomatic străin din România, 
Arhiepiscopul Manuel Maury Buendia.

 Au fost prezenți la eveni-
ment Altețele Lor Regale Principele 
Radu și Principesa Sofia.

 Au răspuns invitației membri 
ai Parlamentului României și repre-
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Au luat parte 80 de per-
sonalități reprezentând misiunile 
diplomatice bilaterale și multilate-
rale acreditate în România.
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23 noiembrie
Parastas la doi ani de la trecerea la Domnul a Regelui Mihai I

  

 La Curtea de Argeș a avut loc parastasul pentru doi ani de la trecerea la Domnul a Regelui Mihai I al 
României. Ceremonia religioasă sa desfășurat la Noua Catedrală Arhiepiscopală și Regală și a fost oficiată 
de Înalt Preasfinția Sa Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului.

 La parastas au luat parte Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, Alteța Sa Regală Principele 
Radu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia.

 După rugăciunea la mormântul Regelui Mihai I, Familia Regală a salutat pe cei prezenți în fața Noii 
Catedrale, care au fost bineveniți să se închine, să aprindă o lumânare și să depună o floare la mormintele regale.
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23 noiembrie
Vizită regală la Batalionul 33 Vânători de Munte

  

 Reprezentând pe Majestatea Sa Custodele Coroanei, Alteța Sa Regală Principele Radu a fost prezent 
în mijlocul militarilor de la Batalionul 33 Vânători de Munte Posada.

 Principele Radu a mulțumit, în numele Majestății Sale Margareta, pentru fidelitatea și patriotismul 
cu care militarii batalionului au răspuns prezent la toate evenimentele regale de la Curtea de Argeș, atât de 
strâns legate de istoria țării noastre și de identitatea națională.
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26 noiembrie
Banca de Alimente

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, președinta Crucii Roșii Române, a fost prezentă la 
o seară găzduită de Banca Națională a României, pentru a aniversa zece ani de la crearea proiectul Banca 
de Alimente. A luat parte la eveniment Alteța Sa Regală Principele Radu.

 Crucea Roșie Română consideră regretabil faptul că, în prezent, 
în România există zeci de mii de oameni care suferă de foame. Întro 
societate responsabilă, orice persoană, printrun gest simplu, poate să 
acorde un ajutor celor dezavantajați, care nu își pot procura singuri 
hrana. De zece ani încoace, prin proiectul Banca de Alimente, Crucea 
Roșie Română oferă ocazia de a se implica direct tuturor celor care 
doresc alinarea suferinței persoanelor vulnerabile.
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30 noiembrie
La Iași, Majestatea Sa a dezvelit statuia Regelui Ferdinand Întregitorul

  

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au vizitat munici-
piul Iași, Oraș Regal sâmbătă, 30 noiembrie, și duminică, 1 decembrie 2019. La vizită au luat parte Alteța 
Sa Regală Principesa Sofia. Familia Regală a încheiat astfel șirul celor 75 de evenimente publice la care 
a participat cu ocazia Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri, început la 26 august 2016.

 Sâmbătă, 30 noiembrie 2019, la ora 11 dimineața, Majestatea Sa 
Margareta, Custodele Coroanei și ASR Principele Radu au participat la 
Liturghia cu recviem pentru Regele Ferdinand I și Regina Maria la Catedrala 
RomanoCatolică. A luat parte la slujbă ASR Principesa Sofia. Liturghia 
a fost prezidată de către Preasfinția Sa Petru Gherghel, episcop emerit.

 La ceremonia religioasă a luat parte primarul municipiului Iași, 
Mihai Chirica, și senatorul de Iași Iulia Scântei.

 La ora 12, Majestatea Sa a dezvelit statuia în bronz a Regelui 
Ferdinand Întregitorul, care își are locul în centrul orașului, în fața istoricu-
lui Palat Roznovanu, sediul primăriei municipale. Au luat parte AALLRR 
Principele Radu și Principesa Sofia, alături de primarul municipiului Iași, 
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dl Mihai Chirica, și de un mare număr de locuitori ai orașului, care au dorit 
să fie prezenți la eveniment.

 Sâmbătă seara, Majestatea Sa Margareta a aprins iluminatul cu ocazia 
sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2020 și a inaugurat Târgul de Crăciun 
din municipiul Iași, în fața primăriei. Au fost prezenți ASR Principele Radu, 
ASR Principesa Sofia și dl primar Mihai Chirica, alături de mii de ieșeni de 
toate vârstele, care au dorit să serbeze împreună cu Familia Regală începutul 
lunii decembrie. 

 Apoi, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei municipiului Iași, a avut 
loc ceremonia de acordare a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului 
Iași Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei și Alteței Sale Regale 
Principele Radu. Au luat parte la eveniment ASR Principesa Sofia, 
președintele Academiei Române, academicianul profesor Ioan Aurel Pop, dl Emil Hurezeanu, ambasadorul 
României la Berlin, membri ai Corpului Consular acreditați la Iași, primarul municipiului și membri ai 
Consiliului Local, reprezentanți ai societății civile și musafiri din Republica Moldova.

 Tot în aceeași zi, la Palas Mall în Iași, sub numele „Tinerii și Coroana Română”, a avut loc întâlni-
rea dintre Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, ASR Principele Radu și două sute de elevi olimpici 
din municipiul Iași. Au fost prezenți la această întâlnire ASR Principesa Sofia, dl Mihai Chirica, primarul 
municipiului Iași, dna Iulia Scântei, senator, precum și un mare număr de profesori din școli și licee ieșene.

 Majestatea Sa și Principele Radu au purtat un dialog cu elevii, toți câștigători ai unor olimpiade 
naționale și internaționale. În prag de Crăciun și An Nou, Familia Regală a oferit celor două sute de tineri 

cărți apărute recent la Editura Curtea Veche și la Editura Corint, 
având ca subiect regii și reginele României.

 În continuarea serii, Majestatea Sa Margareta, Principele 
Radu și Principesa Sofia au luat parte la lansarea cărților 
„Lumea Majestății Sale” și „Ultimele convorbiri cu Regele 
Mihai”, ambele apărute la Editura Corint. Evenimentul a avut 
loc la Librăria Cărturești de la Palas Mall, în prezența unui 
numeros public. 
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1 decembrie
1 Decembrie 2019

    

 În fața Palatului Culturii din municipiul Iași, Familia Regală a luat parte la ceremonia militară și 
religioasă dedicată Zilei Naționale. A fost o dimineață cu un soare strălucitor, iar sărbătoarea sa bucurat 
de prezența a zece mii de ieșeni. După o rugăciune rostită de un sobor de preoți aparținând Mitropoliei 
Moldovei și Bucovinei, au urmat discursurile autorităților locale.
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 Majestatea Sa și Principele Radu au depus o coroană de flori la statuia domnitorului Ștefan cel Mare, 
în fața palatului. A urmat defilarea militarilor Ministerului Apărării Naționale, urmați de cei ai Ministerului 
Afacerilor Interne și ai celorlalte instituții militare reprezentate în județul Iași.

 Majestatea Sa, Principele Radu și Principesa Sofia șiau luat rămas bun de la gazde și de la ieșeni 
după depunerea de flori la statuia Regelui Ferdinand Întregitorul.

 În cursul dimineții, la Ateneul Național, Alteța Sa Regală Principesa Sofia a inaugurat Salonul 
Marilor Români, o galerie cu lucrări, documente, acte de cancelarie, manuscrise originale și cărți ce 
poartă semnăturile sau au aparținut unor românireper ai istoriei țării noastre. La eveniment a fost prezent 
președintele Academiei Române, academicianul profesor Ioan Aurel Pop.



77

2 decembrie
Tineri diplomați ai țărilor lumii la Palatul Elisabeta

 În numele Majestății Sale Custodele Coroanei, Alteța Sa Regală Principele Radu a primit la Palatul 
Elisabeta o delegație formată din tineri diplomați de carieră din Regiunea Caraibelor, din Regiunea Pacificului 
și din Africa Subsahariană. Tinerii diplomați sau aflat în România pentru a lua parte la programul de specia-
lizare profesională oferit de Institutul Diplomatic Român (IDR).

 Familia Regală a întreprins, în ultimii 22 de ani, peste 350 de vizite externe, în 60 de țări ale lumii, 
pe patru continente: Europa, Africa, America și Asia.



Raportul Anual al Asociației Casa Majestății Sale 2019-2020

78

3 decembrie
Majestatea Sa la sesiunea solemnă a Parlamentului României

 La invitația președinților Senatului și Camerei 
Deputaților, dl Teodor Meleșcanu și dl Marcel Ciolacu, 
Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și ASR 
Principele Radu au participat la sesiunea solemnă a Camerelor 
reunite ale Parlamentului României dedicată Zilei Naționale.

 La eveniment au fost invitați dl Klaus Werner Iohannis, 
președintele României, președintele Emil Constantinescu 
(19962000), Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, înalți reprezentanți ai instituțiilor statului, 
în frunte cu dl Ludovic Orban, primministrul Guvernului 
României și membrii Executivului.

 Printre invitați sau mai numărat Nunțiul Apostolic și 
membrii Corpului Diplomatic acreditat la București, repre-
zentanți ai Instituțiilor Credinței și ai societății civile.
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3 decembrie
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, la Palatul Elisabeta

 Majestatea Sa Margareta Custodele 
Coroanei și Alteța Sa Regală Principele 
Radu au primit la Palatul Elisabeta, pe 
Excelența Sa domnul Hans Klemm, amba-
sadorul extraordinar și plenipotențiar al 
Statelor Unite ale Americii la București, cu 
ocazia încheierii misiunii sale diplomatice 
în țara noastră.

 Ambasadorul Hans Klemm a început 
misiunea sa în România la 21 septembrie 
2015. În ziua de 21 septembrie 2018, 
Majestatea Sa Margareta Custodele 
Coroanei a conferit ambasadorului Decorația 
regală Nihil Sine Deo, întro seară a 
Palatului Elisabeta găzduită de Alteța Sa 
Regală Principele Radu.
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4-6 decembrie
Vizită regală la Londra, 4-6 decembrie 2019

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au vizitat capitala 
Marii Britanii în zilele de 46 decembrie 2019.

 Majestatea Sa și Principele Radu au fost invitați la Palatul Buckingham de către Majestatea Sa 
Regina Elisabeta a IIa. Întâlnirea a avut loc în dupăamiaza zilei de miercuri, 4 decembrie 2019, și a avut 
un caracter privat.

 În cursul dupăamiezii de 5 decembrie 2019, Custodele Coroanei și Principele Radu sau întâlnit 
cu Alteța Sa Regală Principele de Wales la Clarence House, reședința moștenitorului Coroanei britanice. 
Întâlnirea a avut un caracter privat.

 Vineri, 6 decembrie 2019, Majestatea Sa a avut întâlniri cu membri ai Consiliului Regal român.
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8 decembrie
Majestatea Sa la Conferința Internațională a Crucii Roșii și Semilunii Roșii 2019

   

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu a efectuat o vizită 
cu caracter public în Confederația Elvețiană de duminică, 8 decembrie, până joi, 12 decembrie 2019.

 Majestatea Sa și Alteța Sa Regală au avut întâlniri cu instituțiile internaționale cu sediul la Geneva 
și vor participa, tot la Geneva, la a 33a Conferință Internațională a Crucii Roșii și Semilunii Roșii.

 În încheierea zilei de luni, 9 decembrie, 
Majestatea Sa și Principele Radu au fost invitați, 
alături de ceilalți delegați, la recepția oferită de 
Guvernul Confederației Elvețiene.
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9 decembrie
Vizită la Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa 
Regală Principele Radu au vizitat Organizația Europeană pentru 
Cercetare Nucleară. CERN este una dintre instituție fundamen-
tale ale continentului, inițiată după Al Doilea Război Mondial, 
mai întâi printro rezoluție la Întâlnirea Interguvernamentală 
UNESCO de la Paris, în decembrie 1951, iar apoi, două luni 
mai târziu, prin crearea primului consiliu provizoriu, consfințit 
de semnătura a 11 state membre. CERN a fost fondată în anul 
1954 și numără actualmente 23 de state membre, printre care 
și România. CERN are calitatea de Observator al Organizației 
Națiunilor Unite.

 Conducerea CERN a invitat pe Majestatea Sa și pe 
Principele Radu la prânz, alături de întreaga delegație română. 
În încheierea vizitei, Custodele Coroanei a semnat în cartea de 
onoare, sa întâlnit cu comunitatea românească de la CERN și cu 
un grup de vizitatori români ai centrului.
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11 decembrie
Prelegere la Geneva School of Diplomacy and International Relations

 Alteța Sa Regală Principele 
Radu a fost invitat la Școala de 
Diplomație și Relații Internaționale 
de la Geneva, una dintre cele mai 
reputate universități din Europa de 
politică externă, relațiile interna-
ționale și diplomație bilaterală și 
multilaterală. La vizită a luat parte ES 
dl ambasador Adrian Cosmin Vieriță, 
reprezentatul permanent al României 
la ONU și organizațiile internaționale 
de la Geneva.
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15 decembrie
Camerata Regală, zece ani

   

 Camerata Regală a împlinit în ziua de 13 decembrie 2019 un deceniu de existență și de fruc
tu oasă activitate. Orchestra se află încă de la înființare sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale 
Principelui Radu.

 Majestatea Sa Custodele Coroanei a deco-
rat Camerata Regală cu Crucea Casei Regale a 
României. Decorația  a fost înmânată, în deschiderea 
concertului, de Principele Radu.

 În cei zece ani de concerte, Camerata Regală 
sa impus ca o orchestră de înalt profesionalism, 
finețe și erudiție, dovedind talent și măiestrie în 
toate țările în care a concertat. Camerata Regală 
a evoluat alături de mari soliști și dirijori, la festiva-
luri de primă mărime din Europa.
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17 decembrie
Majestatea Sa s-a întâlnit cu Prim-ministrul Ludovic Orban

  

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a primit vizita Excelenței Sale domnului Ludovic 
Orban, primministrul Guvernului României.

 Majestatea Sa și Principele Radu au întâmpinat pe șeful Executivului și lau felicitat cu ocazia 
preluării conducerii Guvernului României.

 Familia Regală a invitat pe premier la prânz. Majestatea Sa și Primministrul au discutat aspecte 
legate de activitatea publică a Familiei Regale în anul 2020 și despre principalele direcții de acțiune pentru 
servirea interesului național și consolidarea poziției României în Uniunea Europeană, în NATO și în relația 
cu țările lumii.
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18 decembrie
Colinde și daruri de Crăciun 2019 la Palatul Elisabeta

 Majestatea Sa Margareta și Principele 
Radu au primit la Palatul Elisabeta colindă-
tori. La eveniment a luat parte Principesa 
Sofia.

 În Sala Regilor, împodobită cu 
bradul de Crăciun, au susținut un scurt 
concert Corul de copii Allegretto de la 
Palatul Național al Copiilor din București, 
Micii fotbaliști de la Asociația Club 
Sportiv Sportul din București și corul 
Școlii Bilingve Questfield din Capitală. 
Familia Regală a oferit copiilor un disc 
cu „Muzica Regelui”, conținând melodiile 
preferate ale Regelui Mihai și ale Reginei 
Ana, ascultate dea lungul vieții.

 De asemenea, Familia Regală a 
oferit „Muzica Regelui” și a urat la mulți 
ani jurnaliștilor prezenți la această sărbă-
toare de familie.

 Tot în aceeași zi, Majestatea Sa 
și Principele Radu au oferit cadouri de 
Crăciun angajaților și colaboratorilor Casei 
Majestății Sale Custodelui Coroanei. Este 
un obicei care datează din anul 1866, de la 
fondarea Casei Regale a României.
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20 decembrie
Majestatea Sa a primit pe reprezentantul ONU pentru Refugiați

 Majestatea Sa Custodele Coroanei a primit la Palatul Elisabeta pe doamna Nisreen Rubaian, repre-
zentant special în România al Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

 Majestatea Sa a discutat cu reprezentanta Agenției ONU proiectele pentru refugiați în contextul 
Uniunii Europene și în cel regional, precum și posibila cooperare cu Societatea Națională de Cruce Roșie 
din România.

 Cu doar câteva zile în urmă, Majestatea Sa a întâlnit la Geneva pe Înaltul Comisar al Națiunilor 
Unite pentru Refugiați, domnul Filippo Grandi.
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21 decembrie
Majestatea Sa la Sesiunea solemnă a Parlamentului, 21 decembrie 2019

  

 La invitația președinților Senatului și Camerei Deputaților, Majestatea Sa Margareta Custodele 
Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au participat la sesiunea solemnă a Camerelor reunite ale 
Parlamentului României.

 Evenimentul a fost consa-
crat depunerii jurământului de către 
Președintele României, Excelența Sa 
domnul Klaus Werner Iohannis.

 Sesiunea solemnă a fost onorată 
de prezența unor înalți dem ni tari ai Sta tu
lui român, a reprezentanților Instituțiilor 
Credinței și a membrilor Corpului 
Diplomatic acreditat în România.



89

23 decembrie
Crăciun la Săvârșin 23-24 decembrie 

 Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au oferit daruri 
în Săvârșin, au încheiat pregătirea mesei și împodobirea bradului și 
au înmânat daruri de Crăciun angajaților de la Casa Majestății Sale 
și de la Ocolul Silvic Regal.

 Ca în fiecare an, Majestatea Sa a mers în câteva gospodării 
din Săvârșin, pentru a oferi daruri de Crăciun celor aflați în nevoie 
sau în suferință. Această tradiție datează din anii 1940, când 
Regina Elena și Regele Mihai petreceau sfârșitul de an la Săvârșin. 
Tradiția a fost continuată de Regele Mihai și de Regina Ana, în 
anii 20012014.
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30 de ani de la mesajul Regelui Mihai 
din Decembrie 1989

24 decembrie
Mesajul Majestății Sale de Crăciun 2019

 
 
 

Mesajul de Crăciun al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române 
 
 

Anul 2019 a privit spre trecut și spre viitor. Am încheiat sărbătoarea Centenarului Marii 
Uniri și a Primului Război Mondial, iar tinerii români s-au simțit inspirați de curajul și 
devotamentul Regelui Ferdinand și al Reginei Maria.  În același an, am exercitat pentru prima 
oară în istoria noastră președinția Consiliului UE, unanim apreciată în țările europene.  

 
Acum, la cumpăna dintre ani, vă îndemn să nu uitați că Marea Unire și războiul au fost 

obținute cu mare suferință, cu sacrificiu personal și cu sacrificiu național. De asemenea, să 
nu uităm că performanța noastră europeană se datorează în special sutelor de profesioniști 
care lucrează în instituțiile Statului, care muncesc devotat și discret, fără să fie în luminile 
rampei. 

 
Familia mea și cu mine am susținut cauza României printr-un număr de vizite pe 

continent și în vecinătatea europeană, urmând calea deschisă de Regele Mihai în anul 1997, 
când a efectuat primul turneu NATO. De atunci încoace, Familia Regală a realizat peste 350 
de vizite externe, purtând interesele majore ale României. 

 
Pentru noi, 2019 a fost și un an al proiectelor sociale, educaționale, economice și 

culturale. Am fondat patru noi burse regale, iar ele merg, în mod egal, la București și la 
Chișinău. Am condus misiuni economice și universitare în mai multe țări. Mai bine de 50 de 
instituții și organizații românești, cu o activitate competitivă pe plan european, se află sub 
patronaj regal. Proiectele umanitare ale fundației mele și ale Crucii Roșii au din ce în ce mai 
profund impact în societate. 

 
În aceste zile, fiecare dintre noi se găsește alături de familie și de prieteni. Vă îndemn 

să vă îndreptați inima și gândul către extraordinarul exemplu de iubire și bunătate al Domnului 
Nostru Isus Hristos. Să fim alături în gând și faptă cu cei fără nimeni pe lume, cu cei aflați în 
suferință și cu cei care au pierdut pe cei dragi. 

 
Ne gândim la Regele Mihai, care nu mai este printre noi, dar se află în inimile și 

cugetele noastre, așa cum România a fost mereu în sufletul lui.  
 
Doresc tuturor românilor din țară, din Republica Moldova și celor departe de patrie și 

de familie, la mulți ani cu sănătate, speranță și pace sufletească!  
 
Așa să ne ajute Dumnezeu! 

 
Margareta 

 
 

Castelul Săvârșin, 24 decembrie 2019 
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2020
8 ianuarie
România se află în plin proces de „regalizare”
Interviu cu istoricul Alexandru Muraru

În mod aproape inevitabil România se află în plin proces de „regalizare”, 
dar și de instituționalizare a familiei nedomnitoare, înțelegând prin aceasta 
un amplu fenomen de modificare a mentalităților, de adaptare a elitelor și de 
schimbare a configurației politice a societății și a instituțiilor.

– Domnule Alexandru Muraru, ați semnat la Curtea Veche Publishing 
volumul Cum supraviețuiește monarhia într-o republică?. Ce înseamnă această 
carte pentru dumneavoastră și ce aduce nou în piața de carte?

– Această carte înseamnă pentru mine produsul a peste 15 ani de cercetare a 
fenomenului regalității românești și a peste 4 ani petrecuți în biblioteci din țară 
și străinătate. Publicarea volumului este și un pariu câștigat cu mine însumi, 

pentru că, fiind o temă pe care mediul academic românesc a cvasiignorato mulți ani, ea este, iată, astăzi, 
una dintre cele mai vii, mai vibrante, mai pline de semnificații teme ale statalității și a postcomunismului 
românesc. Relația dintre români, Rege și autorități, precum și supraviețuirea monarhiei și tema regalității au 
fost subiecte disputate aproape continuu, având multiple semnificații politice, juridice, civice, memoriale; 
adeseori, dezbaterea și evenimentele generate de persoana Regelui Mihai sau de Familia Regală au avut 
conotații ideologice, iar implicațiile instituționale și statale provocate sau dovedit profunde. La două decenii 
după prăbușirea comunismului, alternativa regalității era nedescifrată până la apariția volumului. Această 
carte, publicată la Curtea Veche Publishing, vine să facă lumină asupra acestor lucruri în primul deceniu al 
tranziției românești. Evident că o asemenea temă – monarhia și regalitatea – care pune în dezbatere întreaga 
arhitectură a instituționalismului românesc numai prin simpla trimitere, a polemicii purtate nu numai în 
ultimii 25 de ani, ci chiar în ultimii 70 de ani în lumea liberă, nu poate fi decât una vastă. Practic, lucrarea 
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relatează, la „o scară de 1:1” tot ce sa întâmplat în România în perioada 19892001 din punct de vedere 
politic, mediatic, constituțional etc. Așa a și fost construită de la bun început această carte, ca o istorie 
a României postdecembriste necosmetizată, ca un documentar foarte adevărat, în multe locuri tragic, pe 
care occidentalii probabil că lar aprecia ca fiind prea dur, prea real. Până la publicarea acestui volum la 
Curtea Veche Publishing, nu exista în România, nicio lucrare cuprinzătoare, nicio analiză istoricopolitică 
asupra problemei monarhice în postcomunismul românesc. Dea lungul anilor, sau publicat doar lucrări 
care vorbesc fie despre perioada 18661947 a monarhiei românești sau, mai nou, după 2001. Există astăzi 
un public foarte numeros în România care vede în regalitate o alternativă la ceea ce înseamnă republica și 
instituțiile sale. Suntem, în Europa Centrală și de Est, țara cu cel mai mare procent de favorabilitate în ceea 
ce privește regalitatea.

– Din volumul dumneavoastră reiese o cercetare amplă a reflectării monarhiei în media; cum vați 
construit cercetarea și ce dificultăți ați întâmpinat?

– Reflectarea monarhiei ca idee politică în media a fost un filon foarte prezent după 1990 și, mai ales, 
până în 2001. Memoria regalității a servit ca „armă” deopotrivă taberelor care erau angrenate în disputa asupra 
formei de guvernământ. Și interesant este că, din analiza presei scrise, această dezbatere nu se adresa unui 
public avizat. Deci setea de cunoaștere din anii ’90, după prăbușirea comunismului, a inundat pur și simplu 
presa scrisă cu astfel de analize care pot părea astăzi foarte sofisticate. Dar ele făceau parte din cotidian 
și, acolo unde nu au făcut rău, au produs multă deschidere pentru tema polemică în sine. Am ales câteva 
cotidiene și periodice care au avut constanță și au putut reda lesne, retrospectiv și comprehensiv, desfășurarea 
evenimentelor, poziționarea actorilor și a temelor subsecvente, cadența episoadelor și interpretarea 
acestora. Cercetarea noastră cuprinde, pentru intervalul 19892001, în principal, două săptămânale cu 
apariție neîntreruptă, de polemică și analize – Revista 22 și Dilema, trei cotidiene – Adevărul, Cotidianul 
și România Liberă, precum și două publicații revendicate de mișcări monarhiste – Cuget liber (a cărui 
apariție durează doar 3 ani – 19921994) și Coroana de Oțel. Am evitat citarea frecventă și analizarea unor 
publicații asumate din punct de vedere politic de partide sau formațiuni politice, precum Dreptatea, Azi, 
Dimineața, Europa sau România Mare. Totodată, cercetarea a cuprins și unele materiale semnalate în alte 
surse bibliografice sau de internet, prin apelul la diverse periodice locale sau cotidiene centrale. Evident, 
pe lângă acestea există și o bibliografie consistentă română și străină (în special anglosaxonă) și un aparat 
critic pe măsură. Dificultățile au fost legate, evident, de existența unei cronologii (care, între timp, a apărut, 
tot la Curtea Veche Publishing) asupra perioadei cercetate și a unor repere științifice în domeniu. În același 
timp, o investigare a curentului monarhic a fost dificilă.
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– Cum comentați modul în care a reflectat presa dea lungul timpului revenirea Regelui Mihai în țară?
– Această întrebare este dificilă, iar răspunsul se află între coperțile cărții mele. Un capitol distinct și, 

cred eu, cel mai vibrant și mai dramatic, se referă la modul în care încercările și revenirile Regelui de până 
în 2001 chiar au îmbrăcat forma unei probleme statale, care aducea cu sine nu numai chestiuni de legalitate, 
ci și de legitimitate. Lucrarea prezintă, în integralitate, tentativele eșuate sau oprite ale regelui Mihai de a 
intra în România în perioada 19901997, mai exact zece cazuri (două expulzări, opt respingeri oficiale a 
cererilor de viză și diverse alte ocazii, previzibile ca deznodământ și abandonate de rege). Vizita din 1992 
beneficiază de un subcapitol distinct. Pentru că este evident că disputa asupra restaurației a fost cheia 
conflictelor privind prezența lui Mihai I în România până în 1997. În opinia puterii, recunoașterea regelui 
Mihai drept „erou” ar fi atras după sine reconsiderarea rolului jucat de regalitate în istoria țării. Acest proces 
ar fi fost astfel echivalent cu propunerea adresată românilor de a evalua alternativa republicămonarhie. 
Vorbim aici, mai exact, de 40 de ani de exil, la care se adaugă alți șapte ani de opreliști, încălcări flagrante 
ale drepturilor omului și umilințe greu de descris. Sa spus uneori că revenirea Regelui și șansele familiei 
regale de a fi domnitoare depindeau de emulația populară. Dacă în 1992 fuseseră un milion de români 
pe străzile Bucureștiului săl întâmpine pe rege, în 1997 au fost prezenți 20.000 de susținători în Piața 
Universității și pe „Magheru”, iar odată cu revenirea definitivă, din mai 2001, la Palatul Elisabeta veniseră 
2.000 de oameni. Vă spun aceste lucruri pentru că vreau să arăt că această problemă a căpătat uneori și 
un aer de „cancan”, deși era una colosală, cu multe fațete, interpretări, conexiuni etc. Cu siguranță, nu se 
poate vorbi de ignoranță din partea presei. Dimpotrivă chiar, subiectele erau supralicitate pentru că ele erau 
încărcate de sensuri, motivații și decizii politice. Presa a fost cea care, în învolburații ani ’90, a relatat de 
fiecare dată, pe larg, vizitele. Pentru că ele erau atât de prezente în spațiul public, încât inclusiv pregătirea 
lor și desfășurarea evenimentelor în sine implicau pagini întregi întinse pe săptămâni bune. Acesta este și 
motivul pentru care am adus un gând de mulțumire în paginile cărții și pentru cei care au făcut posibilă 
cartea, oamenii de media, de presă scrisă în special. Ei au făcut lucruri remarcabile pentru acei ani. Presa 
scrisă a fost tot cea care, în lipsa unor televiziuni private în afara posturilor publice – în primii ani după 
1989 – a ținut națiunea și Diaspora deopotrivă conectate în jurul acestui subiect.

– La evenimentul de lansare a volumului ce a avut loc la standul Curtea Veche Publishing din cadrul 
Bookfest a luat parte și ASR Principesa Maria a României. Cum vau susținut membrii Familiei Regale a 
României în realizarea acestei cărți?

– În ultimii aproape 15 ani am avut un contact neîntrerupt cu Familia Regală. Am găsit la Palatul 
Elisabeta, în toată perioada supusă observației și cercetării, mai mult decât un partener de dialog plin 
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9 ianuarie
La 3 decenii de la întoarcerea Familiei Regale în țară

 Întreg poștal emis de Romfilatelia, dedicat Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei Române 
la treizeci de ani de la întoarcerea Familiei Regale în țară, petrecută în ziua de 18 ianuarie 1990.

de deschidere și generozitate. O familie ca o instituție primitoare, total atipică peisajului instituțional 
românesc, care e, de cele mai multe ori, gri și crispat. Numeroasele discuții cu membrii Familiei Regale, 
în special cu Regele Mihai și Principele Radu, miau permis să văd, din interior, cum au trăit și perceput ei 
primul deceniu al tranziției românești. Prezența Principesei Maria la lansarea cărții a marcat, în mod oficial, 
acceptarea acestei lucrări ca o istorie cvasioficială a parcursului familiei în primul deceniu postdecembrist. 
Inclusiv înscrierea acestei cărți în colecția „Cărți regale” de la Curtea Veche Publishing este o includere 
a volumului meu între cele care au deja, și vor avea, girul Casei Regale a României pentru a deveni părți din 
istoria familiei, așa cum se întâmplă cu biografii sau istorii avizate în monarhiile în funcțiune. 
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13 ianuarie 
Margareta. Trei decenii ale Coroanei

 Curtea Veche Publishing a adus, la început de an, un nou titlu regal, sub semnătura Sandrei Gătejeanu
Gheorghe: „Margareta. Trei decenii ale Coroanei”.

 Cartea face parte din Colecția Regală a Editurii Curtea Veche. Ea prezintă, în 30 de scurte capitole 
alcătuite din text, fotografii și documente, jurnalul fiecăruia dintre cei 30 de ani petrecuți de Majestatea Sa 
Margareta și de Familia Regală în țară, din ianuarie 1990 până astăzi. 
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14 ianuarie
Lumea Majestății Sale

 Volumul este publicat de Editura Corint și a fost 
coordonat de profesorii Alexandru Muraru și Daniel Șandru. 
„Lumea Majestății Sale” este o culegere de 45 de eseuri.

 Primul capitol cuprinde „cuvinte regale” despre 
Margareta, Custodele Coroanei și sunt semnate de membri 
ai Familiei Regale române (Principele Radu, Principesa 
Elena, Principesa Sofia, Principesa Maria) și de membri ai 
Familiilor Regale europene (Principele de Wales, Principele 
Moștenitor al albanezilor).

 Despre rolul instituțional al Casei Regale și al 
Majestății Sale vorbesc în carte Ioan Aurel Pop, Andrew 
Popper, IoanLuca Vlad, Alexandru Muraru, Radu Carp 
și Corinne Fery von Arx.

 Portrete ale Majestății Sale Custodele Coroanei 
sunt semnate de Staffan de Mistura, Olivier de Trazegnies, 

Frederic Mitterrand, Anneli Ute Gabanyi, Madeleine Arnot, Nelly Miricioiu, Danielle Maillefer, Victoria 
McDonaugh, AnneMarie Martin și Jean Milligan.

 Portrete ale Majestății Sale Margareta sunt semnate, de asemenea, de personalități din România pre-
cum Rodica Coposu, Flavia BălescuCoposu, Michael Shafir, Radu Călin Cristea, Adrian Cioroianu, Mona 
VrăbiescuKleckner și Rudy Kleckner, Sandra Pralong, Ruxandra Obreja, Simona Preda, Val Vâlcu, Adrian 
Buga, Mihai Firică, Teodor Ilincăi, Doru Tompea, Ion Andrei Gherasim, Camelia Csiki, Bogdan Șerban 
Iancu, Daniel Șandru, Ștefan Daniel Țuțuianu, Alexandra Arnăutu, Andrei Apreotesei, Tudor Vișan Miu 
și Șerban Șandru.



97

17 ianuarie
Sărbătoare la Cărturești Carusel

 Majestatea Sa și Principele Radu 
au fost impresionați de căldura și bucuria 
cu care au fost primiți de cei prezenți la 
Cărturești Carusel la dubla lansare de 
carte regală. A fost primul eveniment al 
sărbătoririi celor 30 de ani de la întoar
cerea în țară a Familiei Regale.

 Alături de Majestatea Sa Margareta 
Custodele Coroanei și de ASR Principele 
Radu au fost ASR Principesa Elena și 
ES dl Alexander Nixon, ASR Principesa 
Sofia și ASR Principele Moștenitor Leka 
al IIlea al Albaniei.

 Un mare număr de oameni, de toate vârstele, 
veniți din Sibiu, Constanța, Arad, Iași, Craiova și 
București au dat viață sărbătorii de la Cărturești 
Carusel, admirabilă clădire a Bucureștiului vechi, 
care arăta aseară ca un brad împodobit de Crăciun.

 Invitați din Suedia, Olanda, Belgia, Franța, 
Elveția, Spania, Albania, Statele Unite și Marea 
Britanie, susținători ai Casei Majestății Sale și ai 
Fundației Regale Margareta a României, de trei 
decenii încoace, au admirat luminile și culorile 
serii, afecțiunea, dar mai ales mândria și încre-
derea cu care cei prezenți au primit pe Custodele 
Coroanei.
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18 ianuarie 1990-18 ianuarie 2020
Ateneul Român

 Ateneul Român a găzduit concertul de gală sărbătorind treizeci de ani 
de la întoarcerea Familiei Regale în țară. A fost o seară a emoției, a mândriei, 
a solidarității și un moment de înaltă ținută artistică.

 Concertul sa bucurat de prezența a 700 de personalități din viața 
politică, diplomatică, economică, științifică, culturală și din societatea civilă 
românească, alături de Corpul Diplomatic acreditat la București și de cinci-
zeci de personalități din țări europene și din SUA. Alături de Majestatea 
Sa Margareta Custodele Coroanei și ASR Principele Radu au fost ASR 
Principesa Elena și ES dl Alexander Nixon, ASR Principesa Sofia și, în cali-
tate de invitat al Majestății Sale, Alteța Sa Regală Principele Moștenitor 
Leka al IIlea al Albaniei.

 La concert au fost prezenți ES dl Ludovic Orban, primministrul Guvernului, alături de doamna 
Orban, membri ai Executivului, ai Senatului și Camerei Deputaților, reprezentanți ai Armatei României, 
ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Bisericii Catolice, ai Bisericii Evanghelice, ai Cultului Musulman și ai 
Cultului Mozaic din România. Au luat parte la concert membrii Corpului Diplomatic acreditat la București.

 Concertul de gală a fost deschis de Alteța Sa Regală 
Principesa Sofia, care a adresat un cuvânt participanților, 
aducând omagiu surorii sale, Majestatea Sa Margareta. A 
fost apoi intonat Imnul Regal.

 Au evoluat strălucit Camerata Regală și Corul Regal, 
sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. Stelele concertului 
au fost pianista Alexandra Dăriescu, violonistul Remus 
Azoiței, soprana Valentina Nafornița, tenorul Teodor Ilincăi 
și, invitată de onoare, soprana Nelly Miricioiu.
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23 ianuarie 
Scrisoarea Custodelui Coroanei adresată Președintelui Statului Israel

 Joi, 23 ianuarie 2020, la Ierusalim a avut loc cea mai amplă manifes-
tare publică găzduită vreodată de Yad Vashem, la 75 de ani de la eliberarea 
Auschwitzului și cu ocazia Zilei Internaționale de Aducere Aminte a Victimelor 
Holocaustului (27 Ianuarie).

 Cu ocazia acestui eveniment de rezonanță mondială, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei 
a trimis o scrisoare Excelenței Sale domnului Reuven Rivlin, președintele Israelului.

 Regele Ferdinand și Regina Maria au făcut eforturi, în anii 1920, pentru crearea unui Așezământ 
Ortodox Român în Ierusalim, care să apropie religiile, culturile și tradițiile popoarelor noastre.

 ReginaMamă Elena, Drept între Popoare, și Regele Mihai sau opus, dea lungul vieții lor, anti
semitismului, rasismului și xenofobiei.

 Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au fost primii membri ai Familie Regale române care 
au vizitat Statul Israel, în aprilie 2014. Reprezentând pe Regele Mihai I, cuplul regal a vizitat Yad Vashem, 
sa recules la piatra cu numele gravat al „Elenei Regina”, iar Custodele Coroanei a aprins flacăra veșniciei 
din Sala Aducerii Aminte.

3 februarie 
Majestatea Sa și Principele de Wales  
s-au întâlnit la Highgrove House

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și 
ASR Prin cipele Radu sau întâlnit cu Alteța Sa Regală 
Principele de Wales, la reședința regală Highgrove 
(în comitatul Gloucestershire din Anglia).



Raportul Anual al Asociației Casa Majestății Sale 2019-2020

100

5 februarie
Soir Mag: 30 ans de ma vie défilent

 Cotidianul „Le Soir” din Belgia (suplimentul Soir Mag), 25 ianuarie 2020



101

6 februarie 2020
Cele mai importante momente marcate de Casa Regală 
a României în ultimii 30 de ani. Trei decenii de fapte bune

Revista Forbes
Irina Pană

Data de 18 ianuarie a marcat 30 de ani de existență a Casei 
Regale în România

 Sau împlinit 30 de ani de la întoarcerea Casei Regale în 
România și totodată aproape 63 de ani de la abdicarea forțată 
din 1947 a Regelui Mihai.

 Chiar dacă Washingtonul îi asigurase regelui Legiunea de Merit a Armatei Americane și sar fi putut 
reloca împreună cu familia sa în Statele Unite, Regele Mihai a hotărât să rămână în Europa, aproape de 
România. Regele Mihai a locuit o perioadă în Marea Britanie, lucrând la o fermă, iar mai apoi în Elveția, 
unde a muncit ca pilot pe o linie aeriană comercială.

 După Revoluția din 1989, Familia Regală a revenit în țară. Prima care a sosit în București a fost 
Principesa Margareta, care declara la vremea respectivă că „tot ce am văzut cu ochii mei am văzut şi cu 
inima mea. Şi văzând cât de frumoasă este ţara, cât de colorată, era ca un fel de strat deasupra de comunism, 
gri, urât, cu cruzime. Şi era un sentiment dificil de asumat. Şi am descoperit ce a făcut aici în timpul 
comunismului. Copii şi persoane în vârstă abandonate, satele distruse, tot felul de lucruri. Şi când am venit 
prima oară, mam simţit prima oară în viaţa mea ca şi cum sunt o persoană întreagă. Dar, după aceea, a fost 
mult de descoperit, de muncit, de făcut. Era imens”.

Cele mai importante momente marcate de Casa Regală a României în ultimii 30 de ani

 Pentru că un decret al guvernului comunist din 1948 a retras cetățenia română Familiei Regale, iar 
Revoluția din decembrie 1989 a înlăturat dictatura comunistă din țara noastră, Regele Mihai a hotărât să 
se întoarcă în România pentru că el nu recunoscuse niciodată legitimitatea regimului comunist.
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 Regele Mihai a anunțat că vrea să revină în România la începutul anului 1990, însă autoritățile române 
au respins vehement această cerere. „Un om nu poate fi un oaspete al propriei case, chiar dacă a lipsit multă 
vreme din ea. Un român scos din casa lui cu forţa nu încetează, numai prin aceasta, să fie român”, declara 
Regele Mihai, după ce a fost întors din drum și escortat la avion, în prima sa încercare de a se reîntoarce 
în România. Abia în 1992, de sărbătorile Pascale, Regele Mihai a reușit să își vadă țara. Mai întâi Putna, 
iar apoi Bucureștiul, care sa umplut de oameni ce îi strigau la unison numele: „Regele Mihai! Regele 
Mihai”, „Monarhia, salvează România!”, „Majestate, nu pleca! Româniai țara ta!”. Regele a răspuns atunci 
populației printrun discurs de la balconul unui hotel din Capitală, spunândule cât de dor ia fost de țară: „Nu 
vam uitat niciodată și vă iubesc din toată inima”. În 1997, Emil Constantinescu, președintele de la vremea 
respectivă, a ridicat definitiv interdicția de a intra în țară și ia înapoiat Regelui cetățenia română.

Casa Regală a României, trei decenii de fapte bune

 Familia Regală a României se trage din una dintre cele mai importante case domnitoare din 
Germania Evului Mediu, dar și din întreaga istorie a Europei: Dinastia Hohenzollern. Dea lungul celor 
30 de ani de la întoarcerea Familiei Regale în România, activitatea Casei Regale sa remarcat prin nume-
roase evenimente notabile pentru țara noastră. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, 
prima fiică a Regelui Mihai I și Reginei Ana, este cea mai puternică și mai activă personalitate a Casei 
Regale. În cei 30 de ani, Majestatea Sa și Principele Radu au reprezentat România în peste 350 de vizite 
în Europa, America, Africa și Asia.

 De asemenea, printre primele vizite pe care Majestatea Sa Margareta lea făcut în România, la 
sosirea sa din 18 ianuarie 1990, au fost la Spitalul Colentina, la un orfelinat, la reședința Doinei Cornea din 
Cluj și la dispensarul rural din Brănești.

 Custodele Coroanei și Principele Radu semnează anual 500 de ilustrate de Crăciun, iar din 2001 până 
în prezent, de la revenirea Familiei Regale la Săvârșin și la Palatul Elisabeta, Regele Mihai şi Majestatea 
Sa Margareta leau oferit peste 13 .500 de pachete de Crăciun copiilor, bătrânilor şi oamenilor cu probleme 
de sănătate.

 Majestatea Sa este patronul regal a 31 de instituţii, organizații și evenimente anuale, iar Fundația 
Regală Margareta a României a ajutat în 30  de ani peste 400 000 de copii.  În trei decenii de activitate, 
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Fundația a avut filiale în 6 țări din lume (România, SUA, Elveția, Franța, Belgia și Marea Britanie), reușind 
să adune 16 milioane de euro pentru diverse proiecte sociale, educaționale, medicale și culturale.

 Cel mai prețios cadou primit de Custodele Coroanei în ultimii 30 de ani a fost suma adunată în 
pușculița personală de Robert McDonaugh, din Marea Britanie, care la vârsta de 5 ani a donato „pentru 
copiii din Momania”. Majestatea Sa a depus banii în contul fundației.

 În 30 de ani de când a revenit în țară, Custodele Coroanei a fost de opt ori prezentă în ocazii 
solemne la Parlamentul României. În afară de cele patru ocazii în care a luat cuvântul, Majestatea Sa a 
mai fost invitată în anul 2006 – la sesiunea solemnă a Camerelor reunite pentru condamnarea comunismu-
lui, pe 25 octombrie 2011 – la legendarul discurs al Regelui Mihai cu ocazia împlinirii a 90 de ani, când 
mesajul monarhului a emoționat milioane de români amintind de dragostea de țară. „Nu putem avea viitor 
fără a respecta trecutul nostru. Stă doar în puterea noastră să facem ţara statornică, prosperă şi admirată în 
lume. Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luato cu 
împrumut de la copiii noştri” – în anul 2014 – la sesiunea solemnă a Camerelor reunite cu ocazia împlini-
rea a 10 ani de la intrarea României în NATO, și la Senatul României, tot în 2014 – la împlinirea a 25 de 
ani de la căderea comunismului.

 Sfârșitul anului 2017 a fost unul trist pentru Familia Regală, dar și pentru români, care șiau pierdut 
ultimul monarh al României. Regele Mihai sa stins din viață pe 5 decembrie, la vârsta de 96 de ani, în 
locuința sa din Aubonne, Elveția. Mihai Întâiul a fost și rege și român, iar mai presus de toate om.

 Anul 2018, care a marcat sărbătorirea Centenarului, a fost bogat în manifestări pe agenda Casei Regale 
a României. Pe 1 Decembrie 2018, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, alături de Principesa Elena, 
Principesa Sofia, Principesa Maria și ES dl Alexander Nixon, au participat la un Te Deum la Catedrala 
Încoronării din Alba Iulia, în cadrul sărbătorii Centenarului Marii Uniri.

 În 2020, la aniversarea a 30 de ani de la pășirea pe pământ românesc a Majestății Sale Margareta, 
două dintre cele mai mari și mai simbolice organizații naționale se află sub Înaltul său Patronaj: Crucea 
Roșie Română și Comitetul Olimpic Român.

 Casa Regală a României va continua neobosit să promoveze interesele țării noastre, iar lista faptelor, 
cu siguranță, nu se oprește aici. 
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21 februarie
Ambasadorul SUA la Palatul Elisabeta

 În Salonul Alb al Palatului Elisabeta, 
Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei 
a primit pe Excelența Sa domnul Adrian 
Zuckerman, ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Statelor Unite ale Americii la 
București. La întâlnire a participat Alteța Sa 
Regală Principele Radu.

 Ambasadorul Zuckerman șia început 
misiunea diplomatică în România în luna 
decembrie 2019.

 România și Statele Unite ale Americii 
au stabilit relații diplomatice în urmă cu 140 
de ani, la 14 iunie 1880, în vremea Principelui 
Suveran Carol I și a Președintelui Rutherford 
B. Hayes.

 Regele Mihai a primit la Palatul 
Elisabeta trimișii Statelor Unite ale Americii 
în anii 19441947. Majestatea Sa Margareta 
a ținut să arate ambasadorului Zuckerman 
încăperile istorice ale palatului, cu precădere 
Biroul Regal, Salonul Alb și Sala Regilor 
unde, sau defășurat întâlniri care au marcat 
destinul României în secolul XX.
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28 februarie
Ministrul Economiei, la Palatul Elisabeta

 Alteța Sa Regală Principele Radu sa întâlnit 
la Palatul Elisabeta cu ministrul Economiei, dom-
nul VirgilDaniel Popescu.

 În numele Majestății Sale, Principele Radu 
a avut un dialog cu titularul Ministerului Econo 
miei, Energiei și Mediului de Afaceri pe tema  
acțiunilor Casei Regale la dezvoltarea economică 
a comunităților țării. De asemenea, a fost discutată 
și promovarea, prin misiuni economice sub egidă 
regală, a economiei românești în țări din Europa, 
din vecinătatea Uniunii Europene și din lume.

29 februarie 
Alianța Națională pentru Boli Rare, din nou la Palatul Elisabeta

 Custodele Coroanei române a găz-
duit la Palatul Elisabeta o întâlnire dedicată 
Alianței Naționale pentru Boli Rare din 
România, organizație aflată, din anul 
2017, sub Înaltul Patronaj al Majestății 
Sale. Întâlnirea a loc în ajunul deschiderii 
Conferinței Naționale pentru Boli Rare, 
sâmbătă, 29 februarie 2020, la București, 
și al Zilei Internaționale a Bolilor Rare.
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2 martie 2020
Vizită regală la Ministerul Apărării Naționale

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a vizitat sediul Ministerului Apărării Naționale și sa 
întâlnit cu Excelența Sa dl ministru Nicolae Ciucă.

 Au fost discutate proiecte comune ale Casei Regale și ale Armatei României, pentru aprofundarea 
raportului dintre societate și instituțiile militare și în domeniul învățământului militar universitar. Vor conti-
nua, de asemenea, acțiuni prin intermediul Asociației Voluntarilor Invictus, în diverse forme de integrare în 
societate a veteranilor români întorși din teatrele de operații. Familia Regală va dezvolta, totodată, proiecte 
legate de familiile militarilor căzuți la datorie.
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5 martie
Comunitatea Democrațiilor și rolul femeilor în viața publică

 Majestatea Sa Custodele Coroanei și ASR 
Principele Radu au efectuat o vizită de trei zile 
în Republica Polonă. A fost prima vizită externă a 
Familiei Regale din anul 2020.

 Majestatea Sa sa întâlnit cu dna Jadwiga 
Katarzyna Emilewicz, ministrul Dezvoltării 
Economice din Guvernul Poloniei. Custodele 
Coroanei a adresat un cuvânt în deschiderea dez-
baterii „Women Today: Voices from Central 
Europe”, parte a „Women Leadership Forum”.

 La Comunitatea Democrațiilor, Majestatea 
Sa Margareta și Principele Radu au fost întâm
pinați de dl Thomas Garrett, secretar general al 
CoD. Comunitatea Democrațiilor este o coaliție 
interguvernamentală a unor state din întreaga 
lume, care are ca scop promovarea valorilor 
democratice. România a preluat de la Polonia, în 
septembrie 2019, președinția CoD.

 Majestatea Sa Margareta a susținut un 
discurs cu tema „Participarea femeilor în viața 
publică”. Discursul a fost urmat de un dialog cu 
sala, în care Majestatea Sa și Principele Radu au răspuns întrebărilor adresate din public. La eveniment 
au asistat membri ai societății civile, ai Corpului Diplomatic acreditat la Varșovia și studenți.
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5 martie
Întâlniri cu militarii români și studenții polonezi

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Principele Radu sau întâlnit, la sediul Ambasadei 
României din capitala Poloniei, cu membri ai comunității românești din Varșovia, precum și cu militari 
români aflați în misiune în Polonia, de la NATO Battle Group și FRONTEX.

 Expoziția „Casa Regală a României și Polonia în fotografii de epocă” a fost prezentată de dna 
Mihaela Dranga, directorul ICR Varșovia. Expoziția a cuprins fotografii din perioada interbelică și a fost 
realizată în colaborare cu Asociația România Culturală și Arhivele Naționale ale României.
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6 martie
Crucea Casei Regale a României pentru trei veterane poloneze

 La Muzeul Insurecției din Varșovia, a avut loc cel mai emoționant moment al vizitei Majestății Sale 
Margareta în Polonia.

 Custodele Coroanei a decorat cu Crucea Casei Regale a României trei femei veterane ale Insurecției 
din Varșovia din 1944, pentru a onora relațiile dintre Regatul României și Republica Polonă din anii 1930, 
când țara noastră a fost un important aliat al Poloniei, în aspirațiile sale de independență, suveranitate și 
libertate. 

  

 După intrarea Majestății Sale în sala de festivități a muzeului, sa intonat Imnul Regal român. Au fost 
prezenți ministrul Jan Józef Kasprzyk, președintele Oficiului pentru Veterani de Război și Victime ale 
Opresiunii, secretarul de stat MApN Simona Cojocaru, ambasadorul României, ES dl Ovidiu Dranga, un 
reprezentant al Uniunii Mondiale a Veteranilor Armatei Teritoriale și președinta Consiliului Local al orașu-
lui Varșovia, dna Ewa Dorota MalinowskaGrupińska.

 Au primit decorația regală română dna Hanna Stadnik, dna Halina Jedrzejewska și dna Anna 
StupnickaBando.
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7 martie 
Scrisoarea ambasadoarei SUA în Polonia



111

12 martie
Mesajul Președintelui Crucii Roșii 
privitor la coronavirus

13 martie
Principesa Sofia la gala „Ambassadors 
of Wałbrzych”, în Polonia

 Alteța Sa Regală Principesa Sofia a partici-
pat, în Polonia, la Castelul Ksiaż din Wałbrzych, 
la licitația caritabilă de gală „Ambassadors of 
Wałbrzych”. A fost a doua vizită externă a Familiei 
Regale din anul 2020.

 Fondurile strânse în urma licitației caritabile 
au fost donate unor programe destinate copiilor 
aflați în dificultate din Polonia. Obiectul oferit la 
licitație de Principesa Sofia a fost un portret foto-
grafic al Regelui Ferdinand și Reginei Maria.

 Principesa Sofia a fost invitată cu o expozi-
ție personală de fotografie de artă la Castelul Ksiaż 
din Wałbrzych, anul viitor.
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22 martie
50 de copii din Săvârșin au primit rechizite pentru 
studiul la domiciliu

 Pentru perioada stării de urgență din țară, Casa Majestății 
Sale Custodele Coroanei a oferit unui număr de cincizeci de copii 
din comuna Săvârșin rechizite școlare pentru a putea săși continue 
lecțiile acasă, fără să întrerupă procesul de învățământ.

 Cadoul cuprinde caiete și instrumente de scris, precum și alte 
rechizite oferite de companiile Herlitz și Pelikan, furnizori ai Casei 
Regale a României.

28 martie
Crucea Roșie a achiziționat 1 milion de măști sanitare

 Măștile au ajuns în depozitul central al Crucii 
Roșii Române și au fost distribuite următoarelor insti-
tuții: Ministerului Apărării Naționale, Inspectoratului 
General pentru Situații de Urgență, Poliției de 
Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei 
Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, 
Agenției Națională de Administrare Fiscală și filiale-
lor de Cruce Roșie din toată țara. Măștile au ajuns la 
personalul angajat și la voluntarii care intră în contact 
direct cu persoanele afectate de COVID19.
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10 mai 
Mesajul Patriarhului cu ocazia zilei de 10 Mai

10 mai 
Mesajul Prim-ministrului cu ocazia zilei de 10 Mai

 Sărbătorim astăzi Ziua Independenței naționale și Ziua Regalității, prin care rememorăm trei 
momente istorice importante pentru destinul statului român modern, petrecute toate pe 10 mai: proclamarea 
Principelui Carol ca domnitor al Principatelor Unite, în 1866, Independența față de Imperiul Otoman, în 
1877, și transformarea țării din principat în regat, în 1881, când Principele Carol a fost încoronat ca primul 
rege al României.
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 Independența națională și institu-
ția monarhiei sau sedimentat în conștiința 
colectivă ca pași hotărâtori pentru conso-
lidarea statului român modern, prosper 
și respectat în Europa de la începutul 
 veacului trecut.

 Acum, România este din nou în 
plin proces de consolidare, pe un drum 
ireversibil, alături de celelalte democrații 
europene și de partenerii noștri strate-
gici, așa cum șiau dorit românii, după 
aproape cinci decenii în care drumul lea 
fost deturnat de dictatura totalitară.

 Familia Regală a României a fost 
mereu aproape de români. Membrii săi au 
luptat, din tristul exil, împotriva dictaturii 
care a îngenuncheat țara, iar în perioada 
postdecembristă au fost adevărați amba-

sadori ai intereselor României. Determinarea, demnitatea și onoarea de care au dat dovadă în acțiunile lor 
sunt repere morale pe care societatea le prețuiește și bune exemple pentru generațiile actuale și pentru cele 
care ne vor urma.

 Și așa cum, în trecut, românii au găsit împreună calea spre idealurile lor de libertate, independență 
și unitate, stă în puterea noastră, a tuturor, să depășim situația generată de pandemie și să ne urmăm desti-
nul european.

La mulți ani, România!
La mulți ani, Casei Majestății Sale Custodele Coroanei!
Ludovic Orban
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14 iunie
140 de ani de relaţii diplomatice româno-americane. O perspectivă regală

 În ziua de 14 iunie 2020 sau împlinit 140 de 
ani de la stabilirea formală a relaţiilor diplomatice din-
tre Statele Unite ale Americii şi România, sub domnia 
Principelui Suveran Carol I și în timpul Președintelui 
Rutheford B. Hayes al SUA.

 Legăturile dintre România şi Statele Unite 
sunt pe cât de multiple, pe atât de variate, putând fi 
percepute în toate aspectele economiei, societăţii, 
cooperării militare, culturale, educaţionale, sportive, 
toate fiind construite pe legături umane solide. 

21 iunie
Al VII-lea Premiu Cantemir al Colocviilor Regale

 Al șaptelea Premiu Cantemir, distincție anu-
ală oferită în cadrul Colocviilor Regale, a fost acordat 
în anul 2020 profesorului Alexandru Zub, membru al 
Academiei Române.

 Din cauza restricțiilor existente ca urmare 
a crizei COVID19, Colocviul Regal din anul 2020 
a fost anulat. Al VIIlea Premiu Cantemir va fi înmâ-
nat domnului academician în a doua jumătate a anului. 
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24 iunie
Teatrul Național din Craiova, 170 de ani

 Cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la înființare, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei 
a decis să confere Decorația Regală Nihil Sine Deo Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova.

 La 29 iunie 1850, ziarul „Vestitorul românesc” consemna, sub semnătura cronicarului Gheorghe 
Chițu, fondarea instituției de către Costache Caragiale și Costache Mihăileanu.

 După 170 de ani, premiat pe toate meridianele lumii, Teatrul Naţional din Craiova face parte din elita 
teatrelor lumii. Membru al Convenţiei Teatrale Europene (CTE) din anul 1995, Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” din Craiova este primul teatru dintro ţară din Europa Centrală şi de Răsărit care intră în compo-
nenţa acestei asociaţii internaţionale de breaslă.
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1 iulie
Doctor Honoris Causa pentru Familia Regală

 Geneva School of Diplomacy and International 
Relations a acordat, în ziua de 1 iulie 2020, titluri de Doctor 
Honoris Causa Majestății Sale Margareta Custodele 
Coroanei și Alteței Sale Regale Principelui Radu.

 Evenimentul a avut loc cu ocazia ceremoniei de 
absolvire a promoției 2020. Momentul a fost prefațat 
de un discurs al profesorului Colum de Sales Murphy, 
președintele universității.

13 iulie
Colaborare cu Universitatea de Științe Agronomice și Universitatea de Arhitectură

 La Palatul Elisabeta, în prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei și a Alteței Sale 
Regale Principele Radu, a avut loc ceremonia semnării protocoalelor de colaborare între Asociația Casa 

Majestății Sale și Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară din 
București, precum și Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

 Cele două protocoale de colabo-
rare au în vedere salvgardarea și păstrarea 
în condiții optime a reședințelor regale de 
patrimoniu, care au identitate și impor-
tanță europeană. 
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23 august

Harry Truman despre Regele Mihai și 23 August

Casa Albă
Washington

Citație pentru Legiunea de Merit
în grad de Chief Commander

Majestatea Sa Regele Mihai I al României a dat dovadă 
de un comportament excepțional de merituos în exercita-
rea unui serviciu remarcabil pentru cauza Națiunilor Aliate 
în lupta lor împotriva Germaniei hitleriste. În iulie și august 
1944, Națiunea sa, sub dominația unui regim dictatorial peste 
care Regele nu avea control, aliinduse cu agresorii germani, 
el, Regele Mihai I, a reușit să dea țel, direcție și inspirație 
forțelor interne, necoordonate până atunci, care se opuneau 
conducerii dictatorului. În culminarea eforturilor sale, pe 
23 august 1944, deși capitala lui era încă dominată de trupele germane, el personal, din propria lui ini-
țiativă, și în completă nepăsare pentru sigurața lui personală, a dat semnalul pentru o lovitură de stat 
ordonând gardelor palatului său să aresteze pe dictator și principalii lui miniștri. Imediat apoi, întro inspi-
rată proclamație către țară adresată la radio, el a declarat țării decizia lui de a scoate România de sub jugul 
nazist și a chemat Armata să se întoarcă împotriva trupelor germane, și să ucidă, captureze prizonieri sau 
săi alunge din țară. Puși în fața acestui frontal și puternic act din  partea suveranului lor, răspunsul popo-
rului român și al armatei române a fost imediat și din toată inima, cu rezultatul că, în doar câteva zile, cea 
mai mare parte a teritoriului României a fost eliberat de sub controlul nazist, și linia principală a rezistenței 
germane pe frontul de SudEst a fost alungat mai mult de cinci sute de kilometri spre NordVest. Prin jude-
cata lui superioară, prin ascuțimea acțiunii sale și prin înaltul caracter al cârmuirii sale personale, Regele 
Mihai I a adus o contribuție extraordinară la cauza libertății și democrației.
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25 august
El Mundo: Suntem în fața unei regine fără Tron, dar cu un Sceptru

 Cotidianul spaniol El Mundo, articol sub semnătura jurnalistului Eduardo Álvarez.

 Fragmente în limba română:

Custodelui Coroanei Române îi este recunoscut în țara sa titlul 
de Majestate și joacă un rol instituțional important pentru care este 
foarte apreciată. 

Cazul ei este unul insolit. Vorbim despre Margareta, Custodele 
Coroanei Române, căreia îi este mai mult decât recunoscut titlul 
și tratamentul de Majestate în țara ei, România, republică fostă 
comunistă care a demonstrat că, în secolul al XXI-lea, acest sistem 
poate coexista perfect cu monarhia. Prin urmare, se poate vorbi 
fără exagerare despre România ca despre o republică încoronată.

Margareta (71 de ani) este, de drept, regină de la moartea tatălui 
ei, Regele Mihai, în decembrie 2017. Dar nu a folosit niciodată acest 
titlu. Cu toate acestea, în calitate de șef al Casei Regale – prima 
femeie aflată la cârma Casei, în mai bine de 150 de ani de dinastie – 
folosește titlul de Majestate, ceea ce îi aduce egalitatea între verii săi 
regali, inclusiv Filip al VI-a al Spaniei sau Elisabeta a II-a a Angliei.

Familia regală română joacă un rol instituțional atât de impor-
tant încât, insistăm, chiar dacă este vorba despre o republică, când se fac sondaje legate de liderii politici, 
principesa este inclusă în mod firesc, aşa cum înainte era Regele Mihai, vărul favorit al reginei noastre, 
Sofía. Un sondaj din luna mai arată că astăzi cel mai popular lider este președintele Klaus Iohannis, cu 
43%, urmat, da, de Custodele Coroanei Margareta, cu 31%.

Suntem, așadar, în fața unei regine fără tron, dar cu un sceptru. Din 1997, când principesa s-a stabilit 
la București, după o viață trăită în Elveția, nu a încetat să participe la activități diplomatice în apărarea 
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intereselor românești. Ea a fost împreună cu tatăl său, regele, o activistă devotată până s-a obținut aderarea 
țării sale la NATO sau la Uniunea Europeană. În acest domeniu, în luna octombrie a anului trecut, în tim-
pul unei călătorii oficiale în Olanda, a susținut o conferință în care, pe un ton diferit de cel al diplomației 
nobiliare, a acuzat instituțiile comunitare de duble standarde în tratamentul aplicat țării sale. Presa română 
și clasa politică și-au aplaudat regina, pe care mulți o consideră drept cel mai bun ambasador al lor.

De ani de zile se discută în Parlament o reglementare a Casei Regale ca „persoană juridică de utilitate 
publică, independentă și apolitică, angajată în păstrarea tradițiilor și valorilor statului și a promovării și 
dezvoltării României”. Deocamdată, guvernul tocmai a prelungit pentru următorii 49 de ani cesiunea către 
familia regală a Palatului Elisabeta din București, ca reședință și sediu instituțional.

13 septembrie
Bustul Regelui Ferdinand I în satul Verejeni, Republica Moldova

 În satul Verejeni, raionul Telenești, din Republica 
Moldova, a avut loc inaugurarea bustului Regelui Ferdinand I.

 Monumentul, ridicat în urmă cu 86 de ani, a fost resta-
bilit la inițiativa domnului Iulian Rusanovschi. În ultimii 4 ani, 
domnul Rusanovschi a reușit să restabilească 5 monumente ale 
Regelui Ferdinand în Nisporeni, Ialoveni, Țepilova, Rezina și 
Varnița.

 Postamentul de piatră a fost restaurat de meșterul Pavel 
Curchi, iar bustul Regelui Ferdinand a fost reconstituit de 
sculptorul Veaceslav Jiglițchi, acesta reușind în lunile iunieiulie 
2020 să readucă la viață bronzul de la Verejeni.
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19 septembrie
Cea mai importantă personalitate feminină din România

 În cadrul Galei Forbes Woman a anului 2020, organizată de revista 
Forbes România pentru a noua oară, Majestatea Sa Margareta, Custodele 
Coroanei române, a primit titlul de „cea mai importantă personalitate femi-
nină din România”.

 Majestatea Sa Margareta a fost distinsă cu titlul de „cea mai influentă 
femeie din România” de către Forbes Romania în anul 2016, în anul 2017, în 
anul 2018 și în anul 2019 și sa situat pe primul loc în Topul celor 50 cele mai 
influente femei din România în anul 2014.

 La competiția tradițională pentru „cea mai influentă femeie din 
România”, Majestatea Sa a fost desemnată pe locul al doilea în anul 2020.

22 septembrie
Statuia Regelui Mihai va fi ridicată în anul 2021,  
la centenarul nașterii Suveranului

 La Sinaia, în prezența Alteței Sale Regale Principesa Sofia, a avut loc Semnarea Protocolului de 
Colaborare între Primăria orașului Sinaia, Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș și Ministerul Culturii. 
Parteneriatul prevede amplasarea unei statui a Regelui Mihai I la centenarul nașterii acestuia la Castelul 
Foișor, în 2021.
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 La eveniment au participat Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, Primarul Orașului Sinaia, Vlad 
Oprea, Directorul Executiv al Asociației Casa Majestății Sale, Ion Tucă și Prorectorul USAMV București, 
prof. dr. Florin Stănică.

 Acțiunea de pe Domeniul Regal Sinaia este sprijinită de Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș. 
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23 septembrie
Lansarea oficială a Expoziției Regale Palatul Elisabeta

 Lansarea oficială a Expoziției Regale la Palatul Elisabeta, în prezența Majestății Sale Margareta 
și a Alteței Sale Regale Principele Radu. Expoziția a fost deschisă în cursul lunii iulie.

 Cu această ocazie, a fost lansat întregul poștal dedicat Expoziției Regale „Palatul Elisabeta.”
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29 septembrie
Decorații conferite de Majestatea Sa la Palatul Elisabeta

 La Palatul Elisabeta, a 
avut loc ceremonia de decorare a 
Președintelui Academiei Române, 
domnul academician IoanAurel 
Pop, cu Ordinul Coroana României, 
în grad de Comandor.

 Tot în decursul aceleași săp-
tămâni, domnului Sergiu Nistor, 
consilier prezidențial, ia fost confe-
rită Decoraţia Regală Nihil Sine Deo.

30 septembrie
Veteran de război în vârstă de 106 ani,  
decorat de Majestatea Sa

 Domnul Constantin Herțoiu, veteran de război ajuns la vârsta de 106 ani, 
sa prezentat în persoană la Palatul Elisabeta pentru a primi de la Majestatea 
Sa Margareta, Custodele Coroanei, Medalia Regală pentru Loialitate. Domnul 
Herțoiu este cea mai în vârstă personalitate care a primit vreodată o decorație 
regală românească.
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6 octombrie
Ceremonie pentru Furnizorii Regali

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, a acordat, în cadrul unei ceremonii desfășurate în gră-
dina Palatului Elisabeta, certificatul de Furnizor Regal unui număr de unsprezece companii. 

 La ceremonie a fost prezent Alteța Sa Regală Principele Radu.

 Astfel, următoarelor companii lea fost reînnoită calitatea de Furnizor Regal:
● Azay – pentru produse de cristal;
● Familia Dragomir – pentru pălării;
● The Iconic Estate – pentru vinuri și spumantele Rhein;
● K Group Corporation – pentru organizare de evenimente;
● Serge Luis Alvarez – pentru produse și servicii de machiaj;
● Malvina Cservenschi – pentru bijuteriile din gama Malvensky;
● Cumpăna – pentru apa plată Cumpăna;
● Hispanitas – pentru pantofi de damă;
● 360 Revolution – pentru organizare de evenimente;
● Omniasig – pentru servicii de asigurări și reasigurări.

 De asemenea, Majestatea Sa a acordat certificatul de Furnizor Regal companiei The Cheesecake 
House, pentru calitatea și originalitatea produselor de cofetărie. 
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7-8 octombrie
Al XXIII-lea Summit Economic Eurasiatic Marmara

 La invitația Fundației Grupului Marmara, Alteța Sa Regală Principele Radu a participat la cel deal 
XXIIIlea Summit Marmara, care are loc anul acesta online.

 La lucrări, grupate sub genericul „Lumea de după COVID19” și transmise prin satelit, au luat parte 
reprezentanți ai unui număr de 45 de țări ale lumii, printre care personalități politice și academice, lideri 
religioși și înalți funcționari publici.

 Principele Radu a susținut în prima zi a conferinței un discurs legat de cooperarea regională. 
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8 octombrie
Decorații prezidențiale pentru Asociația Casa Majestății Sale

 Consilierul prezidențial Sergiu Nistor a remis, în numele 
Președintelui României, două medalii ale Statului român Asociației 
Casa Majestății Sale. La eveniment au luat parte Majestatea Sa 
Margareta, Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu.

 Prin decret semnat de Președintele României, Excelența Sa domnul Klaus Werner Iohannis, 
Asociației Casa Majestății Sale Custodelui Coroanei iau fost conferite Medalia Aniversară „Centenarul 
Marii Uniri” și Medalia Comemorativă „Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului”.

 După ce a dat citire decretelor de conferire a medaliilor, domnul Sergiu Nistor a spus: Decoraţiile 
pe care, din partea preşedintelui României, am onoarea să le remit astăzi Asociaţiei Casa Majestăţii 
Sale sunt expresia recunoştinţei naţiei, sunt expresia recunoştinţei statului român şi a primei sale magis-
traturi pentru patrimoniul de idei şi de valori ce au izvorât acum mai bine de 100 de ani din acţiunea 
politică a Regelui Reîntregirii şi a Reginei Inimii Românilor. Ele sunt fundamentul unităţii şi modernităţii 
României europene de astăzi. Pentru acest privilegiu mulţumesc preşedintelui României pentru această 
onoare, vă mulţumesc Majestăţii Voastre, Alteţei Voastre Regale şi Casei Regale a României.
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13 octombrie
Câștigătoarea premiului de dramaturgie la Gala UNITER 2020 

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a primit la Palatul Elisabeta pe doamna Ana Sorina 
Corneanu, câștigătoarea Premiului pentru cea mai bună piesă românească a anului 2019 și pe maestrul Ion 
Caramitru, președintele UNITER.

 Gala Premiilor UNITER a debutat în anul 1991, iar Premiul pentru cea mai bună piesă a anului a fost 
acordat, fără întrerupere, din anul 1992 până astăzi. 

 Este unul dintre cele mai importante concursuri de dramaturgie națională din vremurile noastre. 
Până în anul 2006, premiul a fost susținut de Fundația Regală Margareta a României. Din 2006 și până 
astăzi, premiul este acordat sub auspiciile Familiei Regale a României.
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16 octombrie
Ștafeta veteranilor 2020

   

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au întâmpinat, 
în fața Palatului Elisabeta, pe voluntarii Invictus România care au participat la ediția a VIIa a Ștafetei 
veteranilor, pe segmentul BucureștiPloiești. Asociația Voluntarilor Invictus se află sub Înaltul Patronaj 
al Principelui Radu al României.

 În total, Ștafeta Veteranilor 2020 angre-
nează peste 150 de voluntari, militari și civili, toți 
dedicați spiritului Invictus. Ei au alergat pe trei 
trasee, care au avut startul din Reșița, Babadag 
și Sighișoara, iar toate șiau îndeplinit misiunea 
atunci când au ajuns la Carei, în data de 25 octom-
brie 2020, Ziua Armatei României și ziua de 
naștere a Regelui Mihai I, onorând astfel pe cei 
care au contribuit, în 1944, la eliberarea ultimei palme de pământ românesc de sub ocupație horthystă, dar și 
rememorând pe Cel care a fost  pentru mulți dintre noi un model de responsabilitate și patriotism.
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19 octombrie
Vizită regală la escadrila de avioane F-16

 Majestatea Sa Margareta, 
Custodele Coroanei române 
şi Alteța Sa Regală Principele 
Radu au vizitat Baza 86 Aeriană 
„Lt. Av. Gheorghe Mociorniță” 
din localitatea Borcea.

 La sosire, cuplul regal 
a fost întâmpinat de dl gene-
ralmaior Viorel Pană, Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene și de dl general de flotilă aeriană Cătălin 
Băhneanu, comandantul Bazei Aeriene Borcea.

 Majestatea Sa și Alteța Sa Regală au vizionat expoziția organizată în hangarul unității, iar apoi au 
luat cunoștință despre istoricul bazei, întins pe aproape un secol, și despre obiectivele actuale ale unității 
militare operaționale, deplin integrată activităților naționale și transatlantice.

 Cuplul regal a urmărit apoi, în compania gazdelor, evoluția în zbor a aeronavelor F16 din cadrul 
Escadrilei 53 Vânătoare (Baza 86 Aeriană).



131

25 octombrie
Seară regală caritabilă

  

 În acest an, pe 25 octombrie, ziua de naștere a Regelui Mihai I, Fundația Regală Margareta a României 
a organizat o seară caritabilă, sub genericul „România are nevoie de artă”. Seara a fost transmisă în direct 
de Televiziunea Română, pe canalul TVR1, în scopul strângerii de fonduri pentru programul național Tinere 
Talente.

 Transmisia în direct a fost realizată de la Ateneul Român, locul în care timp de 12 ani, pe scena de 
concert, muzicieni reputați din întreaga lume au cântat pentru copiii și tinerii talentați, bursieri ai progra-
mului Tinere Talente.

 Seara a trecut în revistă momente emoționante din concertele regale caritabile ale anilor trecuți și 
cuprinde interviuri cu invitați prezenți la Ateneul Român sau live, prin conexiune video. Gazdele serii au 
fost Valentina Băințan, producătorul emisiunii, și dirijorul Tiberiu Soare.
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9 decembrie
Seara Corpului Diplomatic 

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei 
a adresat Corpului Diplomatic acreditat la București 
mesajul anual, printro înregistrare video, disponibilă 
pe platformele online ale Familiei Regale și transmisă 
de Televiziunea Română, în ziua de 9 decembrie 2020. 
Mesajul Majestății Sale a fost urmat de discursul de răs-
puns din partea Excelenței Sale Nunțiului Apostolic, 
Decanul Corpului Diplomatic străin din România, 
Arhiepiscopul Manuel Maury Buendia.

 Prima recepție de acest fel a avut loc acum 153 de ani, în Sala Tronului din Palatul Regal de atunci, 
și a fost găzduită de Principele Suveran Carol I, în primul său an de domnie. După aceea, în preajma 
fiecărui An Nou, Regii Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai I au păstrat neîntrerupt tradiția ono-
rării legăturilor diplomatice dintre România și țările lumii. După o întrerupere de cinci decenii, Regele 
Mihai I a reluat tradiția Serilor Regale anuale ale Corpului Diplomatic în decembrie 1997, la București. 
Majestatea Sa Custodele Coroanei a găzduit personal aceste evenimente, neîntrerupt, începând din anul 
2009. Serile au avut loc la Sala Regilor de la Palatul Elisabeta, în Holul de Onoare al Castelului Peleș 
și, din anul 2016 încoace, la Sala Tronului din Palatul Regal.



133

24 decembrie 
Sărbătorile la Castelul Regal Săvârșin

  

 Majestatea Sa și Principele Radu vor petrece sărbătorile de iarnă la Săvârșin.

 Ca în fiecare an, Majestatea Sa Custodele Coroanei va oferi în prag de sărbători cadouri celor bol-
navi și celor nevoiași din Săvârșin.


