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ASOCIAȚIA CASA MAJESTĂȚII SALE, persoană juridică română de drept privat, fără scop

lucrativ, de utilitate publică, reprezintă structura instituțională care asigură susținerea 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.
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 angajamentele publice ale Familiei Regale, în țară și în străinătate, precum
și activitățile Asociației Casa Majestății Sale, pe parcursul anului 2021, consemnate zilnic pe website‑ul
Asociației.
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21 ianuarie
Comitetul Director al Fundației Regale Margareta a României s-a reunit online,
pentru prima oară în anul 2021
 Majestatea Sa Custodele Coroanei a discutat cu membrii Comitetului Director al Fundației Regale
Margareta a României felul în care organizația își va adapta activitatea la situația generată de criza
COVID‑19. La întâlnire a luat parte directorul executiv al fundației.
 Fundația Regală Margareta a României se află în al 31-lea an de activitate. Organizația a fost creată
de Regele Mihai și de Custodele Coroanei Margareta în anul 1990 și a funcționat de atunci neîntrerupt
în România.
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27 ianuarie
Seara Palatului Elisabeta dedicată Educației
 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a găzduit Seara Palatului Elisabeta dedicată Educației.
Au luat parte la eveniment șase instituții și organizații cu Înalt Patronaj Regal.
 Evenimentul s-a desfășurat exclusiv online și a cuprins mesajul adresat de Majestatea Sa Margareta
și Alteța Sa Regală Principele Radu, precum și contribuții din partea Transylvania College, Liceul Academic
de Arte Plastice ,,Igor Vieru” din Chișinău, Concursul Basmele Reginei Maria, Concursurile Cangurul și
The Duke of Edinburgh’s International Award România.
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3 februarie
Întâlnirea online a Comitetului de Direcție al Societății Naționale
de Cruce Roșie din România
 Majestatea Sa Custodele Coroanei, președintele Crucii Roșii Române, a purtat un dialog cu membrii
Comitetului de Direcție pe teme legate de activitățile anului 2021 și de parteneriatele internaționale ale
organizației.
 La întâlnire au luat parte membrii Comitetului de Direcție, vicepreședinți ai societății, precum și
președinții unora dintre filialele organizației.

8

15 februarie
Vizită la Spitalul Rețelei Private de Sănătate Regina Maria
din municipiul Cluj-Napoca
 Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa
Regală Principele Radu au făcut o vizită la
Spitalul Rețelei Private de Sănătate Regina
Maria din municipiul Cluj-Napoca.
 Cuplul regal a fost întâmpinat de
managerul spitalului și de alți membri ai
conducerii instituției de sănătate și a vizitat
secțiile de Imagistică, Obstetrică-Ginecologie
și Neonatologie, Chirurgie.
 Familia Regală a stat de vorbă cu medici
și personal medical și a apreciat nivelul înalt
de dotare și confort disponibil într-unul dintre
cele mai performante spitale din regiune.
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26 februarie
Inaugurarea grădiniței „Regina-Mamă Elena” din Săvârșin
 Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală
Principele Radu au fost prezenți la inaugurarea grădiniței
„Regina-Mamă Elena” din Săvârșin.
 Gazdele evenimentului au fost primarul comunei,
dl Ioan Vodicean și directoarea Liceului Tehnologic „Regele
Mihai I” din Săvârșin, dna profesor Luminița Costea.
 Au fost prezenți dl. Iustin Cionca, Președintele
Consiliului Județean Arad, dl Marius Gondor, Inspector
Școlar General, dl Iulian Bucătaru, director al Centrului
Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, dl Doru Sinaci, directorul Bibliotecii Județene Arad,
membri ai Consiliului Local și reprezentanți ai sponsorilor.
 Placa purtând numele Reginei a fost dezvelită de Majestatea Sa Margareta și de primarul comunei,
dl. Ioan Vodicean.
 Majestatea Sa a oferit nou-înființatei grădinițe un
tablou cu portretul bunicii sale realizat de artistul plastic
Valentin Tănase, precum și cărți cu povestea vieții Reginei
Elena fiecărui copil înscris la grădiniță.
 Părintele paroh din Săvârșin Călin Mădăluță a
oficiat o scurtă slujbă de sfințire a instituției de învățământ.
 Construcția grădiniței din Săvârșin a fost realizată
cu fonduri europene obţinute de administraţia locală, iar
amenajările interioare s-au făcut cu sprijinul unor sponsori.
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28 februarie
Mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Bolilor Rare
 Majestatea Sa Margareta Custodele
Coroanei a adresat un mesaj cu ocazia
Zilei Internaționale a Bolilor Rare. Mesajul
Majestății Sale în sprijinul pacienților cu
boli rare a fost recepționat la nivel global.
 Alianţa Naţională pentru Boli Rare
România, aflată sub Înaltul Patronaj al
Majestății Sale Margareta, a organizat online
Campania națională cu tema „Acces echitabil
la îngrijire și tratament pentru pacienții cu
boli rare din România”.
 Ziua Internațională a Bolilor Rare este în fiecare an o oportunitate pentru a celebra diversitatea
comunității bolilor rare în România şi în întreaga lume.
 Majestatea Sa a găzduit în anii trecuți seri ale Palatului Elisabeta, cu ocazia Zilei Internaționale
a Bolilor Rare.
 Alianța Națională pentru Boli Rare România a fost înființată în anul 2007 și are în componența sa
48 de asociații naționale și este membră în organizația Eurordis – Rare Diseases Europe.
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9 martie
Seara Palatului Elisabeta dedicată Sportului
 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a găzduit Seara Palatului Elisabeta dedicată Sportului.
Au luat parte la eveniment 8 federații sportive cu Înalt Patronaj Regal.
 Evenimentul s-a desfășurat exclusiv online și a cuprins mesajul adresat de Majestatea Sa Margareta
și Alteța Sa Regală Principele Radu, precum și contribuții din partea Federației Române de Rugby,
Federației Române de Scrimă, Federației Române de Ciclism, Federației Române de Karate Tradițional,
Federației Române de Tir cu Arcul, Federației Române de Oină, Federației Ecvestre Române și Asociației
Clubul Sportiv Sportul București.
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11 martie
Custodele Coroanei s-a întâlnit cu Președintele Federației
Comunităților Evreiești din România
 Majestatea Sa Margareta Custodele
Coroanei a primit, la Palatul Elisabeta, pe
domnul Silviu Vexler, Președintele Federației
Comunităților Evreiești din România.
 Domnul Vexler a prezentat Majestății
Sale situația actuală a comunităților evreiești
din țara noastră și principalele proiecte
pentru viitorul apropiat.
 De asemenea, a fost evocată legătura
istorică între Familia Regală și comunitatea
evreilor din România.
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22 martie
Secretarul General al Guvernului României
la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa Custodele Coroanei și ASR Principele Radu au primit, la Palatul Elisabeta, pe domnul
Tiberiu Horațiu Gorun, Secretarul General al Guvernului României.
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23 martie
Majestatea Sa Custodele Coroanei
a primit pe Ambasadorul Japoniei
 Majestatea Sa Custodele Coroanei
a primit la Palatul Elisabeta pe Excelența
Sa domnul Hiroshi Ueda, ambasadorul
extraordinar și plenipotențiar al Japoniei
în România. La primire a luat parte ASR
Principele Consort. Ambasadorul a fost însoțit
de doamna Mari Ueda.
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26 martie
140 ani de la proclamarea
Regatului României
 La 26 martie 2021, Majestatea Sa
Custodele Coroanei și Familia Regală
au sărbătorit alături de întreaga societate
românească o sută patruzeci de ani de
la proclamarea Regatului României. Cu
această ocazie, Majestatea Sa Margareta
a găzduit o scurtă ceremonie, în Holul de
Onoare al Castelului Peleș.
 Au fost prezenți Alteța Sa Regală
Principele Consort și Alteța Sa Regală
Principesa Sofia.
 A luat parte la eveniment Ministrul
Culturii, domnul Bogdan Gheorghiu.
Ministrul a anunțat proiecte comune
privitoare la restaurarea Domeniului
Regal Peleș.
 În prezența primarului Vlad Oprea,
Majestatea Sa a vizitat apoi parcul din
centrul orașului Sinaia, unde va fi dezvelită
statuia în bronz a Regelui Mihai I, în ziua
de 25 octombrie 2021, când se vor împlini
100 de ani de la nașterea Suveranului.
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31 martie
Custodele Coroanei a acordat un interviu Televiziunii France24
 Custodele Coroanei a acordat un interviu Televiziunii France24, în cadrul serialului TV intitulat
„Secrets d’Histoire”, realizat de Stéphane Bern.
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31 martie
Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a primit titlul de
„cea mai importantă personalitate feminină din România”
 În cadrul Galei Forbes Woman
a anului 2021, organizată de revista
Forbes România, Majestatea Sa Margareta
Custodele Coroanei a primit titlul de „cea
mai importantă personalitate feminină din
România”. Titlul a fost acordat în afara
concursului.
 Cu această ocazie, Majestatea Sa
Margareta a transmis un mesaj înregistrat.
 Gala Forbes Woman încurajează
personalitățile feminine cele mai valoroase
din diverse domenii, pentru a servi drept
model în întreaga societate românească.
 Majestatea Sa Margareta a fost
distinsă cu titlul de „cea mai influentă
femeie din România” de către Forbes
România în anul 2016, în anul 2017, în
anul 2018, în anul 2019 și în anul 2020 și s-a 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 2021.
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4 aprilie
Inaugurarea pieței Regina-Mamă Elena a României, în orașul Petach Tikva din Israel
 În orașul Petach Tikva din Israel, a avut loc
inaugurarea Pieței Regina-Mamă Elena a României.
Cu acest prilej, Majestatea Sa Margareta Custodele
Coroanei a transmis un mesaj video înregistrat.
 Evenimentul a reunit oficiali israelieni, supra
viețuitori ai Holocaustului și familiile lor, precum și
reprezentanți ai comunității israelienilor originari din
România.
 Au luat cuvântul dl. Rami Greenberg, primarul orașului Petach Tikva, E.S. dl. Radu Ioanid,
Ambasadorul României în Statul Israel, E.S. dl. David Saranga, Ambasadorul Statului Israel în România,
dna. Nava Boker, Președintele organizației Yad Ezer Lechaver, dl. Eyal Fabian, reprezentantul Uniunii
Evreilor Originari din România (AMIR), dl. Moni Seinstein, președintele Organizației Centrale a Evreilor
din România (HOR) din Petach Tikva.
 Inițiativa de a denumi o piață în memoria
Reginei‑Mamă Elena reprezintă un gest cu o
semnificație simbolică deosebită, care reflectă legătu
rile strânse între România și Israel.
 Regina-Mamă Elena a primit din partea Yad
Vashem titlul „Drept între popoare”, în anul 1993,
pentru curajul său în salvarea evreilor în timpul
Holocaustului din România, în special pentru acțiunea
ei hotărâtoare în împiedicarea deportării evreilor
către lagărul de exterminare de la Belzec, în toamna
anului 1942, precum și pentru pledoariile ei, între anii
1943‑1944, pentru a permite întoarcerea evreilor și
rromilor deportați din Transnistria.
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6 aprilie
Principele Radu, interviu cu prilejul Zilei Internaționale a Sportului
pentru Dezvoltare și Pace
 Cu prilejul Zilei Internaționale a Sportului pentru Dezvoltare și Pace, sărbătorită la 6 aprilie, Alteța Sa
Regală Principele Radu a acordat un interviu care a fost publicat pe canalele de comunicare ale Comitetului
Olimpic și Sportiv Român și ale Academiei Olimpice Române.
 Principele Radu a stat de vorbă cu istoricul Anita Sterea pentru a omagia puterea sportului în societate.
 Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace a fost adoptată prin rezoluția Adunării
Generale a Națiunilor Unite nr. 67/296 din 23 august 2013. Ea vine să afirme și să confirme importanța
pe care forul mondial o recunoaște sportului ca mijloc necesar de comunicare între oameni, ca factor de
stabilitate și progres în lume, sub semnul păcii și al cooperării internaționale.
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14 aprilie
Seara Palatului Elisabeta dedicată Militarilor Români
 Majestatea
Sa
Margareta
Custodele Coroanei și ASR Principele
Radu au găzduit Seara Palatului
Elisabeta dedicată Militarilor Români.
 Seara Palatului Elisabeta a
cuprins mesajul adresat de Majestatea
Sa Margareta și Alteța Sa Regală
Principele Radu, precum și contribuții
din partea Universității Naționale de
Apărare „Carol I”, Batalionului 33
Vânători de Munte „Posada” și
Asociației Voluntarilor Invictus
România.
 Seara a evocat legătura dintre
Coroana Română și Armata țării de-a
lungul anilor și felul în care Familia
Regală de astăzi promovează, în
România și în străinătate, activitățile
militarilor români în multiple domenii
(apărare, educație, social, sport).
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15 aprilie
Vizită regală în municipiul Arad
 Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală
Principele Radu au făcut o vizită cu caracter public
în municipiul Arad.
 În prima parte a zilei, Majestatea Sa Margareta
și Principele Radu au vizitat sediul Crucii Roșii
Române din Arad unde s-au întâlnit cu reprezentanții
conducerii și voluntarii filialei.
 Majestatea Sa Margareta, Președintele Crucii
Roșii Române, a fost impresionată de activitatea
filialei din Arad și a apreciat în mod special
implicarea voluntarilor organizației locale.
 În continuarea vizitei, Majestatea Sa
Margareta și Principele Radu au trecut pragul
Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad unde au
vizitat secția Pediatrie II, recent renovată.
 Cuplul regal a fost întâmpinat de managerul
spitalului și de membri ai personalului medical,
precum și de reprezentanți ai Asociației Cetatea
Voluntarilor din Arad.
 Secția Pediatrie II are sediul într-o clădire construită în anul 1910, ultima reabilitare a secției medicale
având loc în anul 1995. Anul acesta s-a încheiat renovarea și modernizarea Secției Pediatrie II cu sprijinul
Asociației Cetatea Voluntarilor din Arad.
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19 aprilie
Studenți ai Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”,
la Palatul Elisabeta
 La 13 iulie 2020, în prezența Custodelui
Coroanei Margareta și a Principelui 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 colaborare au
în vedere salvgardarea și păstrarea în condiții
optime a reședințelor regale de patrimoniu,
care au identitate și importanță europeană.
 Grădina palatului va fi o sursă de studiu
pentru studenții-arhitecți și va face obiectul
unui proiect care să pună în valoare Memorialul
Copacilor, traseele pentru vizitatorii expoziției
permanente și locurile din grădină destinate
evenimentelor publice.
 Majestatea Sa a avut întâlniri de lucru
cu prorectorul USAMV, profesorul universitar
Florin Stănică, și cu rectorul UAU, profesorul
universitar Marian Moiceanu.
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21 aprilie
Majestatea Sa a primit pe domnul Andrian Candu
 Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, alături de ASR Principele Radu, a primit la Castelul
Regal Săvârșin pe domnul Andrian Candu, membru al Parlamentului Republicii Moldova, președintele
grupului parlamentar Pro Moldova.
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23 aprilie
Delegație a orașului Lipova la Săvârșin
 Majestatea Sa Margareta, alături de Alteța Sa Regală Principele Radu, a primit la Castelul Regal
Săvârșin o delegație din partea orașului Lipova, județul Arad.
 Primirea la Săvârșin a avut loc la împlinirea a 25 de ani de la prima vizită regală la Lipova, cu
prilejul sărbătorii Floriilor.
 Din delegație au făcut parte membri ai conducerii Centrului Creștin Apostolic Universal Reformat
din România, reprezentând mai multe județe ale țării, dr. Teodor Gheorghe Staiu, președintele Centrului,
dl. Moise Pop, prim-vicepreședinte (Anina, județul Caraș-Severin), pastor Nicolae Mănescu, vicepreședinte
(Orăștie, județul Hunedoara), preot profesor Valer Lazăr, vicepreședinte (Arad), domnul Tiberiu Dekany,
Președinte de Onoare (Arad), precum și domnul Ioan Lăpădat, viceprimarul orașului Lipova.
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27 aprilie
Alături de Veterani
 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au luat parte, la
Palatul Cercului Militar Național, în Sala de Marmură, la evenimentul „Alături de Veterani”, organizat de
Ministerul Apărării Naționale și Asociația „Alături de Eroi”.
 Campania „Alături de Veterani” s-a desfășurat în contextul manifestărilor dedicate Zilei Veteranilor
de Război, sărbătorită la 29 aprilie, și a constat într-o acțiune de distribuire a unor pachete cadou cu ocazia
Sărbătorilor de Paști pentru toți cei 2.610 veterani din cel de-Al Doilea Război Mondial de pe teritoriul
României, precum și pentru cei opt din Republica Moldova.
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 Cu această ocazie, Majestatea Sa Margareta și Principele
Radu au pregătit, în mod simbolic, două pachete cadou și au
scris o urare de Sfintele Sărbători de Paști adresată veteranilor.
Pachetele cadou au conținut produse tradiționale românești,
precum și drapelul tricolor.
 La evenimentul de la Palatul Cercului Militar Național
au fost prezenți veterani de război, precum și reprezentanți
ai instituțiilor statului, ai Armatei Române, personalități din
domeniul cultural, artistic, economic, social și mass-media.
 De asemenea, a fost lansată o pagină dedicată veteranilor celui de-Al Doilea Război Mondial care
va reuni povești de viață, informații cu privire la evenimentele dedicate acestora, precum și mărturii din
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
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27 aprilie
Voluntari pentru Idei și Proiecte la Palatul Elisabeta
 Studenți aparținând comunității de relații internaționale a organizației Voluntari pentru Idei și
Proiecte au fost primiți, la Palatul Elisabeta, de către Alteța Sa Regală Principele Radu.
 Voluntari pentru Idei și Proiecte este una dintre cele mai vechi organizații studențești postdecembriste.
Ea a luat ființă sub forma unui grup în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul 1997,
iar un an mai târziu s-a transformat în Asociația pentru Idei și Proiecte.
 Cu mai mulți ani în urmă, Principele Radu s-a întâlnit cu diferite generații ale organizației.
Șaisprezece dintre membrii actuali ai organizației, făcând parte din comunitatea de relații internaționale, au
discutat cu Alteța Sa Regală despre proiectele lor din acest an și despre felul în care ar putea cunoaște mai
bine demersurile de diplomație
regală din țara noastră, din
ultimele trei decenii.
 International
Affairs
s-a născut, sub formă de
comunitate, în 2011, în cadrul
ONG-ului studențesc Voluntari
pentru Idei și Proiecte (VIP)
România. International Affairs
a fost creată pentru studenți,
oferind un context în care
aceștia să-și dezvolte pasiunea
pentru relații internaționale și
diplomație.
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28 aprilie
Maia Morgenstern la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a primit pe doamna Maia Morgenstern.
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29 aprilie
Ofițeri superiori la Palatul Elisabeta
 Doisprezece ofițeri superiori din Ministerul
Apărării Naționale, aflați la Cursul de Conducere
Strategică al Universității Naționale de Apărare
Carol I, au făcut o vizită la Palatul Elisabeta, însoțiți
de profesori ai universității.
 Ofițerii cursanți s-au întâlnit cu Alteța Sa
Regală Principele Radu, care a prezentat în fața
corpului militar superior o prelegere despre activitatea
de diplomație bilaterală și multilaterală a Familiei
Regale a României. Principele Radu s-a referit, de
asemenea, la acțiunile regale care vizează apărarea și
securitatea națională: legătura dintre civili și militari,
învățământul militar superior, promovarea în plan
extern a performanțelor și proiectelor militarilor
români, proiecte sociale, sportive și culturale ale
militarilor veterani ai teatrelor de operații. Prelegerea
a fost urmată, ca de fiecare dată, de un dialog între
Alteța Sa Regală și ofițerii MApN.
 Cursul postuniversitar de dezvoltare profesională continuă, numit „Conducere strategică”, are
durata de 18 săptămâni și este organizat anual de Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, fiind unul
dintre cursurile cele mai avansate ale instituției de învățământ superior militar.
 Cursul vizează dezvoltarea competențelor profesionale specifice conducerii forțelor armate de
nivel strategic în timp de pace, criză și război şi asigură o pregătire interdisciplinară complexă necesară
perfecționării abilităților, caracteristicilor și deprinderilor relevante viitorilor lideri ai Armatei României.
Cursul se organizează o dată pe an, iar grupa anului 2021 este formată din 15 ofițeri.
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2 mai
Noaptea Învierii la Mânăstirea Plumbuita
 Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu au luat parte la sfânta slujbă a Învierii
la Mânăstirea Plumbuita (1559), alături de credincioși, de Părintele Protosinghel Justin și de călugării
așezării.
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3 mai
125 de ani de la nașterea Reginei Elena
 Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la nașterea Reginei Elena, la Mânăstirea Cernica, a avut loc
o slujbă de pomenire a suveranei mamă. La ceremonia religioasă au luat parte Majestatea Sa Margareta
Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu.
 Slujba a fost oficiată de părintele protosinghel Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica, alături
de preoți ai mânăstirii.
 Cântările bisericești au fost interpretate de Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale din
București, sub conducerea părintelui arhidiacon Mihail Bucă.
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5 mai
Campionii români de scrimă la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu au primit, la Palatul Elisabeta,
o delegație formată din tineri sportivi medaliați la Campionatele Mondiale de scrimă pentru cadeți și juniori,
desfășurate la Cairo, în aprilie 2021.
 Au mai participat la eveniment antrenorii de club ai sportivilor medaliați, precum și membri ai
conducerii Federației Române de Scrimă.
 Cu această ocazie, au luat cuvântul Alteța Sa Regală Principele Radu și domnul Marius Florea,
Președintele Federației Române de Scrimă.
 În finalul evenimentului, a avut loc o scurtă demonstrație de scrimă în grădina Palatului.
 Federația Română de Scrimă se află, din anul 2011, sub Înaltul Patronaj al Principelui Radu.
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6 mai
Custodele Coroanei a primit pe Președinta Senatului României
 Excelența Sa doamna Anca Dragu,
Președinta Senatului României, a fost
oaspetele Palatului Elisabeta, unde s-a
întâlnit cu Majestatea Sa Margareta
Custodele Coroanei.
 Majestatea Sa și Principele Radu au
invitat pe Președinta Senatului la dejun.
 Custodele Coroanei și doamna
președintă au discutat despre acțiunile
regale ale anului 2021 pentru consolidarea
comunităților locale și promovarea intere
selor României în Uniunea Europeană și
în lume. De asemenea, au fost discutate
posibile proiecte comune între Legislativ
și Casa Regală a României.
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6 mai
Asociația Studenților Economiști din România la Palatul Elisabeta
 ASR Principele Radu a primit, la Palatul Elisabeta, reprezentanții Asociației Studenților Economiști
din România.
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8 mai
Mesajul Președintelui Crucii Roșii cu ocazia Zilei Mondiale a Crucii Roșii
și a Semilunii Roșii
 Majestatea Sa Custodele Coroanei, în calitate de Președinte al Crucii Roșii Române, a transmis
un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Crucii Roșii si a Semilunii Roșii sărbătorită anual în ziua de 8 mai.
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9 mai
Europa copiilor la Săvârșin
 Majestateta Sa Margareta a găzduit,
la Castelul Regal Săvârșin, sărbătoarea Zilei
Europei. A participat, alături de Majestatea
Sa, Alteța Sa Regală Principesa Sofia.
 În Satul Regal au fost organizate ateliere
de creație ale copiilor de la Liceul Tehnologic
„Regele Mihai I” din Săvârșin, Liceul Teoretic
„Mihai Veliciu” din Chișineu-Criș, Școala
Gimnazială nr. 21 „Aurel Vlaicu” din Arad,
Școala Gimnazială „Gheorghe Popovici“ din
Apateu, Școala Gimnazială „Gabriel Brola”
din Buteni, Grădinița „Elefănțelul Alfa” din
Arad, Ansamblul Búzavirág din Pecica, Școala
de dans Dum Dance Team, Clubul Copiilor
din Cetate „Cetatea Voluntarilor“ din Arad.
 Majestatea Sa a fost alături de tinerii
musafiri, însoțiți de părinți și profesori, și a
vizitat toate atelierele de creație reprezentând
țările Europei.
 De asemenea, Custodele Coroanei a
privit cu plăcere copiii care au evoluat pe scena
din Satul Regal.
 În încheierea evenimentului, Majestatea Sa a oferit diplome de participare școlilor și cluburilor
de copii prezente la evenimentul dedicat Zilei Europei.
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10 mai
10 Mai, în direct de la Castelul Regal Săvârșin
 Majestatea Sa Margareta, Principele
Radu și Principesa Sofia au sărbătorit Ziua
de 10 Mai la Castelul Regal Săvârșin.
 Majestatea Sa Margareta a transmis
mesajul adresat națiunii române cu prilejul
sărbătorii naționale de 10 Mai.
 În încheierea evenimentului, a avut
loc un concert susținut de Filarmonica din
Arad, sub bagheta maestrului Dan Crișan.
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Mesajul Patriarhului Daniel de Ziua Națională a Regalității
Majestatea Voastră,
Hristos a înviat!
La sărbătoarea Zilei Naționale a Regalității, cu deosebită bucurie şi stimă, adresăm întregii Familii
Regale felicitări, binecuvântări şi calde urări de sănătate.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate peste poporul român prin faptele luminoase de
vitejie şi de înțelepciune ale Regilor României, cărora le aducem un pios omagiu de recunoştință pentru tot
ceea ce Monarhia Română (1881-1947) a realizat benefic pentru poporul român în plan spiritual, cultural,
edilitar, educațional şi social-filantropic.
De aceea, în data de 10 mai 2021, la Catedrala Patriarhală, sunt comemorați cu respect şi evlavie Regele
Carol I şi Regina Elisabeta, Regele Ferdinand şi Regina Maria, Regele Carol al II-lea şi Regina Elena,
Regele Mihai şi Regina Ana. În mod deosebit anul acesta, 2021, se împlinesc 155 de ani de la întronizarea
domnitorului Carol I (1866) şi 140 de ani de la încoronarea acestuia ca Rege al României (1881), precum
şi 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României.
Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să ne ajute ca să păstrăm şi să cultivăm
valorile unității, libertății şi identității naționale, obținute cu multe jertfe şi multe eforturi spirituale şi
materiale, spre binele țării noastre şi bucuria românilor de pretutindeni.
Cu stimă şi binecuvântare,
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
©Basilica.Ro
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De 10 Mai, în fața Națiunii
 Cu ocazia sărbătorii naționale de 10 Mai, Majestatea Sa și Principele Radu au purtat un dialog, în
grădina Palatului Elisabeta, cu jurnalista Sabina Iosub, pentru ediția specială a emisiunii „În fața națiunii”,
de la televiziunea Antena 3.
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10 mai
Regele Mihai omagiat la Londra
 Cu ocazia centenarului nașterii Regelui Mihai I, Institutul Cultural Român din Londra a găzduit
un eveniment omagial dedicat personalității și moștenirii extraordinare ale Suveranului.
 Evenimentul a fost difuzat, cu prilejul sărbătorii naționale de 10 Mai, pe canalele online ale ICR Londra.
 Prestigioșii muzicieni Nelly Miricioiu, Alexandra Dariescu și Remus Azoiței au susținut un concert
extraordinar, înregistrat la sediul ICR Londra.
 În deschiderea concertului, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, a transmis
un mesaj.
 De asemenea, domnul Andrew Popper, Șeful Casei Majestății Sale Custodele Coroanei, a susținut
o prelegere amintind momentele importante din viața Regelui Mihai, subliniind reziliența, demnitatea și
angajamentul său neclintit față de valorile democratice și față de țară.

41

Raportul Anual al Asociației Casa Majestății Sale 2021

16 mai
Cupa Casei Regale la Tir cu Arcul
 Alteța Sa Regală Principesa
Sofia a luat parte, în orașul Predeal,
la festivitatea de premiere a
competiției sportive organizate de
Federația Română de Tir cu Arcul,
„Cupa Casei Regale”.
 Cupa Casei Regale pentru
disciplinele Arc Olimpic, Arc
Compound şi Barebow, masculin
şi feminin, a avut loc în zilele
de 14-16 mai 2021 pe stadionul
de fotbal din localitatea Predeal.
 Cu această ocazie, Principesa
Sofia a oferit trofeele câștigătorilor,
Club Sportiv Black Arrow din
Belcești (locul I), Sport Club Municipal din Deva (locul II) și Clubul Sportiv Municipal din Bacău (locul III).
 Au luat parte la premierea sportivilor participanți reprezentanți ai autorităților locale, înalți oficiali
din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, precum şi din
cadrul Ministerului Apărării Naționale.
 Federația Română de Tir cu Arcul se află sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu,
din anul 2011.
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20 mai
Concursul de creație al Muzicilor Militare, ediția a XV-a
 Alteța Sa Regală Principesa Sofia a luat parte, la Studioul de Concerte „General Dumitru Eremia”
al Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării Naționale, la gala premiilor celei de-a XV-a ediții
a Concursului Național de Creație pentru Muzici Militare „Iosif Ivanovici”.
 Cu această ocazie, Principesa Sofia a înmânat Marele Premiu al concursului, precum și premiile de
la secțiunea Compoziție.
 Concertul de gală a fost susținut de Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale
și de Corul Centrului de Instruire pentru Muzici Militare, sub conducerea muzicală a colonelului Aurel
Gheorghiță, dirijori, locotenent-colonel Marius Șerbănescu și locotenent Daniel Metea, cu participarea
sopranei Elena Dincă-Velica și a tenorului Daniel Stoica.
 Printre piesele interpretate în concert s-au numărat valsul „Valurile Dunării” de Iosif Ivanovici și
Imnul Regal al României, compus de Eduard Hübsch, dar și lucrări de Giuseppe Verdi, Andrew Lloyd
Weber, Elvis Presley, Zequinha de Abreu, Bernardo Adam Ferrero.
 Familia Regală a României
sprijină Concursului Național de
Creație pentru Muzici Militare
„Iosif Ivanovici” încă de la
înființare, precum și Orchestra
Reprezentativă a Ministerului
Apărării Naționale, un serviciu
din cadrul Ministerului Apărării
Naționale, strâns legat istoric de
Familia Regală a României.
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5 iunie
Senatul Copiilor
 Alteța Sa Regală Principesa
Sofia a participat la evenimentul
„Senatul Copiilor”, organizat de
Senatul României, în colaborare
cu UNICEF, cu prilejul Zilei
Internaționale a Copilului.
 Evenimentul a avut loc în
grădina Senatului României și a
cuprins activități sportive, artistice
şi educative dedicate copiilor.
 În deschiderea evenimentului, au luat cuvântul doamna Anca Dragu, președinta Senatului României,
domnul Pieter Woltjo Bult, reprezentantul UNICEF în România, col. dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul
campaniei naționale de vaccinare și domnul Muguel Mărgărit, directorul executiv al Fundației Regale
Margareta a României.
 Au participat la eveniment Fundația Regală Margareta a României, Crucea Roșie Română, ambasadele
Republicii Cehe, Elveției, Greciei, Franței, Slovaciei, precum și Ministerul Afacerilor Interne, Primăria
Capitalei, Opera Comică pentru Copii, Teatrul Masca, Teatrul Țăndărică, PROEDUS, Circul Metropolitan
Bucureşti, RO Vaccinare, Muzeul Național de Artă Contemporană.
 După deschiderea oficială a evenimentului, Principesa Sofia a vizitat standurile Crucii Roșii
Române și Fundației Regale Margareta a României. La standul Fundației, Principesa Sofia a răspuns
întrebărilor curioase ale copiilor referitoare la fotografiile prezentate în cadrul expoziției „Copilărie
Regală”, o galerie de imagini inedite cu membrii Familiei Regale la diferite vârste ale copilăriei.
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11 iunie
Seara Palatului Elisabeta dedicată Festivalului Internațional de Film București 2021
 Aflat sub Înaltul Patronaj al ASR Principelui Radu, Festivalul Internațional de Film București (BIFF)
a ajuns anul acesta la a 17-a ediție. Evenimentul a avut loc în zilele de 3-12 septembrie 2021, în mai multe
locații din Capitală.
 Ca în fiecare an, principalii realizatori ai festivalului și cei mai importanți susținători ai lui au fost
invitați la Palatul Elisabeta.
 Printre secțiunile în premieră din cadrul BIFF 2021 s-a numărat și cea istorică, dedicată comemorării
a 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I al României. Dan Drăghicescu, producător asociat al Bucharest
International Film Festival 2021, împreună cu Dana Dimitriu-Chelba, fondatoarea și directorul BIFF, au
inițiat în acest an aniversar secțiunea specială dedicată Regelui Mihai I, iar în cadrul festivalului a putut fi
vizionat filmul cap de afiș al acestui centenar, „Războiul Regelui”.
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16 iunie
Ambasadorul numit al României în Statele Unite ale Americii la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa Custodele Coroanei a primit la Palatul Elisabeta pe domnul Consilier Prezidențial
Andrei Muraru, ambasadorul numit al României în Statele Unite ale Americii.
 Excelența Sa a prezentat
Majestății Sale obiectivele în calitate de
șef al misiunii diplomatice a României
la Washington D.C. și proiectele
prin care Familia Regală a României
poate contribui la consolidarea
parteneriatului pe multiple planuri cu
Statele Unite ale Americii.
 Casa Regală a României a
contribuit neîntrerupt, timp de mai
bine de 140 de ani, la apropierea
dintre cele două state și națiuni. Prima
întâlnire la nivel înalt a avut loc în anul
1919, când Regina Maria a întâlnit la
Paris pe Președintele Statelor Unite ale
Americii, Woodrow Wilson.

46

16 iunie
Președinta Fundației Versailles din New York, la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa Custodele Coroanei și
ASR Principele Radu au primit la Palatul
Elisabeta pe președinta Fundației Versailles
de la New York, doamna Barbara de Portago.
 Casa Majestății Sale a colaborat cu
Fundația Versailles în anii 2011 și 2013,
la București și la New York. Fundația are
drept scop restaurarea patrimoniului istoric
european, deopotrivă în Franța și în alte țări
europene, precum Italia și România.
 Cuplul regal a invitat pe doamna de
Portago la prânz.

47

Raportul Anual al Asociației Casa Majestății Sale 2021

17 iunie
Președintele Companiei Dedeman la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa Custodele Coroanei și ASR
Principele Radu au primit la Palatul Elisabeta pe
domnul Dragoș Pavăl, președintele Companiei
Dedeman, și pe doamna Denise Pavăl.

17 iunie
Asociația „Ecaterina Teodoroiu" la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa Custodele Coroanei a primit
la Palatul Elisabeta reprezentantele Asociației
Cadrelor Militare Femei în Rezervă și Retragere
Sublocotenent Ecaterina Teodoroiu.
 Organizația are o strânsă legătură de lucru cu
Asociația Casa Majestății Sale, alături de care se află
în mai multe proiecte publice, cu caracter anual.
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22 iunie
Primire la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa Custodele Coroanei a primit pe dl deputat PNL Gigel Știrbu, președintele Comisiei
Camerei Deputaților pentru comunitățile de români din afara granițelor. La întâlnire a fost prezentă Alteța
Sa Regală Principele Radu.
 Custodele Coroanei, Principele Radu și dl deputat au discutat o serie de proiecte legate de comunitățile
de români din diverse țări ale lumii. Agenda externă a Majestății Sale Margareta cuprinde, în fiecare vizită
cu caracter public, acțiuni de consolidare a poziției comunităților românești din vecinătatea României, din
țările UE, de pe continentul american și de pe cel asiatic.
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23 iunie
140 de ani de relații diplomatice România-Spania
 La 23 iunie 2021, s-au împlinit 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și
Spania. În timpul domniei Regelui Carol I al României și a Regelui Alfonso al XII-lea al Spaniei, în ziua
de 23 iunie / 5 iulie 1881, Regatul României și Regatul Spaniei stabileau relații diplomatice.
 Marți, 1 iunie 2021, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a transmis un mesaj cu prilejul
conferinței dedicate împlinirii a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Spania,
organizată de Ambasada României la Madrid.
 Conferința ”Relațiile speciale dintre Casele Regale ale României și Spaniei” a fost organizată la Real
Casino de Madrid, în colaborare cu Academia Diplomatică a Regatului Spaniei.
 La eveniment au participat domnul Bogdan
Gheorghiu, Ministrul Culturii, domnul Viorel Badea,
președintele Comisiei pentru Cultură și Media din
Senatul României, omologul acestuia din Senatul
spaniol, domnul Manuel Escarda Escarda, domnul Ionel
Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș,
domnul Santiago Velo de Antelo, președintele executiv
al Academiei Diplomatice a Regatului Spaniei, domnul
Faustino Diaz Fortuny, director general pentru afaceri
internaționale în cadrul Ministerului spaniol al Culturii
și Sportului, precum și alți reprezentanți ai autorităților
spaniole, ambasadori, alături de un public spaniol și român.
 De asemenea, cu această ocazie, a avut loc lansarea
poștalului aniversar realizat în colaborare cu Romfilatelia
pentru a marca cei 140 de ani de relații diplomatice
româno-spaniole, care cuprinde portretele regilor Carol I
al României și Alfonso al XII-lea al Spaniei.
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24 iunie
Seara Palatului Elisabeta dedicată Fundației Regale Margareta a României
 Majestatea Sa Margareta și tatăl său, Regele
Mihai I, au creat Fundația Regală Margareta a
României, în urmă cu 31 de ani, 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 trei decenii, fundația este, în zilele noastre, mai puternică și mai respectată decât oricând.
Proiectele ei de astăzi sunt considerate un model de implicare socială.
 În grădina Palatului Elisabeta, Majestatea Sa, alături de ASR Principele Radu, a oferit o seară a
Palatului Elisabeta fundației sale și companiiilor care au sprijinit-o cu fidelitate de-a lungul anilor. Au fost
prezente, de asemenea, personalități din mediul economic interesate să cunoască mai bine activitatea civică,
medicală, socială, educațională a fundației, pentru a putea colabora la diverse proiecte, în viitor.
 Nu au lipsit de la întâlnirea anuală membrii Comitetului Director, angajații și voluntarii fundației,
precum și câteva dintre tinerele talente sprijinite de FRMR.
 Înainte de eveniment, o parte a invitaților au vizitat Expoziția Regală de la Palatul Elisabeta.
 Participanții au primit mulțumiri din partea Majestății Sale Custodele Coroanei, care a deschis
evenimentul. Directorul executiv Mugurel Mărgărit-Enescu a trecut în revistă activitățile ultimului an și
jumătate, precum și aspirațiile, valorile și principiile organizație, iar cei cinci tineri muzicieni prezenți au
oferit un recital de muzică clasică.
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24 iunie
România și Japonia, centenarul relațiilor diplomatice
 În timpul domniei Regelui Ferdinand I și a Împăratului Taishō
(Yoshihito), la 24 iunie 1921, au fost stabilite relațiile diplomatice
între România și Japonia.
 Primul contact diplomatic între țările noastre a avut loc în iulie
1907, când Regele Carol I a primit la Castelul Peleș o delegație a
Imperiului Japoniei.
 În noiembrie 1917 a fost deschisă Legația României la Tokyo,
dar ea a fost închisă la scurt timp, datorită decesului trimisului
României, Nicolae Xenopol.
 În anul 1920, Principele Moștenitor Carol al României (mai târziu Regele Carol al II-lea) a vizitat
Japonia în numele Regelui Ferdinand și a fost primit de Împăratul Taishō, căruia i-a înmânat o scrisoare
personală din partea suveranului României Mari.
 În anii dinainte de 1989, Regele Mihai I și Regina Ana s-au întâlnit cu Împăratul Akihito și cu
Împărăteasa Michiko (pe atunci principi moștenitori) în Europa, în împrejurări regale private.
 O vizită regală română în Japonia a avut loc în anul 2003.
 Majestatea Sa Margareta și Principele Radu s-au întâlnit cu Majestatea Sa Împăratul Naruhito
(pe atunci principe moștenitor) în cadrul a trei aniversări regale: la Madrid, în mai 2004, la Stockholm,
în iunie 2010, și la Luxemburg, în octombrie 2012.
 Astăzi, Majestatea Sa Custodele Coroanei a adresat o scrisoare Majestății Sale Împăratului Naruhito.
Regele Ferdinand I este străbunicul Majestății Sale Margareta, iar Împăratul Taishō este străbunicul
Împăratului Naruhito.
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28 iunie
Emisiunea „Mic dejun cu un campion” la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și ASR Principele Radu au primit pentru un interviu,
în Salonul Alb al Palatului Elisabeta, echipa TVR a emisiunii „Mic dejun cu un campion”, condusă de
realizatoarea Daniela Zeca-Buzura.
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29 iunie
Majestatea Sa la Academia Tehnică Militară
 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și ASR Principele Radu au fost musafirii Academiei
Tehnice Militare „Ferdinand I”.
 La sosire, Custodele Coroanei a fost întâmpinat de dl general de brigadă profesor universitar
Constantin Vizitiu, rectorul universității. În prima parte a vizitei Majestatea Sa și Principele Radu s-au
întâlnit cu înalți reprezentanți ai Statului Major al Apărării, Academie de Poliție și Serviciului de Protecție
și Pază, invitați la eveniment.
 În prezența unui mare număr de studenți militari și de profesori, Majestatea Sa a oferit, în cadrul
unei ceremonii militare, portretul în ulei al Regelui Ferdinand Întregitorul, patronul spiritual al universității,
primul mareșal al Armatei Române. Lucrarea a fost realizată de artistul plastic Valentin Tănase.
 Au luat cuvântul Alteța
Sa Regală Principele Radu și
comandantul universității. La
final, cuplul regal a făcut o
fotografie de grup cu studenții,
din diverși ani de studii, ai
universității.
 Academia Tehnică Militară
a luat numele „Ferdinand I” în anul
2018, la sărbătoarea Centenarului
Marii Uniri. Ceremonia a avut
loc în prezența Majestății Sale
Custodele Coroanei.
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29 iunie
Delegație a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin
la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa a primit o delegație a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin
(CONAF).
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30 iunie
Douăzeci de ani de la întoarcerea Familiei Regale la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa și Principele Radu, având alături pe Principesa Sofia și pe Principesa Maria, au găzduit
Seara Palatului Elisabeta prilejuită de împlinirea a 20 de ani de la reîntoarcerea Familiei Regale la palat, în
ziua de 18 mai 2001.
 Cu această ocazie a avut loc lansarea volumului „Povestea Palatului Elisabeta”, publicată de Editura
Curtea Veche.
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1 iulie
Ziua Crucii Roșii Române
 Majestatea Sa Custodele
Coroanei, președinta Crucii Roșii
Române, a găzduit, la Palatul
Elisabeta, sărbătorirea în avans a
Zilei Crucii Roșii (4 iulie). În anul
2021 s-au împlinit 145 de ani de
la fondarea Crucii Roșii Române.
Au luat parte 200 de invitați,
voluntari, susținători și angajați ai
organizației naționale.

57

Raportul Anual al Asociației Casa Majestății Sale 2021

3 iulie
Cupa Regelui și Cupa Reginei la oină, 2021
 Federația Română de Oină a organizat și în acest an cele două cupe naționale la sportul tradițional
românesc, oina.
 Finala celor două competiții a avut loc la Ploiești, pe Stadionul „Ilie Oană”. Evenimentele au reunit
oină feminin și oină masculin.
 Federația Română de Oină a fost
fondată în anul 1932, sub domnia Regelui
Carol al II-lea. De atunci încoace, fiecare
generație regală a sprijinit cel mai vechi
și mai tradițional sport românesc, strâns
împletit cu istoria, știința, educația și arta
națională.
 Până în anul 2017, Federația
Română de Oină a fost sub Înaltul Patronaj
al Regelui Mihai. De atunci încoace, ea
se află sub Înaltul Patronaj al Majestății
Sale Margareta Custodele Coroanei. În
acești ultimi patru ani, a fost introdus
în calendarul competițional „Cupa Reginei”,
care oferă șansa oinei feminin să fie mai
bine cunoscută de publicul din țara noastră.
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5 iulie
Învestitură de Furnizori Regali

 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a înmânat, în cadrul unei ceremonii desfășurate în
grădina Palatului Elisabeta, certificatul de Furnizor Regal unui număr de treisprezece companii.
 Unele dintre companii au primit certificatul pentru prima oară, altora le-a fost prelungită calitatea
de Furnizor Regal. Certificatul, conform statutului, este limitat la o perioadă de trei ani.
 Astfel, următoarelor companii și persoane le-a fost reînnoită calitatea de Furnizor Regal:
●
●
●
●
●
●
●
●

Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria pentru servicii medicale;
Akzo Nobel pentru lacuri si vopsele;
Alcovin pentru vinurile de Măcin;
Kotany Condimente pentru condimente;
Domnul Liviu Cabaua pentru servicii de coafură;
Herlitz Romania pentru produse de papetărie;
Studio Moderna pentru saltelele Dormeo;
Bijuteria Stil pentru creație, comercializare și întreținere de bijuterii.

 De asemenea, au primit calitatea de Furnizor Regal:
●
●
●
●
●

Business Brainz pentru servicii de consultanță SSM;
Toneli Holding pentru ouăle Toneli;
Doamna Alina Neacșa pentru aranjamente florale;
Microgreens Romania pentru microplante;
Euro Garden pentru consultanță în amenajarea parcurilor și grădinilor regale.
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8 iulie
Al 24-lea Summit Economic Eurasiatic Marmara, 8 – 9 iulie
 La invitația Fundației Grupului Marmara, Alteța Sa Regală Principele Radu a participat la cel de-al
24‑lea Summit Marmara, care a avut loc anul acesta online, în zilele de 8 și 9 iulie 2021. Prima participare
a Principelui Radu la summit a avut loc în anul 2006.
 La lucrări, grupate sub genericul Humanity deserves better și transmise prin satelit, au luat
cuvântul 70 de personalități din 30 de țări ale lumii, printre care oameni politici și oameni de știință,
lideri religioși și înalți funcționari publici. Au fost prezenți 12 șefi de Stat din țările Europei de Sud-Est
din ultimele două decenii.
 Principele Radu a susținut în prima zi a conferinței un discurs legat de criza schimbării climei după
COVID-19.
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9 iulie
Cursanții Programului Oficial de Internship al Guvernului la Palatul Elisabeta
 Alteța Sa Regală Principele Radu s-a întâlnit cu grupul tinerilor care urmează programul oficial de
Internship organizat anual și găzduit de Guvernul României.
 În grădina palatului, Principele a făcut o prezentare a acțiunilor publice anuale ale Majestății Sale
Custodele Coroanei și ale Familiei Regale și a purtat un dialog cu cursanții la Internship.
 Cursanții au fost însoțiti la palat de reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului.
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14 iulie
Adunarea Generală a Societății Naționale
de Cruce Roșie
 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei
a prezidat Adunarea Generală a Societății Naționale
de Cruce Roșie din România, care a avut loc online.
 Adunarea Generală este cea mai importantă și
mai amplă structură de conducere a organizației. Ea se
întrunește o dată la doi ani.

15 iulie
Reuniunea Asociației Casa Majestății Sale
 Angajații Asociației Casa
Majestății Sale, organizație de
utilitate publică, s-au întâlnit cu
Majestatea Sa Custodele Coroanei
și cu ASR Principele Radu.
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19 iulie
Gala Premiilor UNITER, 2021
 În sala mare a Teatrului Național din
București, Uniunea Teatrală din România a
prezentat Gala Premiilor din acest an.
 A luat parte la gală Alteța Sa Regală
Principesa Sofia. Alături de Principesa Sofia
s-au aflat dl consilier prezidențial Sergiu
Nistor și ministrul Culturii, dl Bogdan
Gheorghiu.
 Alteța Sa Regală a înmânat premiul
pentru „Cea mai bună piesă românească a
anului” scriitorului Mihai Ignat, pentru piesa
„Prințesa care sforăia”.
 Gala Premiilor UNITER a debutat în
anul 1991, iar Premiul pentru cea mai bună
piesă a anului a fost acordat, fără întrerupere,
de atunci și până astăzi.
 Este unul dintre cele mai importante
concursuri de dramaturgie națională din
vremurile noastre. În anii 1992-2006, premiul
a fost susținut de Fundația Regală Margareta
a României. Din 2006, premiul este acordat
sub auspiciile Familiei Regale a României.
63

Raportul Anual al Asociației Casa Majestății Sale 2021

22 iulie
Vizită regală la Chișineu-Criș
 Majestatea Sa Margareta și Principele Radu
au vizitat compania GualaPack Nădab, cu sediul
la Chișineu-Criș, parte a Grupului internațional
GualaPack.
 În prima parte a vizitei, Majestatea Sa
Margareta și Principele Radu au trecut pragul
fabricii de producție a laminatului multistrat Guala
Pack Laminates din Nădab unde s-au întâlnit cu
reprezentanții și echipa companiei.
 Majestatea Sa Margareta și Principele Radu
au fost impresionați de activitatea societății, de
standardele de calitate și de producție și au apreciat
în mod special implicarea și deschiderea companiei
înspre proiectele de sustenabilitate socială, econo
mică și ambientală.
 De asemenea, Majestatea Sa Margareta
și Principele Radu au vizitat a doua fabrică de
producție Guala Pack Cheerpack, unde se produc
ambalaje flexibile pentru industria alimentară și
farmaceutică.
 Cuplul regal a fost întâmpinat de directorul
general, Aniela Mladin și echipa de la Gualapack.
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24 iulie
La Săvârșin a fost inaugurat Atelierul Auto al Regelui Mihai
 Atelierul Auto al Regelui Mihai I a fost deschis publicului. Vizitatorii Domeniului Regal Săvârșin
pot vedea atelierul, situat în corpul de clădire original, din anii 1940, alături de Parcul Regal, Muzeul
Automobilului, Magazinul de suveniruri și Satul Regal.
 Inaugurarea a avut loc în prezența Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei și a Alteței Sale
Regale Principele Radu. A fost prezent primarul comunei Săvârșin, dl Ion Vodicean.
 Atelierul Auto a fost amenajat în anul 1943, în clădirea aflată în stânga Garajului Regal (actualul
Muzeu al Automobilului). El a fost reamenajat în locația originală.
 În anii 1956 -1976, atelierul a funcționat la Versoix, în Elveția, la Villa Fantasia, casa pe care Regele
Mihai și Regina Ana au închiriat-o la începutul șederii lor în Elveția. La Villa Fantasia nu exista o locație
pentru atelier, așadar Regina Ana
a construit o magazie de lemn
pentru a-și ajuta soțul să organizeze
atelierul de reparații auto personal.
 În anii 1976-2004, atelierul a
fost mutat într-un spațiu generos și
potrivit cu atelierul, la Villa Serena
din Versoix, care a fost proprietatea
Regelui Mihai timp de 28 de ani.
 Ulterior, Regele Mihai și
Regina Ana s-au mutat la Aubonne,
o comună din Elveția aflată în
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Cantonul Vaud. Reședința nu permitea construirea unui atelier auto, așadar Regele Mihai a închiriat un
spațiu în orașul Morges, unde atelierul a funcționat din 2004 până în 2017.
 După 74 de ani de pribegie, Jeep-urile și întregul atelier au revenit la Săvârșin. Uneltele și piesele
originale au fost păstrate în aceeași poziție în care au stat în diversele locații din exil, respectând cu fidelitate
locul decis de Regele Mihai.
 Surpriza vizitatorilor o constituie șirul de trei documentare TV, prezentate pe tot parcursul zilei, pe
ecran, în atelier, având ca subiect pe Regele Mihai și pasiunea sa pentru automobile.
 Clădirea originală a atelierului de la Săvârșin a fost restaurată cu materiale naturale (lemn, cărămidă,
țiglă din secolul al XIX-lea, fier și cupru) în luna iunie 2021, de către Fundația Colecția Familiei Regale
a României. Angajații fundației au reconstituit atelierul în luna iulie 2021.
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1 august
5 ani de la trecerea la Domnul a Reginei Ana
 Familia Regală a comemorat cinci ani de când Regina Ana a României s-a stins din viață, la Morges,
în Elveția.
 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și ASR Principele Radu au luat parte la Liturghia
cu Recviem oficiată la biserica catolică din Săvârșin de către părintele paroh Petru Muțiu.
 La slujbă au luat parte primarul comunei, dl Ioan Vodicean, și credincioși catolici din diverse
localități din Banat.
 Funeraliile Reginei Ana au avut loc pe 13 august 2016, iar regina a fost înmormântată în Noua
Catedrală Arhiepiscopală și Regală de la Curtea de Argeș.
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4 august
Primarul municipiului Alba Iulia la Castelul Săvârșin
 Primarul municipiului Alba Iulia, dl. Gabriel Codru Pleșa, a fost primit de Majestatea Sa Margareta
și de ASR Principele Radu la Castelul Săvârșin. Au însoțit pe domnul primar dl. viceprimar Emil Popescu
si dl. Robert Roman.
 De un deceniu încoace, Casa Majestății Sale și primăria municipiului Alba Iulia, alături de Consiliul
Județean Alba, au alcătuit programe legate de identitatea urbei și de actuala ei dezvoltare economică,
educațională și culturală.
 Domnul primar a invitat pe Majestatea Sa și pe Principele Radu să ia parte, în 2022, la sărbătorirea
Centenarului Încoronării de la Alba Iulia. De asemenea, dl primar a exprimat intenția ca primăria să continue,
pentru deceniul următor, proiectele cu Casa Majestății Sale.
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19 august
Eveniment în comunitatea săvârșineană
 Un nou magazin general de alimente și produse
casnice a fost inaugurat în comuna Săvârșin de către
lanțul de magazine Profi. Este cel mai modern construit și
structurat magazin Profi din comunitățile rurale românești.
 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei
și Alteța Sa Regală Principele Radu au tăiat panglica
inaugurală, alături de reprezentanții companiei și ai
autorității locale.
 Majestatea Sa a fost interesată în mod special de
colaborarea dintre Profi și producătorii locali. Produsele
lor, biologice și foarte gustoase, reprezintă atât tradiția
locală, cât și identitatea românească de astăzi.
 Deși includerea în marile lanțuri de magazine
a micilor producători locali de legume, fructe, brânze
turi, miere și produse din carne este un proiect destul
de anevoios de implementat, Custodele Coroanei a
apreciat faptul că magazinele Profi din regiune apelează
la produsele locale, pentru a diversifica oferta către
cumpărători, a spori calitatea produselor și pentru
a consolida tradiția și autenticitatea locului.
 În finalul vizitei, Custodele Coroanei și Principele Radu au discutat cu producătorii locali care
colaborează permanent cu Profi și le-a propus să inițieze cu Domeniul Regal Săvârșin și Fundația Colecția
Familiei Regale a României cursuri de pregătire și perfecționare în domeniul grădinăritului, al cultivării
legumelor, fructelor și zarzavaturilor.
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4 septembrie
Principesa Sofia, vernisaj de artă fotografică în Polonia
 Alteța Sa Regală Principesa Sofia a participat la vernisajul expoziției personale de fotografie
“Romania’s Journey” organizat la Galeria de Artă Wałbrzyska BWA din Castelul Książ, din municipiul
Wałbrzych, Polonia.
 Expoziția Alteței Sale Regale prezintă o călătorie vizuală către inima României, vizitatorii având
ocazia să admire portrete expresive și peisaje pitorești din țara noastră.
 În cadrul evenimentului de deschidere din Sala Maximilian a Castelului, au luat cuvântul Principesa
Sofia, primarul orașului Walbrzych, dr. Roman Szełemejm, directorul Castelului din Wałbrzych, doamna
Anna Żabska, curatorul expoziției și președintele Fundației Princess Daisy von Pless, domnul Mateusz
Mykytyszyn, directorul galeriei de artă BWA din Castelul Książ, domnul Piotr Micek, iar oficiile de gazdă
au fost realizate de doamna Kamila Świerczyńska.
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 În continuarea evenimentului, Alteța Sa Regală Principesa Sofia a prezentat participanților, în
Apartamentele Daisy, expoziția de fotografie.
 Fotografiile Principesei Sofia sunt o sărbătoare vizuală a peisajului, a patrimoniului cultural și a
mediului rural din România. Expoziția își propune să evidențieze istoria bogată și diversă a României,
prezentând multe „comori românești”, cunoscute și mai puțin cunoscute. Alteța Sa Regală a reușit să
surprindă spiritualitatea și viața religioasă a românilor într-o formă autentică.
 Principesa Sofia a vizitat Wałbrzych de două ori în ultimii ani. În 2018, ea a ales Castelul Książ
pentru un sejur de vacanță în timpul unei călătorii europene pe urmele Regina Maria a României.
Alteța Sa Regală s-a întors la Książ, la începutul lunii martie 2020, ca invitat de onoare la Gala
ambasadorilor Wałbrzych.
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7 septembrie
Omagiu adus lui Ivan Patzaichin
 În numele Majestății Sale Custodele
Coroanei, Alteța Sa Regală Principele Radu
a fost prezent la sala de trofee a Clubului
Sportiv Dinamo, unde a depus flori și a aprins
o lumânare la catafalcul marelui campion
român Ivan Patzaichin.
 Principele Radu a prezentat personal
condoleanțele Familiei Regale soției și fiicei lui
Ivan Patzaichin, cărora le-a transmis întreaga
compasiune și condoleanțele Majestății Sale
Margareta și ale Familiei Regale a României.

7 septembrie
Copii români atinși de boala Duchenne s-au întâlnit cu Majestatea Sa Margareta
 La Palatul Elisabeta a avut loc seara dedicată cunoașterii și înțelegerii de către societate a Distrofiei
Musculare Duchenne, una dintre maladiile rare care afectează grav viața semenilor noștri, în special a copiilor.
 Majestatea Sa Margareta, care a acordat Înaltul Patronaj Alianței Naționale pentru Boli Rare, și
Principele Radu au primit un număr de copii români atinși de această boală, alături de părinții lor, de
medici și fizioterapeuți, de reprezentanți ai unor companii și organizații care se ocupă de tratamentul lor.
Seara a fost organizată cu sprijinul Asociației DMD din România, reprezentată de însuflețitul ei director,
dl Adrian Croitoru.
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 De Ziua Mondială a conștientizării
Duchenne (World Duchenne Awareness
Day), asociația românească vizitează diverse
instituții publice, înalță spre cer baloane
roșii, ca un semn al speranței și al împlinirii
dorințelor fiecărui pacient, și seara iluminează
în roșu clădiri semnificative ale Bucureștiului.
 Majestatea Sa și Principele Radu
au stat de vorbă cu copiii și părinții lor, au
ascultat un frumos recital de harpă și vioară și
au înălțat, din grădina palatului, baloane roșii
spre cer, alături de invitați.
 De asemenea, Majestatea Sa a invitat
copiii și părinții să viziteze Castelul Săvârșin
și parcul, în cursul anului viitor, primăvara
sau vara.
 Invitații au mers apoi la Muzeul
Satului, pe care l-au vizitat înainte de a începe
seria iluminării în roșu a Palatului Cotroceni,
a Palatului Victoria, a Palatului Elisabeta și a
fântânilor arteziene de la Piața Unirii.
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9 septembrie
Înmormântarea Arhiducesei Maria Magdalena a Austriei
 La Abația Sfântul Petru din
Salzburg a avut loc înmormântarea
Arhiducesei Maria Magdalena a Austriei,
fiică a Principesei Ileana a României și a
Arhiducelui Anton al Austriei.
 În numele Majestății Sale Custodele
Coroanei, a fost prezent la funeralii Alteța Sa
Regală Principele Radu.
 La slujba de înmormântare au
participat soțul arhiducesei defuncte,
Baronul Hanns de Holzhausen, copiii celor
doi, Johannes, Georg și Alexandra, împreună
cu familiile lor, precum și Arhiducesa
Alexandra și Arhiducele Dominic, ultimii
copii în viață ai Principesei Ileana. Au fost
prezente personalități ale societății civile
austriece, reprezentanți ai Bisericii Catolice
și ai Ordinului Suveran de Malta și prieteni
de familie.
 Slujba de înmormântare de la abație a fost urmată de ceremonia de îngropare, la cimitirul Mânăstirii
Arhiepiscopale Sfântul Petru, din centrul istoric al orașului.
 Principele Radu a transmis familiei apropiate a arhiducesei întreaga compasiune și condoleanțe din
partea Majestății Sale Margareta.
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10 septembrie
Omagiu memoriei lui Ion Caramitru
 La Biserica Sfântul Visarion,
Majestatea Sa Custodele Coroanei a
depus flori și a aprins o lumânare, în
cadru privat, la catafalcul maestrului Ion
Caramitru.
 Majestatea Sa Margareta a
transmis condoleanțe familiei îndoliate.

11 septembrie
Rugăciune pentru Flavia Bălescu-Coposu
 La Capela Cimitirului Bellu, Majestatea Sa
Custodele Coroanei și ASR Principele Radu au
participat la o rugăciune rostită la catafalcul Flaviei
Bălescu-Coposu.
 Alături de familie și de fideli prieteni, cuplul
regal s-a rugat pentru sufletul surorii lui Corneliu
Coposu și a păstrat un moment de reculegere.
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12 septembrie
Gala de încheiere a BIFF 2021
 La Muzeul Țăranului Român,
a avut loc gala de încheiere a celei de
a șaptesprezecea ediții a Festivalului
Internațional de Film București.
La gală a luat parte Alteța Sa Regală
Principele Radu, care a acordat
Înaltul Patronaj festivalului în anul
2010.
 Premiul pentru cel mai
bun film a fost atribuit anul acesta
peliculei ,,Murina”, având ca regizor pe Antoneta Alamat Kušijanović.
 Ediția BIFF 2021 a inclus șase filme la secțiunea concurs, precum și un număr de filme prezentate la
marile festivaluri internaționale de film din ultimul an. El a mai cuprins o secțiune de scurt metraje realizate
în România, Grecia și Spania, o secțiune dedicată celor 140 de ani de relații diplomatice între România și
Spania, precum și o secțiune dedicată centenarului nașterii Regelui Mihai I.
 A fost oferit un premiu de excelență profesorului și actorului de teatru și film Adrian Titieni.
Au luat cuvântul directorul festivalului, doamna Dana Dimitriu-Chelba, primarul general al Capitalei,
dl Nicușor Dan, reprezentanți ai Institutului Cultural Român, ai Muzeului Național al Țăranului Român,
ai Asociației Culturale Grigore Vasiliu Birlic și ai organizațiilor și instituțiilor care au oferit parteneriatul
lor festivalului. Au prezentat cele trei premii din concurs (pentru cel mai bun scenariu, pentru cea mai
bună regie și pentru cel mai bun film) membrii juriului. A prezentat secțiunea istorică a festivalului
profesorul Dennis Deletant.
 În ziua de 12 iunie, ca în fiecare an, organizatorii festivalului, alături de voluntari și de parteneri
instituționali, au fost invitați la Seara Palatului Elisabeta dedicată BIFF.
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15 septembrie
“Royal Afternoon”, întâlnire consacrată legăturilor economice ale României
 Compania RSM România, specializată de douăzeci și cinci de ani în servicii globale de audit,
taxe și consultanță, a fost gazda evenimentului “Royal Afternoon”, care a reunit reprezentanți ai Camerei
de Comerț Româno-Britanice, ai Camerei de Comerț România-Țările de Jos, ai Camerei de Comerț
Belgia‑Luxemburg-România-Moldova și ai Asociației Firmelor Spaniole din România (ASEMER).
 ASR Principele Radu a răspuns invitației dlui Dan Schwartz, managing partner și co-fondator
al companiei românești, care face parte din rețeaua mondială RSM, cu birouri în 120 de țări ale lumii.
 La eveniment au luat parte membri ai Corpului Diplomatic acreditat la București, diplomați străini,
reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale.
 Alături de Principele Radu s-a aflat dna Felicia Duță, directorul executiv al Asociației Casa Majestății
Sale, și dl Leonard Chelaru-Popovici, consilier regal.
 Cele șase vizite externe
pe care Asociația Casa Majestății
Sale le organizează anual
pentru Custodele Coroanei
și Principele Radu includ, de
fiecare dată, o componentă
economică, atât pentru inten
sificarea investițiilor și a
schimburilor comerciale dintre
România și țări ale lumii, cât și
pentru consolidarea și punerea
pe hartă, în țări ale UE, a
comunităților locale românești.
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15 septembrie
Directorul Deutsche Bank Technology la Palatul Elisabeta
 Custodele Coroanei și Principele Radu au primit pe directorul Deutsche Bank Technology, dl
Mihai Ionescu, și pe doamna Ionescu.
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21 septembrie
Nunta de Argint la Săvârșin
 Majestatea Sa Margareta
Custodele Coroanei și Alteța
Sa Regală Principele Consort
au sărbătorit Nunta de Argint la
Castelul Regal Săvârșin.
 Evenimentul a avut loc
în prezența Alteței Sale Regale
Principesa Sofia și a fratelui
Principelui Radu, profesorul
doctor Dan Duda (ambii prezenți
la nunta din septembrie 1996, la
Lausanne).
 În „Grădina Ascunsă” din
Parcul Regal a avut loc o slujbă
de binecuvântare oficiată de Înalt
Preasfinția
Sa Arhiepiscopul
Timotei al Aradului, alături de
protosinghelul dr. Iustin Popovici
și de parohul bisericii ortodoxe din
Săvârșin, părintele Călin Mădăluță.
 A urmat un dejun de familie
oferit de Majestatea Sa și de
Principele Consort familiei și
invitaților.
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 La ora 15.00, pe colina de lângă heleșteul Parcului Regal, a avut loc o slujbă de sfințire a crucii
așezată pe locul unde va fi ridicată Mica Biserică, în următoarele douăsprezece luni. Va fi prima ctitorie
ortodoxă din Parcul Regal, în cei 370 de ani de existență ai Domeniului Săvârșin.
 La slujba de sfințire a crucii, oficiată de Înalt Preasfinția Sa Arhiepiscopul Timotei al Aradului,
alături de protosinghelul dr. Iustin Popovici și de parohul bisericii ortodoxe din Săvârșin, părintele Călin
Mădăluță, au luat parte Principesa Sofia și profesorul Dan Duda.
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24 septembrie
Primarul Timișoarei la Castelul Săvârșin
 Majestatea Sa Custodele Coroanei și Principele Radu au primit vizita primarului Municipiului
Timișoara, dl Dominic Fritz.
 Cu ocazia întâlnirii, au fost discutate aspecte legate de dezvoltarea economică, educațională și
culturală a municipiului, colaborarea în plan intern și extern cu Casa Majestății Sale și a fost evocată
legătura de un secol dintre Coroana Română și Timișoara.
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27 septembrie
Nunta de Argint sărbătorită la Palatul Elisabeta
 Seara Palatului Elisabeta dedicată sărbătoririi Nunții de Argint a Custodelui Coroanei și a
Principelui Radu a avut loc în prezența unui mare număr de invitați. În aceeași seară a fost prezentat
participanților noul volum apărut la Curtea Veche Publishing, „Nunta de Argint”, o incursiune în istoria
și prezentul Casei Regale a României, prin prisma celor patru nunți de argint care au avut loc, de 150 de
ani încoace, în familie.
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 Au fost alături de cuplul
regal Altețele Lor Regale Principesa
Sofia și Principesa Maria, precum
și personalități carea fost prezente
la nunta de la Lausanne, în ziua de
21 septembrie 1996.
 Au onorat cu prezența
personalități din viața culturală
și artistică, din mediul politic și
din mediul de afaceri, jurnaliști,
membri ai Corpului Diplomatic
acreditat în România, ofițeri din
Armata României, sportivi olimpici
și paralimpici, reprezentanți ai
organizațiilor și instituțiilor care
poartă nume regal sau care au Înalt
Patronaj Regal, furnizori regali și
colaboratori de lungă durată ai Casei
Majestății Sale. Alături de invitații
din Capitală, au fost prezente
personalități de la Chișinău, Arad,
Iași, Constanța, Timișoara, Craiova,
Bacău, Cluj‑Napoca, Brașov și
Sibiu.
 Corul Regal a fost invitat să
susțină un scurt recital.
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28 septembrie
Sportivii olimpici români la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa Margareta Custodele
Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu
au primit, la Palatul Elisabeta, sportivii români
medaliați la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, alături
de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv
Român, Mihai Covaliu.
 Au fost prezenți campionii olimpici Ancuța
Bodnar, Simona Radiș (dublu vâsle feminin),
vicecampionii olimpici Marius Cozmiuc și Ciprian
Tudosă (dublu rame masculin), Mihăiță Țigănescu,
Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu, Cosmin Pascari
(patru rame masculin), precum și vicecampioana
olimpică Ana-Maria Popescu (spadă individual).
 Cu această ocazie, Familia Regală a adresat
felicitări sportivilor medaliați la Jocurile Olimpice
pentru felul în care și-au făcut datoria de sportivi și
de români.
 Au mai participat la eveniment antrenorii
sportivilor medaliați, precum și membri ai
conducerii Comitetului Olimpic și Sportiv Român,
ai Federației Române de Canotaj și ai Federației Române de Scrimă.
 Comitetul Olimpic și Sportiv Român se află sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Custodele
Coroanei din anul 2018.
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28 septembrie
Protejarea și punerea în valoare a Domeniului Regal Sinaia
 La
Biblioteca
Centrală
Universitară „Carol I”, în prezența
Alteței Sale Regale Principele
Radu, au avut loc, lucrările primei
Conferințe „Protejarea și punerea în
valoare a patrimoniului Domeniului
Regal Sinaia”, plasată sub auspiciile
Familiei Regale a României.
 Conferința va avea caracter
anual și este organizată de Asociația
pentru Patrimoniul Regal Peleș.
 În seara aceleiași zile, în
numele Majestății Sale Custodele
Coroanei, participanții la conferință
au fost invitați la Palatul Elisabeta
de Principele Radu.
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29 septembrie
Seara Palatului Elisabeta dedicată Rețelei de Sănătate Regina Maria
 În grădina Palatului Elisabeta, a avut loc un eveniment dedicat Rețelei de Sănătate Regina Maria,
ajunsă în al 26-lea an de existență. Majestatea Sa Custodele Coroanei și ASR Principele Radu au găzduit
pe directorul general, dl Fady Chreih, alături de un număr de angajați ai vastei companii de sănătate și de
reprezentanți ai celor mai importante companii-partener ai rețelei.
 Rețeaua a primit în anul 2011, cu încuviințarea Regelui Mihai I, brevetul de Furnizor Regal,
rămânând, de atunci încoace, fără întrerupere, furnizor de servicii medicale Familiei Regale.
 Majestatea Sa și Principele Radu au felicitat colectivul medical și pe partenerii lor din domeniul
bancar, IT, al echipamentelor electronice și medicale, precum și pe toți care contribuie, prin profesia lor,
la bunul mers al serviciilor medicale, pentru realizările lor din ultimul sfert de secol.
 Seara a debutat cu un recital susținut de patru bursieri ai programului național Tinere Talente al
Fundației Regale Margareta a României.
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30 septembrie
Seara Palatului Elisabeta dedicată tradiției și ospitalității
 Invitații Majestății Sale Custodele Coroanei și ai ASR Principelui Radu au fost Grupul Alexandrion
și partenerii lui din diverse domenii economice, pentru a sărbători continuitatea de 130 de ani a vinului
spumant românesc Rhein Azuga.
 Pivnițele Rhein Azuga au
produs primul spumant românesc,
după metoda champenoise, în anul
1892, în timpul domniei Regelui
Carol I. De-a lungul domniei sale,
Regele Carol I a fondat două entități
care au rămas, de atunci încoace,
etalonul calității, tradiției și excelenței
în industrie, agricultură, servicii și
meșteșuguri: Domeniul Coroanei
și Furnizorii Regali.

87

Raportul Anual al Asociației Casa Majestății Sale 2021

 Parcursul istoric al produselor Rhein Azuga a fost evocat de dl Nawaf Salameh, președintele și
fondatorul Grupului Alexandrion. În anul centenarului nașterii Regelui Mihai I, în preajma centenarului
Marii Uniri (15 octombrie 2022) și în preajma împlinirii a 130 de la crearea vinului spumant Rhein Extra
(servit la dineurile regale, inclusiv la Încoronarea de la Alba Iulia), produsele Rhein au fost lansate într-o
nouă gamă de produse.
 Produsele Rhein Extra au adus producătorilor lor (mai întâi Halewood România, apoi Alexandrion
Group) calitatea de Furnizor Regal, încă din anul 2006.
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3 octombrie
Omagiu adus Reginei Elena la Florența
 În zilele de 2 și 3 octombrie 2021, Alteța Sa Regală Principesa Sofia s-a aflat într-o vizită cu
caracter public în Italia, la Florența.
 A fost a treia prezență externă a Familiei Regale a României în acest an, după vizita din Republica
Polonă a Principesei Sofia (în septembrie) și participarea online a Principelui Radu la al 24-lea Summit
Economic Eurasiatic Marmara, de la Istanbul (în iulie).
 Principesa Sofia a participat la evenimentele
prilejuite de inaugurarea Grădinii „Regina-Mamă Elena
a României”. Cu această ocazie, o placă comemorativă
a fost dezvelită în grădina amplasată pe colina ce urcă
către Piazzale Michelangelo.
 Inițiativa unor organizații civice, reprezentând
comunitatea românească și pe cea italiană, a determinat
autoritățile locale să dedice Reginei Elena una dintre
cele mai frumoase zone ale orașului.
 Meritul pornirii acestui demers patriotic și
istoric, demn de toată admirația, aparține doamnei
Melania Cotoi, președintele asociației Alter.NATIVA.
 Evenimentul a continuat cu vizitarea Grădinii de
Iriși, unde delegația Universității de Științe Agronomice și
Medicină Veterinară din București, condusă de Prof. univ.
dr. Florin Stănică a avut posibilitatea să prezinte colecția
de iriși românești, plantați în primăvara acestui an.
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 Asociația Alter.NATIVA a înmânat Societății Italiene de Iriși marele premiu Fiorino d’Oro al
Concursului Internațional de Iriși 2021, care a fost decernat în cadrul Ceremoniei de Premiere de la
Palazzo Vecchio din Florența.
 La eveniment au participat Alteța Sa Regală Principesa Mafalda de Aosta, domnul Alessandro
Martini, Director al Direcției de Cultură a Memoriei și Relații cu confesiunille religioase a Primăriei
din Florența, doamna Mimma Dardano, consilier special al Primarului Dario Nardella, ES domnul
George Bologan, Ambasadorul României în Italia, ES doamna Daniela Dobre, Consul general al
României la Bologna, ES domnul Paolo Fagiolini, Consul onorific al României pentru Toscana și
istoricul Domenico Savini.
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12 octombrie
Vizita Principesei Sofia la Düsseldorf
 În zilele de 11 și 12 octombrie 2021, Alteța Sa
Regală Principesa Sofia a efectuat o vizită publică
în Germania, în orașul Düsseldorf, capitala landului
Renania de Nord-Westfalia, la invitația Asociației
româno-germane Atheneum.
 A fost a patra prezență externă a Familiei
Regale a României în acest an, după vizita
din Republica Polonă a Principesei Sofia (în
septembrie), participarea online a Principelui Radu
la al 24-lea Summit Economic Eurasiatic Marmara,
de la Istanbul (în iulie) și vizita Principesei Sofia în
Italia, la Florența (în octombrie).
 În dimineața zilei de luni, 11 octombrie,
Principesa Sofia a vizitat Castelul Benrath unde
au fost evocate mărturii ale prezenței Principelui
Carol I în acest loc de mare însemnătate istorică
a orașului.
 Programul a continuat cu primirea delegației condusă de Principesa Sofia la primăria orașului
Düsseldorf. Au luat cuvântul dna. viceprimar Klaudia Zepuntke și dl. prof. dr. Volkmar Hansen,
președintele onorific al Asociației Atheneum.
 În cursul după-amiezii, Alteța Sa Regală a fost prezentă la Muzeul Goethe. Prof. Christof
Wingertszahn, directorul muzeului Goethe, a invitat pe Alteța Sa Regală să viziteze biblioteca și să
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participe la evenimentul aniversării a
11 ani de relații culturale româno-germane
organizat de Asociația Atheneum. S-au
adresat audienței prof. dr. Volkmar
Hansen, prof. univ. Mioara Anton,
reprezentând Institutul ,,Nicolae Iorga”
al Academiei Române, precum și dna.
Livia Grama-Medilanski, președintele
asociației. Evenimentul s-a încheiat cu un
concert de pian și vioară.
 Seara a prilejuit întâlnirea Alteței
Sale Regale cu membrii asociației, români
și germani, precum și cu reprezentanții
Asociației Sașilor din orașul Düsseldorf.
 Marți, 12 octombrie, Principesa Sofia, alături de reprezentanții asociației Atheneum, a efectuat o
vizită la Parlamentul Landului Renania de Nord-Westfalia.
 Primirea a fost făcută de către dl. André Kuper, președintele Parlamentului regional. În cadrul
discuțiilor bilaterale a participat și dl. Hans Georg-Lohe, în calitate de director cultural al orașului.
Reprezentanții delegațiilor au subliniat importanța continuării proiectelor cultural-istorice începute, dar
și necesitatea ca acestea să fie dezvoltate și extinse cât mai mult în rândul ambelor comunități, precum
și în rândul tinerilor.
 În încheierea programului public la Düsseldorf, Principesa Sofia a vizitat Muzeul Palatului de Artă,
unde a putut admira expoziția Baroc-Modern și expoziția de artă fotografică (reprezentarea modelului
feminin al anilor 1990).
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15 octombrie
Ceremonii regale la Sala Tronului
 La Palatul Regal din București, în Sala Tronului, au fost distinse instituții, organizații și personalități
din România și Republica Moldova, în preajma aniversării centenarului nașterii Regelui Mihai I.
 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a prezidat patru ceremonii succesive, în care
au fost înmânate șase burse regale, șase Înalte Patronaje, șaptesprezece brevete de Furnizor Regal și
douăsprezece decorații regale. La ceremonii au participat Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa
Regală Principesa Maria.

 Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au conferit următoarele Burse Regale:
●	Bursa Regele Ferdinand I, Anul I, studentului Dumitru Stoica de la Universitatea de Stat din
Moldova;
● Bursa Regina Maria, Anul I, studentei Elena Malanici de la Universitatea de Stat din Moldova;
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●	Bursa Regele Mihai I, Anul II, studentului Mihai Macovei de la Universitatea de Știinte Agronomice
și Medicină Veterinară din București;
●	Bursa Regina Ana, Anul II, studentei Ana-Maria Magdalena Popescu de la Universitatea de Știinte
Agronomice și Medicină Veterinară din București;
●	Bursa Regele Mihai I, Anul II, studentului Nicolai Ursatii de la Universitatea Agrară de Stat din
Moldova;
●	Bursa Regina Ana, Anul II, studentei Ana Vădănescu de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
Majestatea Sa Margareta a acordat Înaltul Patronaj următoarelor organizații și evenimente cu caracter
anual:
●	Asociației Mémoire et histoire des tombes roumaines en France;
●	Clubului Regal al Medicilor;
●	Ploiești Jazz Festival;
●	Romanian Hospitality Awards.
Alteța Sa Regală Principele Radu a acordat Înaltul Patronaj Asociației Tradiția Militară, iar Alteța Sa
Regală Principesa Maria Asociației Copii în Dificultate.
Le-a fost reînnoită calitatea de Furnizor Regal următoarelor companii:
●	Asigest – pentru servicii de consultanță în asigurare;
●	Beautik Parfumerie – pentru parfumuri;
●	Cramele Purcari – pentru vinurile Purcari;
●	Electrolux – pentru produse electrocasnice;
●	Event Stuff – pentru logistica necesară organizării evenimentelor;
●	Gealan România – pentru ferestre şi profile PV;
●	Help Net – pentru servicii farmaceutice;
●	Luna Solai – pentru uleiuri presate la rece;
●	Olla Floral Art – pentru aranjamente florale;
●	Rue du Pain – pentru produse de patiserie.
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Noi companii au primit calitatea de Furnizor al Casei Regale a României:
●	Anna Boutique – pentru produse manufacturate;
●	Camscape – pentru servicii de găzduire pagini web și servicii email;
●	Casa Auto Sebeş – pentru servicii de transport cu autovehicule Mercedes;
●	Casa Auto Vâlcea – pentru autovehicule comerciale Mercedes, V Class;
●	Geysha Parfumerie – pentru parfumuri;
●	Profi Rom Food – pentru produse alimentare și nonalimentare;
●	Promasibevent – pentru producția de materiale promoționale.
Majestatea Sa Custodele Coroanei a conferit următoarele decorații regale:
Medalia Regală pentru Loialitate:

Crucea Casei Regale a României:

Doamnei Marlene A. Eilers Koenig;
Liceului Academic de Arte Igor Vieru din Chișinău;
Ateneului Național din Iași;
Domnului Ion Tucă.

Domnului Daniel Angelescu;
Domnului Gabriel Badea Păun;
Doamnei Doina Gradea;
Domnului Ioan Silviu Lefter;
Fundației Corneliu Coposu;
Preasfinției Sale Episcopului Macarie al
Europei de Nord;
Excelenței Sale Domnului Ambasador
Ovidiu Dranga.

Medalia Custodele Coroanei Române:
Domnului Shajjad Rizvi
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15 octombrie
Principesa Sofia la Alba Iulia
 Alteța Sa Regală Principesa
Sofia a României a vizitat municipiul
Alba Iulia, la împlinirea a 99 de ani de
la Încoronarea Regelui Ferdinand şi a
Reginei Maria.
 Alături de prefectul de Alba,
domnul Nicolae Albu, preşedintele
Consiliului Județean Alba, domnul Ion
Dumitrel, şi primarul municipiului Alba
Iulia, domnul Gabriel Pleşa, Principesa
Sofia a asistat la citirea, de pe Esplanada
Sălii Unirii, a „Proclamației Încoronării”
Regelui Ferdinand I și a luat parte la
inaugurarea unei expoziții de fotografie,
cu imagini cu Regele Mihai şi de la
Încoronarea de la 15 octombrie 1922.
asemenea,
Principesa
 De
Sofia a ales lucrările câştigătoare ale
concursului de pictură „Încoronarea de
la Alba Iulia”, la Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia.
 După un Te-Deum oficiat
în Catedrala Încoronării de ÎPS
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Arhiepiscopul Irineu de Alba Iulia, la Sala Unirii a avut loc un concert extraordinar susținut de Orchestra
de Cameră a Județului Alba şi soliştii Alexandru Pal, la nai, şi Dan-Liviu Cernat, la vioară. A fost prezentat
„Marşul Încoronării”, lucrare compusă cu ocazia Încoronării şi care nu a mai fost interpretată în public
de aproape 100 de ani.
 În prezența Alteței Sale Regale, a fost dezvelit bustul Regelui Mihai I, pe esplanada Muzeului
Național al Unirii, realizat de sculptorul Ovidiu Protopopescu.
 Timp de un an, la Alba Iulia vor avea loc manifestări dedicate încoronării din 1922, sub auspiciile
Familiei Regale a României.
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19 octombrie
Președinta Fundației Superbet la Palatul Elisabeta
 Custodele Coroanei a primit pe doamna Augusta Dragic, președinta Fundației Superbet și pe
doamna Felicia Duță, directoarea executivă a Asociației Casa Majestății Sale.
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22 octombrie
Expoziție AGERPRES dedicată Regelui Mihai
 La invitația Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei, Agenția Națională de Presă AGERPRES
a deschis la Palatul Elisabeta o expoziție dedicată aniversării centenarului naşterii Regelui Mihai I al
României, reunind imagini din arhiva fotografică a instituției. La deschidere a luat parte Alteța Sa Regală
Principesa Elena.
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 Majestatea Sa Margareta a mulțumit agenției naționale pentru inițiativa de a omagia pe Regele
Mihai.
 Custodele Coroanei a subliniat importanța, pentru prezent și viitor, a materialului fotografic
documentar al activităților regale din arhiva agenției, din anul 1927 până astăzi.
 Au luat cuvântul Cristina Tatu, director general adjunct al AGERPRES, și Andreea Onogea,
redactor şef al Redacției Arhivă-Documentare.
 AGERPRES are calitatea de Furnizor al Casei Regale a României. Arhiva agenției cuprinde
4,5 milioane de imagini-document.
 Expoziția dedicată Regelui Mihai a putut fi vizionată la Palatul Elisabeta, în cadrul Expoziției
Regale, între 26 octombrie și 8 noiembrie 2021.
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24 octombrie
Seara regală caritabilă, 2021
 Cu o zi înainte de sărbătorirea celor 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I, Fundația Regală
Margareta a României a organizat, cu generoasa găzduire a Societății Naționale de Televiziune și a
Societății Naționale de Radiodifuziune, o gală de binefacere pentru Proiectul Național Tinere Talente.
 Emisiunea a inclus interviuri cu invitați de seamă, care susțin importanța sprijinirii tinerilor artiști
pentru ca aceștia să își urmeze visul, să își dezvolte potențialul și să își construiască o carieră artistică.
Muzicieni de elită ai scenelor lumii, violoncelistul Marian Cazacu, dirijorul Tiberiu Soare, soprana Iulia
Isaev, dirijorul Gabriel Bebeșelea, au vorbit despre implicarea lor personală în susținerea viitorului
artistic al României și despre experiența lor personală cu bursierii Tinere Talente, în calitate de mentori.
 Artiști renumiți, printre care Margareta
Pâslaru, Marcel Iureș, Paula Seling și Zoli Toth,
s-au alăturat emisiunii pentru a vorbi despre
rolul esențial al artei într-o societate, despre
importanța îndrumării tinerilor artiști, dar și
despre acțiunile și resursele necesare pentru a
face performanță în artă.
 Tabloul momentelor din emisiune a fost
completat de intervențiile foștilor bursieri ai
programului Tinere Talente, care cu sprijin și
îndrumare din partea Fundației Regale Margareta
a României au reușit să aibă o carieră de succes –
compozitorul Sebastian Androne, soprana Diana
Alexe, tenorul George Vîrban, artiștii vizuali
Sabina Dragomir și Ionuț Anghel.
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24 octombrie
Doctor Honoris Causa pentru Custodele Coroanei și Principele Radu
 În Holul de Onoare al Castelului Regal Peleș, universitatea elvețiană “Geneva School of
Diplomacy and International Relations” a conferit titlul de Doctor Honoris Causa Majestății Sale
Margareta Custodele Coroanei și Alteței Sale Regale Principele Radu.
 Titlurile au fost înmânate de dr. Calum de Sales Murphy, președintele universității.
 La ceremonie au luat parte Altețele Lor Regale Principesa Elena, Principesa Sofia și Principesa
Maria. A fost, de asemenea, prezent, din partea universității din Geneva, dr. Rakesh Krishnan.
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25 octombrie
Centenarul nașterii Regelui Mihai I
 La împlinirea a o sută de ani de la nașterea suveranului, la Sinaia a fost dezvelită statuia Regelui
Mihai I. Ceremonia a avut loc în centrul orașului, în parcul de vizavi de Primăria Sinaia, la ora 11.00.
Au participat reprezentanți ai autorităților centrale, locale, membri ai societății civile, ai Armatei
României și ai Bisericii Ortodoxe Române.
 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și primarul orașului Sinaia, dl Vlad Oprea, au
dezvelit statuia, în aplauzele celor prezenți. Au luat parte la eveniment Alteța Sa Regală Principele Radu
și Altețele Lor Regale Principesa Elena, Principesa Sofia și Principesa Maria.
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 Cu această ocazie, a fost citit mesajul
Președintelui României Excelența Sa domnul
Klaus Werner Iohannis de către doamna
Cătălina Galer, Consilier de Stat pentru Relația
cu Autoritățile Publice și cu Societatea Civilă.
 La ceremonie au asistat și au luat
cuvântul Președinta Senatului României,
doamna Anca Dragu, ministrul Culturii, domnul
Bogdan Gheorghiu, reprezentantul special al
Guvernului, domnul Alexandru Muraru.
 Și-a dat concursul Muzica Reprezentativă
a Ministerului Apărării Naționale.
 Autorul statuii este sculptorul Bogdan
Ioan, care a câștigat concursul național lansat
la 25 octombrie 2020. Proiectul este realizat
printr-un parteneriat al Asociației pentru
Patrimoniu Regal Peleș cu Ministerul Culturii și
cu Primăria Oraşului Sinaia. Statuia în bronz, în
mărime naturală, îl reprezintă pe Regele Mihai
în uniforma de mareșal al Armatei Române.
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25 octombrie
Banca Națională a României l-a omagiat pe Regele Mihai
 La invitația guvernatorului Băncii Naționale, academicianul Mugur Isărescu, Majestatea Sa
Custodele Coroanei a participat la Palatul Băncii Naționale la inaugurarea expoziției și la lansarea
monedei din aur, ambele cu tema 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României.
 La eveniment, care s-a desfășurat fără public, cu respectarea restricțiilor în vigoare, au participat
Alteța Sa Regală Principele Radu, Altețele Lor Regale Principesa Elena și Principesa Sofia, precum și
înalți reprezentanți ai Băncii Naționale. Au fost prezente personalități din societatea civilă.
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28 octombrie
„Mașinile Bucureștilor-Interbelicele Orașului” la Palatul Elisabeta
 Cu ocazia aniversării centenarului nașterii Regelui Mihai I și împlinirii a 121 de ani de automobilism
bucureștean, Asociația Casa Majestății Sale și Retromobil Club România, filiala București, au organizat,
în fața Palatului Elisabeta, expoziția-eveniment „Mașinile Bucureștilor-Interbelicele Orașului”.
 Au fost prezentate publicului șapte automobile marcante pentru anii 1930-1940: Buick Special 40,
Jeep C2J, Wanderer, Ford 1931, Plymouth, Dodge, Roadster.
 Au luat cuvântul, în deschiderea evenimentului de inaugurare a expoziției, domnul Ion Tucă, Șeful
Administrației Proprietăților Regale, domnul Bogdan Coconoiu, vicepreședintele Retromobil și domnul
Radu Georgescu, președintele filialei București.
 Cu aceeași ocazie, Expoziția Regală Palatul Elisabeta și-a deschis din nou porțile pentru vizitatori,
iar automobilele istorice au putut fi văzute de cei care i-au trecut pragul.
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6 noiembrie
Ambasadorul Elveției la Castelul Săvârșin
 Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Confederației Elvețiene la București, Excelența Sa
domnul Arthur Mattli, a fost oaspetele Familiei Regale la Castelul Săvârșin.
 Custodele Coroanei a purtat un dialog cu înaltul oaspete pe teme legate de amplul aport al
Confederației Elvețiene la dezvoltarea și consolidarea României. Ambasadorul are o vastă experiență în
domeniul Crucii Roșii Internaționale și a discutat cu Majestatea Sa proiecte pentru anul 2022, în domenii
precum criza schimbărilor climatice, alimentația, mediul înconjurător, sănătatea și responsabilitatea
socială.
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9 noiembrie
Vizită regală în Slovacia
 Luni, 8 noiembrie, și marți, 9 noiembrie 2021, Alteța Sa Regală Principele Radu a efectuat o vizită
în Republica Slovacia. Vizita a avut loc la Bratislava, Zvolen, Piešťany, Trenčianska Teplá și Stará Turá.
 A fost a cincea prezență externă a Familiei Regale a României în 2021, după vizita din Republica
Polonă a Principesei Sofia (în septembrie), participarea online a Principelui Radu la al 24-lea Summit
Economic Eurasiatic Marmara, de la Istanbul (în iulie), vizita din Italia și vizita din Germania ale
Principesei Sofia (ambele în octombrie).
 A fost a patra oară când Familia Regală română a fost prezentă public în Republica Slovacia, după
cele trei vizite efectuate de Regele Mihai I, Regina Ana, Custodele Coroanei Margareta și Principele
Radu în anii 2003, 2004 și 2005.
 La Bratislava, Principele Radu
s-a întâlnit la Ministerul Apărării
Naționale cu dl Peter Kozak, secretarul
general al ministerului. Întâlnirea a
avut loc în prezența ambasadorului
extraordinar și plenipotențiar al
României la Bratislava, Excelența Sa
domnul Călin Fabian. Au luat parte
reprezentanți ai ministerului slovac
al Apărării, alături de dl Leonard
Chelaru-Popovici, consilier regal.
Au fost discutate cooperarea militară
dintre România și Slovacia în cadrul
NATO, precum și proiecte în domeniul
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educației militare universitare, în relația dintre mediul civil și
cel militar și în cel privitor la veteranii din teatrele de operații.
Secretarul general a mulțumit României pentru aportul Armatei
Române în cel de-Al Doilea Război Mondial pe teritoriul
Cehoslovaciei și a adus omagiul său celor un sfert de milion de
soldați români care au căzut la datorie.
 Alteța Sa Regală a fost apoi oaspetele Parlamentului
(Consiliul Național al Republicii Slovacia), unde s-a întâlnit
cu președinta grupului de prietenie România-Slovacia,
doamna deputat Jana Valova. Întâlnirea a avut loc în prezența
ambasadorului României, ES domnul Călin Fabian. A fost prezent
dl Leonard Chelaru-Popovici, consilier regal, și reprezentanți
ai Protocolului Parlamentului. Au fost discutate perspectivele
parteneriatului româno-slovac în anul 2022, în domeniul educației și al cooperării economice.
 În numele Majestății Sale Custodele Coroanei, Principele Radu a vizitat Crucea Roșie a Slovaciei,
unde s-a întâlnit cu dl Radoslav Vengrin, vicepreședinte al organizației, și cu secretarul general, dna Zuzana
Rosiarova Kesegova. Întâlnirea a avut loc în prezența ambasadorului României, ES domnul Călin Fabian.
Alteța Sa Regală a transmis salutul Majestății Sale și al Crucii Roșii Române și a purtat un dialog cu
gazdele, privitor la acțiunile Crucii Roșii în combaterea
COVID-19, la rolul educativ al Crucii Roșii, mai ales
în rândul copiilor și școlarilor, la proiectele legate
de alimentația categoriilor defavorizate, precum și
privitor la cooperarea internațională a diverselor
societăți naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.
Gazdele au subliniat satisfacția organizației naționale
slovace de a fi conlucrat recent cu militari români
reprezentând Ministerul Apărării Naționale, într-un
proiect educațional.
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 În încheierea zilei de 8 noiembrie, Alteța Sa Regală a avut o întrevedere cu ambasadorul României.
 Marți, 9 noiembrie 2021, Principele Radu, colonel (r) al Armatei Române, a participat în orașul
Piešťany la o ceremonie militară la monumentul dedicat celor 15 soldați ai Armatei Regale Române căzuți
în Al Doilea Război Mondial. Ceremonia a avut loc în prezența ambasadorului României la Bratislava,
ES dl Călin Fabian, a primarului orașului Piešťany și a Lt. Col. Milan Kubizniak, director adjunct al
Institutului de Istorie Militară. La eveniment au luat parte militari ai Ministerului Apărării Naționale din
România și voluntari ai Asociației Invictus România. Alteța Sa Regală a depus o coroană de flori și a
adresat un cuvânt de mulțumire Ministerului Apărării slovac și primăriei orașului-gazdă.
 În continuare, Alteța Sa Regală a participat, în orașul Zvolen, la ceremonia militară din Cimitirul
Militar Central al Armatei Regale Române. În cimitir își dorm somnul de veci 10 384 soldați români
căzuți în Al Doilea Război Mondial. Ceremonia a fost organizată cu ocazia sărbătoririi centenarului
nașterii Regelui Mihai I al României.
 La ceremonie au fost prezenți dl Peter Kozak, secretarul general al Ministerului Apărării Naționale
al Slovaciei, ES dl Călin Fabian, ambasadorul României la Bratislava, generalul-locotenent Lubomir
Svoboda, locțiitorul Șefului Statului Major General al Armatei Slovaciei, vice-primarul orașului Zvolen
și Col. Miloslav Čaplovič, director adjunct al Institutului de Istorie Militară. La eveniment au luat parte
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militari ai Ministerului Apărării Naționale din România
și voluntari ai Asociației Invictus România, precum și
militari ai Ministerului Apărării Naționale slovac.
 Ceremonia a fost organizată la inițiativa Asociației
Servare et Manere din Republica Slovacia. Principele
Radu a răspuns invitației asociației și a președintelui ei,
domnul Marek Sobola. Dl Sobola este, de asemenea,
fondatorul Proiectului Internațional Arborele Păcii.
 Ceremonia militară a început cu survolarea
cimitirului de catre două aeronave ale Forțelor Armate
Slovace. În numele Majestății Sale Custodele Coroanei,
Principele Radu a depus o coroană de flori. Au fost
intonate Imnul Republicii Slovace și Imnul Național al
României.
 Au luat cuvântul Alteța Sa Regală, ambasadorul
României, secretarul general al MApN slovac,
viceprimarul orașului Zvolen și dl Marek Sobola.
 A fost acordată Medalia Memorială Arborele
Păcii în clasă specială cu rubine Majestății Sale
Margareta Custodele Coroanei și Alteței Sale Regale
Principele Radu, ca expresie a recunoștinței slovace
față de Familia Regală a României pentru sprijinul
inițiativei Arborele Internațional al Păcii.
 În chip simbolic, Principele Radu, alături de
demnitarii slovaci și ambasadorul român, a plantat
Arborele Păcii în Cimitirul Militar Central al Armatei
Regale Române.
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 În continuare, Alteța Sa Regală a participat la un prânz oficial oferit de Primăria orașului Zvolen.
 În aceeași zi, Principele Radu a participat la o ceremonie militară în comuna Trenčianska Teplá,
Aici sunt înmormântați 15 soldați români căzuți în Al Doilea Război Mondial. La eveniment au participat
ambasadorul României la Bratislava și primarul orașului, alături de militari români și de militari slovaci.
Principele Radu și autoritățile române și slovace au depus coroane de flori.
 În încheierea zilei de 9 noiembrie 2021, Alteța Sa Regală a fost oaspetele orașului Stará Turá, unde
a participat la o ceremonie militară în cimitirul orășenesc. Aici sunt înmormântați 36 de soldați români
căzuți în Al Doilea Război Mondial. La eveniment au participat ambasadorul României la Bratislava și
primarul orașului, alături de militari români și slovaci. Au fost prezenți români din Slovacia și Austria.
Alteța Sa Regală și autoritățile române și slovace au depus coroane de flori. La școala orășenească
din Stará Turá, Principele Radu și ceilalți oaspeți români au fost invitați să viziteze sala în care a fost
inaugurată o inscripție comemorativă, pe care sunt gravate toate numele soldaților români căzuți la
Stará Turá, în anii 1944-1945, pomeniți în fiecare an în ziua de 8 aprilie. Principele a luat cuvântul
în încheierea ceremoniei și a mulțumit comunității locale pentru păstrarea vie, cu atâta recunoștință și
respect, a memoriei concetățenilor noștri care s-au jertfit pentru o Europă liberă și democratică.
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12 noiembrie
Ambasadorul Regatului Unit
la Palatul Elisabeta
 Excelența Sa dl Andrew Noble, ambasadorul
extraordinar și plenipotențiar al Regatului Unit, și doamna
Helen Noble au fost invitați la prânz de Custodele Coroanei
și de Principele Radu.

12 noiembrie
Veteranii și voluntarii Invictus la Palatul Elisabeta
 Militarii veterani și voluntarii Asociației Invictus România au fost invitați la Palatul Elisabeta
de Alteța Sa Regală Principele Radu, pentru a sărbători încheierea celei de-a VIII-a ediții a „Ștafetei
Veteranilor“, desfășurată în acest an în perioada 1-25 octombrie.
 Asociația Voluntarilor Invictus se află sub Înaltul Patronaj al Principelui Radu al României.
 La întâlnirea „familiei” Invictus de la Palatul Elisabeta a luat parte domnul Marius Bălu, secretar
de Stat în Ministerul Apărării Naționale.
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 Militarii Invictus au oferit Principelui Radu medalia evenimentului, inspirată din Crucea
Comemorativă a Războiului de Întregire.
 Ștafeta Veteranilor 2021 a însumat 3 800 kilometri și a angrenat 800 de voluntari, militari și civili,
toți dedicați spiritului Invictus. Ei au alergat pe trei trasee, care au avut startul la Mărășești, Chișinău și
Făgăraș, iar toate și-au îndeplinit misiunea atunci când au ajunge la Carei, în data de 25 octombrie 2021,
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 fascistă, dar și rememorând pe cel
care a fost pentru mulți dintre noi un model de responsabilitate și patriotism.
 Participanții au purtat în alergare Drapelul Național, din respect pentru înaintași, din recunoștință
pentru veteranii de război care încă rostesc povestea sacrificiului suprem, cât și pentru cei plecați dintre
noi, a căror lecție de patriotism stă scrisă în inima fiecăruia. Cei ce iau parte la ștefetă se opresc la
monumentele ridicate în cinstea celor care au murit pentru ca noi, astăzi, să existăm și rememorează
imaginea străbunicilor şi bunicilor noștri care au luptat pentru această țară.
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15 noiembrie
Custodele Coroanei a primit pe Ambasadorul
Germaniei
 Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a primit, la
Palatul Elisabeta, pe Excelența Sa dr. Peer Gebauer, ambasadorul
extraordinar și plenipotențiar al Republicii Federale Germania.
 Custodele Coroanei și Excelența Sa domnul ambasador au
discutat despre proiectele bilaterale între Germania și România,
în anul 2022, din perspectiva Familiei Regale a României.

15 noiembrie
Ambasadoarea Austriei la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa Custodele Coroanei a primit, la Palatul
Elisabeta, pe Excelența Sa doamna Adelheid Folie, ambasadorul
extraordinar și plenipotențiar al Republicii Austria la București.
 La 1 septembrie 2021, doamna ambasador și-a început
misiunea diplomatică în România.
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16 noiembrie
Întâlnire de lucru la Palatul Elisabeta
 Majestatea Sa Margareta, Președintele Societății Naționale de Cruce Roșie, a primit, la Palatul
Elisabeta, reprezentanți ai Crucii Roșii Române și pe Ambasadorul Elveției la București, Excelența Sa
domnul Arthur Mattli, pentru a discuta proiecte comune pentru anul 2022.
 Au fost prezenți la întâlnirea de lucru domnul Ioan Silviu Lefter, directorul executiv al Crucii
Roșii, domnul Victor Nicolaescu, director de fundraising, domnul Raphael Wirth, diplomat al Ambasadei
Elveției și domnișoara Liana Greavu, șef de cabinet al Majestății Sale.
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17 noiembrie
Seara Regală în onoarea Corpului Diplomatic, 2021
 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.
 Prima recepție de acest fel a avut loc acum 155 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 onorării 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.
 Evenimentul a început cu intonarea Imnului Regal, de către Orchestra Reprezentativă a Ministerului
Apărării Naționale, urmată de discursul Custodelui Coroanei Române și de discursul Nunțiului Apostolic,
Decanul Corpului Diplomatic străin din România, arhiepiscopul Miguel Maury Buendía.
 A fost prezent la eveniment Alteța Sa Regală Principele Consort.
 Au luat parte 100 de personalități reprezentând Administrația Prezidențială, Parlamentul României,
Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice bilaterale și multilaterale acreditate în
România și Casa Majestății Sale.
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Discursul Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei române
Domnule decan al Corpului Diplomatic, Excelențele Voastre, distinși oaspeți,
După cum unii dintre voi probabil știți, tradiția acestei întâlniri anuale cu Corpul Diplomatic în
Capitală a început în vremea lui Carol I, în secolul al XIX-lea și a fost reînviată de tatăl meu după căderea
dictaturii comuniste.
Prin decizia de a relua acest eveniment anual, tatăl meu nu și-a propus doar să reamintească tuturor
românilor despre tradiția noastră de a purta un dialog decent și respect pentru protocolul diplomatic;
Regele Mihai a văzut acest eveniment anual ca pe o ocazie de a aborda chestiuni mai ample despre rolul
și prezența globală a României.
Principele Radu și cu mine suntem hotărâți să continuăm această tradiție și sunt recunoscătoare să
vă revăd pe toți anul acesta, care sărbătorește centenarul nașterii tatălui meu, un secol în care România
a trecut de la fericirea realizării unității naționale după Primul Război Mondial, la dezastrul celui de-al
Doilea Război Mondial, apoi deceniile de mizerie ale despotismului comunist care au urmat și în fine,
perioada de speranță și reînnoire de după încheierea Războiului Rece.
Fiecare dintre sărbătoririle centenarului nașterii Regelui Mihai m-au mișcat profund. Oriunde mă
duc în țară, simt mândrie văzând contribuția pe care tatăl meu a adus-o națiunii noastre și contribuția
pe care a adus-o generația sa. Acea generație dispare acum încet-încet, dar se cuvine ca noi să nu uităm
niciodată greutățile prin care ei au trecut și marele lor aport.
Domnule decan al Corpului Diplomatic, Excelențele Voastre, distinși oaspeți,
Anul acesta este, desigur, unul neobișnuit și din alte motive, pentru că, deși pandemia a continuat, am
început să vedem și să simțim drumul spre ieșirea din această calamitate. S-au spus multe despre modul
în care țara noastră a performat și cum acționează acum în această stare de urgență umanitară. Există
învățăminte pe care ar trebui să le tragem la fiecare nivel: avem semne de întrebare legate de eficiența
administrației centrale și locale, de starea serviciilor noastre de sănătate și de investițiile pe care le facem,
precum și de capacitatea instituțiilor de Stat de a combate valul de teorii ale conspirației sau zvonuri răuintenționate, care contribuie la ritmul relativ lent al programului nostru de vaccinare.
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În același timp, ar trebui să avem grijă să nu tragem prea multe concluzii sau concluzii pripite: de
când pandemia a început, cu aproape doi ani în urmă, multe națiuni au susținut că au descoperit modul
perfect de a face față crizei de sănătate, iar mai târziu au fost confruntate cu noi situații grave; alte țări
se mândreau cu statisticile de sănătate bune, iar mai târziu au trebuit să admită că, din păcate, cifrele
lor de mortalitate nu erau diferite de cele suferite de vecinii lor. Așadar, avem nevoie să ne menținem
vie autocritica și să ne uităm în fiecare zi la cum ne descurcăm în fața acestei mari probleme, dar avem
nevoie, de asemenea, să ne abținem de la judecată până când criza se termină cu adevărat și putem evalua
echilibrat ceea ce s-a întâmplat.
Există, totuși, o serie de învățăminte pentru România pe care aș dori să le menționez. Prima este că,
deși – în mod ironic – răspunsul inițial la pandemie a fost închiderea frontierelor, suspendarea călătoriilor
internaționale și o dependență mai mare de lanțurile naționale de aprovizionare, criza ne-a arătat cât de
conectați și de dependenți suntem unii de alții.
Cu adevărat zeci de mii de medici, asistenți medicali și personal sanitar român, educați în țara noastră,
au contribuit la salvarea de vieți în timpul acestei pandemii în alte părți ale Europei. În același timp,
asistența financiară oferită de țările-partener din Uniunea Europeană și de țări europene din afara UE a
fost și rămâne instrumentul-cheie pentru a ieși din criza actuală. Iată un exemplu clar de inter-dependență.
Pentru mine, importanța solidarității europene este una dintre lecțiile fundamentale ale pandemiei.
Nu este rolul meu să mă exprim despre diferențele politice actuale care îngrijorează Uniunea Europeană.
Dar aș dori să spun că, indiferent de cât de semnificative ar putea părea aceste diferențe, nu trebuie să
pierdem din vedere unele aspecte fundamentale.
Toate națiunile care au aderat la Uniunea Europeană după încheierea dominației sovietice continuă
să creadă că suntem mai puternici împreună, ca parte a unei singure Uniuni. Toți sunt atât beneficiari, cât
și contribuitori la UE. Desigur, avem diferențele noastre și vom continua să le avem; familiile națiunilor
democratice sunt familii zgomotoase. Dar România rămâne hotărâtă să nu fie niciodată un obstacol
în calea Uniuni Europene mai extinse și mai profunde. Și majoritatea românilor sunt de acord că UE
reprezintă cea mai bună garanție a prosperității și stabilității noastre. Milioane de compatrioți ai noștri
sunt împrăștiați pe tot continentul; ancorarea solidă a României în Europa – sarcină care l-a preocupat pe
Regele Mihai cea mai mare parte a vieții sale – este acum un fapt împlinit.
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A doua lecție din criza actuală poate părea de la sine înțeleasă, dar deseori rămâne ignorată. Deși
pandemia ocupă, pe bună dreptate, toată atenția noastră, lumea nu stă pe loc și, din păcate, securitatea
regiunii noastre pare să se înrăutățească. Numai în ultimele săptămâni am asistat la o încercare deliberată
de a contesta status quo în Europa, așa cum a fost creat la sfârșitul Războiului Rece.
Principalul motiv pentru care România rămâne hotărâtă să-și respecte obligațiile de a aloca cel puțin
2% din produsul național brut Armatei noastre este tocmai pentru că ne luăm în serios responsabilitățile
de apărare. În acest sens, au existat și evoluții impresionante.
Unitatea NATO este o astfel de evoluție. Anul trecut, am fost mândră să întâlnesc militarii noștri
staționați în Polonia și să sărbătoresc un secol de cooperare strânsă în apărarea polono-română, cooperare
ce rămâne piatra de temelie a aranjamentelor noastre regionale de securitate. De asemenea, doresc să
aduc un omagiu contribuțiilor britanice, canadiene și ale Statelor Unite la securitatea noastră, doar trei
din multe alte națiuni din afara UE care rămân esențiale pentru apărarea independenței noastre.
Cealaltă evoluție impresionantă a fost cea a națiunilor din regiunea noastră. În ciuda întregii propagande
ostile, poporul Republicii Moldova și-a ales lideri hotărâți să afirme cursul integrării europene. În ciuda
tuturor dificultăților unui conflict brutal, care continuă să ucidă soldați și civili, Ucraina își menține calea
democratică.
Sarcina-cheie cu care ne confruntăm este să consolidăm aceste evoluții pozitive în regiune, să ne
asigurăm că sunt ireversibile și că ele duc la prosperitatea și solidaritatea la care oamenii se așteaptă.
Acesta nu este un act de caritate, ci o necesitate europeană. Mă tem că, dacă nu acționăm rapid, vom rata
o oportunitate istorică și vom încuraja agresorii în noi aventuri sau greșeli de calcul catastrofale.
Din motive evidente, Republica Moldova va avea întotdeauna un loc special în inimile noastre. Dar
tot atât de evident ar trebui să fie și faptul că avem nevoie de un nou consens în întreaga alianță transatlantică, referitor la cum ar trebui să respingem eforturile reînnoite de a destabiliza continentul nostru.
Dar probabil cea mai importantă lecție din actuala criză de sănătate este importanța bunei guvernări
și a maturității politice. Suntem exact atât de puternici pe cât sunt puternice instituțiile noastre naționale;
suntem eficienți numai dacă administrația noastră politică este eficientă. Greaua răspundere a apărării
naționale nu depinde numai de soldații noștri și de arsenalul de arme, ci și de medicii și asistentele
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noastre, precum și de ventilatoarele de oxigen pe care le au la dispoziție. Iar coordonarea acestor eforturi
și asigurarea faptului că toate entitățile își fac datoria sunt răspunderea politicienilor.
Știu, desigur, că luptele politice sunt esența democrației. De asemenea, știu că este ușor pentru
cineva ca mine să facă apel la unitate națională. Dar, în seara aceasta, aș vrea să fac un alt apel: unul
la RESPONSABILITATE NAȚIONALĂ. Nu ne putem aștepta ca partenerii noștri apropiați să ne ia în
serios dacă petrecem luni de zile fără un guvern și dacă miniștrii vin și pleacă lunar. Nu ne putem aștepta
ca alegătorii să respingă politicienii populiști dacă politicienii existenți nu le oferă nimic. Sectorul nostru
privat este vibrant, talentat și competent. Dar nu ne putem aștepta să revenim la o creștere economică
puternică – de care are mare nevoie națiunea noastră – dacă singurul lucru pe care politicienii și oficialii
noștri îl fac este să se certe pe portofoliile Cabinetului.
Avem nevoie de un dialog național amplu cu privire la evidentele obstacole constituționale,
care împiedică sistemul nostru politic să funcționeze corect. Nu trebuie să ne ferim de schimbarea
constituțională: majoritatea partenerilor-cheie europeni nu numai că vorbesc despre aceasta tot timpul,
dar pun în aplicare periodic amendamente constituționale.
Nici nu trebuie să ne ferim să cerem ca politicienii noștri să fie incoruptibili, dar și să acționeze cu
simțul responsabilității naționale. Aceasta nu este doar o aspirație la un ideal; este o cerință absolută.
Căci, așa cum ne-a amintit pandemia, o proastă administrare politică ne costă literalmente vieți.
Excelențele Voastre, distinși oaspeți,
Regele Mihai a dus o viață în care nu a compromis niciodată principiile în care credea, dar nici nu
a considerat nicio datorie ca fiind sub demnitatea lui, dacă era ceva ce ajuta România. Sunt hotărâtă să
continui să merg pe urmele lui.
Aș dori să închei prin a vă mulțumi tuturor pentru prezență și pentru ceea ce ați făcut și faceți pentru
a promova legăturile dintre țara voastră și România. Știu că în astfel de ocazii preferăm să subliniem
lucrurile bune și să lăsăm deoparte pe cele rele. Astă-seară am încălcat această tradiție, deoarece cred că
doar punând degetul pe rană putem asuma o perspectivă bună a viitorului.
Vă doresc tuturor un nou an mai bun! La mulți ani!
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20 noiembrie
Parastas pentru Regele Mihai
 În preajma împlinirii, la 5 decembrie, a patru ani de
la trecerea la cele veșnice a Regelui Mihai, la Mânăstirea
Plumbuita a avut loc un parastas, la care au luat parte
Custodele Coroanei, Principele Radu, Principesa Sofia și
Principesa Maria.
 Slujba a fost oficiată de Preasfinția Sa Episcopul
Vicar Patriarhal Varlaam, alături de starețul mânăstirii
Plumbuita, Părintele Protosinghel Iustin, și de un sobor
de preoți ai mânăstirii.
 Au luat parte secretarul de Stat pentru Culte,
dl Victor Opaschi, și Șeful Administrației Proprietăților
Regale, dl Ion Tucă.
 Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul
a mărturisit că slujba s-a înălțat „într-o atmosferă foarte
duhovnicească și intimă” și a rostit apoi o predică plină
de profunzime, de patriotism și de justețe, dorind să arate
„măcar câteva dintre calitățile multe și esențiale care au
împodobit chipul sufletesc al regelui”.
 „Regele Mihai I a fost un creștin cu totul autentic și profund, iar această credință profundă i-a fost
sădită în suflet de Regina mamă Elena care, așa cum a cunoscut toată societatea românească a epocii,
a fost o femeie foarte evlavioasă și credincioasă. Regele însuși a mărturisit în multe rânduri că cea mai
prețioasă moștenire primită de la mama lui a fost credința creștină care i-a fost far luminos în viața
zbuciumată pe care a fost nevoit să o traverseze”.
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 „În copilărie s-a bucurat de ocrotirea părintească a Patriarhului Miron Cristea și multe dintre
fotografiile care se păstrează sugerează o relație de nepot și bunic cu acesta, care l-a îndrăgit foarte mult.
Tot în tinerețe s-a bucurat de prezența și de îndrumarea preotului academician Nicolae M. Popescu, care
i-a fost profesor la celebra școală organizată la Palatul Regal și la Sinaia”.
 „Din clasă făceau parte copii de vârsta regelui, din toate provinciile țării, cu scopul ca pregătirea
și șederea sa la studii printre acești copii să-l familiarizeze și să-l obișnuiască cu toate zonele culturale,
etnografice ale țării și cu toți cetățenii indiferent de origine și de credință”.
 „Mai târziu, a avut o relație foarte bună și ziditoare cu Patriarhul Nicodim care în zorii zilei de 6
septembrie 1940, în Catedrala Patriarhală, l-a uns rege cu Sfântul și Marele Mir, calitate care nu i-a fost
luată și nu a putut fi luată niciodată în ciuda obligării sale la abdicare în 30 decembrie 1947”.
 „Regele Mihai participa adesea la slujbele de la Patriarhie, dar și la alte biserici, atât în mod
oficial, cu familia, cât și personal, ca tânăr profund preocupat de lucrurile spirituale. Și în exil a continuat
să frecventeze bisericile românești”.
 „Să nu uităm că prima vizită a regelui în România, după căderea comunismului, s-a făcut la
invitația unui ierarh și că Regele Mihai a mărturisit mereu credința în cărțile sale, în interviuri și în
mesajele transmise la radio cu prilejul marilor sărbători creștine, chiar și în timpul dictaturii comuniste”.
 „Dumnezeu a rânduit ca ultimii lui ani din viață pe acest pământ să poarte amprenta unei
profunde viețuiri creștine ortodoxe. Casa sa aproape s-a transformat în mănăstire, fiind îngrijit în
ultimii ani de călugărițe din Biserica noastră ortodoxă românească pe care el le-a rugat să facă pravila
zilnică cu voce tare”.
 „Astăzi, când îl comemorăm și ne rugăm pentru odihna sufletului său luminos, nobil și credincios,
la împlinirea a patru ani de la mutarea la cereștile locașuri, ne impresionează pe toți personalitatea sa
verticală, sobră, modestă, plină de credință și de loialitate față de poporul român și de Biserica lui”.
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24 noiembrie
Vizita regală la Londra
 Majestatea Sa Custodele Coroanei și ASR Principele
Radu s-au aflat într-o vizită cu caracter public în Marea Britanie,
în zilele de 24-27 noiembrie 2021.
 A fost a șasea prezență externă a Familiei Regale a
României în 2021, după vizita din Republica Polonă a Principesei
Sofia (în septembrie), participarea online a Principelui Radu la
al 24-lea Summit Economic Eurasiatic Marmara, de la Istanbul
(în iulie), vizita din Italia și vizita din Germania ale Principesei
Sofia (ambele în octombrie) și vizita din Slovacia a Principelui
Radu (noiembrie).
 Prima vizită a Familiei Regale a României la Londra a avut loc în anul 1874 când Principele
Suveran Carol I și Principesa Elisabeta (Carmen Sylva) s-au întâlnit cu Principele și Principesa de
Wales (deveniți mai târziu Regele Edward VII și Regina Alexandra). Prima vizită regală britanică în
România a avut loc la Castelul Peleș, în anul 1888, când viitorul Rege Edward VII a fost oaspetele
Regelui Carol I. Cele mai recente vizite regale române în Marea Britanie au avut loc în decembrie 2018
și în decembrie 2019.
 Miercuri, 24 noiembrie, Custodele Coroanei și Principele Radu au vizitat Colegiul Regal de
Apărare (RCDS). La vizită au luat parte Excelența Sa doamna Laura Popescu, ambasadorul extraordinar
și plenipotențiar al României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Au fost prezenți
Excelența Sa domnul Andrew Popper, președintele Consiliului Regal, cancelarul Casei Majestății Sale,
dl Traian Sârcă, și șeful de Cabinet al Custodelui Coroanei, dra Liana Greavu.
 Cuplul regal a fost întâmpinat de generalul-locotenent Sir George Norton KCVO CBE, comandantul
Colegiului Regal de Apărare, și de generalul-maior Stephen McMahon CBE.
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 Prestigioasa instituție militară a fost
fondată în anul 1927 la inițiativa lui Winston
Churchill, sub numele de Imperial Defence
College. Colegiul a fost vizitat de Familia Regală
română în februarie 2017, iar membrii colegiului
au vizitat Palatul Elisabeta în mai 2018.
 Custodele Coroanei și Principele Radu
au purtat un dialog cu cursanții anului 2021 ai
RCDS pe teme legate de actualitatea Uniunii
Europene și a NATO. De asemenea, Majestatea
Sa și comandantul colegiului au discutat despre
posibilitatea de a organiza, în cursul anului
2022, o întâlnire între cursanții colegiului și cei
ai Universității Naționale de Apărare Carol I.
 În continuare, Principele Radu a fost oaspetele Asociației Britanice Paralimpice, unde s-a întâlnit
cu domnul Mike Sharrock, președintele director general al organizației. La întâlnire a luat parte ES
doamna ambasador al României. Principele a avut un amplu dialog cu dl Sharrock pe tema cooperării
bilaterale între asociația britanică și Comitetul Național Paralimpic din România.
 Tot miercuri, Custodele Coroanei și Principele Radu s-au întâlnit cu Lordul Primar al Londrei, la
reședința acestuia, Mansion House. Cel de-al 693-lea Lord Primar al Londrei este The Rt Hon Alderman
Vincent Thomas Keaveny. A fost prezentă la întâlnire ES doamna Laura Popescu, ambasadorul României
în Regatul Unit. Lordul Primar și Majestatea Sa au purtat un dialog pe tema prezenței în Marea Britanie,
cu precădere în Londra, a unui număr de aproape un milion de români, precum și despre prezența mai
proeminentă a companiilor românești în mediul economic, financiar, bancar și comercial al Londrei.
 Legătura regală română cu Lordul Primar al Londrei are o lungă tradiție. Prima oară, Regele
Carol I și Regina Elisabeta au fost oaspeții Lordului Primar în anul 1874, când suveranilor României le-a
fost oferit un dineu oficial la Guildhall. Regele Ferdinand și Regina Maria au întâlnit pe Lordul Primar
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în anul 1924, iar Regele Carol al
II-lea în anul 1938. Regele Mihai s-a
întâlnit cu trei succesivi Lorzi Primari
ai Londrei în anii 2011, 2012 și 2013.
Regele Mihai a fost distins cu titlul
onorific de Freeman of the City of
London. Majestatea Sa Margareta și
Principele Radu s-au întâlnit cu Lorzii
Primari din anii 2011, 2012, 2013,
2014 și 2017, la Mansion House și la
Guildhall.
 În
cursul
după-amiezii,
Majestatea Sa Custodele Coroanei și
Principele Consort au fost primiți la
Castelul Windsor de către Majestatea
Sa Regina Elisabeta a II-a. Întâlnirea
a avut un caracter privat.
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25-27 noiembrie
Vizita regală la Londra, 25-27 noiembrie 2021
 În a doua zi a vizitei regale în Anglia, Majestatea Sa Custodele Coroanei și Principele Radu au
participat, la Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la ceremonia
de dezvelire a bustului în bronz al Regelui Mihai I, cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la nașterea
suveranului.
 Statuia a fost realizată de sculptorul Valentin Tănase și a fost dezvelită de Custodele Coroanei
și de ambasadorul României la Londra, Excelența Sa doamna Laura Popescu.
 Au fost prezente personalități românești, printre care s-au numărat ES dl Andrew Popper,
președintele Consiliului Regal român, dr. Jonathan Eyal, membru al Consiliului Regal, Sir George
Iacobescu, soprana Nelly Miricioiu, jurnalistul Christian Mititelu, alături de personalități britanice
precum președintele Asociației Britanice Paralimpice, directoarea Crucii Roșii londoneze, comandantul
Colegiului Regal de Apărare, reverendul profesor Peter Galloway.
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 În continuarea ceremoniei de dezvelire a bustului Regelui Mihai, participanții au luat parte la
recepție în saloanele Ambasadei României, la invitația doamnei ambasador.
 În partea a doua a zilei, Custodele Coroanei și Principele Radu au avut o întâlnire cu ambasadorul
României, în care au fost discutate proiecte pentru anul 2022, referitoare la sprijinirea marii comunități
românești din Regatul Unit și la promovarea companiilor românești pe piața britanică.
 Vineri, 26 noiembrie 2021, Custodele Coroanei s-a întâlnit cu Rt Hon Sir Hugh Robertson
KCMG DL, președintele executiv (Chair) al Asociației Olimpice Britanice. Întâlnirea a avut loc la
Ambasada României la Londra. Custodele Coroanei a acordat Înaltul Patronaj Comitetului Olimpic
și Sportiv Român, întocmai ca tatăl său, Regele Mihai, și ca predecesorii săi, Regele Ferdinand I și
Regele Carol al II-lea. La întâlnire au luat parte Principele Radu, alături de ambasadorul României, ES
dna Laura Popescu.
 Majestatea Sa și președintele organizației olimpice britanice au discutat despre sursele de finanțare
pentru sportul de înaltă competiție, despre strategia de descoperire a tinerelor talente sportive de la
o vârstă fragedă și despre legăturile dintre organizațiile olimpice română și britanică.
 Sâmbătă, 27 noiembrie, Majestatea Sa și Principele Radu s-au întâlnit cu Altețele Lor Regale
Principele Edward al Marii Britanii, Conte de Wessex, și Contesa de Wessex, la reședința regală Bagshot
Park.
 Principele Edward este patronul regal al Asociației Britanice Paralimpice și unul dintre cei mai
activi membri ai Familiei Regale în activitățile organizației mondiale a Duke of Edinburgh Award.
În țara noastră, Majestatea Sa a acordat Înaltul Patronaj asociației Duke of Edinburgh International
Award Romania, în timp ce Principele Radu a acordat Înaltul Patronaj Comitetului Național Paralimpic
din România.
 Principele Edward și Contesa de Wessex au vizitat România în anul 2013 și au fost invitați la
Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei și de Principele Radu.
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29 noiembrie
Principesa Sofia a vizitat Mânăstirea Horezu
 Alteța Sa Regală Principesa Sofia
a dorit să se reîntoarcă la Mânăstirea
Horezu, pentru a oferi maicilor primele
exemplare din albumul său publicat
la Editura Corint, intitulat Mânăstirea
Română.
 Horezu este primul așezământ
monahal care apare în carte. Principesa
a petrecut două zile la mânăstire și s-a
bucurat să vadă interesul pe care maicile
l-au avut pentru carte.
 Editura Corint a adus publicului
cititor o nouă carte regală. Albumul se
numește Mânăstirea română. Sărbătorind
comunitățile spirituale ale României,
cuprinde fotografii de Alteța Sa Regală
Principesa Sofia a României și este publicat
în limba română și în limba engleză.
 La treizeci de ani după ce a pășit prima oară pe pământ românesc, Principesa Sofia imortalizează
în albumul de față, prin imagini de o deosebită emoție artistică și tehnică fotografică, părți de istorie
românească, așa cum le-a redescoperit ochiul însetat de a cunoaște atât cele patru lăcașuri – mănăstirile
Horezu, Sâmbăta de Sus, Văratec și Sucevița – cât mai ales pe cei care prin viața lor de zi cu zi, ordonată
de chemarea religioasă, dau sens istoriei acestor locuri.
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Anul 2021 nu a fost ușor. Ca și anul trecut, pandemia continuă să ne întunece viața. Oamenii simt
exasperare, tristețe și descurajare.
Transmit condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut rude, prieteni sau colegi. Și eu am trecut prin
doliu și mâhnire. De aceea, înțeleg pe toți cei care au pierdut pe cineva drag.
Totuși am încredere că vom vedea lumina de la capătul tunelului!
Acum, la sfârșit de an, gândul meu merge către cei în vârstă, pentru că ei au atât de mult de oferit
societății (în special tinerilor), iar uneori vârsta lor este văzută ca o slăbiciune în loc să fie apreciată ca
o comoară.
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Grație tinerilor români, am încredere în viitor. Avem o excepțională generație nouă, bine educată
și specializată. Ei sunt plini de inițiative și de creativitate. Dar continuăm să avem o mare parte a lor
în străinătate. Sper ca, nu foarte târziu, tinerii români să aibă motive să se întoarcă acasă.
Transmit admirația și afecțiunea mea militarilor români, care fac cinste țării și familiilor lor!
Calde felicitări pentru sectorul privat, care în ciuda pandemiei și a dificultăților politice și administrative,
a dovedit profesionalism, capacitate de a se adapta și putere de a merge mai departe.
În 2021 am sărbătorit 140 de ani de la proclamarea Regatului României, când țara noastră a devenit
stat suveran și independent. Iar în octombrie s-au împlinit 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai. Aduc
mulțumiri tuturor celor care l-au comemorat pe tatăl meu.
Ca în fiecare an, Familia mea a încercat să promoveze economia, educația, responsabilitatea pentru
mediul înconjurător, știința și arta românească.
În ciuda pandemiei, am încercat să dăm încredere și sprijin comunităților locale, prin munca noastră
la Crucea Roșie, la Fundația Regală Margareta a României, prin organizațiile cu patronaj regal și prin
proiectele Casei mele.
La ceas de cumpănă și rătăcire în întreaga lume, sacrificiul Domnului Nostru Iisus și iubirea sa pentru
oameni sunt un far luminos pentru noi toți. De Crăciun, purtăm în suflet pe toți cei dragi, chiar dacă uneori
nu putem fi împreună. Acești ani de suferință ne-au adus alături, în inimă și cuget, pe toți oamenii de pe
pământ, indiferent de religia, limba sau originea lor.
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
Palatul Elisabeta, 24 decembrie 2021
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