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Conform tradiţiei, începută în anul 2013, in luna ianuarie, gerar,   
(Denumirea primei luni a anului – Ianuarie - vine de la latinescul ”ianua”, care înseamnă „drum“, cale sau trecere. 
Denumirea provine de la numele zeului Ianus Bifrons, care apărea reprezentat cu două feţe unite, ce priveau în direcţii 
diferite, către anul vechi şi către anul care începea. Zeul simboliza începutul şi sfârşitul. În vechiul calendar roman, 
Ianuarie era luna a XI-a, însă după reformă făcută de Numa Pompilius a ajuns prima lună a anului. Denumirea 
populară a lunii-Gerar (primul din cei 12 fii ai anului) -are legătură cu temperaturile scăzute din această perioadă.) 

ne sărbătorim colegii din filiala noastră, colaboratori-personalitati  
ale vietii culturale din Oltenia-Romania-lume, evenimente unicat !  

         

1 octombrie 1924: Adoptarea Calendarului Gregorian de către Biserica Ortodoxă Română. 
zodiac: 22.12. – 20.01 – CAPRICORN;  21.01 – 20.02 -- VARSATOR  ;    
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duminica 1 ianuarie 

 
Sfantul VASILE Cel MARE 

* 

arh. DIACONESCU Mircea - Craiova – 72 ani – 0745.766170 – consarh2010@yahoo.com  

* 
vineri 6 ianuarie 

  
 

 
 

de BOBOTEAZA  
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BOTEZUL DOMNULUI 
* 

vineri 6 ianuarie  

cond. arh. CIUCA Elena Bianca – Turnu Severin – 39 ani– 0751.674.055– byaelena1984@yahoo.com 
¤ 

sambata 7 ianuarie  
Soborul Sf. Proroc Ioan Botezatorul  

                                                                     
              Sfantul Ioan Botezatorul                              Ioan botezându-l pe Iisus în Iordan                                       Ioan Botezătorul, 
                de Leonardo da Vinci                               pictură de Piero della Francesca, 1449                 pictură de Tițian, circa 1452, Veneția 

¤ 

duminica 8 ianuarie  

prof.univ.dr. CIOBOTEA Dinica - Craiova – 76 ani – membru asociat UAR S-V – membru O.U.O. 
¤ 

arh. NICOLAE Georgeta - Craiova – 80 ani – 0749.144190 – arh_nicolae@yahoo.com  

¤ 

arh. POPESCU Radu Gabriel - Craiova – 45 ani – 0729.240950 - radugabrielpopescu@yahoo.com 
¤ 

arh. ŞOCU Ion - Gorj - 91 ani – 0768.046508  fost membru al filialei noastre 
¤ 

marti 10 ianuarie 

  arh. IONESCU Liliana - Craiova - 69 ani - 0722.650621 - proiect@oltenia.ro 

 ¤ 

miercuri 11 ianuarie 

ZIUA INTERNATIONALA( din 1856 ) A CUVANTULUI 
„ M U L T U M E S C ! ” 

„ Ziua Internationala a Cuvantului Multumesc „este sarbatorita din 1984. „Multumesc” reflecta recunostinta, pretuire, respect, 
comuniune; „multumesc”in textele vechi insemna mult-unire; in limba rusa „spasibo” insemna „ spai Bog”, adica” Domnul sa te 
pazeasca”; in engleza, „ thank you” deriva de la „think” cu sensul „ma gandesc la tine, nu voi uita ce ai facut”; la fel „danke” din 
germana; in franceza, „ merci”provine de la „mercy”, care inseamna compasiune sau gratie divina, la fel ca italienescul „grazie” sau 
„gracias”, din spaniola, si semnifica acceptarea compasiunii si a gratiei divine, primite prin intermediul altei fiinte; „obrigado”, din 
portugheza, duce cu gandul la reciprocitate, ca onoare, la a te simti „obligat”de gestul celuilalt. „Multumesc” e ca o inclinare a 
omului in fata altuia si in fata lui Dumnezeu. 

¤ 

duminica 15 ianuarie 

ZIUA CULTURII NATIONALE 
 

173 ani 1850   poet, prozator si jurnalist Mihail EMINESCU – Mihail Eminovici  

                 BOTOSANI                                                                                                                              15.06 1889 Buc. 
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¤ 

sambata 21 ianuarie 

            arh. MITRACHE Dimitrie  - Olt - 34 ani - 0766.393003 – mitrache.dimitrie@gmail.com 

¤ 

duminica 22 ianuarie 

            arh. STEFARTA Emilian - Craiova - 67 ani - 0722.577445 – emil_stefarta@yahoo.com 

            stud. arh. RUSINARU Smaranda - Craiova-24 ani - 0754.077374–smara.rusinaru@yahoo.com 

membru asociat al Filialei Euroregionale Sud-Vest Oltenia a UAR; studenta la Cambridge – arhitectura. 

¤ 

marti 24 ianuarie 
U N I R E A – TARA ROMANEASCA cu MOLDOVA 

164 ani – 1959 – Adunarea Electiva a Tarii Romanesti s-a pronuntat pentru 

alegerea ca domn a lui A.I.Cuza, realizand astfel UNIREA Tarii Romanesti cu Moldova 
 

¤ 
 

arh. STEFANESCU Gabriel - Pitesti -81 ani – 0724.514070 – 

¤ 

vineri 27 ianuarie 

ZIUA INTERNATIONALA a HOLOCAUSTULUI ( 1940 – 1945 ) 
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la 27 ianuarie 2005 – ONU decide declararea zilei HOLOCAUSTULUI 


