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Conform tradiţiei, începută în anul 2013, in luna septembrie 
ne sărbătorim colegii noştri, din filiala noastră, actuali si fosti, Senat U.A.R., 

precum si personalitati deosebite ale vietii culturale din Oltenia,  
sau evenimente unicat, nationale !  

 

S E P T E M B R I E   
 

      

Denumirea lunii Septembrie vine de la faptul că această lună era a şaptea, din an, în vechiul calen-dar roman ( septem – 
sapte ). Chiar dacă astăzi este luna a noua, denumirea de Septembrie s-a păs-trat. Denumirea populară de ”Răpciune” 
vine de la vremea schimbătoarea din această perioadă. Lunii i se mai spune în popor şi Vinitel, fiind luna în care începe 

recoltarea strugurilor şi prepararea vinului. 

 
1 octombrie 1924: Adoptarea Calendarului Gregorian de către Biserica Ortodoxă Română. 

 

23.08 – 22.09 – FECIOARA  ;  BALANTA 23.09 – 22.10  
 

Pe 23 incepe echinoctiul de toamna ( noaptea = ziua ) 
 
 

 

Noaptea de septembrie         de Alexandru Macedonski 
 

Atunci când după zile de lungă așteptare   Tu nu erai un înger, cerească nălucire, 
Îmi apăruși deodată zâmbind, sufletul meu,    Dar cugetu-mi atuncea la pace se-nvoi... 
Crezui că ești un înger, de pace și scăpare,    Ți-am dat a mea junie, mi-ai dat a ta iubire 
Trimis să mă rentoarcă la bunul Dumnezeu.    Și scepticul îndată de cer nu se-ndoi! 

.............................................................................................................. 
 2 din cele 17 strofe, minunate ! 

 

 

                                       vineri 02 septembrie 

GUTA Marinela Elena din Craiova - 43 ani – 0729.061.883; 0351.809.751 

economist, secretar O.A.R. Oltenia 

vineri 02 septembrie 

arh. OCTAV DIMITRIU din Bucuresti - 80 ani – 0744.320.925; octav.dimitriu@gmail.com 

colaborator al Filialei noastre  

* 

duminica 04 septembrie 
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  arh. BALASOIU Mihaela din Craiova - 68 ani - 0745.086.772 
balasoiumihaela@yahoo.com;  

  c. arh. NICULESCU Georgeta Adriana din Craiova - 50 ani - 0722.348.992 
adaproiect@yahoo.com;  

  NEACSU Catalina din Bucuresti - xx ani - 0728.864.850 
compartiment contabilitate – U.A.R. 

cata_neacsu2006@yahoo.com 

* 

luni 05 septembrie 

  arh. SACHELARIE Ion din Bucuresti - 95 ani – 0771.781.927          
dir.adj. STACO – 1963; dir. Tehnic in Ministerul Turismului  

* 

miercuri 07 septembrie 

  arh. MARCULESCU Gina Laura din Craiova -  
* 

joi 08 septembrie 

NASTEREA MAICII DOMNULUI Sfanta MARIA mica 

 
Biserica Manastirii DINTR-UN LEMN cu hramul NASTEREA MAICII DOMNULUI 

 

BISERICI, monumente istorice, in Oltenia, cu hramul NASTEREA MAICII DOMNULUI 
DOLJ 
Capela “Sf. Maria”, Str. Enescu George, în cimitirul Sineasca, Craiova 
Biserica “Nașterea Maicii Domnului”, sat Lăcrița; comuna Robănești 
Biserica “Nașterea Maicii Domnului”, sat Urechești; comuna Mischii 
GORJ 
Biserica “Nașterea Maicii Domnului”, Cartier Sisești, Târgu Jiu 
Biserica de lemn “Nașterea Maicii Domnului”, cătun Gorgania; sat Bobu; comuna Scoarța 
Biserica “Nașterea Maicii Domnului”, sat Cătunele; comuna Cătunele 
Biserica “Nașterea Maicii Domnului” a fostului Schit Covrigi, sat Covrigi; comuna Văgiulești 
Biserica de lemn “Nașterea Maicii Domnului”, sat Gornovița; comuna Tismana 
Biserica “Nașterea Maicii Domnului”, sat Negoiești; comuna Prigoria 
Biserica de lemn “Nașterea Maicii Domnului”, sat Pojaru; comuna Bustuchin 
Biserica de lemn “Nașterea Maicii Domnului”, Târgu Cărbunești 
Biserica de lemn “Nașterea Maicii Domnului”, sat Valea Pojarului; comuna Bustuchin 

MEHEDINȚI 
Biserica de lemn “Nașterea Maicii Domnului”, sat Căzănești; comuna Căzănești 
Biserica “Nașterea Maicii Domnului”, sat Poiana; comuna Căzănești 

OLT 
Biserica “Sf. Maria”, sat Butoi; comuna Pârșcoveni 
Biserica “Nașterea Maicii Domnului”, sat Sprâncenata, fost sat Viespești (înglobat); comuna Sprâncenata 

VÂLCEA 
Biserica “Nașterea Maicii Domnului” a fostului Schit Țigănia (Schitul Păr), sat Bistrița; comuna Costești 
Biserica “Nașterea Maicii Domnului” a Schitului Ostrov, Str. Calea lui Traian 694, Insula Ostrov, oraș Călimănești 
Biserica “Nașterea Maicii Domnului”, sat Dezrobiți; comuna Frâncești 
Biserica Dintr-un Lemn “Nașterea Maicii Domnului”, sat Dezrobiți; comuna Frâncești 

 

La multi ani ! 
pentru toti ai nostri: Maria, Mariana, Marinela, Mari, Meri, Marioara, Mariuta, Marita, Mara, Marilena, Marina, Marita, Marusia, Mariuca, Maricica, Mia, Mioara, Marian, Marin 

 

urmeaza felicitarea comuna pentru toti ai nostri 
CORNEA Ileana Maria; DAVID Mariana; TRIF Mariana; MUNTEANU Gabriela Marioara; ROMAN Marinela; 

CERNATESCU Marin; POPESCU Marian 

BARAN Maria Elena; CAZANGIU Maria Cristina; GRECU Elena Mioara 

* 

duminica 11 septembrie 

      arh. SOLON Ileana  

* 
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miercuri 14 septembrie 

      arh. CIOMU Cristian Petre Ilie din Craiova - 68 ani – 0722.239.304  –  

cristianciomu@yahoo.com;  
* 

joi 15 septembrie 
 

  
 

arh.prof.dr.emerit, dr.H.C., presedinte al U.A.U.I.M.Buc, vicepresedinte al ASTR, ( Academiei de Stiinte Tehnice din Romania 
personalitatea careia-i vom multumi, Oltenia, intotdeauna, pentruca, alaturi de prefe-ctul Calin Ioan si inspectorul general al 
invatamantului Dolj, prof. BUSOI Ion, a infiintat, in 2004, la insis-tentele noastre, Colegiul de Urbanism, al UAUIM Buc., in 

Craiova, pentru Oltenia ! 
 

POPESCU Emil Barbu din Bucuresti - 84 ani – 0728.872.135  – 

mac@iaim.ro; presedinte.uauim@gmail.com;  
„Dacă-l cauți pe Mac, poți veni“, sună vocea din receptor. „Dacă vrei să te întâlnești cu Emil Barbu Popescu, sigur nu va fi disponibil.“ 

Dialoguri cu Emil Barbu Popescu, celebrul Mac, fondatorul Clubului A, arhitect de mare anvergură și conducător 30 de ani al clubului 
Sportul Studențesc. Viața unui arhitect, la propriu și la figurat, unul dintre motoarele culturale ale vieții studențești bucureștene 

 

* 

joi 15 septembrie 

    arh.  BESTELEU Iulian Ernest din Craiova - 65 ani – 0723.609.081  – 
i.besteleu@yahoo.com; arh_mrb@yahoo.com;  

* 

duminica 18 septembrie 

ZIUA MONDIALA A RESPECTULUI 

      
* 

vineri 23 septembrie 
sedinta SENAT U.A.R. la CHIOJDU – Buzau, monument istoric „ CASA CU BLAZOANE „ 

proprietate a U.A.R., salvat de la pieire prin eforturile U.A.R. 

   
 

* 

sambata 24 septembrie 

  arh. MITRACHE Severica din Slatina - 66 ani – 0744.567.554 –  
sever_m@yahoo.com;  

* 

marti 27 septembrie 

arh. CIOBANU Dorina din Bucuresti - 71 ani – 0722.623.575 – dor2751@yahoo.com; 

membra a Senatului U.A.R. 
* 

joi 29 septembrie 

arh. CIOMARTAN Sorin Doru din Bucuresti - 66 ani – 0722.541.520 – sorindoru@gmail.com; 

membru al Senatului U.A.R. 
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În numele tuturor membrilor filialei noastre, euroregionale, le dorim multă sănătate, trecând uşor peste momentele 
delicate, viaţă frumoasă, multe bucurii din partea marilor familii, precum şi succese depline în exercitarea, pe mai 
departe, a menirilor fiecăreia, cu tot ceeace se întâmplă în viaţa noastră, a arhitecţilor !      La mulţi şi foarte frumoşi ani!               
SENATUL UAR  S -V  Oltenia, preşedinte arh. Pavel POPESCU 

 
 

EVENIMENTE DEOSEBITE: 
 

1 sept. 1939: Germania nazistă a invadat Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial. 
2 sept. 1945: Al doilea război mondial: Semnarea actului privind capitularea necondiționată a Japoniei. Sfârșitul celui de-Al 
Doilea Război Mondial (1939-1945). 
5 septembrie 1914: Primul Război Mondial: A început prima bătălie de pe Marna, în care au murit 550.000 de soldați, după ce 
armata franceză a atacat armata germană care avansa spre Paris. 
6 sept. 1940: După instaurarea guvernului militar-legionar condus de Ion Antonescu, regele Carol al II-lea abdică în favoarea 
fiului său, Mihai. Începe cea de-a doua domnie a lui Mihai I (1940-1947). 
6 sept. 1817: S-a născut Mihail Kogălniceanu, istoric, scriitor, publicist și om politic român. 
7 sept. 1739: Tratatul de pace de la Belgrad dintre Austria și Imperiul Otoman, care încheia războiul ruso-austro-otoman 
(1736-1739). Imperiul Habsburgic a fost obligat să restituie Oltenia Țării Românești. 
7 sept. 1940: Tratatul de la Craiova: S-a semnat tratatul de frontieră dintre România și Bulgaria, prin care partea de sud a 
Dobrogei ("Cadrilaterul", adică județele Durostor și Caliacra) intră în componența Bulgariei. 
9 sept. 2015: Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii (63 de ani 
și șapte luni), surclasând-o pe regina Victoria, stră-străbunica sa. 
12 sept. 1944: La Moscova, a fost semnată Convenția de Armistițiu dintre guvernul român și guvernele Națiunilor Unite, prin 
care se consfințea starea de fapt a ieșirii României din războiul împotriva Națiunilor Unite și întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei naziste. României i s-a impus plata a 300 de milioane de dolari despăgubiri de război (în produse). 
14 sept. 1895: Inaugurarea podului peste Dunăre între Fetești și Cernavodă (proiectat și construit de inginerul Anghel 
Saligny), care era la acea vreme cel mai lung pod (4.088 m) din Europa Continentală și al treilea pod din lume. 
14 sept. 1928: A fost inaugurată „Crucea Eroilor" de pe Vârful Caraiman (Munții Bucegi), monument închinat eroilor ceferiști 
căzuți în timpul Primului Război Mondial, construit între anii 1926-28, din inițiativa reginei Maria. 
14 sept. 1940: A început guvernarea Ion Antonescu. Generalul Antonescu este conducatorul Statului român și președinte al 
Consiliului de Miniștri.  
16 sept. 1836: Domnul Țării Românești, Alexandru Ghica, instituie ca monedă a țării, leul, unitate teoretică de cont, 
echivalentul a 60 de parale 
17 sept. 1939: Al Doilea Război Mondial: Armata sovietică a invadat Polonia dinspre est, la șaisprezece zile după ce 
Germania Nazistă a atacat-o dinspre vest. 
22 sept. 1862: Președintele Statelor Unite Abraham Lincoln a emis Proclamația de Emancipare prin care decreta eliberarea 
tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat. 
27 sept. 1825: În Anglia se inaugurează prima linie de cale ferată din lume, linie ce făcea legătura între orașele Stockton și 
Darlington. 
27 sept. 1914: Moare regele Carol I al României după o domnie de 48 de ani și este succedat de Ferdinand I al României. 

 

 
 
 

COMEMORARI 
 

 
spre aducere aminte 

marti 06 septembrie  arh. BRANDUSOIU Mirella Elvira - 1 an de la deces - 2021 
 

 

miercuri 14 septembrie  arh. GHEORGHITA FIEDLER Ion - 4 ani de la deces - 2018 
 

 

joi 29 septembrie   arh. BERINDEI D. Ion - 92 ani de la deces - 1928 
 

vineri 30 septembrie   arh. SPALOGHE Nicolae - 14 ani de la deces - 2008 

 
in veci fie-le visnica, pomenirea !  SENATUL UAR  S -V  Oltenia     preşedinte   arh. Pavel POPESCU 
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