
[EVENIMENTELE  PRINCIPALE ALE LUNII  MARTIE  ]  2021 

Martie este a treia lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni 

gregoriene cu o durată de 31 de zile. 

Numele lunii martie (latină: Martius) vine de la zeul Marte, zeul războiului din mitologia 

romană și era considerată o lună favorabilă începerii războiului. Sub împăratul Romulus al 

Romei, anul începea cu această lună, abia în anul 45 î.Hr., Iuliu Cezar a introdus Calendarul 

iulian iar anul începea la 1 ianuarie. 

 Martie Nume 

 

Recunoscută    de 

 

1 
MARTIE 

 

 MĂRȚIȘOR în România și Moldova, 

și Martenita în Bulgaria 

 

DIN 2017, MĂRȚIȘORUL ESTE INCLUS ÎN 
LISTA PATRIMONIULUI   UNESCO 

3 
MARTIE 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SCRIITORILOR 
 

SE SĂRBĂTOREȘTE DIN 1986  ÎN 
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ÎNTREAGA LUME și este recunoscută 

de  UNESCO 

5 
MARTIE  

ZIUA MONDIALĂ A  

EFICIENȚEI  ENERGETICE  

 

  Conform Directivei 2012/27/UE a 
Parlamentului și Consiliului Uniunii 

Europene, eficiența energetică 
reprezintă un “raport dintre rezultatul 

constând în performanță, servicii, 
bunuri sau energie și energia folosită în 

acest scop.” 

21 
MARTIE 

ZIUA  MONDIALĂ A POEZIEI sau World Poetry 

Day este 21 martie 
         Instituită de către UNESCO 

(Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 
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Educaţie, Ştiinţă şi Cultură),  în 1999. 

ZIUA   MONDIALĂ  A SINDROMULUI  DOWN RECUNOSCUTĂ DE ONU 

ZIUA MONDIALĂ PENTRU ELIMINAREA 

DISCRIMINĂRII  RASIALE 

   Pe 21 martie 1960,    69  persoane ce 

protestau paşnic în localitatea 

Sharpeville din Africa de Sud împotriva 

apartheid-ului, au fost ucise de către 

poliţie. De atunci se sărbătorește 

această zi ca zi mondială pentru 

eliminarea discriminării rasiale. 
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25 

MARTIE 

ZIUA  POLIȚIEI  ROMÂNE

 

La data de 25 martie 1822 domnitorul 

muntean Grigorie Dimitrie Ghica a 

înmânat Agiei – poliţia vremii – un steag 

galben, având pe o parte icoana Maicii 

Domnului şi pe alta însemnele poliţiei. 

În acelaşi an se stabilea,    printr-un 

proiect de lege, şi o organizare a 

poliţiei în Muntenia. Vechiul drapel, 

uitat timp de 60 de ani, a fost 

redescoperit în 1938 şi readus în 

actualitate de generalul de jandarmi 

pensionar Ioan P. Suciu, care a găsit în 

arhive un document ce atestă 
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evenimentul de la  

25 martie 1822.   „Ziua Poliţiei” se 

marchează la această dată din anul 

2002, odată cu sărbătoarea creştină 

Buna Vestire, pe baza unui ordin al 

ministrului de interne. Până în 2001 „Ziua 

Poliției” se marca la 8 iulie, data la care, în 

1929, a fost votată în Parlament prima lege 

modernă de organizare a Poliției române. 
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Surse: 

    http://www.rador.ro/2019/03/25,  accesat   25.03.2019 

    https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia, accesat  01.03.2021 

    hthttps://www.ostausschuss.de/sites/default/files/eventdocs/Gas%20Natural%20Fenosa_0.pdftps:, accesat 03.05.2021 

    https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/69/eficienta-energetica,  accesat 05.03.2021 
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