
  

 
 
 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 
 

Municipiul Sebeș - Programul evenimentelor prilejuite de Ziua Națională a României 
 
 

Prima zi a lunii decembrie este scrisă în ceaslovul istoriei neamului românesc în 

culorile tricolorului, simbolul Unirii prin excelenţă. Au trecut 101 ani de când, la 1 Decembrie 

1918, adunarea națională de la Alba-Iulia, însufleţită de un profund simţământ patriotic, a 

transpus definitiv în realitate visul de unire creionat de voievodul Mihai Viteazul în momentul 

în care a păşit în cetatea din inima Ardealului. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 este cel 

mai înălțător moment din istoria României, mereu viu în sufletele românilor. 

 

Avem plăcerea de a vă comunica programul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a 

României, pregătite a se derula pe parcursul zilei de 30 Noiembrie 2019, astfel încât 

locuitorii Sebeșului să poate fi parte la sărbătoarea națională de la Alba-Iulia, din data de 1 

Decembrie.   

 

 

 

 

 



SEBEȘUL TRĂIEȘTE UNIREA! 
 
30 NOIEMBRIE 2019 
 
Ora 10.00: Parcul Tineretului 
Parada portului popular-Clubul Copiilor Sebeș și invitații din întreaga țară; 
 
Orele 10.30-12.30; orele 14.30-17.30: sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” 
Sebeș 

„Icoana sufletului de copil”-spectacol de tradiții realizat în parteneriat cu Clubul Copiilor 
Sebeș;  participă 160 copii din întreaga țară; 
  
Ora 17.30: Parcul Tineretului 
Concert de promenadă. Fanfara din Petrești. 
  
Ora 18.00: platoul din fața Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș 

MOMENT OFICIAL DEDICAT ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI 
Spectacol de lasere 

Momente artistice 

 
Ora 18.30: sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș 

Spectacol extraordinar: „ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE!”, cu IANNA NOVAC și cvartetul 
„Passione” 

LANSAREA CALENDARULUI MUNICIPIULUI SEBEȘ - ANUL 2020. Parteneriat 
Asociația G.I.S.A.S. Sebeș 

Grupul vocal „DoReMi” al Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș 
 
Intrarea liberă. 
Invitațiile pot fi procurate de la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. 
 
 

În urmă cu un secol, Sebeşul s-a numărat printre localităţile implicate activ în 

procesul de realizare a unităţii naţionale, atât prin cele mai multe adeziuni în favoarea Marii 

Uniri (2422), a doua delegaţie ca mărime la Marea Adunare Naţională, cât și prin celebrul 

„Imn al Unirii”, compus de Ioan Băilă. 

 

 Vă invităm, dragi locuitori ai Sebeșului, la aceste manifestări, pe care vi le 
oferim, asigurându-vă că prezența dumneavoastră ne onorează!  

 
Sebeșul trăiește Unirea!  


