
Asociaţia Judeţeană Argeş ,, Basarab I “  a 
Cadrelor Militare in Rezervă  şi în Retrgere

în parteneriat cu Cercul Militar Pitești și  
ANCE,,RM”-Filala Județeană Argeș

organizează în ziua de
23 ianuarie 2018-ORA  10.30.,

Adunarea festivă dedicată aniversării a 
159 de ani de la Mica Unire

Agenda evenimentului:
-Cuvânt de deschidere - col.rtr. Ilie STOICA,   -Cuvânt de deschidere - col.rtr. Ilie STOICA,   

ec.Ștefan ALEXANDRESCU
-24 ianuarie-Zi de aur a veacului;

film documentar-col.rtr. Ion CATINCA
-Celebra  Maria Tănase

interpretează Hora Unirii;
-Poezia Unirii;

prof. Cornelia Ghinea
Cdor.av. Ghițescu Mihai

Președintele Asociației           Președintele Filiale 
col.rtr. Stoica Ilie                ec. Alexandrescu Ștefan



-Cuvânt de deschidere-
col.rtr. Ilie STOICA,  

ec.Ștefan ALEXANDRESCU

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 
deși scurtă (1859-1866), a fost 

perioada de maximă dezvoltare a 
României moderne.

Prin recunoașterea Unirii depline, Prin recunoașterea Unirii depline, 
crearea primului Parlament unic al 
României si al primului guvern unitar, 
prin reformele sale: adoptarea primei 
Constituții românești, reforma 
electorala,reforma armatei, 
secularizarea averilor mănăstirești, 
reforma agrara, a învățământului, 
domnia lui Alexandru Ioan Cuza a pus 
bazele dezvoltării moderne a 
României.



Hora Unirii și Maria TĂNASEHora Unirii și Maria TĂNASE



-Poezia Unirii;
prof. Cornelia Ghinea

Cdor.av. Ghițescu Mihai
Col.rtr. Constantin Mândru ță

Noi , copiii Romaniei ,
Stim ce-avem de aparat
Si juram la toti stramosii
Sa pastram ce ne-au lasat

UNIREA 
de Virgil Carianopolde Virgil Carianopol

-Corul Veteranilor Militari



Consiliul Director al Asocia ției și 
și al Filialei Județene Argeș ,,Cultul Eroilor “transmite un c ălduros

La mulți ani!
Tuturor participan ților la această manifestare  de suflet 

dedicată unui eveniment cu profunde rezonan țe în istoria dedicată unui eveniment cu profunde rezonan țe în istoria 
poporului român,, Mica Unire de la 1859”

Președintele Asociației                                                                        Pre ședintele Filiale 
col.rtr. Stoica Ilie                                                                 ec. Alexandrescu Ștefan



24 ianuarie 2018

159 de ani de la Mica Unire, sărbătoriţi la Piteşti în jurul 
statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza.



Pe 24 ianuarie 2018 s-au împlinit 159 
de ani de la Unirea Principatelor Române, 
adică Țara Românească și Moldova. Cu 
acest prilej, la statuia domnitorului
Alexandru Ioan Cuza din Pite ști au fost 
organizate mai multe manifest ări pentru
a marca momentul, manifest ări care s-au 
încheiat cu tradiționala Horă a Unirii.



La eveniment au participat autorit ăţi locale şi
judeţene, parlamentari de Arge ş, elevi, studenţi , 

veterani de război, cadre militare active în 
rezervă și in retragere şi simpli cetăţeni.





În anul 2006 Statuia Țăranului de 
la 1907 a fost mutat ă şi instalată 
pe un soclu nou, în partea de Nord 
a municipiului Pite şti.

Membrii Consiliului Director au depus o coroan ă 
la Statuia Țăranului  de la 1907

24 ianuarie 2018


