


Drapelul naţional este unul din cele trei simboluri naţionale ale României, 
parte a identităţii naţionale, alături de Stema Naţională şi Imnul Naţional.
Ziua Drapelului Naţional este marcată, în fiecare an, la 26 iunie, fiind 
instituită prin Legea 96/1998.
Anul acesta, organizatorul Asociația Ordessos și partenerii săi, Prefectura 
Argeș, Consiliul Județean Argeș, Garnizoana Pitești, Muzeul Județean 
Argeș, Asociația Județeană Argeș ,Basarab I a CMRR și Centrul Cultural 
Județean Argeș, vor marca însemnătatea acestei zile prin mai multe 
manifestări cultural-artistice.
Prima parte a manifestărilor s-a desfășurat pe platoul din fața Cercului 
Militar Piteşti, începând cu ora 9.00, unde a avut loc un Ceremonial Militar al 
Școlii de Aplicații pentru Unități de Luptă “Mihai Viteazul”- Garnizoana Școlii de Aplicații pentru Unități de Luptă “Mihai Viteazul”- Garnizoana 
Pitești.
După ceremonial, celor prezenți li se va prezenta cel mai mare drapel 
național din Argeș - 120mp, care va fi arborat miercuri, 27 iunie, la Cetatea 
Poienari.
Manifestările au continuat cu un Flashmob realizat de elevi din cadrul 
Palatului Copiilor Pitești (micuții au fost îmbrăcați în culorile drapelului 
național) și cu lansarea volumului “JURNAL DE RĂZBOI - Mărturii din 
tranșeele întregirii României”. Lansarea cărții a avut loc de la ora 10.00, în 
incinta Muzeului Județean Argeș - intrarea Planetariu. La eveniment au 
participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale și județene, ai 
instituţiilor civile, precum şi cadre militare active, în rezervă/retragere şi 
veterani de război.











26 iunie a fost instituit ă, prin lege, Ziua Drapelului Na ţional
Simbol al luptei poporului român pentru libertate, Drapelul Na ţional 
aminteşte fiecărui cetăţean român datoria sfânt ă de a servi cu credin ţă 
patria, de a apăra cu orice preţ unitatea, suveranitatea şi independenţa 
României.



,,Ziua Drapelului Naţional al României.”

Agenda evenimentului:
-Cuvânt de deschidere –col.rtr. Ilie STOICA, col.rtr. Alexandru 
ȚÂNȚARCU,  ec. Ștefan ALEXNDRESCU

Consiliul Director  al Asociației Județene Argeș,, 
Basarab I “ a CMRR

organizează  în colaborare cu Cercul Militar 
Pitești.ANVR-Filiala Argeț și ANCE,,RM,,-Filial Argeș

Marți ,26 iunie 2018, orele 10.30 

ȚÂNȚARCU,  ec. Ștefan ALEXNDRESCU
Mândria unui popor este Drapelul!
- Cdor.(rtr) Mihai GHIȚESCU –veteran de război, Președintele de 
Onoare  al ANVR-Filiala Județeană Argeș 
-Moment artistic prezentat de Corul Veteranilor

,,Uniți sub cele trei culori”
col.rtr. Perniu Nicolae, Mandu Vasile

Secvență din filmul istoric ,,Războiul independenței ep 7- Victoria 1878”
col.rtr. Ion CATINCAMEMBRII ASOCIAȚIEI VOR 

PARTICIPA LA   CEREMONIA  
MILILITARĂ CARE SE VA

DESFĂȘURA ÎN FAȚA CERCULUI 
MILITAR PITEȘTI LA ORELE 09.00-

10.00 

Președintele Asociației 
col.rtr. Ilie STOICA



Iubirea de glie şi dragostea de 
libertate mi-au fost transmise 
odată cu laptele supt de la pieptul 
mamei. Pentru strămoşii mei, 
suprema jertfă a fost de a 
transmite urmaşilor, libertatea 
transpusă în sfântul Drapel al 
patriei simbolizat prin culoarea de 
jertfă a florii roşii de mac, galbenul 
strălucitor al discului de aur al florii 
soarelui şi albastrul împrumutat de soarelui şi albastrul împrumutat de 
seninul cerului, apelor magice ale 
mării-matrice a vieţii.

Cdor.(rtr) Mihai Ghi țescu –veteran de război, Președintele de Onoare  al ANVR-Filiala 
Județeană Argeș are 97 de ani și o poveste de viață teribilă, ca o carte de istorie. Peste trei 
ani va bifa un secol de existen ță, iar istoria despre care vorbim nu e doar o metafor ă, fiindcă 
fostul comandor, format la Şcoala de ofiţeri de aviaţie Halle din Germania, pe care a 
absolvit-o într-un context în care România era de partea Axei, a tr ăit cel de-al doilea Război 
Mondial în două conjuncturi diferite, în care Armata român ă a luptat împotriva și, ulterior, 
alături de Uniunea Sovietică.

Mândria unui popor este Drapelul!





+ zoom   

Galerie foto (1)

Simbol naţional, drapelul care i-a însufle ţit pe români
în momente grele de lupt ă, dar şi de bucurie, este

sărbătorit în fiecare an în 26 iunie. Data a fost aleas ă în
amintirea zilei când, în timpul Revolu ţiei de la 1848, 

tricolorul roşu-galben-albastru a fost adoptat ca simbol
al naţiunii române.

Galerie foto (1)









Cetatea este situată pe un vârf de munte care domin ă 
Cheile Argeșului lângă localitatea Arefu, la câ țiva 
kilometri de barajul și lacul de la Vidraru, pe vale mai 
jos, lîngă centrala hidroelectrică Vidraru

Cel mai mare drapel na țional din Argeș - 120 mp, care va fi arborat 
miercuri, 27 iunie, la Cetatea 


