
        15 Octombrie 2022, ora 09.00, în orașul Regal Curtea de Argeș, a fost omagiat Centenarul Încoronării 

Regelui FERDINAND I și a Reginei MARIA. Conform Proiectului inițiat de doamna prof. Andra–Carmina 

MICHAI, director al Liceului Tehnologic „FERDINAND I” și col. ( rtr.) Laurențiu  DOMNIȘORU, au fost invitați 

să participe la organizarea deosebitului eveniment: 

- Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Arhiepiscop Calinic ARGEȘEANUL ; 

- Filiala Județeană Argeș Cultul Eroilor „Regina MARIA”, președinte col. (rtr.) Nicolae MAZILU; 

- Muzeul de Istorie Județean, manager, istoriograf prof.dr. Cornel POPESCU. 

- Corul Veteranilor „Mihai Viteazul” Pitești, dirijor col. (rtr.) Nicolae PERNIU. 

Doresc să menționez că la acest eveniment au participat: Prințul României NICOLAE și soția sa, 

academicianul Gheorghe PĂUN, Trustul de Presă Argeș Expres cu redactorul șef al acestuia, doamna Cristina 

MINCU, artistul plastic Constantin SAMOILĂ, poetul Constantin MÂNDRUȚĂ, managerul Centrului de 

Cultură și Arte „George Topîrceanu, domnul Silviu GHERMAN cu domnul Grațian BĂDESCU  viceprimarul 

municipiului, Ștefan DUMITRACHE, șeful de stat major al B.33 V.M. domnul - lt.col. Constantin CÂRJAN, 

profesori si elevi ai liceului Ferdinand I, membri ai filialei ANCMRR . 

Activitatea s-a desfășurat în prima parte la Liceul Tehnologic „FERDINAND  I”, unde invitații au fost 

primiți de doamna directoare, prof. Andra–Carmina MICHAI și au vizitat o expozitie de fotografii din acea 

perioadă istorică, realizată de Cultul Eroilor „Regina MARIA”, Filiala Județeană Argeș „POSADA” a 

A.N.C.M.R.R. și Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari a Județului Argeș. 

Corul liceului a deschis programul prin intonarea unor melodii patriotice. Apoi domnul prof. dr. Cornel 

POPESCU a punctat importanța Încoronării Regelui FERDINAND I și a Reginei MARIA. A urmat o 

intervenție a prof.dr. Constantin VĂRĂSCU, despre Coroana Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria. Domnul 

Nicolae DOBRE a prezentat un material cu privire la „Politica externă a României dusă de Regina MARIA”. 

Domnul prof. dr. a recitat două creații proprii: „Încoronarea” și ” regele FERDINAND I”. 

Președintele Asociației Cultul Eroilor „Regina MARIA”, domnul col.(rtr.) Nicolae MAZILU a înmânat, cu 

ocazia aniversării a 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia, din 15 octombrie 1922, pentru activitatea 

desfășurată în slujba cinstirii eroilor neamului românesc, unor cadre didactice din liceu și unor elevi ai acestui 

liceu, „Diplome ANIVERSARE”, semnate de președinții asociațiilor „Cultul Eroilor „Regina MARIA Filiala 

Județeană Argeș „POSADA” a C.M.R.R și L.A, D.P.M. Argeș. 

Domnul col. ( rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU, a înmânat doamnei directoare prof. Andra – Carmina 

MICHAI, din partea Revistei „SUFLET  ROMÂNESC” și a Filialei Județene Argeș „POSADA” a 

A.N.C.M.R.R. diploma „SUFLET ROMÂNESC”, pentru că are grijă ca tânăra generație să păstreze în suflet, 

cu dragoste și respect faptele și oamenii mari din istoria neamului românesc, întru dăinuirea prin nume a 

identității naționale. Diploma a fost semnată de redactorul șef al Revistei Suflet Românesc”, domnul prof, dr. 

George BACIU și președintele Filialei Județene Argeș „POSADA”, domnul col.(rtr.) Laurențiu 

DOMNIȘORU. 

         Partea a doua a evenimentului s-a desfășurat în Catedrala Mânăstirii Curtea de Argeș. 

Corul Veteranilor „Mihai Viteazul” din Pitești, dirijor domnul col.(rtr.) Nicolae PERNIU, a interpretat 

Imnul Național și Imnul Regal. Au urmat scurte alocuțiuni prezentate de un elev al liceului și de doamna 

directoare a acestuia, slujba de parastas pentru Regele FERDINAND I și Regina MARIA oficiată de 

arhimandritul Caliopie ICHIM, preotul Paul Valentin SOLOMON, diaconul Andrei ENACHE și preotul 

militar Mihai STĂNOIU din garnizoana Curtea de Argeș. După slujbă au avut intervenții legate de eveniment: 

arhimandritul Caliopie ICHIM, viceprimarul Ștefan DUMITRACHE, doamna Lavinia NĂSTASE și poetul 

Constantin MÂNDRUȚĂ. 

Pe melodii patriotice interpretate de Corul Veteranilor „Mihai Viteazul” la mormintele Regelui Ferdinand I 

și a Reginei Maria au depus coroane de flori: 

-Prințul NICOLAE al României;-Primăria Municipală a Orașului Regal Curtea de Argeș; - Liceul 

Tehnologic „FERDINAND  I”; - Cultul Eroilor „Regina MARIA”;- B.33 V.M. „POSADA”;-Liga P.A.D.P.M. 

Pitești;- Centrul de Cultură și Arte „George Topîrceanu”;- Filiala Județeană Argeș „POSADA” a 

A.N.C.M.R.R. 

După terminarea activităților, drept amintire, s-au făcut fotografii. 

NOTĂ: Vă prezentăm imagini de la acest minunat eveniment. 

 PREȘEDINTELE  FILIALEI JUDEȚEDE ARGEȘ „POSADA” 

Col. ( rtr.) Laurențiu  DOMNIȘORU 

 



 
 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 


