
                                                        Unirea națiunea a făcut-o 
          Mica Unire sărbătorită împreună cu elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae"- Târgu Jiu 
 

             În perioada 19- 24 ianuarie, membrii ai filialei gorjene a ANCMRR ,,A.I Cuza" au derulat o suită 

de activități culturale prin care au omagiat evenimentul de la 24 ianuarie 1859- Unirea Principatelor 

Române. Astfel, în spațiile generoase de la Cercul Militar din garnizoană, la Școala ,,Sfântul Nicolae" și 

CMJ Gorj, în colaborare cu Asociația Arca Lex, în prezența conducerilor instituțiilor menționate, a 

personalului militar, civil, și al elevilor s- au realizat prezentări ilustrate ale evenimentului, s-a vizionat 

expoziția de carte „Unirea națiunea a făcut-o",  expoziția itinerantă cu ilustrate de epocă- uniformele 

Armatei Principatelor Unite, costume de epocă și stampe. 

          „Români! Unirea este îndeplinită. Naționalitatea Română este întemeiată... Alesul vostru vă dă 

astăzi o singură Românie. Vă iubiți Patria  veți ști a o întări. Să trăiască România!" 

                            Alexandru Ioan Cuza 
                                         LA  MULȚI  ANI,  ROMÂNIA! 

                                         LA  MULȚI  ANI,  ROMÂNI! 

MULȚUMIM  Asociația Arca Lex și ANCMRR „General IOAN CULCER" - filiala GORJ   

                           pentru participare și sprijin! 

 

                                     Unirea Principatelor marcată și la Târgu -Jiu 

 

            Marți, 24 ianuarie 2023, s-au sărbătorit cei 164 de ani de la Unirea Principatelor Române. La Târgu 

Jiu, prin grija organizatorilor – Instituția Prefectului Gorj, Consiliul Județean Gorj, Primăria Municipiului 

Tg Jiu – cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, al Teatrului Dramatic ELVIRA GODEANU, al 

Ansamblului Artistic Profesionist DOINA GORJULUI, al Școlii Populare din Tg Jiu – în Piața Prefecturii 

din municipiu, începând cu ora 11.00, au avut loc manifestările evocatoare sub genericul „Hai să dăm 

mână cu mână ! ”. 

          Semnalul de trompeți a marcat deschiderea manifestarii. Au urmat întâmpinarea persoanelor 

oficiale  și intonarea Imnului de Stat al României de către Fanfara ARMONIA. Prefectul judetului, d-na 

Cristina CILIBIU a dat citire mesajului din partea Guvernului României, dupa care, vicepresedintele 

Consiliului Județean Gorj, prof.dr. Gheorghe Nichifor a sustinut lecția de istorie  despre semnificația 

evenimentului, și a fost rostit JURĂMÂNTUL LUI CUZA. Au urmat suita de colaje de muzica folk 

sustinută de  ANDREI A. PĂUNESCU și spectacolul folcloric susținut de artiștii Ansamblului Profesionist 

DOINA GORJULUI. 

Col.r Emanuel BĂRBULESCU 

 

 



     
 

 



 

 

     


