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Ceremonia festivă a 
ofe ririi acestei distinc-
ţii s-a petrecut în sala de 
fes tivităţi a primăriei din 
localitate. 

În numele Consiliului 
Local, al său şi al comu-
nităţii din Domneşti, edi-
lul Adrian Ghiţă i-a înmâ-
nat placheta şi diploma 
de “Cetăţean de Onoa-
re” maestrului Virgil Fă-
şie - antrenor de box şi 
arte marţiale (Full Kon-
takt, Kickboxing (K-1, Se-
mikontakt), Kempo. 

Este al doilea aseme-
nea titlu onorific al comu-
nei, după cel primit cu câ-
teva luni în urmă de că-
tre plt. maj. Cătălin Pîrvu, 
erou al armatei noastre, 
rănit grav în războiul din 
Afganistan. 

Vocaţie şi prestigiu
Virgil Făşie are 59 de 

ani, locuieşte de 14 ani la 
Domneşti şi conduce AS 
Club Sportiv, din localita-
te. Aici se pregătesc de ani 

buni generaţii tinere ale 
podiumurilor de campioni. 
În prezent, peste 30 de 
copii primesc îndrumarea 
maestrului. De la şcoala lui, 
s-au consacrat cu ecou în 
lumea sportivilor titraţi nu-
me de reputaţie naţională, 
europeană sau mondială. 

În plus, el antrenează 
lotul olimpic de box femi-
nin al CSA “Steaua” Bucu-
reşti, împreună cu Adrian 
şi Mihaela Lăcătuş, pre-
zenţi şi ei la ceremonie.  

Sărbătoritul a remar-
cat: ”De-a lungul timpului, 
Domneştiul a dat cam 20 
de campioni, medaliaţi la 
diverse grupe de vârste şi 
categorii de greutate. Câ-
teva dintre cele mai recen-
te nume sunt: Gheorghe 
Florin, Făsui Măldărăşanu 
Gina, Luca Nicolae, Stan 
Cristian, Alexandru Stoi-
ca (multimplu campion de 
Kempo, medaliat la euro-
pene), Adrian Stoian”. 

Participare bogată, 
atmosferă festivă

În sala de festivităţi s-a 
adunat o asistenţă nume-
roasă. Au participat pes-

te 40 de persoane: oficia-
lităţi gazde şi invitaţi, prie-
teni, cunoscuţi, familie, co-
legi, performeri campioni şi 
reprezentanţi ai federaţiilor 
sportive de specialitate.

Au fost prezenţi pri-
marul Adrian Ghiţă, vicele 
Ştefan Costel, insp. coord. 
Doina Scripa, secr. Bogdan 
Cojocaru,  precum şi iniţia-
torii acestui demers onori-
fic – cons. Nicoleta Vladuţ 
şi Roxana Vlad. 

Biserica a fost repre-
zentată de preoţii Nicolae 
Anghel, Petre Marian, Mar-
cel Corja şi Florian Nicolae.     

Între invitaţi s-au aflat: 
Tamara Ionescu şi Flo-
rentina Tudor - Federaţia 
Ro mână de Box; Amatto 
Zaharia – preşed. Federa-
ţiei Române de Kempo.  

Nu au lipsit nici mem-
bri ai familiei lui Virgil Fă-
şie: Elena – soţie, Valen-
tina, Iulia şi Simona – fii-
ce,  gineri, nepoţi şi prie-
teni apropiaţi. 

Cuvinte de 
preţuire, flori şi 
daruri 

Primarul Adrian Ghiţă a 

subliniat că distincţia 
oferită lui Virgil Făşie e  
“semnul de preţuire şi re -
cunoştinţă pentru rezulta-
tele meritorii, pentru de-
dicare, implicare şi devo-
tament de excepţie, ca 
formator al generaţiilor ti-
nere”.  

Alte cuvinte calde i-au 
fost adresate celui omagi-
at din partea Federaţiei 
Române de Box. Iar plt.
maj Cătălin Pârvu - luptă-
torul rănit în Afganistan şi 
primul care a primit ace-

laşi titlu onorific al comu-
nităţii din Domneşti - i-a 
dăruit maestrului sportiv  
o reproducere înrămată a 
unui colaj cu imagini din 
epoca  Marii Uniri a Ro-
mânilor, de la 1918.  

Coşuri şi buchete cu 
flori au însoţit toate aces-
te momente. Sărbătoritul 
le-a mulţumit celor pre-
zenţi pentru tot şi le-a 
oferit organizatorilor fes-
tivităţii cupe sportive cu 
însemnele CS Domneşti, 
care îi poartă numele.

În comuna cu nume frumos, Domneşti

Comunitatea locuitorilor din Domneşti îşi 
potriveşte cu dibăcie şi înţelepciune preţuirea 
datorată celor mai buni dintre ei. Şi, slavă 
cerului, are de unde alege. Primarul şi 
membrii administraţiei locale au acordat, la 
8 decembrie, încă un titlu de “Cetăţean de 
onoare”. El s-a îndreptat spre un om care 
configurează mintea şi sănătatea copiilor, prin 
educaţie sportivă. Destinul lor de învingători e 
acum confirmat de performanţe remarcabile. 

Eugen DichisEanu

Preţuire şi cinstire pentru un nou “Cetăţean 
de Onoare”

Participare onorantă și numeroasă la ceremonia festivă 

Oficialități locale și sărbătoritul Virgil 
Fășie (penultimul din dr.) – în timpul 
solemnității oficiale de acordare a 
titlului de onoare

Numeroși invitați: 
familie, colegi și 
prieteni Virgil Fășie, împreună cu lotul 

olimpic de sportivi ai CSA Steaua 

Primarul Domneștiului – Adrian 
Ghiță și Virgil Fășie, noul 
Cetățean de Onoare al comunei

Cupe onorifice ale AS Club 
Sportiv „Virgil Fășie”, din 
Domnești

Cei doi Cetățeni 
de Onoare ai 
comunei: Cătălin 
Pîrvu și Virgil 
Fășie

Prețuire, simpatie 
și flori pentru 

antrenorul premiat


