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flet. Am citit cu mai mul-
tă atenție istoria din acea 
perioadă și, într-adevăr, 
această personalitate  tre-
buie cinstită așa cum se 
cuvine. ”Președintele CJ 
Ilfov a menționat că, pâ-
nă acum, în Buftea nu a 
existat niciun monument 
dedicat Reginei. ”Noi am 
luat inițiativa, sculpto-
rul Cristian Pentelescu a 
transformat-o în realitate, 
iar acum avem bustul re-
ginei chiar aici, la intrarea 
în Palatul Știrbey. O bu-
cată de istorie, care să le 
amintescă tuturor de cea 
fără de care România Ma-
re poate nu ar fi existat”, a 
mai spus Marian Petrache.

Acest monument 
este un semn 
că regina a fost 
iubită

Pr imaru l  orașu lu i 
Buf tea, Gheorghe Pistol, 

a mulțumit tuturor ce-
lor prezenți pentru că au 
dat curs invitației CJI de 
a participa la inaugura-
rea monumentului: ”În  
această comunitate, se ri-
dică pentru eternitate un 
monument în memoria 
Reginei Maria. Se ridică 
acest monument datori-
tă faptului că Regina Ma-
ria a fost iubită. Suntem 
mândri că în comunita-
tea noastră a răsunat Im-
nul Regal și că noi am fost 
astăzi cu toții prezenți. O 
comunitate este solidă, 
dacă este construită pe 
respectul față de oameni 
și asta o demonstrează și 
faptul că avem Consiliul 
Județean aici, aproape, 
alături de noi”. 

Vizibil emoționat, 
sculptorul Cristian Ioan 
Pentelescu a mulțumit 
instituțiilor implicate pen-
tru inițiativa de a realiza 
acest monument și pen-

tru aprecierea manifesta-
tă față de opera sa, ne-
uitând să-i amintească și 
pe ceilalți care l-au spri-
jinit să-și ducă la bun 
sfârșit creația, în spe cial 
soției, tot sculptor, tur-
nătoriei care  s-a remar-
cat prin transpunerea în 
bronz, impecabil, cât și 
meșterilor pietrari, a că-
ror contribuție nu trebu-
ie uitată. ”Cred că prin 
munca mea am adus un 
omagiu Reginei Maria, is-
toriei orașului Buftea. În 
final, cred că judecățile 
estetice, plastice, sunt 
ale dumneavoastră”, a în-
cheiat artistul. 

Premiera unui film 
omagial

 În memoria Regi-
nei Maria au depus flori 
prefectul de Ilfov, Mihai 
Sandu Niță, președintele 
CJ Ilfov, Marian Petra-

che, vicepreședintele 
CJ Ilfov, Rizia Tudora-
che, directorul Centru-
lui Județean pentru Con-
servarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Ilfov, 
Alexandrina Niță, și Paul 
Dobre, director adjunct 
la Agenția Națonală de 
Îmbunătățiri Funciare Il-
fov.

După ceremonia de 
dezvelire a monumentu-
lui, invitații au urmărit, 
la Palatul Știrbey, premi-

era filmului ”Regina Ma-
ria – portretul iubirii”, în 
regia și scenariul lui Sa-
lex Iatma. Apoi, au fost 
înmânate celor implicați 
în proiect diplome și pla-
chete omagiale. A ur-
mat un concert de flaut 
și harpă, susținut de Eve-
lina Andrieș, Amalia Ne-
delcu și Loredana Aldea. 
Evenimentul s-a încheiat 
cu ansamblul ”Doina Ilfo-
vului”, cu dansul popular 
Călușul.

Inițial, proiectul tre-
buia finanțat de Ministerul 
Culturii, având în vede-
re aprobarea lui în cadrul 
Comitetului Interministe-
rial, dar pentru că nu s-a 
reușit finanțarea de că-
tre minister, președintele  
CJ Ilfov, Marian Petrache, 
a convocat o ședință de 
îndată pentru finanțarea 
acestui obiectiv. CJ Ilfov 
a aprobat realizarea mo-
numentului și plata din 
bugetul local al județului.

actualitateactualitate

Centrul Județean 
pen tru Conservarea și 
Pro movarea Culturii Tra-
di ționale Ilfov a inaugu-
rat, pe 29 octombrie, la 
intrarea în Palatul Știrbey 
din Buftea, un monument 
dedicat Reginei Maria. 

Evenimentul care a 
fost organizat exact în zi-
ua în care s-au împlinit 
144 de ani de la nașterea 
Reginei Maria a beneficiat 
de un protocol deosebit și 
de prezența a numeroase 
autorități județene, printre 
care primarul orașului Buf-
tea - Gheorghe Pistol, pre-
fectul de Ilfov - Mihai Niță, 
președintele Consiliului 
Județean Ilfov - Marian 
Petrache, vicepreședintele 

Consiliului Județean Il-
fov - Rizia Tudorache, 
reprezentanți ai poliției, 
jandarmeriei și ai inspec-
toratului școlar precum și 
personalități ale lumii cul-
turale, consilieri județeni, 
directori de școală, direc-
tori ai centrelor culturale.

Președintele CJI, Ma-
rian Petrache, și primarul 
orașului Buftea, Gheor-
ghe Pistol, au avut onoa-
re de a dezveli monu-
mentul realizat în cinstea 
Reginei Maria, ceremonia 
incluzând apoi intonarea 
Imnului Național al Ro-
mâniei, a Imnului Regal, 
cât și o slujbă reglioasă, 
oficiată de preoții parohii-
lor din orașul Buftea.

”Regina a iubit 
poporul român 
atât de mult, că i-a 
lăsat inima sa”

Alexandrina Niță, di-
rectorul Centrului Jude-
țean pentru Conserva-
rea și Promovarea Cul-
turii Tradiționale Ilfov, a 
declarat: ”Este de dato-
ria noastră să menținem 
vie amintirea celor ca-
re au contribuit la Marea 
Unire de la 1918. Prin-
tre ei a fost și regina Ma-
ria, născută la 29 octom-
brie 1875, în Marea Bri-
tanie. S-a atașat pro-
fund de poporul român, 
pe care l-a iubit atât de 
mult că i-a lăsat inima sa. 

Pentru  curajul, implica-
rea și devotamentul său, 
dar  și pentru că la Pa-
latul Știrbey,  din orașul  
Buftea, s-a refugiat îm-
preună cu copiii săi, în 
acest loc care îi conferea 
siguranță, am inițiat rea-
lizarea monumentului co-

memorativ pentru cinsti-
rea ei în veac”.

Supranumită ”Regi-
na Soldat”, pentru im-
plicarea activă pe front, 
Regina Maria era consi-
derată de soldații ajunși 
în spitalele de campanie 
în timpul Primului Răz-
boi Mondial drept ”Ma-
ma Răniților”. După răz-
boi, Regina Maria s-a im-
plicat nu doar în politi-
că, ci și în diplomație, 
având o contribuție de-
cisivă la înfăptuirea Ma-
rii Uniri din 1918, iar apoi 
continuând demersuri-
le pentru recunoașterea 
internațională a Români-
ei Mari prin negocieri cu 
marile cancelarii ale vre-
mii. Numele Reginei Ma-
ria este legat de județul 
Ilfov prin faptul că, în 
1916, în Primul Război 
Mondial, Palatul Știrbey 
din Buftea a fost loc de 
refugiu pentru suverană 

și copiii săi.  

”Un eveniment de 
suflet”

Președintele CJ Ilfov, 
Marian Petrache, a afir-
mat că monumentul de-
dicat Reginei Maria este, 
alături de Parcul Științific 
de la Măgurele, unul din 
cele mai dragi proiec-
te: ”Viața ne este marca-
tă de evenimentele zilni-
ce, dar asta nu trebuie să 
ne împiedice să comemo-
răm personalitățile care 
au marcat destinul aces-
tei țări. Iar astăzi, facem 
un asemenea eveniment. 
Dacă m-ar întreba cineva 
ce am făcut în mandatul 
meu, probabil că aș vor-
bi despre marile proiecte, 
asfaltări, grădinițe, par-
curi industriale. În mod 
sigur, aș vorbi și despre 
acest eveniment, pentru 
că e un eveniment de su-

Buftea cinstește personalitățile României

Regina Maria, onorată printr-un 
monument, la Palatul Ştirbey

Numele Reginei Maria este legat și de 
localitatea  Buftea, din Județul Ilfov. În 
1916, în Primul Război Mondial, Palatul 
Știrbey din Buftea a fost loc de refugiu 
pentru suverană și pentru copiii săi. Pe 29 
octombrie 2019, în ziua când s-au împlinit 
a 144 de ani de la nașterea Reginei Maria, 
un monument dedicat suveranei a fost 
dezvelit la Buftea, în cadrul unei ceremonii 
emoționante.

Cristina NedelCu

Sculptorul Cristian Ioan 
Pentelescu a mulțumit 
tuturor celor care i-au 
sprijinit creația

În cadrul evenimentului, a 
fost organizat și un târg de 
carte al scriitorilor ilfoveni

Primarul Gheorghe Pistol i-a 
oferit președintelului CJI, Marian 
Petrache, o plachetă omagială

Primarul 
Gheorghe Pistol

Regizorul Salex Iatma, 
premiat pentru filmele 
despre Regina Maria

Adriana Scripcariu a primit o 
diplomă pentru contribuția în 
domeniul cuturii

Concert susținut de Evelina 
Andrieș, Amalia Nedelcu și 
Loredana Aldea

Călușul, adus în scenă de 
ansamblul ”Doina Ilfovului” 

Președintele CJ Ilfov, 
Marian Petrache
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