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Actul istoric din ziua 
de 1 Decembrie 1918 este 
onorat în fiecare an de buf-
tenii care își exprimă  admi-
raţia și gratitudinea faţă de 
cei care au făurit România 
Întregită, prin manifestări 
religioase, militare și cul-
tural-artistice încărcate de 
emoţie. Ceremoniile îi fac 
pe toţi cei prezenţi să se 
simtă mândri de naţiunea 
căreia îi aparţin și să nu ui-
te de curajul, eroismul și 
jertfa de sânge a soldaţilor 
și ofiţerilor români pe câm-
pul de luptă. 

Solemnitatea ceremo-
niilor organizate la Buftea 
a fost sporită și de bucuria 
reîntâlnirii, după doi ani de 
pandemie și restricţii, cu 
delegaţia venită din orașul 
Ialoveni, Republica Moldo-

va, înfrăţit cu orașul ilfo-
vean, condusă de prima-
rul Sergiu Armașu. Fraţii 
de peste Prut au sosit la 
Buftea la invitaţia prima-
rului Gheorghe Pistol pen-
tru a sărbători împreună 
împlinirea a 104 de ani de 
la Marea Unire de la 1 De-
cembrie 1918. 

Vremea capricioasă, 
ploaia și frigul nu i-au des-
curajat pe sutele de buf-
teni care și-au dat întâlni-
re la orele 11.00, în piaţa 
Monumentului Eroilor din 
Buftea, pentru a asis-
ta, alături de oficialităţi, 
la ceremonia atât de 
dragă lor, dedicată Zilei 
Naţionale a României. Lor 
li s-au alăturat primarul 
orașului, Gheorghe Pistol, 
prefectul Simona Necu-

lae, viceprimarul Alexan-
dru Vaida, membrii Consi-
liului Local, reprezentanţi 
ai instituţiilor judeţene, 
ai Jandarmeriei, Poliţiei, 
ISUBIF, SABIF, ISJ, ai 
direcţiilor deconcentra-
te și, bineînţeles, oaspeţii 
din Republica Moldova.

”Ceea ce 
înfăptuiește 
poporul poartă 
pecetea veșniciei”

Garda de onoare alcă-
tuită dintr-un detașament 
de jandarmi comandat de 
lt.col. Dumitru Dumitriu a 
prezentat onorul prefec-
tului judeţului Ilfov, Simo-
na Neculae, iar apoi Fan-
fara „Electrecord” a into-
nat Imnul Naţional. Sobo-
rul de preoţi alcătuit din 
reprezentanţi ai parohii-
lor din Buftea au oficiat o 
slujbă de pomenire a ce-
lor care s-au jertfit pen-
tru ţara lor și pentru în-
făptuirea Marii Uniri. Corul 
de psalţi al Patriarhiei Ro-
mâne, dirijat de arhidiaco-

nul Mihai Bucă, a interpre-
tat ”Ne vom întoarce într-o 
zi” și ”Se aude glas peste 
Carpaţi”. Maestrul de cere-
monie, tenorul Robert Na-
ghy, i-a dat apoi cuvântul 
primarului orașului Buftea, 
Gheorghe Pistol.

”Ziua Naţională a Ro-
mâniei este ziua în care 
sărbătorim unirea tutu-
ror românilor. Unirea cea 
mare, înfăptuită la 1 De-
cembrie 1918, a fost un 
act de profundă dreptate 
naţională. Ea a fost înfăp-
tuită de popor, iar ceea ce 
înfăptuiește poporul poar-
tă pecetea veșniciei. Isto-
ria de la acel moment ne 
învaţă că putem să răz-
bim în momente grele nu-
mai cu solidaritate și coe-

ziune. Astăzi, ca și în tre-
cut, avem din nou nevoie 
de curaj și de unitate să 
depășim momentele grele 
prin care trecem și să ne 
construim viitorul așa cum 
ne dorim. Să ne iubim ţara 
cu aceeași forţă cu care au 
făcut-o înaintașii noștri, să 
fim plini de credinţă, pen-
tru că românii, în toate 
momentele grele ale ţării 
au învins punându-și în-
crederea în Dumnezeu. 
Țara, poate de multe ori 
ne dezamăgește, poate de 
multe ori considerăm că 
nu ne oferă cât ne dorim, 
dar trebuie să o iubim, tre-
buie să o respectăm pen-
tru că este cea care es-
te alături de noi totdeau-
na. Ziua aceasta, sărbă-

toarea naţională a tuturor 
românilor este momentul 
cel mai bun de reînnoire 
a asigurărilor că noi vom 
fi alături de cei care sunt 
fraţii noștri de la Ialoveni 
și le vom susţine împlini-
rea aspiraţiilor de integra-
re în Uniunea Europeană 
a fraţilor noștri de dinco-
lo de Prut. Am credinţa că 
ziua Marii Uniri ne va găsi 
mai aproape unii de alţii, 
iar lecţia pe care strămoșii 
noștri ne-au dat-o la 1 de-
cembrie 1918 este valabi-
lă și astăzi. Să ne bucu-
răm așadar, dragi români, 
de acest moment, să ne 
bucurăm de cei care sunt 
în hotarele și în afara ho-
tarelor ţării noastre și me-
reu să nu uităm să iubim 

România. La mulţi ani, ro-
mâni! La mulţi ani, bufteni! 
La mulţi ani, fraţi moldo-
veni! La mulţi ani, Româ-
nia!”, a spus cu profundă 
emoţie primarul orașului 
Buftea, Gheorghe Pistol.

Prefectul judeţului Il-
fov, Simona Neculae a 

spus la rândul său: ”Vă 
rog să îmi permiteţi să vă 
urez la mulţi ani, sărbătoa-
re naţională cu bucurie, cu 
sănătate și cu belșug. Să 
iubim România, așa cum 
ne iubim pe noi înșine! La 
mulţi ani!”.

Prezent din nou cu 
mare bucurie, la Buftea, 
de Ziua Naţională a Româ-
niei, Sergiu Almașu, pri-
marul orașului Ialoveni din 
Republica Moldova a afir-
mat: ”Astăzi, noi, echipa 
primăriei orașului Ialoveni, 
un grup format din con-
silieri orășenești, inclusiv 
funcţionari din cadrul pri-
măriei, suntem prezenţi la 
acest eveniment important 
pentru noi, Republica Mol-
dova, în special pentru lo-
calitatea noastră natală, 
Ialoveni. Astăzi, ca nicio-
dată în aceste timpuri gre-
le pentru noi, pentru Re-
publica Moldova, războiul 
care bântuie la hotarul cu 
republica noastră ne-a dat 
peste cap practic toate lu-
crurile. Și cine oare, dacă 
nu fraţii noștri de alături, 
cine dacă nu noi, cei de la 
Buftea și Ialoveni, care am 
semnat actul de înfrăţire, 
nu suntem un exemplu de 
a face Marea Unire a Marii 
Românii. Noi, astăzi, sun-
tem mulţumiţi, fiindcă în 

aceste clipe destul de gre-
le pentru noi, Buftea este 
alături, Buftea ne susţine, 
Buftea este acel parte-
ner cu care am promovat 
în comun un șir de proiec-
te binevenite pentru loca-
litatea noastră și apreciate 
de către locuitorii orașului 
nostru. Nu îmi rămâne de-
cât să vă doresc tuturor 
românilor de pretutindeni: 
La mulţi, mulţi, mulţi ani! 
La mulţi ani, Buftea! La 
mulţi ani, România Mare!”.

Ceremonie în 
”premieră” de 
depunere a 
jurământului 
militar

Profund încărcată de 
emoţie a fost și ceremo-
nia depunerii jurământu-
lui militar de către un nou 
contingent de jandarmi, în 
premieră pentru Buftea, 
dar și pentru judeţul Ilfov, 
cu ocazia Zilei Naţionale. 
Comandantul Inspectora-
tului de Jandarmi Judeţean 
Ilfov, col. Bogdan Enescu 
a precizat: ”Prin jurămân-
tul de credinţă pe care îl 
veţi depune, veţi purta în 
suflet drapelul românesc, 
simbol al gloriei și onoa-
rei militare, al unităţii po-

porului roman. De as-
tăzi, reprezentaţi, ală-
turi de ceilalţi militari ai 
ţării, forţa, puterea și vii-
torul României”, a decla-
rat col. Bogdan Enescu, 
după care s-a rostit rugă-
ciunea de sacralizare a ju-
rământului, urmată și de 
ceremonia avansării în 
grad pentru mai mulţi jan-
darmi care, prin activita-
tea desfășurată, au contri-
buit la realizarea unui cli-
mat civic normal în judeţul 
Ilfov, gradele fiind înmâna-
te de prefectul Simona Ne-
culae și de primarul Ghe-
orghe Pistol.

Depuneri de 
coroane de flori 
la Monumentul 
Eroilor Neamului

În acordurile „Imnu-
lui Eroilor”, a urmat cere-
monia depunerii coroane-
lor de flori la Crucea come-
morativă ridicată în cen-
trul orașului la cererea Re-
ginei Maria, pentru a cinsti 
amintirea eroilor căzuţi în 
Războiul de Independenţă 
și în Războiul Întregirii 
Neamului. Au fost depu-
se coroane de flori pentru 
cinstirea eroilor neamu-
lui, din partea Prefecturii 
Judeţului Ilfov, a Consiliu-

lui Judeţean Ilfov, din par-
tea Primăriei orașului Buf-
tea, din partea orașului Ia-
loveni din Republica Mol-
dova, a Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă 
Ilfov, a Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Il-
fov, a Inspectoratului de 
Poliţie Ilfov, a Centrului 
Ju deţean pentru Conser-
varea și Promovarea Cul-
turii Tradiţionale Ilfov, a 
Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Mun-
că, a Agenţiei Naţionale 
de Îmbunătăţiri Funciare 
Ilfov, a Spitalului Buftea, 
a Poliţiei Locale a orașului 
Buftea, din partea Partidu-
lui Naţional Liberal, a Par-
tidului Social Democrat, 
din partea Asociaţiei Cru-
cea Roșie Română – Fili-
ala Ilfov, din partea Cor-
pului Experţilor Contabili 
și Contabililor Autorizaţi 
Filiala Ilfov, a Asociaţiei 
”Voinţa” Buftea, a Centru-
lui Cultural Buftea, a Gru-
pului Școlar ”Dumitru Du-
mitrescu” Buftea, a Lice-
ului Tehnologic „Barbu 
Știrbey” Buftea, a Școlilor 
gimnaziale nr. 1, 2, 3 și 4, 
a Grădiniţei ”Căsuţa Co-
pilăriei”, a Palatului Copii-
lor și Elevilor Ilfov, a Clu-
bului Sportiv Școlar Ilfov, a 
Grădiniţei ”Ianis”.

Din nou, după patru 
ani, parada militară 
a impresionat 
asistența

Festivităţile au fost în-
cheiate de parada mili-
tară la care au participat 
detașamente de militari ai 
Jandarmeriei Ilfov, ai Școlii 
de Aplicaţie pentru Logisti-
că și ai ISU  B-IF. Lor li  s-au 
alăturat voluntarii Crucii 
Roșii, echipaje ale IPJ Ilfov. 
La fel ca în urmă cu patru 
ani, la sărbătoarea Cente-
narului Marii Uniri, a im-
presionat defilarea copiilor 
de la Centrul Cultural Buf-
tea, care au adus un dra-
pel al României cu o lungi-
me de 100 de metri, sim-
bolizând cei 100 de ani ai 
Centenarului. Copiii au fost 
urmaţi de tinerii sportivi ai 
ACSS Voinţa care au pur-
tat, la rândul lor, un drapel 
similar, cu aceeași lungime 
de 100 de metri. Parada a 
fost încheiată cu defilarea 
călăreţilor din cadrul Clu-
bului Sportiv „Shagya” Buf-
tea care au înfruntat vre-
mea, defilând la înălţimea 
așteptărilor pentru sutele 
de bufteni prezenţi la eve-
nimentul organizat de Pri-
măria orașului Buftea, cu 
ocazia Zilei Naţionale a 
 României.
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Ziua Națională a României, sărbătorită cu mândrie și recunoștință, la Buftea

Gheorghe Pistol: ”Astăzi, ca și în trecut, avem nevoie de curaj și de unitate să depășim 
momentele grele prin care trecem și să ne construim viitorul așa cum ne dorim”

Ziua Națională a României a fost sărbătorită, ca 
întotdeauna, cu fast, la Buftea, cetățeni și oficiali 
deopotrivă aducând un omagiu strămoșilor care 
au desăvârșit idealul național. Prin jertfa eroilor, 
visul întregirii românilor s-a înfăptuit în urmă cu 
104 ani, la Alba Iulia unde, după suferințe de 
veacuri, s-a realizat, la 1 Decembrie 1918, Marea 
Unire. Cristina NedelCu


