
APRECIERE INTERNAȚIONALĂ 

Ziua de joi, 17 septembrie a.c. a fost una cu adevărat “plină” la Divizia Civică Voluntară (DCV). În cadrul 

Adunării Generale extraordinare a Asociației “Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” au 

fost primiți ca membrii ai asociației 11 colegi, oameni cu merite deosebite în cadrul DCV. 

Ca în fiecare zi de joi Garda Civică Voluntară a Sectorului 2 s-a reunit în cadrul pregătirii săptămânale. 

Capul de afiș al zilei l-a reprezentat însă vizita pe care delegația militarilor rezerviști ai armatei Germaniei 

din garnizoana Baden Sudwest, a dorit să o facă Diviziei Civice Voluntare, despre care a aflat cu interes 

la sosirea în România. Deplasarea militarilor rezerviști germani în țara noastră are loc la invitația Filialei 

Cîmpina a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, al cărei președinte, dl. col.r. Marian 

Dulă i-a însoțit pe distinșii oaspeți. 

Militarii rezerviști germani au vizitat sediul nostru, au luat act de scopul, misiunile, organizarea,dotarea și 

acțiunile DCV în cadrul unei scurte, dar concise prezentări realizate de Directorul DCV, dl.gl. Vasile 

Ciornei. Aceștia au dat o înaltă apreciere acțiunilor noastre, afirmând fără rezerve că sunt foarte plăcut 

surprinși de acest proiect civic, realizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 2. Ajunși la ședința de 

pregătire care tocmai se desfășura, au avut ocazia să se întrețină cu voluntarii, prilej cu care a avut loc și 

schimbul de atenții simbolice, însoțit de scurte alocuțiuni. 

La finalul vizitei rezerviștii militari germani, prin dl. președinte Manfred Doll, alături de alți colegi, au ținut 

să consemneze câteva cuvinte de apreciere în Cartea de Onoare a Asociației “Foișorul de 

Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”. 

Vă mulțumim, dragi camarazi pentru onoarea făcută! 
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