
                        29 IULIE - ZIUA IMNULUI NAȚIONAL 

 

ASTĂZI, cu prilejul sărbătoririi Zilei Imnului Național al României, rezerviștii 

militari teleormăneni uniți alături de venerabilii veterani de război, au fost prezenți la 

ceremonia publică, desfășurată pe platoul catargelor din fața Prefecturii Teleorman. 

Au participat oficialitățile locale și județene precum și   reprezentanții principalelor 

instituții publice din județ. Au fost prezenți reprezentanții structurilor asociative ale 

rezerviștilor militari din MApN și ai veteranilor din Teleorman, respectiv: lt.col.(r) 

Brîncoveanu Ioan - președintele Filialei Județene Teleorman ,,General David 

Praporgescu" a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, col.(r) Sandu Liviu-Sorinel - 

președintele Fil.Jud.Tr. ,,Mihai Viteazul" a ANCMRR din MAI, c-dor (rtg.) Ștefan Marin 

- președintele Fil.Jud.Tr. a Veteranilor de Război (din MApN și MAI), col.(r) Orodel 

Emilian - vicepreședintele Fil.nr.2 Alexandria a SCMD, alți camarazi rezerviști, membri 

ai ANCMRR din MApN și MAI, ai SCMD precum și ai LADPM. 

Au participat oficialitățile locale și județene precum și   reprezentanții principalelor 

instituții publice din județ.  

Ceremonia s-a desfășurat după următorul program: 

- Sosirea Subprefectului de Teleorman - domnul Benone Rababoc, însoțit de 

Comandantul Centrului Militar Județean Teleorman - Lt.col. Sora Sorin; 

- Binecuvântarea și rugăciunea pentru poporul român, rostită de doi preoți din 

partea Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului; 

- Alocuțiuni despre semnificația simbolurilor naționale precum și simbolistica 

versurilor Imnului Național, rostite de: dl. Benone Rababoc - Subprefect, dl. Adrian-Ionuț 

Gâdea - președintele C.J.Teleorman, d-na Ionela Ene - viceprimar și dl. Claudiu Olaru - 

de la Muzeul Județean Teleorman; 

 - Micro-spectacol cultural-artistic oferit de Grupul vocal bărbătesc ,,Burnasul" al 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii  Tradiționale Teleorman; 

 - Intonarea Imnului Național al României, vocal, de către întreaga asistență 

(strofele 1, 2, 4 și 11, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 75/1994). 

Ceremonia s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare a Garnizoanei Alexandria 

(cu Drapelul de Luptă al Inspectoratului Județean de Jandarmi Teleorman ,,General de 

brigadă ION BUNOAICA", o subunitate de cadre militare din aceeași instituție precum și 

o subunitate de cadre militare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

,,Alexandru Dimitrie GHICA" Teleorman. 

           LA MULȚI ANI, ROMÂNI!                LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! 

     Purtător de cuvânt,  Col.(r.) Orodel Emilian 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


