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COMUNICAT DE PRESĂ
Duminică, 29 iulie, oficialităţile călărăşene au participat, ca în fiecare an, începând
din 1998, la manifestările organizate de Instituţia Prefectului, cu prilejul sărbătoririi Zilei
Imnului Naţional al României, “Deşteaptă-te Române”.

Evenimentul s-a desfăşurat în Sala de Festivităţi a Instituţiei Prefectului şi a debutat
cu mesajul aniversar, adresat călărăşenilor de prefectul George IACOB:
„Ne-am reunit în această zi de 29 iulie în semn de cinstire faţă de Imnul Naţional,
unul dintre cele mai scumpe simboluri ale românilor de pretutindeni. Alături de Drapelul
naţional, Imnul de stat este un element de identitate primordial pentru România, o afirmare
a perenităţii noastre, în ciuda furtunilor ce ne încercă adeseori.
Acest cântec însufleţitor, “Deşteaptă-te, române!”, şi-a săpat rădăcini adânci în
sufletele noastre, încă din vremea eroică a Revoluţiei Paşoptiste. Versurile au fost
murmurate, ca o chemare, ca un legământ, de marii înaintaşi ce au construit România de
astăzi. Să ne amintim, aşadar, de Bălcescu, Kogălniceanu şi de legendarul Vodă Cuza! Să
nu-i uităm pe neînfricaţii oşteni care, sub Coroana de Oţel, au plătit cu sânge Independenţa
şi Suveranitatea României. Pentru jertfa lor stau mărturie cruntele bătălii de la Griviţa şi
Plevna, de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, de la cotul Donului ori din Munţii Tatra! În
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memorie avem încă proaspăte şi clipele în care greviştii de la Braşov, din anul 1987, ori
tinerii aflaţi pe baricadele Revoluţiei de la 1989, şi-au exprimat durerea şi speranţa
intonând vechiul nostru imn, “Deşteaptă-te, române!”.
Versurile imnului naţional cuprind, ca un mesaj peste veacuri, marile dorinţe ale
românilor. Pentru împlinirea lor au luptat generaţiile ce ne-au precedat, iar rolul nostru
firesc este de a continua acest efort naţional. Trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putinţă
pentru a lăsa urmaşilor noştri o ţară de care să fie mândri. Îmi doresc şi vreau să cred că
imnul “Deşteaptă-te, române!” reprezintă şi acum, pentru noi toţi, chemarea către un efort
conjugat pentru modernizarea României.
Situaţia dificilă pe care lumea întreagă o traversează ne dă cel mai bun motiv pentru
a conştientiza că, pentru beneficiul copiilor şi nepoţilor noştri, trebuie să adăugăm
sacrificiilor de ieri străduinţele de astăzi. Este nevoie să abandonăm patimile mărunte şi ne
concentrăm asupra lucrurilor cu adevărat importante pentru naţiune. Deşteptarea României
nu este posibilă fără deşteptarea fiecăruia dintre noi! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”
Programul manifestării a continuat cu o slujbă religioasă oficiată de preotul militar
Marcel IANCULESCU şi o captivantă alocuţiune pe tema trecutului şi a semnificaţiei
Imnului Naţional, susţinută de prof. Nicolae ŢIRIPAN, conducătorul Arhivelor Statului din
Călăraşi. Luările de cuvânt au fost dublate de prezentarea unor materiale video realizate de
Instituţia Prefectului, referitoare la istoricul imnului naţional “Deşteaptă-te, române!”, simbol
major al identităţii poporului nostru.

Între cei prezenţi la eveniment s-au numărat primarul municipiului Călăraşi, Daniel
DRĂGULIN, directori ai instituţiilor deconcentrate, reprezentanţi ai instituţiilor din
subordinea M.A.I. din judeţul Călăraşi, precum şi alte persoane interesate.
P R E F E C T,
George IACOB
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