
DESFĂȘURAREA PROIECTULUI
„LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!” - CAREI 

29 noiembrie - 1 decembrie 2018

În perioada 29 noiembrie - 1 decembrie 2018, în Municipiul Carei s-a desfăşurat proiectul 
cultural „La Mulți Ani, România!”, organizat cu ocazia Zilei Naționale a României și aniversării 
Centenarului Marii Uniri, finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Evenimentul a fost organizat de Centrul Cultural al Municipiului Carei, cu sprijinul Direcției 
de Cultură  a  Municipiului  Carei,  Centrului  de Promovare  a  Turismului  Cultural  și  Primăriei  și 
Consiliului Local al Municipiului Carei. 

Menționăm că evenimentul  a  fost  unul  de amploare,  fiind o premieră pentru municipiul 
nostru organizarea unei astfel de manifestări culturale, cu ocazia Zilei Naționale a României. 

Pe parcursul celor trei zile au fost organizate un număr de 7 evenimente majore, la care au 
participat 8 capete de afiș, invitați din Satu Mare, Baia Mare și București. Au urcat pe scenă atât 
artiști locali,  formații și grupuri de la Centrul Cultural al Municipiului Carei și Clubul Copiilor 
Carei, cât și invitați din Satu Mare și Baia Mare. Astfel, pe scenă au urcat în total peste 200 de 
artiști. 

În cadrul proiectului, publicul a putut participa la expoziții, dezbateri, momente de poezie, 
concerte  și  recitaluri  de muzică simfonică,  corală,  folk,  populară,  ușoară și  dansuri  moderne și 
populare, spectacol de lumini, foc de artificii. În cadrul evenimentelor din data de 1 decembrie, 
participanții au avut parte de o degustare de produse tradiționale românești.



I. Dezbaterea ”Centenarul prin ochii adolescentului” și festivitatea de decernare a premiilor 
oferite elevilor careieni implicați în activități dedicate Centenarului României, 

la Castelul din Carei 

Evenimentele  dedicate  Zilei  Naționale  a  României  și  sărbătoririi  Centenarului  Marii  Uniri  au 
debutat joi, 29 noiembrie 2018, la ora 12.00, în Sala Cavalerilor a Castelului Károlyi din municipiul 
Carei cu dezbaterea având tema ”Centenarul prin ochii adolescentului”, urmată de festivitatea de 
decernare a premiilor oferite elevilor careieni care s-au implicat în activități dedicate Centenarului 
României.

Evenimentul a fost moderat de Bogdan Georgescu, directorul Direcției de Cultură a Municipiului 
Carei,  acesta  menționând,  în  deschidere,  semnificația  Zilei  Naționale  a  României  și  importanța 
cunoașterii istoriei țării noastre precum și a personalităților care au marcat trecutul nostru.

Au citit eseuri cu tema ”Centenarul prin ochii adolescentului” elevii: Bela Alexandra de la Liceul 
Tehnic „Iuliu Maniu” Carei, Legradi Zsofia de la Liceul Romano-Catolic „Josephus Calasantius” 
Carei; Lazăr Amarilis de la Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Carei, Nilvan Casian, de la Liceul 
Tehnologic „Simion Bărnuțiu” Carei, Iacobuț Mihai de la Liceul Teoretic Carei, iar Sucală Teona, 
de la Școala Gimnazială Nr. 1 Carei a recitat o poezie scrisă de ea, cu ocazia Centenarului.

Au fost oferite 25 de diplome și premii în bani elevilor care studiază în Carei și care s-au implicat în 
activități dedicate Centenarului României.

Fiecare instituție de învățământ a desemnat elevii pentru a fi premiați. Astfel au fost recompensați  
următorii elevi:

Graz  Denisa,  Mocan  Armina,  Lazăr  Amarilis,  Mocanu  Șerban  –  Școala  Gimnazială  „Vasile 
Lucaciu” Carei;

Sucală  Teona  Georgiana,  Fuzi  Răzvan,  Vandici  Matei,  Marcovici  Butunoi  Cristina  –  Școala 
Gimnazială Nr. 1 Carei

Casian Nilvan – Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu” Carei

Bodea Diana, Vidican Angela, Țineghe George, Pașca Lavinia - Liceul Tehnic „Iuliu Maniu” Carei

Danciu Alexandra, Coșarcă Iulia, Pașca Medeea, Rusu Luca – Liceul Teoretic Carei - clasele V-VIII

Sabău Adrian, Ursan Marcel, Latiș Mălina, Iacobuț Mihai, Duțescu Darius, David Anda, Gheață 
Alexandru – Liceul Teoretic Carei – clasele IX-XII

Legradi Zsofia – Liceul Romano-Catolic „Josephus Calasantius” Carei.

Manifestarea a fost organizată de către Centrul Cultural al Municipiului Carei, în colaborare cu 
Direcția de Cultură Carei și Centrul de Promovare a Turismului Cultural și s-a desfășurat în cadrul 
proiectului ”La Mulți Ani, România!”. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Culturii și Identității 
Naționale.



Activitățile culturale dedicate Zilei Naționale a României și Centenarului Marii Uniri continuă joi, 
29 noiembrie 2018, de la ora 18.00, tot la Castelul Károlyi cu două concerte, conform programului:

Joi, 29 noiembrie 2018, Sala Cavalerilor a Castelului Károlyi, ora 18.00

18.00 Concert simfonic omagial susținut Trio Consonantia - Satu Mare
18.45 Concert susținut de Corul bărbătesc din Finteușu Mare (Maramureș)

Intrarea este liberă la evenimente!



II. Concert de neuitat susținut de Trio Consonantia și Corul bărbătesc din Finteușu Mare, la 
Castelul din Carei, în prima seară de evenimente dedicate Zilei Naționale și

 Centenarului Marii Uniri

Joi,  29  noiembrie  2018,  începând  cu  ora  18.00,  în  Sala  Cavalerilor  a  Castelului  Károlyi  din 
Municipiul  Carei  a  avut  loc  un  dublu  eveniment  de  excepție  care  a  constat  în  două  concerte 
memorabile:  începând  cu  ora  18.00  a  avut  loc  Concertul  simfonic  omagial  susținut  de  Trio 
Consonantia din Satu Mare, iar de la ora 18.50 s-a desfășurat Concertul susținut de Corul bărbătesc 
din Finteușu Mare (jud. Maramureș).

În deschidere, Bogdan Georgescu, directorul Direcției de Cultură a Municipiului Carei a urat bun 
venit publicului prezent, după care a prezentat semnificația Zilei Naționale a României.

Trio Consonantia, avându-l ca solist pe dr. Rudolf Fátyol a prezentat un program complex care a 
cuprins creații cunoscute ale marilor compozitori George Enescu, Ciprian Porumbescu, dar nu au 
lipsit nici creații din repertoriul clasic internațional.

Corul bărbătesc din Finteușu Mare a impresionat publicul careian cu programul special  pregătit 
pentru această ocazie. Aceștia au interpretat o serie de melodii patriotice dintre care amintim Treceți 
batalioane  române,  Din  Țara  Moților,  Șoim  român/  Nimic  în  lume  nu-i  mai  sfânt,  Frumoasa 
Românie, Victoria și Gloria. Având în vedere perioada în care ne aflăm, aceștia au interpretat și 
câteva colinde și cântece de Crăciun precum Cerul și pământul, Vin colindătorii sau La Mulți Ani.

La finalul evenimentului, publicul numeros prezent în eleganta sală a castelului careian i-a aplaudat 
minute bune, în picioare, pe invitații maramureșeni.

Evenimentul,  dedicat Zilei  Naționale a României și sărbătoririi Centenarului Marii Uniri,  a fost 
organizat de către Centrul Cultural al Municipiului Carei, în colaborare cu Direcția de Cultură Carei 
și Centrul de Promovare a Turismului Cultural și s-a desfășurat în cadrul proiectului ”La Mulți Ani, 
România!”. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Programul  cultural  dedicat  Zilei  Naționale  a  României  și  Centenarului  Marii  Uniri,  în  cadrul 
proiectului „La Mulți Ani, România!”, continută vineri, 30 noiembrie 2018, la scena în aer liber din 
parcul Dendrologic din Carei, după programul:

Vineri, 30 noiembrie 2018, Parcul Dendrologic (aer liber), ora 16.00

16.00 Recitalul  Corului  Seminarului  Teologic Ortodox Român Sf.  Iosif  Mărturisitorul  din Baia 
Mare
16.20 Recitalul Coralei bărbătești Armonica
16.30 Dans modern cu Magic Dance, Club Dance
16.40 Spectacol folcloric susținut de Ansamblul ”Mugurelul” din Câmpia Turzii
17.25 Recital de muzică populară cu Petrică Mureșan și formația sa
18.15 Recital live de muzică folk susținut de Ducu Bertzi
19.00 Spectacol de lumini dedicat Zilei Naționale

Intrarea este liberă la evenimente!

Vă așteptăm cu drag!





III. Petrică Mureșan și Ducu Bertzi au creat o atmosferă de sărbătoare la Carei, în a doua 
seară de evenimente culturale dedicate Zilei Naționale a României

Vineri, 30 noiembrie 2018, începând cu ora 16.00, la scena în aer liber din Parcul dendrologic din 
Carei au continuat evenimentele culturale dedicate Zilei Naționale a României și Centenarului Marii 
Uniri.

Programul a fost deschis de membrii Corului „Angeli” din cadrul Seminarului Teologic Ortodox 
Român „Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, care au interpretat melodii patriotice și colinde. 
Corul a fost condus de preot prof. Univ. dr. Andrei Baboșan.

Corala bărbătească „Armonica”, condusă de Ioan Tordoi a prezentat, de asemenea, un program care 
a cuprins cântece patriotice și colinde.

Formațiile  de  dans  modern  Magic  Dance,  de  la  Centrul  Cultural  Carei(coordonator:  Raluca 
Păvăluc) și Club Dance, de la Clubul Copiilor Carei (coordonator: Cătălina Curceanu) au prezentat 
două dansuri, un dans modern și „Ciuleandra”.

Ansamblul folcloric „Mugurelul” din Câmpia Turzii, coordonat de maestrul coregraf Nelu Mihășan 
și de conducătorul muzical Nelu Gabor, a impresionat publicul prezent cu un program complex de 
cântece  și  jocuri  populare  din  Câmpia  Transilvaniei,  dar  și  din  alte  regiuni  ale  țării.  Solista 
ansamblului,  Milena  Bandici  a  interpretat  mai  multe  melodii  populare  și  a  atras  atenția  celor 
prezenți cu timbrul vocal deosebit, dar și cu forța vocii.

În jurul orei 17.30 a urcat pe scenă îndrăgitul interpret de muzică populară și de petrecere, Petrică  
Mureșan, alături de formația de acompaniament. Solistul a pregătit un program bogat din care nu au 
lipsit melodiile populare, cântecele de petrecere, dar nici melodiile patriotice sau colindele.

Cunoscutul solist folk Ducu Bertzi a încheiat programul muzical cu un recital live de zile mari,  
alături  de  formația  de  acompaniament.  Publicul  a  fredonat  alături  de  Ducu  Bertzi  cunoscutele 
melodii ale acestuia, dintre care amintim „Când s-o-mpărțât norocu'”, „Floare de colț” sau „Așa-mi 
vine câteodată”.

Spectacolul de lumini și lasere marca „Conexiuni” a încheiat seara de program cu un spectaculos 
show pregătit  special  cu această ocazie.  Fondul  sonor a  creat ,  care a  constat  într-un colaj  din 
melodii  cunoscute  din  repertoriul  național,  atât  muzică  clasică,  cât  și  rock,  a  completat  jocul 
impresionant de lumini și simboluri românești.

Evenimentul a fost prezentat de Adrian Ștefănuți.



Manifestarea, dedicată Zilei Naționale a României și sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a fost 
organizată de către Centrul Cultural al Municipiului Carei, în colaborare cu Direcția de Cultură 
Carei și Centrul de Promovare a Turismului Cultural și s-a desfășurat în cadrul proiectului ”La 
Mulți Ani, România!”. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Programul  cultural  dedicat  Zilei  Naționale  a  României  și  Centenarului  Marii  Uniri,  în  cadrul 
proiectului „La Mulți Ani, România!”, continuă sâmbătă, 1 decembrie 2018, după programul:

Sâmbătă, 1 decembrie 2018, Monumentul Ostașului Român, ora 12.00
Moment omagial dedicat Zilei Naționale, Te Deum, depuneri de coroane, moment artistic patriotic 
”La Mulți Ani, România!”

Expoziție în aer liber: „Români care au scris istorie” - 100 de personalități din diverse domenii care 
au avut realizări deosebite

Ora 13.00 - Expoziție personală de pictură prof. Aurel Donca (Castelul Károlyi)

Sâmbătă, 1 decembrie 2018, Parcul Dendrologic (aer liber), ora 16.00
16.00 Spectacol de muzică și dans popular susținut de Ansamblul Ceatăra, Ansamblul din Lucăceni, 
Recital de muzică populară Ana Holdiș Pop
16.45 Concert live susținut de Narcisa Suciu
17.30 Concert D.J. Project
18.15 Recital de muzică populară Marius Ciprian Pop

Sâmbătă, 1 Decembrie 2018, Monumentul Ostașului Român, ora 19.00
Foc de Artificii

Vă așteptăm cu drag!







IV. Proiectul de imagini „Români care au scris istorie” a ajuns la final, iar fotografiile au fost 
expuse în aer liber, cu ocazia Zile Naționale a României

Proiectul „Români care au scris istorie”, realizat de Direcția de Cultură a municipiului Carei, prin 
care se prezintă în fața publicului careian, în fiecare lună, 10 personalități românești din diferite 
domenii precum cultură, artă, sport, muzică, știință, etc., a ajuns la final.

Fotografiile, însoțite de scurte detalii legate de fiecare personalitate în parte au fost amplasate ieri, 
28 noiembrie 2018, pe gardul care înconjoară Parcul dendrologic din municipiul Carei.

Proiectul,  desfășurat  în  cadrul  activităților  dedicate  Centenarului  României,  prezintă  în  luna 
decembrie 2018, 100 de personalități ale țării noastre, care s-au remarcat în domeniile în care și-au 
desfășurat activitatea. Astfel, începând cu luna februarie a acestui an au fost expuse personalități 
sportive, actori, scriitori, compozitori, oameni de știință, arhitecți, personalități istorice, personalități 
militare, sculptori, pictori.

Printre personalitățile din imagini, expuse luna aceasta regăsim mari sculptori precum: Aurel Vlad, 
Gheza Vida, Constantin Brâncuși, Dimitrie Paciurea sau Constantin Baraschi.
Expoziția este dedicată Zilei Naționale a României și Centenarului Marii Uniri. 



V. Moment solemn la Monumentul Ostașului Român, cu ocazia Zilei Naționale a României și 
a aniversării Centenarului Marii Uniri

Sâmbătă, 1 decembrie 2018, de la ora 12.00, pe platoul din fața Monumentului Ostașului Român 
din  municipiul  Carei  a  avut  loc  un  moment  solemn,  cu  ocazia  Zilei  Naționale  a  României  și 
aniversării Centenarului Marii Uniri.

Evenimentul a debutat cu intonarea imnului național al României, de către corul „Crenguța” de la 
Liceul Teoretic Carei.

Tulnicăresele din Ianculești au continuat programul cu un moment artistic pregătit special pentru 
acest eveniment.

Adrian Sabău a dat citire „Rezoluțiunii Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, din 1918.”

Bogdan Georgescu, directorul Direcției de Cultură a prezentat semnificația Zilei de 1 decembrie 
1918.

Preoți din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Carei au oficiat slujba de Te Deum, cu prilejul  
celor 100 de ani care au trecut de la Marea Unire. După slujbă a urmat un moment artistic susținut 
de membri ai trupei de teatru M.E.E.M. de la Centrul Cultural Carei și elevi de la Școlile Vasile 
Lucaciu  din  Carei,  respectiv  Liceul  Teoretic  din  Carei.  Au  recitat  poezii  Tudor  Petcu,  Babici 
Lorena,  Sas Cezara Briana,  Laniana Marincaș,  Denisa Graz,  Adriela  Varga,  Alexandra Crăciun, 
Alexandra Mastan. Elevii au fost pregătiți de Adrian Ștefănuți. Solista formației Castelanii, de la 
Centrul  Cultural,  Mălina  Latiș,  pregătită  de  prof  Szűcs  József  a  intepretat  două melodii,  Corul 
„Crenguța”,  al  Liceului  Teoretic  Carei,  dirijat  de  prof.  Vlad  Pașca  a  interpretat  două  melodii 
patriotice,  iar  formația  Magic  Dance,  coordonată  de  Raluca  Păvăluc  a  prezentat  două  dansuri 
folosind în coregrafie steaguri și eșarfe tricolore.



După momentul  artistic,  prezentat  de  Centrul  Cultural  Carei  a  urmat  Marcel  Ursan,  din  partea 
Asociațiunii Astra, Despărțământul „Aurel Coza” Carei și a Liceului Teoretic Carei, care a recitat 
două melodii patriotice.

Momentul  solemn de  la  monument  s-a  încheiat  cu  depuneri  de  coroane din  partea  instituțiilor 
publice, partidelor politice, asociațiilor și organizațiilor.

După evenimentul de la monument, participanții au putut degusta produse tradiționale românești, 
care au fost puse la dispoziție prin amabilitatea Agrotex S.R.L.

Manifestarea a fost organizată de către Centrul Cultural al Municipiului Carei, în colaborare cu 
Direcția de Cultură Carei și Centrul de Promovare a Turismului Cultural și s-a desfășurat în cadrul 
proiectului ”La Mulți Ani, România!”. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Culturii și Identității 
Naționale.



VI. Expoziția personală de pictură a domnului profesor Aurel Donca, vernisată la Castelul din 
Carei cu ocazia Zilei Naționale a României

Sâmbătă,  1 decembrie 2018, puțin după ora 13.00, în Sala Cavalerilor a Castelului Károlyi din 
municipiul Carei a avut loc vernisajul expoziției personale de pictură a domnului profesor Aurel 
Donca.

În  cadrul  manifestării  au  luat  cuvântul  Adrian  Ștefănuți,  referent  în  cadrul  Centrului  de 
Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”, care a și prezentat evenimentul, domnul profesor 
Aurel Donca, care, vizibil emoționat, a mulțumit celor prezenți că au venit în număr atât de mare,  
iar doamna Daniela Ciută, în calitate de fostă elevă a domnului profesor a adresat, de asemenea, 
câteva cuvinte celor din sală.   

Momentul  artistic  a  fost  pregătit  de  Silaghi  Claudia  și  Abrudean  Andreea,  soliste  în  cadrul 
Ansamblului Ceatăra, pregătite de prof. Adrian Pașca, iar Alexandra Crăciun și Alexandra Mastan, 
membre ale trupei de teatru M.E.E.M., pregătite de Adrian Ștefănuți, au recitat două poezii.

Expoziția cuprinde 55 de lucrări realizate în ultimii șase ani. Ca și tematică, regăsim peisaje 
de  la  Carei,  Bobald  și  Ciceu  Corabia  din  județul  Bistrița  Năsăud,  în  care  autorul  încearcă  să 
surprindă anotimpuri diferite, momente ale zilei cu armonia de culoare specifică. Culoarea exprimă 
nu numai frumusețea naturii, ci subliniează cel mai bine sentimentele trăite de artist în momentul 
realizării lucrărilor sale. 

Natura statică este reprezentată prin mai multe lucrări, mai ales flori, cu numeroase nuanțe 
în acuarelă, pastel sau culori de ulei.

Portretul este bogat reprezentat prin mai multe lucrări în care, pe lângă aspectul fizic, artistul 
încearcă să redea și trăsăturile sufletești, trăirile și sentimentele personajului reprezentat.

Portretul compozițional este și el prezent în această expoziție, prin tabloul dedicat lui Simion 
Bărnuțiu, cea mai mare personalitate românească, care și-a făcut studiile liceale în orașul nostru.

Lucrările  pot  fi  admirate  timp  de  două  săptămâni,  conform  programului  de  vizitare  a 
Castelului, de marți până duminică, între orele 9.00 – 16.30.

Evenimentul a fost organizat de Ziua Națională a României, cu sprijinul Direcției de Cultură 
a Municipiului Carei, Centrului Cultural Carei, Centrului de Promovare a Turismului Cultural „Gróf 
Károlyi” și s-a desfășurat în cadrul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri.





VII. Proiectul "La mulți ani, România!", s-a încheiat sâmbătă, 1 decembrie, cu o serie de 
recitaluri și concerte memorabile, urmate de un foc de artificii special pregătit 

de Ziua Națională a României

Manifestările culturale desfășurate în cadrul proiectului „La Mulți Ani, România!”, cu ocazia Zilei 
Naționale și aniversării Centenarului Marii Uniri s-au încheiat sâmbătă, 1 decembrie 2018, după 
amiază cu o serie de concerte, care s-au desfășurat pe scena în aer liber din parcul dendrologic, 
începând cu ora 16.00.

Programul a fost deschis de Ansamblul folcloric din Lucăceni, coordonat de prof. Adrian Pașca, 
după care a urcat pe scenă Ansamblul Ceatăra,  coordonat de același  prof.  Adrian Pașca,  care a 
pregătit un program bogat de dansuri, cântece populare și melodii patriotice. Solistul Florin Borobei 
a interpretat o melodie patriotică și o melodie populară, impresionând prin forța glasului. Îndrăgita 
interpretă Ana Holdiș Pop a interpretat patru melodii, acompaniată de taraful Ceatăra.

Puțin după ora 17.00, a început recitalul cunoscutei soliste folk Narcisa Suciu, care a pregătit un 
program emoționant, din care nu au lipsit cântecele de Crăciun sau celebra „Mociriță”.

DJ Project, împreună cu solista Giulia au făcut un show incendiar, reușind să încălzească atmosfera, 
cu toate că afară temperatura era destul de scăzută. Publicul a cântat alături de aceștia pisesele atât 
de iubite precum: „Lumea ta”, „Hotel”, „Regrete”, „Privirea ta” sau „Inimă Nebună”.

Renumitul solist Marius Ciprian Pop a încheiat programul artistic cu un recital folcloric de zile 
mari. Distracția și voia bună au fost asigurate de programul special pregătit de solist, alături de 
formația de acompaniament, din care au făcut parte și membrii Tarafului Ceatăra din Carei. Pe lângă 
cântecele populare, acesta a interpretat melodii patriotice și colinde. Publicul numeros prezent la 
eveniment a cântat și a jucat pe toată durata recitalului. Unii dintre spectatori au încins chiar și 
tradiționala horă.



Seara  s-a  încheiat  cu  un  spectaculos  foc  de  artificii  pregătit  special  pentru  Ziua  Națională  a  
României.

Prezentatorul evenimentului a fost Adrian Ștefănuți.

Spectatorii prezenți au putut degusta produse tradiționale precum plăcintele sau cozonacul, pregătite 
de comunitatea moților din Marna și Ianculești și au putut bea ceai cald sau vin fiert.

Evenimentul,  dedicat Zilei  Naționale a României și sărbătoririi Centenarului Marii Uniri,  a fost 
organizat de către Centrul Cultural al Municipiului Carei, în colaborare cu Direcția de Cultură Carei 
și Centrul de Promovare a Turismului Cultural și s-a desfășurat în cadrul proiectului ”La Mulți Ani, 
România!”. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Organizatorii  aduc  mulțumiri  Poliţiei  Municipiului  Carei,  Poliţiei  Locale,  Jandarmeriei, 
Pompierilor, reprezentanţilor I.S.U., Serviciului Județean de Ambulanță, echipei de sonorizare şi 
lumini coordonată de Orosz Robert, colegilor de la Centrul Cultural Carei, colegilor de la Centrul 
de  Promovare  a  Turismului  Cultural  „Gróf  Károlyi”,  conducerii  Primăriei  municipiului  Carei, 
comunității  de  moți  din  Marna  și  Ianculești,  partenerilor:  Agrotex  S.R.L.,  respectiv  Alconor 
Company,  artiştilor  care  au  urcat  pe  scenă,  publicului  numeros  din  Carei  şi  din  alte  localităţi, 
prezent  seară  de  seară  şi  tuturor  celor  care  au  făcut  posibilă  desfăşurarea  în  bune  condiţii  a 
evenimentului „La Mulți Ani, România!”

Organizatorii  aduc  mulţumiri  speciale  reprezentanţilor  mass-media  pentru  buna  colaborare  şi 
promovarea întregului eveniment.






