
Informare  
 

Despre evenimentul de comemorare de la 9 mai 2018 
 

La data de 09  mai 2018, s-au desfășurat activitățile prevăzute în Programul 
anual pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri astfel: 
 

1. Comemorarea eroilor comunei Cernătești la: 
Monumentele eroilor din Fulga, Aldeni, Zărneștii de Slănic și Cernătești: 

- au fost depuse coroane de flori de către reprezentanții Consiliului 
Local, ACE RM – filiala Buzău, comunitățile locale; 

- prin grija preoților parohi au fost ținute TD-umuri de pomenire a 
eroilor; 

- au fost prezentate alocuțiuni de către primarul comunei, dl.Petrache 
Mîrzea și Cmd(r)  Aurel Niță, vicepreședintele ACE RM – Buzău; 

La eveniment au fost prezente autoritățile locale, membrii ai CL,  
reprezentanți ai Asociației Cultul Eroilor, elevi, sătenii comunității, în frumte 
cu preoții parohiilor, în total cca. 200 de personae. 

 
2. La sediul Școlii Generale a avut loc comemorarea eroilor, ziua  

declarației de independență și a Europei, aniversarea a 10 ani de la 
atribuirea numelui Ion Băieșu Bibliotecii Comunale și comemorarea 
scriitorului; Au fost prezentate alocuțiuni, discursuri, de către Primarul 
Comunei, Petrache Mîrzea, cmd(r) Aurel Niță, vicepreședintele ACERM, prof. 
Balaban, Ion Nicolescu, prof.V. Suditu, bibliotecara Daniela Dedu, Ion 
Mihalache, ziarist, vărul scriitorului I.Băieșu, D.K. Negoiță, Liga scriitorilor, 
personae invitate la evenimente. Conducerea școlii a acordat tot sprijinul 
necesar organizării evenimentului. 
 

3. Un grup de copii ai școlii, au prezentat o scenetă, un fragment al  
piesei ,,Preșul,, în scenografia profesorilor de limba română; La eveniment 
au participat peste 60 de personae, invitați de la Uniunea scriitorilor, Liga 
scriitorilor, Biblioteca Județeană, rude apropiate ale scriitorului Băieșu, 
elevi, profesori, localnici. Evenimentul a fost onorat de prezenta dlui Adrian 
Petre, vicepreședintele CJ Buzău. 
 

4. Vizitarea Bibliotecii comunale ,, Ion Băieșu,, și lansarea volumului de  
versuri ,,Escala în purgatoriu,, al cunoscutului epigramist, originar din 
comuna Cernătești, dl.Al.Hanganu, în prezența scriitorilor, ziariștilor, 
oamenilor de litere și de cultură invitați la eveniment, alături de autoritățile 
locale, rudele scriitorului Ion Băieșu, cca 40 de personae. Participanților le-
au fost oferite exemplarele revistei aniversare, editată special pentru acest 
eveniment. A fost un moment apreciat de toți participanții, s-au recitat 
versuri, s-au spus epigrame și s-au derulat amintiri frumoase din viața 
scriitorilor prezenți.  

 
Participanții au gustat din plin evenimentul cultural de ținuta care s-a  

încheiat cu acordarea de autografe și o masă protocolară pe măsura 
invitaților participanți la evenimentele comunei noastre. 


