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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Recunoștință pentru 
97 de ani de legendă și viață!  

 

Recunoștință pentru toți militarii români care în vremurile cele mai grele ale 
istoriei au luptat pentru independența, suveranitatea, integritatea teritorială și 

interesele țării! 
 
 

 
La sfârșitul săptămânii trecute, Centrul de Tineret Focșani – Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Vrancea a sărbătorit Ziua Națională a României precum și Marea Unire de la 
1 decembrie 1918 alături de domnul colonel în rezervă Ion Durnescu, veteran al celui de al 
II-lea război mondial, în vârstă de 97 de ani.  

Pentru ca sărbătoarea nu constă doar în parade, hore și îmbrățișări în plină stradă, 
ci este o stare de spirit, Centrul de Tineret Focșani a marcat evenimentele prin oferirea unei 
DIPLOME DE ONEOARE domnului Ion Durnescu, în semn de recunoaștere a valorii și a 
contribuției sale la apărarea țării și, cu recunoștință, pentru implicarea în proiectul de tineret        
„Identitatea și valorile naționale în contextul Marii Uniri”.  

Ion Durnescu  reprezintă un fragment din coloana infinitului neamului românesc, 
fragment de istorie vie, reper pentru generația tânără, generația care își descoperă valorile și 
drumul către viitorul nescris al patriei. 
   Col.(r). Ion Durnescu, cetățean de onoare al orașului slovac Nove Mesto nad Vahom, 
unde a fost grav rănit în lupte la data de 5 mai 1945 , și cetățean de onoare al orașului 
vrâncean Mărășești, unde și locuiește, mai are multe lucruri să ne învețe, să ne împărtășescă și 
de aceea îl rugăm să ne fie învățător si de acum înainte. Este o mare onoare să avem printre 
noi veterani din al doilea Război Mondial, modele de demnitate și devotament pentru tinerele 
generații. Pentru ei, eroismul este un act firesc pe care-l povestesc spre folosul generațiilor 
următoare. 

Vrem să ne bucurăm cât mai mult timp de înțelepciunea dumnealui și să continuăm să 
învățăm din puterea de a merge mai departe.  
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