Excursie comemorativă şi de cunoaştere
a Flotilei Fluviale la Brăila – 10 iunie 2022
În continuarea activitãţilor dedicate Zilei Rezervistului Militar şi a Zilei Eroilor, Filialele Judeţene Galaţi ale
ANCMRR şi ANCERM au organizat în data de 10.06.2022 de la orele 10.00 o excursie la Brăila, cu 15 colegi,
majoritatea membri la ambele filiale. Scopul excursiei a fost comemorarea eroilor marinari şi din alte arme căzuţi
la datorie pe nave sau în alte locuri pentru apărarea ţării şi cunoaşterea altor arme/structuri militare din zona
noasträ fluvialã.
1. Vizita în portul militar Brăila.
Am început acţiunea în portul militar Brăila, pe Braţul Arapu, unde am fost întâmpinaţi de comandantul
Divizionului 67 Nave purtătoare de artilerie, comandor Constantin Grosu, care ne-a pus la dispoziţie ca ghizi pe
MMpr. Marinescu I. şi comandanţii a două nave, o vedetă blindată şi un monitor recent ieşit din reparaţie capitală
şi modernizare, care ne-au prezentat într-o formă sintetică şi de interes aceste categorii de nave, cele mai mari şi
mai puternice de pe Fluviul Dunărea.
Pentru că nu s-a putut de Ziua Eroilor şi pentru că mâine sunt moşii de vară, înaintea marii sărbători a
Rusaliilor şi se face pomenirea morţilor, am participat la o slujbă religioasă pentru eroii marinari, săvârşită de
preotul militar al garnizoanei V. Pamfile, la care au fost prezenţi şi militari din echipajele navelor divizionului. La
finalul acesteia, am lansat pe apă o cruce din flori tricolore în memoria celor care s-au jertfit pentru ţară pe ape
sau în preajma lor, în marile bătălii din războiul de independenţă, războaiele balcanice, primul şi al doilea război
mondial.
2. Vizita la Comandamentul Flotilei Fluviale.
Din port, grupul nostru de seniori a fost găzduit de comandantul Flotilei Fluviale, contraamiral de flotilă
Cornel Rogozan, care ne-a prezentat sediul renovat al Comandamentului, istoricul acestei mari unităţi de marină
de 126 ani, organizarea, dotarea şi misiunile forţelor navale fluviale, la nivel naţional şi NATO. Menţionez că
între anii 1995-1999 mi-am desfăşurat activitatea pe linie de transmisiuni la unitatea de nave vizitată şi
conducerea fostei Brigăzi 24 Fluviale, în locul căreia funcţionează azi Flotila şi am fost deosebit de emoţionat să
văd evoluţia impresionantă a acestora, cu părere de rău că am întâlnit doar câţiva din foştii colegi care erau pe
atunci la început de carieră, iar acum se pregătesc şi ei de pensionare, lăsând ceva important în urma lor.
La rândul lor, colegii mei actuali, membri ai celor două filiale, au fost plăcut impresionaţi de cele văzute şi
auzite, mai ales că nu au activat în unităţi de marină, având ce povesti celorlalţi pentru a-i provoca să viziteze
aceste obiective, pe cont propriu sau în alte grupuri organizate.
Cu acest bilanţ pozitiv, în patru ore din care o treime a durat deplasările, mulţumesc gazdelor noastre de astăzi
şi colegilor, care au fost punctuali, ordonaţi, interesaţi, dând şi un bun exemplu urmaşilor activi din unităţile
militare vizitate.
3. Vizitarea Memorialul eroilor de pe Calea Călăraşilor.
Am inclus în program şi acest obiectiv în urma unei înţerlegeri prealabile cu preşedintele Filialei Judeţene
Brăila a AN Cultul Eroilor „Regina Maria”, dl.col.(rtr) Constantin Giurgea, care a răspuns foarte prompt,
documentat şi colegial propunerii noastre. Ne-a impresionat acest ansamblu unic în ţară, cu 12 busturi de militari
eroi, de la general la soldat, finalizat în noiembrie 2018 în cinstea Centenarului Marii Uniri. La acestea s-au
adăugat şi alte elemente de cinstire a eroilor şi un frumos parc unde se pot desfăşura în aer liber, pe alei, pe bănci
sau în faţa lucrărilor adevărate ore de istorie, cunoaştere şi cinstire a momentelor importante din aceasta şi eroii
acestora, un loc de reculegere şi trezire sau dezvoltare a simţămintelor patriotice şi naţionale.
Dincolo de explicaţiile ghidului şi imagini, ne-am recules şi am înălţat gânduri de recunoştinţă acestor eroi, a
căror cinstire şi pomenire nu trebuie întreruptă niciodată.
Cinste camarazilor şi celorlalţi cetăţeni brăileni care au propus şi susţinut proiectul, finanţatorilor- ONCE,
Primăria, CJ, donatorilor - militari de toate categoriile şi civili care au pus umărul la realizarea acestui ansamblu
monumental comemorativ.
Mulţumiri deosebite colegului col.(rtr) Constantin Giurgea pentru prezentare.
Preşedintele Filialei Judeţene Galaţi a ANCMRR " AL. I. CUZA"
Comandor (r) Constantin Asofronie
Flotila Fluvială
Comunicat din 14 iunie 2022

Seniorii Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere au vizitat Portul Militar
Brăila şi Comandamentul Flotilei Fluviale
În urmă cu 12 ani, prin Hotărârea Guvernului nr. 467/2010 s-a reinstituit Ziua Rezervistului Militar, în
ultima zi a lunii mai. Acest act vine în memoria evenimentului prin care, în data de 31 mai 1864, în timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, a fost adoptată „Legea asupra poziţiei ofiţerilor”, primul act normativ care
dă identitate, valoare şi sens corpului cadrelor militare în rezervă. Cu acest prilej, membrii Filialei Judeţeană
Galaţi ,,Gl. Eremia Grigorescu” a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Al. I.
Cuza” au vizitat vineri, 10 iunie, Portul Militar Brăila şi Comandamentul Flotilei Fluviale. Evenimentul a
început cu o slujbă religioasă oficiată în memoria eroilor militari marinari care şi-au jertfit viaţa pentru
apărarea patriei şi aruncarea în apă a unei cruci de flori, simbol ce reprezintă un ultim omagiu adus celor care
şi-au găsit mormânt de ape în luptele navale pentru apărarea ţării.
Întâmpinaţi cu căldură de comandantul Flotilei Fluviale şi de comandanţii navelor, seniorii au fost
interesaţi de misiunile şi tehnica Flotilei Fluviale, au vorbit cu tinerii care astăzi le continuă misiunea şi au
schimbat impresii între generaţii. Realizările lor remarcabile au devenit peste timp, repere înalte de
profesionalism, demonstrând încă o dată că rolul lor nu s-a încheiat la momentul trecerii în rezervă, ci
continuă să fie unul important pentru Armata României şi pentru societatea noastră.
Activitatea a continuat la Comandamentul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” unde seniorii au
vizitat noua clădire a comandamentului şi au urmărit o prezentare a activităţii Flotilei Fluviale.
#ForţeleNavaleRomâne #FlotilaFluvială #ArmataRomâniei #ZiuaRezervistului
Comandor(r) Constantin Asofronie – comentariu / mesaj de răspuns
Am onoarea să vă salut, stimaţi camarazi şi mulţumim pentru colaborare, în primul rând dlui comandant
al Flotilei Fluviale, contraamiral de flotilã Cornel Rogozan! Mulţumim şi comandantului Dn 67 NPA,
comandor Constantin Grosu, gazda noastrã din port şi preotului Pamfile care a oficiat slujba de pomenire a
eroilor marinari, finalizata cu lansarea crucii de flori tricolore pe apele bâtrânului Danubius.
Este a doua ocazie, şi poate nu ultima, de cunoastere interarme şi între generaţiile de ieri şi cele de azi ale
armatei române pe care o promovãm în ultimii ani. Ne bucurãm cã în rândul militarilor din Flotila Fluvialã se
gãsesc şi membri ai familiilor noastre sau rude, colegi, vecini, prieteni. Colegii mei au fost foarte interesaţi şi
mulţumiţi de aceastã vizitã şi primirea dvs. Şi vã mulţumim inclusiv pentru manifestãrile de Ziua Marinei
oferite de forţele navale fluviale din Flotilã la Galaţi.
Vã dorim succes în activitate, vä acordãm respectul şi onoarea binemeritate, apreciem reciprocitatea şi
înţelegerea dvs.
Cu deosebitã stimã,
Cdor (r) Constantin Asofronie, preşedintele Filialei Judeţene Galaţi a ANCMRR " AL. I. CUZA".

