A 120-a SĂRBĂTORIRE A ZILEI MARINEI ROMÂNE LA GALAŢI
Filiala Judeţeană Galaţi a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ”Al. I. Cuza”
(ANCMRR) a organizat şi a participat la o serie de activităţi în cinstea celei de-a 120-a sărbătoriri a Zilei Marinei
Române în municipiul Galaţi.
Astfel, în data de 12 august 2022, între orele: 10.30-12.00, la Cercul Militar Galaţi a organizat un Simpozion
şi o Expoziţie cu tematică marinărească, în colaborare cu Flotila Fluvială şi alte structuri asociative în domeniu,
care s-au bucurat de interes din partea membrilor, presei, unor instituţii, aceste activităţi fiind unicat în ultimii 30
de ani, prin reunirea, prezentarea şi dezbaterea celor mai importante subiecte de marină.
În deschiderea Simpozionului, preşedintele Filialei Judeţene Galaţi a ANCMRR, cdor.(r) Constatin
Asofronie, organizatorul evenimentului, a făcut o prezentare pe scurt a istoriei sărbătoririi Zilei Marinei Române,
a manifestărilor din acest an de la Galaţi, a salutat şi prezentat invitaţii şi principalii participanţi, cu următorul
program:
1. „Componenta fluvială a Forţelor Navale Române, pilon important al Sistemului Naţional de Apărare”.
Tema a fost prezentată de către dl. contraamiral (r) Cornel Rogozan, fost comandant al Flotilei Fluviale până la
recenta pensionare.
2. „Construcţii navale în România în prezent şi perspectivă”. În locul autorului, Gelu Stan, director executiv
al Asociaţiei Constructorilor Navali din România (ANCONAV), aflat la adunarea anuală a asociaţiei, tema a fost
prezentată dl. ing.dr. Jean Sever Popovici, fost director al ICEPRONAV Galaţi, fost director al Bureau Veritas
Galaţi şi coordonator al Colocviilor Constructorilor Navali.
3. „Experienţa cercetării româneşti de hidrodinamica aplicativă pentru navele militare- exemplificări”.
Tema a fost prezentată de dl. ing. dr. Roman Pîrvulescu, din Departamentul de Cercetare Dezvoltare al Facultăţii
de Arhitectură Navală şi membru în staful Colocviilor Constructorilor Navali.
4. „Transportul naval pe Dunăre - prezent, perspective şi provocări”. Tema a fost prezentată de dl. ing.
Leonard Cotigă, directorul Asociaţiei Armatorilor şi Operatorilor Portuari Fluviali din România.
5. „Situaţia pregătirii personalului navigant pentru navele civile şi militare, precum şi a inginerilor
constructori de nave la ora actuală”. Informarea a fost prezentată de cdor.(r) Constantin Asofronie, organizatorul
şi gazda simpozionului, formator şi coautor al unor acte normative, proiecte şi metodologii în domeniu şi fondator
al unor organisme de interes în MApN şi MAI.: Garda de Coastă, Centrul de pregătire al personalului Navigant
din MAI, Biroul de Inspecţii şi Supravegheri Tehnice Nave din M.A.I.
La final, au fost expuse şi distribuite pliante, reviste despre oferta educaţională a instituţiilor cu atribuţii şi
programe de formare şi perfecţionare a personalului navigant: Două licee tehnologice, Facultatea de Arhitectură
Navală Galaţi, Academia Navală şi Universitatea de Marină Civilă, Şcoala de Maiştri Militari de Marină şi
Colegiul Militar Naţional „Al. I. Cuza” toate din Constanţa, precum şi formarea continuă asigurată de CERONAV
din Ministerul Transporturilor. Au mai fosr prezentate opinii despre dezinteresul autorităţilor gălăţene pentru
aceste probleme, lipsa de implicare, lipsa turismului naval şi marinăresc în zonă, comparativ cu Brăila, Tulcea,
Sulina, Constanţa şi Mangalia, lipsa unor materiale şi obiecte de promovare a turismului specific portuar şi zona
recreativă fluvială, scăderea importanţei ramurii navale pentru locuri de muncă şi produsul brut naţional.
Între ceilalţi 28 participanţi semnalăm prezenţa: dr. Cristian-Dragoş Căldăraru - directorul Muzeului de
Istorie Galaţi, cpt.(rtr) Turcu Stan - preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război, Filiala Galaţi, cms. şef. Adrian
Coman din partea Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră- cu o importantă componentă navală, inspector
Nicuşor Manolache de la Autoritatea Navală Română, locotenent-colonelul Vasile-Marin MITREA comandantul
C.M.J Galaţi.
Mulţumim în mod deosebit invitaţilor şi celorlalţi participanţi la manifestări, ne exprimăm dorinţa şi
convingerea ca la anul să fie şi mai amplă şi mai bine promovată o astfel de manifestare, în folosul gălăţenilor şi a
celorlalţi interesaţi de subiectele abordate.
După Simpozion a fost deschisă şi vizionată Expoziţia cu tematică marinărească, unde au fost expuse 6
navomodele civile şi militare de către col.(r) Vică Tănase, apoi cărţi, reviste, pliante, hărţi de navigaţie, obiecte şi
instalaţii de bord, uniforme, distincţii, grade, embleme, plachete, insigne, fotografii de către cdor.(r) Constantin
Asofronie și alţi câţiva colegi de asociaţie, de serviciu sau prieteni. În afara manifestărilor limitate la participarea
Flotilei Fluviale şi fără contribuţia autorităţilor locale anunţate pentru duminică şi luni, Simpozionul şi expoziţia
deschise astăzi au fost o contribuţie privată sau asociativă inedită, de amploare şi importantă, nemaiîntâlnită din
1990 încoace, la cunoaşterea componentelor marinei române de ieri şi de azi, a preocupărilor, realizărilor şi
perspectivelor, recunoaşterea acestora la nivel naţional şi internaţional, informarea despre problemele cu care se

confruntă sistemul de construcţii navale, pregătirea personalului mediu şi dificultăţile de navigaţie din cauza
secetei grave şi războiului din preajmă. Neplăcută constatarea că pentru administraţia locală şi pentru mass-media
nu a prezentat interes această manifestare, anunţată din timp şi care a prezentat şi dezbătut probleme majore ale
marinei în avanpremiera sărbătoririi la 120 de ani a Marinei Române luni 15 august 2022.
Duminică 14 august 2022, un grup de membri ai Filialei Judeţene Galaţi a ANCMRR a participat
la manifestarea Flotilei Fluviale „Ziua Porţilor deschise”. Cu această ocazie, colegii noştri au sprijinit 2 ofiţeri
ai CMJ Galaţi care prezentau şcolile militare şi ofertele de angajare ca militar profesionist, au sprijinit cadrele de
la Regimentul de Infanterie Marină la prezentarea expoziţiei de armament şi tehnică de luptă din dotare, jocurile
marinăreşti şi la vizitarea celor 3 nave de luptă ale Flotilei.
Luni 15 august 2022, membri ai Filialei au participat la Sărbătorirea Zilei Marinei Române în
Galaţi, asistând la onorul dat şi defilarea gărzii de onoare, alocuţiunile reprezentanţilor administraţiei locale,
ceremonialul militar–religios finalizat cu lansarea pe apele Dunării a unei cruci din flori în memoria eroilor
marinari, defilarea navelor militare şi parada navelor civile.
LA MULŢI ANI navigatorilor militari şi civili, constructorilor navali, armatorilor şi operatorilor portuari,
elevilor, studenţilor şi masteranzilor din învăţământul de marină, cursanţilor şi beneficiarilor acestor servicii, de
Ziua Marinei 2022!
https://www.viata-libera.ro/stiri-nationale/187398-simpozion-dedicat-zilei-marinei-la-cerculmilitar?fbclid=IwAR1Eu7M-2v8wNzE4g1A4oLm5IHPZ0rUZNpZAfwT8p8B4Ln-rludOo1Xrmho

A consemnat, Președintele Filialei Județene Galați a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”
Comandor(r) Constantin Asofronie

