
                         ACTIVITATI DEDICATE  ZILEI  DE 25 OCTOMBRIE – 

                     ZIUA ARMATEI ROMĂNIEI, LA ANCMRR Filiala TULCEA 

 

         Cu prilejul acestei sărbători deosebite pentru cei care au îmbrăcat uniforma militara, ANCMRR 

Filiala „Contraamiral IACOB BALAN” Tulcea împreună cu cei de la ANCMRR – MAI Tulcea au hotărît 

sa facă front comun pentru organizarea unor activități dedicate evenimentului. Astfel, cei doi președinți, 

cdor. (rtr.) ZAAHARIA ION si col. (r.) CILIGHIDREANU NICULAI au organizat pe data de 23, 

concursuri de șah și biliard între cele două Filiale, concursuri ale căror premii au fost decernate pe data de 

25 la Întrunirea de socializare între membrii celor două Instituții. 

         Pe data de 25 Octombrie, la Cimitirul Eroilor din localitate a avut loc comemorarea militarilor căzuți 

pe câmpurile de luptă. După ce prefectul județului – DAN ALEXANDRU MUNTEANU si 

comandantul garnizoanei – cdor. ing. ANTONEL VĂTAMANU au primit raportul de la comandantul 

Gărzii de Onoare – cpt. cdor. ing. CONSTANTIN ILIE, ceremonia s-a desfăsurat după protocolul 

obișnuit. La activitate au participat pe lângă cei menționați, primarul municipiului, administratorul 

Consiliului Judetean, Șefii serviciilor structurilor militare, un sobor de preoți și preotul de garnizoană 

TORINO DUMITRELE, militari, elevi, reprezentanți ai unor Instituții și ai unor partide politice, 

reprezentanți ai mass-media locale și nu în ultimul rând o delegație consistentă a ANCMRR.- MApN si MI 

filialele Tulcea, din care au făcut parte printre alții Cdor. (rtr.) ION ZAHARIA –Președintele filialei 

„Contraamiral IACOB BALAN” Tulcea, col. (r.) NICULAI CILIGHIDREANU – Președintele 

A.N.C.M.R.R. M.A.I. Tulcea, cdor. (r.) EUSEBIU LĂDARU- președintele A.V.R. Filiala Tulcea, col. 

(rtr.) EMIL ASIMINEI – Președintele Cultului Eroilor „Regina Maria” Filiala Tulcea, cpt. Cdor. 

(rtr.) OVIDIU-ANTON DUMITRESCU – Președintele C.J. al P.P.V. Tulcea. 

        După ceremonial, cdor. (rtr.) ION ZAHARIA a acordat un interviu ziarului local „DELTA”, în care a 

spus: „Am absolvit Institutul de marină „Mircea cel Bătrân” , cu funcții de la ofițer secund, funcții în 

Statul Major al Forțelor Navale, trecând prin toate treptele militare. Cele mai multe sunt amintiri plăcute 

de la aplicații și activități desfășurate în zona Tulcea. Am prins cele două perioade când a înghețat 

Dunarea și a trebuit să asigurăm traversarea de la Tulcea la Tudor Vladimirescu cu nave militare. A fost 

obositor să asigurăm fluxul de călători, marfă și copii, nava pe care o asiguram pentru aceasta fiind 

singura navă care putea să treaca prin gheață, de pe un mal pe altul. Față de acea vreme, acum a scăzut 

interesul tinerilor de a mai fi supuși anumitor restricții. 

         Le urez la mulți ani, atât celor pensionați cât și celor activi din Armată și M.A.I., pentru că toți 

îmbrăcăm aceeași uniformă!” 

         Activitățile desfășurate de ANCMRR Filiala „Contraamiral IACOB BALAN” Tulcea, dedicate ZILEI 

ARMATEI ROMÂNIEI s-au incheiat cu Întrunirea de socializare între pensionari ai celor două Filiale 

MApN si MAI. 

           Să ne amintim cuvintele: „Eroii nu sunt morți, trăiesc în noi!” 

                    LA MULȚI ANI ARMATEI ROMÂNE, LA MULȚI ANI MILITARILOR! 

 Consemnează: Prim-vicepresedintele Filialei Tulcea – cdor. (rtr.) Romeo STOICA 

 Foto :              fotograful C.J. Tulcea – Constantin CONSTANTINESCU 

                                              - Col. (r.) Ion DIACONU 

 
 



   
 

   
 

   
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 


