
 

Evenimentul aniversar 

„150 de ani de învăţământ militar de marină început la Galaţi” 
 

Evenimentul a fost organizat de către Filiala Județeană Galați a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în 

Rezervă și în Retragere „Al. I. Cuza”, în parteneriat cu Flotila Fluvială și Academia Navală ”Mircea cel 

Bătrân” Constanța și în colaborare cu celelalte instituții din domeniu, respectiv: Școala Militară de Maiștri 

Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, Colegiul Național Militar „Al. Ioan Cuza” ambele din 

Constanța și Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale ”Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia. 

Comitetul de organizare format din comandorul (r) Constantin Asofronie și contraamiralul de flotilă (r) Cornel 

Rogozan, fost comandant al Flotilei până la pensionarea din luna iulie a.c., a adresat invitații la mai multe 

instituții de profil, autorităților publice, unor asociații profesionale, dar și societăți și companii beneficiare de 

personal pregătit în școlile amintite, iar acestea au onorat cu cinste evenimentul. 

Motivația organizării acestui eveniment aniversar și la Galați este că cele 4 instituții de învățământ militar 

de marină au fost înființate în secolul al XIX-lea la Galați și au aniversat anul trecut sau în acest an ”vârste” 

semnificative și în afara manifestărilor de la sediul lor actual în Constanța sau Mangalia, iar Galațiul și 

gălățenii meritau să aibă parte de o recunoaștere a importanței începutului și multor ani de funcționare a acestor 

instituții la Galați. Baza acestui învățământ s-a pus la Galați pentru că aici era sediul Flotilei reunite a 

Principatelor Române Unite la 1859, iar reforma amplă începută în armată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza 

a avut o deosebită dezvoltare în domeniul naval, prin creșterea numărului și mărimii navelor militare, care 

necesita echipaje și structuri de conducere bine instruite, după model occidental, conducătorii acestor structuri 

și profesorii fiind absolvenți ai școlilor navale din Franța, Italia, Germania, Marea Britanie, cu o bună reputație 

și recunoaștere profesională. Iar aceste începuturi au fost serios sprijinite de autoritățile statului, armată și 

românii care au dorit să îmbrățișeze cariera militară sau civilă, urmând cursurile acestor școli de marină, astfel 

încât în 2-3 decenii România a avut o flotă puternică în Europa, echipaje instruite, care au asigurat astfel 

supremația navală a țării noastre pe Dunăre și vestul Mării Negre până în zilele noastre. 

Începutul evenimentului a urmat cursul solemn de la bordul navelor în zile de sărbătoare, cu intrarea unei 

gărzi care a ridicat pavilionul pe un catarg instalat în sala de festivități a Cercului militar Galați, urmat de 

intonarea Imnului de stat. Au fost prezente peste 75 de persoane, membri ai structurilor navale prezente, 

asociațiilor profesionale, unor instituții publice și alte entități cu activitate în domeniu, invitați, elevi și studenți 

ai școlilor participante. 

După salutul participanților și mulțumiri pentru prezență, prezentarea pe scurt a istoriei la Galați a școlilor 

reprezentate și a programului stabilit, gazda evenimentului, comandor (r) C. Asofronie și responsabilul cu 

relațiile publice al Flotilei au invitat să ia cuvântul conducătorii delegațiilor, cu expuneri verbale și video, roll-

up- uri, pliante, reviste, obiecte marinărești, care au completat expoziția organizatorilor. 

      Comandantul Flotilei Fluviale, comandor Marcel Neculae a făcut o prezentare a evoluției și situației 

actuale a structurii pe care o conduce, contribuția acesteia la întemeierea celor patru școli la Galați și a transmis 

mesaje de felicitare, succes în activitate și realizări deosebite în continuare, apreciind ca pozitivă contribuția 

acestora la furnizarea de ofițeri, maiștri militari și militari angajați, cu o bună pregătire pentru unitățile Flotilei.  

   Pro-rectorul pentru cercetare științifică, comandor conferențiar univ.dr. Paul Burlacu a arătat cum a sărbătorit 

joi 17.11.2022 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 150 de ani de tradiţii, actualitatea şi perspectivele 

învăţământului universitar de marină.  

Locțiitorul comandantului, comandor Valentin Nae a prezentat recenta aniversare din 07.10.2022 a 125 de 

ani de la înființarea la Galați a Şcolii Militare de Maiştri Militari de Marină „Amiral Ion Murgescu”, 

evoluția acesteia, structura școlară, efective instruite, acreditarea, căror instituții furnizează absolvenții, 

obiectivele de viitor. 

Colegiul Naţional Militar „Al. I. Cuza” a fost reprezentat la vârf de către directorul, comandor Gabriel-

Iulian Tănase și directorul adjunct, prof. dr. Ad. Ilie, însoțiți de 4 elevi. Anul trecut colegiul a împlinit 140 de 

ani de la înființarea la 3.10.1871, având unele întreruperi în funcționare, reluată în 1998, cu un bun nivel de 

încadrare cu profesori și elevi, cu o dotare corespunzătoare, căutat de tineri din toată țara pasionați de marină și 

interesați să evolueze apoi la academie sau școala de maiștri pentru a ajunge să profeseze pe navele marinei 

militare, marinei civile, Gărzii de coastă și în alte instituții. 

Şcoala de Instruire Interarme a Forţelor Navale „Vam. Constantin Bălescu” a fost reprezentată de 

profesoara Cristina Frunză, care a transmis mesajul comandantului, comandor dr. Neculai Tătaru și a prezentat 



istoria și situația actuală a școlii, misiunile, realizările. Școala a fost înființată tot la Galați 26.02.1896 şi a 

început să funcţioneze începând cu data de 01.11.1896 la Galaţi ca școală de aplicație a sublocotenenților, 

pregătindu-i pentru încadrarea pe nave și la unitățile de uscat de 126 ani. 

Facultatea de Arhitectură Navală din Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi, instituție de învăţământ 

superior tehnic construcţii și exploatare nave înființată la Galați acum 74 de ani, a fost prezentă prin decanul 

conf.univ.dr. ing. Gabriel Popescu. Acesta a arătat că facultatea a pregătit și pregătește ingineri navali de înaltă 

calificare, este acreditată ARACIS și colaborează cu facultăți străine, este singura în centrul și sud-estul 

Europei, iar absolvenții săi au proiectat și nave militare sau au asigurat asistența tehnică și reparațiile acestora, 

având în multe promoții studenți pentru Marina militară. Are în derulare proiecte cu finanțări externe și are 

colaborări cu Forțele Navale, efectuând cercetări, modele, încercări, probe, studii, urmând a se implica în 

dotarea cu mijloace noi pentru navele militare. Apreciază în mod deosebit activitatea școlilor sărbătorite azi. 

  Din partea unui altui beneficiar, Poliția de Frontieră Română, a vorbit comandor Tomiță Dogaru, care a 

coordonat mulți ani serviciul de asigurare tehnică de marină al instituției, dotată foarte bine cu mijloace 

moderne de la integrarea României în Uniunea Europeană. A felicitat școlile și academia pentru modul de 

pregătire al personalului inclusiv pentru PFR, care execută misiuni externe și securizarea frontierei de est la 

U.E. la un nivel foarte bine apreciat de Agenția FRONTEX. A transmis salutări și a urat succes mai departe în 

activitatea de învățământ și din partea Ligii Navale Române, reprezentând Filiala București la activitatea de 

astăzi.  

   A fost prezent și a felicitat conducerile școlilor sărbătorite din partea Primăriei Municipiului Galați, 

viceprimarul Andrei Lucian. 

Profesorul Cristea Antoneta Gabriela, director al Liceului Tehnologic „General de marină N. 

Dumitrescu Maican” din Galați, fost industrial de marină și fost militar între anii 1950 - 1960, a criticat 

trecerea la nivel de școală profesională a claselor cu specialități de marină, pregătirea insuficientă prin cursuri 

de marină la o firmă a Ministerului Transporturilor, pierderea unui număr important de cadre didactice 

competente și impasul firmelor de nave în găsirea personalului calificat pentru echipaje. 

Asociaţia Constructorilor de Nave ANCONAV şi CCN – Colocviile acestora au fost reprezentate la 

nivel înalt de către dr.ing. Jean-Sever Popovici, fost director al ICEPRONAV, coordonator de proiecte pentru 

Marina Militară, director de firmă pentru certificarea de clasă și inspecțiile tehnice, însoțit de alți 4 colegi cu 

nume grele în construcțiile navale din România și învățământul de profil din Galați. A lăudat nivelul superior 

al pregătirii în învățământul militar de marină, exploatarea în siguranță a navelor, fără pierderi de nave sau 

accidente grave, menținând o durată de expoatare îndelungată a navelor militare, construite majoritatea după 

proiecte ICEPRONAV. 

 Asociaţia Clubul Amiralilor, prin contraamiral flt.(r) Cornel Rogozan a transmis mesajul de felicitare și 

elogioase aprecieri a celor mai titrați comandanți din marină pentru învățământul militar, la dezvoltarea și 

perfecționarea căruia unii au contribuit substanțial, arătând că marinarii militari români sunt evaluați și obțin 

rezultate meritorii cu structurile euroatlantice pentru care execută misiuni internaționale. 

Asociaţia Absolvenţilor Liceului Militar „Al. I. Cuza” (actualul colegiu) prin vicepreședintele clc Vasile 

Bănaru, a colaborat rodnic cu organizatorii evenimentului de la Galați de astăzi, i-a felicitat pentru că au reușit 

să strângă laolaltă toate școlile care își sărbătoriseră separat aniversările anul trecut și în acest an, a apreciat 

contribuția acestora pentru creșterea nivelului didactic și al absolvenților la nivel european, este mândru ca 

absolvent al liceului și institutului de marină, iar echipajele românești sunt bine văzute afară, atât în marina 

militară cât și în cea civilă. A oferit cadouri din partea asociației organizatorilor, conducerii academiei și 

flotilei.  

Liga Maiștrilor Militari de Marină condusă de mmp.(r) Adrian Cristocea a adresat felicitări și urări de 

succes mai departe instituțiilor de învățământ militar de marină, a prezentat istoria și situația actuală a 

asociației, implicarea în activitatea unităților, societatea civilă, apărarea drepturilor membrilor, sprijinirea școlii 

de maiștri. A oferit diploma și cadouri organizatorilor, apreciind ca inedită și excelentă ideea evenimentului 

pentru cinstirea înaintașilor, contribuția școlilor la furnizarea de cadre bine pregătite, o mai bună cunoaștere 

reciprocă și colaborarea mai strânsă între entitățile prezente. 

Compania de Navigație Fluvială Română Navrom S.A. Galați a delegat la eveniment 5 ofițeri care au 

lucrat în Marina Militară și care acum ocupă funcții în companie. Prin cdor.(r) Negrea Georgel, managerul 

acesteia a felicitat instituțiile de învățământ militar de marină și unitățile de marină în care mulți tineri au 

efectuat stagiul militar apoi s-au încadrat pe navele companiei, constituind modele pentru alte categorii de 

personal angajate. Vorbitorul a susținut cauza reînființării claselor de marină de nivel liceal, întrucât cursurile 



scurte oferite de unele firme nu se compară cu 4 ani de studii în specialitățile de marină, putând fi considerate 

doar forme de actualizare a pregătirii. Iar în situația actuală a crizei de personal pentru echipaje, câștigurile 

acestora se ridică deasupra multor profesii, chiar pentru cei cu studii superioare, compania și firmele străine 

având în exploatare încă destule nave sub pavilion românesc subîncadrate. 

Din partea conducerii A.N.C.M.R.R. „Al. I. Cuza” din care face parte organizatorul Filiala Județeană 

Galați, a vorbit secretarul general al acesteia, colonel (rtr) Eugen Casapu, care a felicitat inițiativa și 

participanții, dorindu-le realizări bune pe mai departe. 

Au mai transmis mesaje reprezentanții unităților militare din Galați prin lt.col. Cristian Matache, 

comandantul CSIL Smârdan,  ANCMRR – SRI prin col.(r) Viorel Ursu, Asociației Frontiera Gălățeană prin 

col.(r) Vică Tănase, care a susținut expoziția marinărească cu 5 navomodele, Asociația Veteranilor de Război 

prin cpt.(rtr) Stan Turcu, cdor.(r) Nicușor Manolache, inspector la Autoritatea Navală Română Galați, 

precum și alte persoane invitate. 

Au fost evidențiați și li s-au acordat diplome aniversare la 3 foști comandanți de unități de marină militară 

și uneia de marină grăniceri, precum și altor persoane care au sprijinit desfășurarea în condiții bune a 

evenimentului. 

Pentru documentarea istoriei acestor 4 Școli ale marinei în vederea promovării evenimentului pe internet și 

pe alte căi, pentru mapele de presă și invitați și prezentările video sau Power Point s-a folosit materialul realizat 

de dna dr. Carmen Atanasiu, muzeograf la Muzeul Național al Marinei Române și redactor șef al Revistei 

Marea Noastră editată de Liga Navală Română, precum și istoricul de pe site-ul navy.ro al Forțelor Navale 

Române și paginile școlilor aniversate. Pe mulți, chiar militari și marinari, i-a surprins îndelungata istorie a 

acestor școli, soarta lor, contribuția lor la pregătirea marinarilor de toate categoriile și pentru toate 

componentele marinei române. 

În cuvântul de închidere, președintele Filialei Județene Galați,  cdor.(r) Constantin Asofronie și 

comandantul Flotilei Fluviale cdor. Marcel Neculae au mulțumit instituțiilor și asociațiilor participante pentru 

acceptarea invitației, eforturile pentru deplasare și prezentările făcute, buna colaborare între ele și societatea 

civilă, au adresat felicitări școlilor și realizări deosebite în activitatea următoare, apreciind că evenimentul este 

inedit și unic în istoria învățământului militar de marină, atât prin amploare cât și prin faptul că a fost inițiat și 

pregătit printr-o inițiativă privată, a unei asociații cu profil militar, nu a instituții sau conduceri superioare. De 

remarcat aici că Statul Major al Forțelor Navale și-a manifestat aprecierea și a avizat participarea școlilor la 

eveniment. 

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosfera colegială, de încredere și colaborare, iar după partea oficială 

gazdele au oferit un moment de socializare și „refacere a forțelor” pentru cei veniți de departe.  

 

 
 

 



   
 

   
 

   
 

     



  

 
 

 


