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EVENIMENTUL ANIVERSAR 

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

           

Conducerea Filialei a avut iniţiativă sărbătoririi şi la Galaţi a unui eveniment important 

pentru marină: aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea la Galaţi a „Şcoalei Flotilei”, 

precursoarea Şcolii Navale, Institutului de Marină/Academiei Navale şi altor forme de 

învăţământ militar de marină înfiinţate tot la Galaţi (liceu, şcoală de maiştri, şcoală de 

aplicaţie).  

După ce Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” a stabilit pentru data de 17 noiembrie 

manifestări aniversare, noi am discutat cu aceste instituţii şi unele asociaţii şi am stabilit 

pentru Galaţi data de 21 noiembrie 2022, între orele 11.00 – 13.30, la Cercul militar Galaţi, 

str. Eroilor nr. 40. Am discutat şi cu conducerea Flotilei Fluviale, continuatoarea marii 

unităţi de marină având responsabilitate toată zona fluvială şi lagunară, structură în cadrul 

căreia s-au înfiinţat şi au funcţionat mulţi ani şcolile de marină, primind repede acceptul 

pentru parteneriat în organizarea aniversării.  

Am invitat să participe delegaţii ale celor 4 instituţii de învăţământ actuale ale Forţelor 

navale, de la asociaţiile absolvenţilor acestora, Facultatea de Arhitectură Navală din Galaţi 

care pregăteşte de mulţi ani ingineri militari pentru navele MApN, instituţii publice şi 

companiile sau societăţile cu activitate în domeniu, care beneficiază şi de absolvenţi ai 

acestor şcoli, unităţi militare, asociaţii profesionale cu care colaborăm în Galaţi, membri ai 

filialei, simpatizanţi, public, presa.  

Ne bucurăm că iniţiativa noastră a găsit ecou şi sprijin la Statul Major al Forţelor 

Navale sub coordonarea căruia se află şcolile şi unităţile de marină, că principalii invitaţi au 

răspuns pozitiv şi au asigurat prezenţa unor membri din conducere, au trimis prezentări şi 

mesaje ce vor fi expuse şi în cadrul evenimentului, astfel încât ne face plăcere să constatăm 

că au înţeles cu toţii importanţa începutului activităţii învăţământului militar de marină de 

toate categoriile la Galaţi, că acesta şi gălăţenii merită să se marcheze frumoasele aniversări 

şi la Galaţi, întrucât au sprijinit de peste un secol şi jumătate, chiar în condiţii de criză sau 

război, existenţa şi funcţionarea acestor instituţii, asigurarea condiţiilor pentru profesori şi 

elevi, baza materială, navele şi mii de tineri dornici să le urmeze cursurile şi apoi să 

slujească ţara sub drapelul său! 

   Celor care aţi luat la cunoştinţă de acţiunea noastră şi mai ales celor care aţi 

popularizat-o şi aţi participat la înfăptuirea ei, vă mulţumim din suflet şi ne dorim să putem 

sărbători la fel şi alte evenimente importante în judeţ, zonă, participând la ele. 

Cu deosebită stimă, 

Comitetul de organizare: 

Preşedintele Filialei Judeţene Galaţi ANCMRR 

Comandor (r)                                                      Contraamiral (r)         

             Constantin ASOFRONIE                                     Cornel ROGOZAN 
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 30 de ani de la înfiinţarea Filialei Judeţene Galaţi 

 a ANCMRR ”Al. I. Cuza” 

 

Ecoul iniţiativei Comitetului de iniţiativă din Bucureşti pentru constituirea Ligii 

Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, s-a  resimţit şi la Galaţi. La 04 

ianuarie 1991, s-au constituit într-un Comitet de iniţiativă pentru înfiinţarea 

Organizaţiei Judeţene Galaţi a L.N.O.R.R. Comitetul a fost compus din:  

Preşedinte: Lt.col.(r) Gheorghe Lipan, vicepreşedinte Lt.col.(r) Mihai 

Comorovschi, secretar Col.(r) Costache Petrache şi alţi 10 membri.  

La 12 aprilie 1991, are loc Conferinţa Filialei Galaţi, prin care s-a constituit 

Filiala şi care a ales primul Comitet al Filialei. De asemenea a fost ales Biroul 

Executiv al Filialei astfel: Preşedinte: Col.(r) Gheorghe Lipan; vicepreşedinţi: 

Lt.col.(r) Mihai Comorovschi şi Lt.col. Ion Sitaru; Secretar: Col.(r) Costică Balint. 

Prima Conferinţa Naţională a Ligii din 31 mai 1991 a aprobat ca din ligă să facă 

parte şi pensionarii militari proveniţi din corpul maiştrilor militari şi 

subofiţerilor, activitate care la Filiala Galaţi a început din 12 iunie 1991. 

La 26.05.1998, Colegiul Director al U.N.C.M.R.R., aprobă cererea adresată de 

Filială ca Gl. Eremia Grigorescu - eroul de la Mărăşeşti şi Oituz, născut pe 

meleaguri gălăţene (sat Golăşei, oraş Tg. Bujor), să devină patronul spiritual al 

Filialei Judeţene Galaţi a U.N.C.M.R.R. În baza cererii înregistrată cu nr. 

92/PJ/15.10.2004 s-a acordat personalitate juridică Organizaţiei Judeţene Galaţi 

“General Eremia Grigorescu” la Judecătoria Galaţi.  

Adunarea generală a Filialei convocată la 15.04.2019 a adoptat primul STATUT 

al Filialei, care a fost depus la Judecătoria Galaţi în Dosarul nr. 923/233/2019. Prin 

Încheierea nr. 313/PJ/14.06.2019 a fost aprobat împreună cu noile organe de 

conducere ale Filialei Judeţene, cu preşedintele Gl. bg.(r) Antohe Constantin. 

  Prin Decizia nr. 2180/1.11.2019 a ANAF Galaţi, Filiala a fost înscrisă în 

Registrul ONG care pot beneficia de deduceri fiscale prin Declaraţii 230, 

sponsorizări, donaţii, transfer de fonduri publice.  

Pentru mandatul  2021- 2025 a fost ales preşedinte comandor (r) Constantin 

Asofronie, preşedinte de onoare gl. bg.(r) Antohe Constantin şi alţi 12 membri.  

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Rezervistului militar 31 mai 2021 şi aniversării a 30 

de ani de la constituirea Filialei, în data de 28 mai 2021 are loc o adunare festivă, în 

prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale, comandanţilor de unităţi militare, altor 

asociaţii din SNAOPSN, reprezentanţilor conducerii centrale a ANCMRR şi a Ligii 

Veteranilor Forţelor Armate din Republica Moldova, ocazie cu care între aceasta 

şi Filială se semnează un Acord de parteneriat pentru colaborare bilaterală. 

Sediul Filialei Judeţene Galaţi a A.N.C.M.R.R. ”Al. I. Cuza” este în municipiul 

Galaţi, Str. Eroilor nr. 40, în clădirea Cercului Militar. La tecuci există o Subfilială a 

Filialei Judeţene Galaţi a ANCMRR condusă de col.(rtr Florin Lepuşteanu. 

Asociaţia este constituită în baza O.G. 26/2000 cu scopul apărării drepturilor 

membrilor, cultivarea imaginii armatei, i trecutului de luptă al acesteia, cinstirii 

eroilor, are Deviza „PATRIE-ONOARE- DEMNITATE!”, are însemn heraldic 

specific și se identifică prin steag propriu, fanion, emblemă de onoare, insignă și 
marș. Este recunoscută ca fiind de „utilitate publică” prin HG nr. 20/2004 şi H.G. 

nr.108/2008 

 Comandor (r) Constantin Asofronie, preşedinte 


