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        O revistă necesară a Filialei la început de drum  

  Redacţia     

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în 

Rezervă şi în Retragere ”Al. I. Cuza” (ANCMRR)  

a aniversat în luna aprilie 2021 trei decenii de la 

înfiinţare. Cu această ocazie Biroul Permanent a 

avut un obiectiv important, editarea unei reviste a 

filialei, aşa cum au şi altele din ţară. După 

reeditarea Monografiei Filialei în anul 2019, a 

reieşit clar că în afara grupului ”ANCMRR Filiala 

Judeţeană Galaţi” de pe reţeaua de socializare 

Facebook pe internet, online şi neaccesibilă multor 

membri aflaţi la o vârstă înaintată,  este necesară şi 

o formă scrisă, cu un minim de informaţii, a 

prezentării filialei şi activităţii membrilor săi, atât 

pentru aceştia cât şi pentru public, alte filiale, 

asociaţii, instituţii, autorităţi, mass-media, ş.a. Nu 

s-a putut realiza acest lucru din cauza activităţii 

mai reduse în timpul pandemiei de coronavirus şi 

apoi altor probleme mai arzătoare la ordinea zilei 

ca alegerile, pensile militare, asistenţa medicală. 

După alegerile din anul 2021, care au trebuit 

repetate în anul 2022, noul preşedinte al Filialei 

cdor.(r) Asofronie Constantin a făcut apel la 

membri şi organele de conducere cu experienţă şi 

responsabilii pe diverse domenii să încerce 

redactarea unor materiale pentru această revistă. 

Au răspuns puţini şi într-o formă superficială, aşa 

că iniţiatorului i-a revenit sarcina să le pregătească 

într-o formă acceptabilă şi folosindu-se de modelul 

revistei conducerii centrale a ANCMRR ”Rezerva 

oştirii române” şi a Revistei ”Galaţiul eroic” 

ajunsă la al 14-lea număr, a tehnoredactat şi 

pregătit pentru tipar paginile de faţă. Apariţia s-a 

dorit de Ziua Rezervistului militar – 31 mai 2022, 

însă întârzierea a fost determinată de motivele 

amintite şi procedura impusă de reglementările în 

vigoare pentru situaţia în care am solicitat ca 

jumătate din tirajul de 200 exemplare să fie 

susţinut financiar de către minister, în condiţiile în 

care putem beneficia de acest lucru ca asociaţie de 

utilitate publică, pentru prima dată în cei 30 de ani 

de existenţă ai filialei.  

Din proiectul de sumar aprobat de Biroul 

Permanent al Filialei, s-a urmărit o prezentare pe 

scurt a filialei şi istoriei sale, utilitatea pentru 

membri şi principalele domenii de activitate, 

precum şi exemplificarea unor momente de 

referinţă care trebuie cunoscute şi de familiile 

membrilor, cadrele militare active şi public. Astfel, 

în condiţiile date a apărut în sfârşit revista noastră.      

Pentru noi, cadrele militare în rezervă şi în 

retragere membre ale asociaţiei şi filialei, ca şi 

pentru alţi camarazi cu acelaşi statut din alte 

instituţii, ultimii ani au adus o serie de necazuri şi 

probleme pe care politicienii nu vor să le 

soluţioneze, deşi sunt discriminatorii faţă de 

pensionarii civili şi mai ales ”speciali”. Suntem, 

chipurile, căinaţi că s-au înţeles aceste nedreptăţi 

privind pensile militare, dar amânaţi şi minţiţi de 

ani de zile că se rezolvă şi nu se întâmplă aceasta. 

În esenţă, revendicările şi protestele noastre au în 

vedere actualizarea pensiilor cu creşterile soldelor 

celor în activitate, aplicarea pentru acestea a 

grilelor de salarizare prevăzute în legi, indexarea 

cu inflaţia, rezolvarea diferenţelor de pensii plătite 

între generaţii, astfel încât să se acorde pensii egale 

pentru funcţii, grade, vechime şi condiţii de muncă 

similare, încetarea tăierilor abuzive de drepturi prin 

ordonanţele de guvern anuale care transformă 

pensionarii militari într-o armată sacrificată pe 

timp de pace, nu de rezervă pentru apărarea ţării! 

Mai sunt probleme şi cu asistenţa medicală, 

decontarea medicamentelor, tratamentelor şi 

spitalizării, deşi prin legea acestea ar trebui să fie 

gratuite, aşa cum este în toate armatele NATO! 

Nu avem pretenţia ca revista de faţă să fie un 

reper în presa obişnuită, ea este un exemplar de 

început, experimental, pe criterii de utilitate a 

informaţiilor pentru destinatarii arătaţi mai sus, 

urmând ca numerele viitoare să conţină mai puţine 

explicaţii şi mai multe activităţi concrete prin care 

realizăm scopul şi obiectivele asociaţiei şi filialei, 

potrivit statutelor acestora. În acest sens, aşteptăm 

colaborarea de la cei care iubesc condeiul şi 

tastatura calculatorului, fotografia, reportajul, 

desenul, pictura, evocarea istorică, interviul, 

creaţia literară, umorul poate, astfel încât revista să 

crească în atractivitate şi diversitate culturală şi de 

informare. Cea mai bună formă de pregătire a 

numărului următor este prin articolele şi cronicile 

mai importante postate pe grupul de pe internet, 

care privesc problemele noastre specifice şi 

acţiunile la care participăm sau le organizăm, aşa 

că vă aşteptăm să fiţi coautori ai revistei şi astfel 

primii critici dar şi beneficiari ai acesteia. 

Revista se va distribui gratuit membrilor şi 

celor cu care colaborăm din unităţile militare, 

instituţiile şi autorităţile publice, alte filiale şi 

asociaţii din sistemul de apărare şi ordine publică.  

E D I T O R I A L 
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Filiala Judeţeană Galaţi a ANCMRR ”AL. I. CUZA” în actualitate 
 

Preşedintele Filialei, comandor (r) Constantin Asofronie 

     
   

     Începuturi şi evoluţie în trei decenii.  

     Avem o datorie de onoare de a evoca 

începuturile acţiunii de înfiinţare a asociaţiei din 

ziua de 04 ianuarie 1991, când camarazii noştri 

din Galaţi s-au constituit într-un Comitet de 

iniţiativă pentru înfiinţarea Organizaţiei 

Judeţene Galaţi a Ligii Naţionale a Ofiţerilor în 

Rezervă şi în Retragere (LNORR), prima 

structură asociativă apărută după Revoluţia din 

1989, în contextul schimbărilor democratice care 

au permis libertatea de asociere a foştilor militari.  

Comitetul a avut următoarea componenţă: 

Preşedinte: lt.col.(r) Gheorghe Lipan, 

vicepreşedinte lt.col.(r) Mihai Comorovschi, 

secretar col.(r) Costache Petrache şi următorii 10 

membri: col.(r) Gheorghe Dumitrescu, cpt. R. 1(r) 

Vasile Voinea, col.(r) Constantin Antonoiu, col.(r) 

Aurel Niţă, col.(r)Dumitru Stan, lt.col.(r) 

Gheorghe Alaliţei, lt.col.(r) Costică Balint, lt.col. 

Constantin Holca, col.(r) Mihai Canaragiu şi 

lt.col.(r) Ion Sitaru. Din acest comitet de iniţiativă 

mai sunt în viaţă la 31 de ani de existenţă ai filialei 

dnii comandor(rtr) Vasile Voinea şi col.(rtr) 

Gheorghe Alaliţei, având 94, respectiv 89 de ani. 

      În perioada februarie – martie 1991 au avut loc 

şedinţe şi adunări care au permis depunerea 

actelor constitutive şi înregistrarea Organizaţiei 

Judeţene Galaţi a LNORR la 12.04.1991 în 

Registrul asociaţiilor de la Judecătoria Galaţi. 

Comitetul a fost împuternicit să organizeze 

activitatea conform metodologiei primite de la 

L.N.O.R.R. şi la 12 aprilie 1991 are loc 

Conferinţa Filialei Galaţi, care a ales primul 

Comitet al Filialei compus din următorii membri: 

col.(r) Gheorghe Lipan col.(r) Gheorghe  

Dumitrescu, col.(r) Costică Balint, col.(r) 

Costache Petrache, col.(r) Gheorghe Geambaşu, 

col.(r) Gheorghe Ene, col.(r) Nicolae Gheorghe, 

col.(r) Alexandru Anghel, Cpt R1(r) Vasile Voinea, 

cpt.R1(r) Ştefan Porova, lt.col.(r) Mihai 

Comorovschi, lt.col.(r) Costică Frosin, 

lt.col.(r)Adrian Bauer, lt.col.(r) Coman Prioteasa, 

lt.col.(r) Ion Sitaru, lt.col.(r) Iordan Chirvase, 

lt.col.(r) Stoica Serafim, mr.(r) Gheorghe 

Mironescu, mr.(r) Vasile Ciofu, mr.(r) Gheorghe 

Patriche. În afara celor 2 membri din comitetul de 

iniţiativă, din acest prim comitet ales, mai sunt în 

viaţă după 3 decenii de activitate şi col.(r) Iordan 

Chirvase şi col.(r) Gheorghe Geambaşu.  
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; Şef Sector militar: cdor(r) Vasile 

Voinea; Şef Sector cultural - educativ: col.(r) 

Costache Petrache; Şef Sector Social: lt.col.(r) 

Adrian Bauer; Şef Sector protocol: col.(r) 

Gheorghe Geambaşu; Şef Sector financiar: col.(r) 

Alexandru Anghel.  

    Organizaţia Judeţeană Galaţi a LNORR/ 

UNCMRR este o asociaţie înregistrată la poziţia 

19 în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la 

Judecătoria Galaţi din 12.04.1991.  De 

menţionat că în aceeaşi perioadă s-a constituit şi 

Filiala Tecuci, componentă a Organizaţiei 

Judeţene Galaţi a LONRR / UNCMRR. 

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, măsură 

aplicată la Filiala Galaţi din 12.06. 1991. 

Statutul A.N.C.M.R.R. stabileşte încă de la 

prima Conferinţa Naţională, deviza ”Patrie – 

Onoare - Demnitate.”  
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Triada ce alcătuieşte deviza A.N.C.M.R.R. dă 

expresie celor mai profunde sentimente, celor mai 

înălţătoare comandamente ale vieţii cadrelor 

militare în rezervă şi în retragere provenite din 

Armata României, sentimente care şi-au pus 

amprenta pe atitudinea şi compor-tamentul lor, pe 

tot ce gândesc şi întreprind.   

Transformările cele mai importante pe plan 

organizatoric ale Filialei s-au produs în urma 

Conferinţelor Naţionale ale Asociaţiei şi a 

Conferinţelor /Adunărilor generale ale Filialei. 

     Prima Conferinţa Naţională a Ligii Naţionale 

Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere a avut loc la 

Cercul Militar din Bucureşti în ziua de 31 mai 

1991. În cadrul acesteia s-a aprobat Statutul, 

obiectivele şi structura şi a transformat Liga în 

Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în 

Rezervă şi în Retragere (UNCMRR). De 

asemenea,  s-a  hotărât ca ziua în care a avut loc 

prima Conferinţa Naţională a U.N.C.M.R.R. - 31 

mai, să devină Ziua Uniunii.  

A doua Conferinţa Naţională s-a  desfăşurat în 

zilele de 10-11 mai 1994, când s-a aprobat noua 

formă a Statutului. A treia Conferinţa Naţională s-

a  desfăşurat în ziua de 29 mai 1997, când s-a 

hotărât ca U.N.C.M.R.R. să poarte denumirea 

onorifică “Alexandru Ioan Cuza”, în memoria 

primului domnitor al Principatelor Unite, care a 

reglementat pentru prima dată prin lege statutul 

ofiţerilor în rezervă şi în retragere. La conferinţă s-

au făcut schimbări importante în structura 

conducerii centrale. 

La 15 ani de la înfiinţarea U.N.C.M.R.R. a avut 

loc Conferinţa a V-a,  desfăşurată în zilele de 

31.05-01.06.2005. Între succesele repurtate de 

asociaţie au fost: obţinerea calităţii de 

“organizaţie de utilitate publică”, recorelarea şi 

recalcularea pensiilor militare, drepturile 

pensionarilor militari şi ale familiilor acestora la 

asistenţă medicală, accesul în staţiunile balneo-

climaterice, la căminele şi popotele de garnizoană.  

La 31 mai 2007, Conferinţa Naţională 

Extraordinară a adoptat un nou Statut prin care se 

trecea la denumirea actuală - Asociaţia 

Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în 

Retragere (ANCMRR) şi s-a  hotărât ca, potrivit 

prevederilor noului statut, organizaţiile judeţene 

să devină Filiale ale A.N.C.M.R.R, iar fostele 

Filiale din vechea structură să devină subfiliale ale 

filialelor judeţene.  

Următoarele conferinţe, a VI-a din anul 2009, 

a VII-a din 6.11.2013 şi a VIII-a din 2017, au 

marcat o evoluţie ascendentă a asociaţiei şi 

creşterea numerică, a avut loc completarea 

Strategiei A.N.C.M.R.R cu noi prevederi, 

aprobarea modificărilor Statutului A.N.C.M.R.R 

şi alegerea noilor organe de conducere. Ca o 

concluzie, putem afirma că în cei 30 de ani de 

activitate aniversaţi în 2020, A.N.C.M.R.R s-a  

consolidat organizatoric temeinic, devenind astfel 

o structură asociativă viabilă, cea mai mare de 

acest tip din ţară, care, prin promovarea celor mai 

autentice valori reuşeşte să-si sporească 

considerabil eficienţa activităţilor pe care le 

desfăşoară în primul rând în apărarea drepturilor şi 

intereselor cadrelor militare în rezervă şi în 

retragere şi familiilor acestora. 

    La 26.05.1998, Colegiul Director al 

U.N.C.M.R.R./ actuala ANCMRR, aprobă 

cererea Filialei ca Generalul 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.  
    Filiala are personalitate juridică, obţinută prin 

hotărârea judecătorească pronunţată în data de 

15.10.2004, în dosarul nr.  92/PJ/2004.  

    Prin Hotărârea de Guvern nr. 20/15.01.2004, 

s-a acordat U.N.C.M.R.R calitatea de “organizaţie 

de utilitate publică”, care se răsfrânge asupra 

drepturilor şi obligaţiilor filialelor judeţene. 

    Adunarea generală a Filialei convocată la 

15.04.2019 a adoptat primul STATUT al 

Filialei.  Prin Încheierea nr. 313/PJ/ 14.06.2019 

în Dosarul nr. 923/233/2019, Judecătoria Galaţi 

a aprobat Statutul şi modificările în compunerea 

organelor de conducere ale Filialei.  

Sediul Filialei Judeţene este în municipiul 

Galaţi, str. Eroilor nr. 40, în corpul B al Cercului 

Militar Galaţi (Casa Armatei).  

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, fonduri 

publice. Numărul mare de membri care au depus 

aceste declaraţii anual, au consolidat fondurile de 

care beneficiază Filiala pentru activităţi. 

    Ultimele alegeri ale organelor de conducere ale 

Filialei au avut loc la 10 martie 2022 şi acum 

acestea sunt statutar şi legal înregistrate în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la Judecătoria 

Galaţi, ANCMRR şi Ministerul Justiţiei:  

- Biroul permanent: preşedintele Filialei, 

comandor(r) Asofronie Constantin, vice-
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preşedinte: cdor.(rtr) Mocanu Vasile; secretar: 

lt.col.(r) Cordoneanu Georgică; casier: slt. (rtr) 

Tomoiagă Gheorghe; administrator: plt.adj.pr.(rtr) 

Crăciun-Buiuca Maricel; membri: col.(rtr) 

Lepuşteanu Florin; contabil: cpt.(r) Axente Gicu,  

- Comitetul filialei: membrii Biroului permanent 

şi următorii: gl.bg.(r) Antohe Constantin; col.(r) 

Ciornenchi Dragoş, col.(r) Gîrleanu Ilie; col.(r) 

Dudu Ioan; MMpr.(r) Chirică Zaharia; plt.adj.(r) 

Nazâru Radu; slt.(rtr) Gherghi Simion. 

- Membri supleanţi: lt.col. (r) Asurdoaie Sandu, 

mr.(r) Şerban Ionel, MMp (r) Scafariu Vasile. 

 - Comisia de cenzori: cpt.(r) Pardos George, 

cpt.(rtr) Preda Vasile, slt.(rtr) Vaman Sterian.  

      A fost ales de adunare ca preşedinte de 

onoare al Filialei Galaţi a ANCMRR, domnul 

general de brigadă(rtr) Constantin Antohe. 
Membrii acestor organe de conducere au un 

mandat până în anul 2025 şi au fost înscrişi în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la 

Judecătoria Galaţi, prin Încheierea nr. 

397/PJ/2022 din 09.06.2022, rămasă definitivă la 

30.06.2022, Dosar nr. 7445/233/2022. 

Consiliul Director al ANCMRR ”Al. I. Cuza” 

nr. 438/ 27.05.2022 a validat: 

- mandatul de preşedinte al Filialei Jud. Galaţi 

al comandrului(r) Constantin Asofronie; 

- mandatul membrilor Biroului Permanent şi 

Comitetului Filialei; 

- alegerea cdor.(r) Constantin Asofronie în 

Comitetul Director al ANCMRR. 

Compunerea BP / C Filialei a fost comunicat şi 

la Ministerul Justiţiei în conformitate cu art. 34*4 

din O.G. nr. 26/ 2000. 

Filiala este înscrisă în Registrul entităţilor care 

pot beneficia de deduceri fiscale de 3,5% din 

impozitul pe salarii / pensii la ANAF Galaţi şi în 

acest mod îşi poate completa veniturile pentru 

realizarea obiectivelor statutare în baza 

Declaraţiilor fiscal nr. 230 depuse de dvs. 

Filiala este înregistrată la Ministerul Finanţelor 

Publice, are Codul de Înregistrare Fiscală (CÎF) 

16924300 şi depune anual situaţiile financiare, 

bilanţul contabil, raportul cenzorilor şi contul 

exerciţiului financiar-contabil la ANAF conform 

Codului Fiscal.  Filiala este înscrisă în Registrul 

entităţilor care pot beneficia de deduceri fiscale 

din impozitul pe venituri prin Declaraţii 230.  

 

 

         Constituirea Subfilialei  TECUCI 

Col.(rtr) Lepuşteanu Florin 

 
La 22 ianuarie 1991, un comitet de iniţiativă 

compus din Gl.mr.(r) Costică Moisa, coloneii(r) 

Vasile Rădulescu, Dumitru Tănasă, Androne 

Voicu, Aurel Hâncu, Grigore Gosa, Gheorghe 

Resmeriţă, lt.coloneii(r) Viuleţ Constantin, 

Nicolae Bogdan, Nicolae Dinu, Ilie Stoica, Ioan 

Stancicu, Ioan Ilie, maiorii(r) Toma Papaion 

Cristea au convocat Adunarea ofiţerilor în rezervă 

şi retragere din garnizoana Tecuci, care a aprobat 

înfiinţarea Secţiunii Tecuci a L.N.O.R.R. şi a 

ales Biroul provizoriu al Secţiunii Tecuci a 

L.N.O.R.R., format din: Gl.Mr.(r) Costică Moisa, 

col.(r) Androne Voicu şi col.(r) Aurel Hâncu.  

La 28 martie 1991, prima Adunare generală a 

Secţiunii Tecuci a L.N.O.R.R alege primul Birou 

compus din: Gl.mr.(r) Costică Moisa – 

preşedinte, col.(r)   Androne Voicu – 

vicepreşedinte, Col.(r) Aurel Hâncu – secretar, 

col.(r) Dumitru Stoenescu şi col.(r) Dumitru 

Tănasă- responsabili cu probleme militare, col.(r) 

Gh. Resmeriţă şi lt.col.(r) Ilie Stoica - responsabili 

cu probleme sociale, lt.col.(r) Dumitru Petraru şi 

col.(r) Grigore Gosa – la Compartimentul 

financiar, cpt.(r) Constantin Paiu şi mr.(r) 

Constantin Văleanu la Compartimentul control–

cenzori. După prima Conferinţa Naţională a 

L.N.O.R.R, când  s-a  hotărât schimbarea de 

numirii în U.N.C.M.R.R şi includerea în 

organizaţie şi a maiştrilor militari şi a 

subofiţerilor, Adunarea generală a Subfilialei din 

29 august 1991, aprobă completarea Biroului cu 

M.m.p. (r) Ilie Şerban şi Plt.adj.(r) Ion Zala. 

La 13 ianuarie 1994, Adunarea generală, 

alege noul Birou condus de: preşedinte Gl.mr.(r) 

Costică Moisa, vicepreşedinte col.(r) Androne 

Voicu, secretar col.(r) Aurel Hâncu, care au fost 

realeşi la adunarea generală din 25 februarie 

1997.  
La 30 ianuarie 2001 Adunarea generală alege 

Biroul condus de: preşedinte-Gl.mr.(r) Costică 

Moisa, lt.col.(r) C-tin Apăvăloaei vicepreşedinte 

pe probleme ec. – financiare, lt.col.(r) Ion Cristea 
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- vicepreşedinte cu probleme culturale, col.(r) 

Aurel Hâncu – secretar,  la 28 februarie 2005 

Adunarea generală alege Biroul format din: 

preşedinte col.(r) Constantin Apăvăloaei, 

gl.mr.(r) Costică Moisa - vicepreşedinte şi 

responsabil cu probleme sociale, mr.(r) Ion Vişan 

– secretar. După Conferinţa anuală din 31.05 

2007, uniunea devine Asociaţie, organizaţiile 

redevin Filiale judeţene, iar Filiala Tecuci 

redevine Subfilială. 

La  24 martie 2009 Adunarea generală 

desemnează primul Preşedinte de Onoare, în 

persoana Gl.mr.(r) Costică Moisa şi Biroul 

condus de: preşedinte- Col.(r) C-tin Apăvăloaei, 

vicepreşedinte- lt.col.(r) Ion Nemţanu, lt.col.(r) 

Ion Vişan – secretar. Pentru perioada 2012 - 2013, 

Lt.col.(r) ing. Adrian Brahnea este ales preşedinte 

al Subfilialei. 

La 19 martie 2013 Adunarea generală alege 

Biroul condus de: preşedinte col.(r) Cornel 

Ilinca, col.(r)ing. Adrian Brahnea– vicepreşedinte, 

plt.adj.pr. Lucian Vasilachi – secretar.  

Din martie 2017 Biroul este condus de: 

preşedinte col.(r) col.(r)ing. Adrian Brahnea, 

lt.col.(r) Florin Lepuşteanu vicepreşedinte, 

lt.col(r) Gîrleanu Ilie-secretar.   

      La alegerile din martie 2021 au fost aleşi în 

Biroul Subfilialei Tecuci: col.(r) Lepuşteanu 

Florin-preşedinte, col.(r) Ciornenchi Dragoş- 

vicepreşedinte, plt.adj.pr.(r) Ene Constantin- 

secretar, membri: lt.col.(r) Ilie Gîrleanu, lt.col.(r) 

Marin Ionel, mr.(r) Balaban Dumitru, MMp (r) 

Nichita Gheorghe, MMp.(r) Coman Gheorghe, 

plt.adj.(r) Ignatovici Claudiu şi plt.maj.(r) Tiron 

Petru. Au fost confirmaţi în martie 2022. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mesajul Preşedintelui  

Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în 

Rezervă şi în Retragere ”Al. I. Cuza””, cu 

prilejul aniversării a  

30 de ani de la înfiinţarea asociației   

 

    
 

    ”La 31 mai anul acesta, sărbătorim trei 

evenimente cu semnificaţii aparte pentru membrii 

ANCMRR "Al.I.Cuza": Ziua Rezervistului 

Militar, aniversăm 30 de ani de la înfiinţarea 

Asociaţiei şi 95 de ani de legitimitate istorică. 

      Sunt aniversări cu profunde semnificaţii pentru 

cadrele militare în rezervă sau în retragere, dar nu 

numai, moment de apreciere a activităţii 

desfăşurate, în toată această perioadă, pentru 

cultivarea şi păstrarea tradiţiilor oştirii române şi 

cinstirea eroilor neamului, pentru apărarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor, 

ale tuturor rezerviştilor militari şi ale familiilor 

acestora. 

     Să-i FELICITĂM şi să-i asigurăm pe cei care 

fac parte din cea mai mare şi reprezentativă 

structură asociativă a cadrelor militare în rezervă 

şi în retragere de întregul nostru respect şi le urăm 

sănătate, noroc, prosperitate şi viaţă frumoasă 

alături de cei dragi! 

    Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor 

Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru 

Ioan Cuza” 

General-locotenent (rtr) Neculai Bahnăreanu  
 

La mulţi ani A.N.C.M.R.R. şi membrilor! 
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Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 

”AL. I. CUZA” - 30 de ani de istorie 

 

Până în anul 1915, pe teritoriul României s-au 

mai înfiinţat încă 8 asociaţii ale cadrelor militare 

în rezervă şi în retragere, care prin statut îşi 

propuneau: să militeze pentru menţinerea 

spiritului de camaraderie între cadrele în rezervă şi 

între acestea şi cadrele active ale armatei; să 

menţină la un nivel corespunzător gradul de 

pregătire militară, prin preluarea unor sarcini pe 

aceasta linie de la armata activă; să contribuie la  

respectarea Constituţiei şi legilor ţării. 

După Războiul de Reîntregire Naţională (Primul 

război mondial), în anul 1923, se înfiinţează 

Uniunea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere.  

Pe baza Constituţiei adoptate în anul 1923 au 

fost adoptate legi, decrete, decizii, regulamente 

referitoare la puterea armată. În baza noului 

context legislativ şi pe baza Legii nr. 21/1924 

privind asociaţiile şi fundaţiile, în anul 1925 au 

fost puse bazele unei noi asociaţii denumită 

Societatea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere 

Proveniţi din Activitate - S.O.R.P.A. în Statutul 

căreia se regăseau multe din obiectivele enunţate 

anterior. După 23 august 1944, guvernele care  s-

au succedat la conducerea ţării, au anulat treptat 

legislaţia cu privire la organizaţiile cadrelor 

militare în rezervă şi în retragere. La 20 februarie 

1948 a fost dizolvata Societatea Ofiţerilor în 

Rezervă şi în Retragere Proveniţi din Activitate 

- S.O.R.P.A iar la 21 septembrie 1948, prin 

Decizia Consiliului de Miniştri nr. 1342, au fost 

desfiinţate ultimele organizaţii ale cadrelor 

militare în rezervă şi în retragere, încetând tradiţia 

de 63 de ani a acestor asociaţii.  În toata perioada 

existenţei lor, structurile organizatorice ale 

cadrelor militare în rezervă şi în retragere au 

contribuit la menţinerea şi promovarea spiritului 

militar de unitate şi camaraderie, fiind mereu 

alături de armata activă, pe care au sprijinit-o în 

cele mai grele momente pentru ţară.  

A urmat o perioada de 42 de ani, în care cadrele 

militare în rezervă şi în retragere au fost lipsite de 

dreptul de asociere, drept pe care l-au recâştigat 

după 1990. 

Reluarea tradiţiilor de asociere a cadrelor 

militare după 1989 

În noile condiţii create după evenimentele din 

decembrie 1989, receptând puternicele semnale 

din rândurile cadrelor militare în rezervă şi în 

retragere, un grup de ofiţeri proveniţi din activitate 

în armată, simţind nevoia de a nu fi doar 

pensionari militari, au luat iniţiativa constituirii 

unui Comitet Provizoriu compus din 24 membri 

care să acţioneze pentru mobilizarea cadrelor 

militare neactive în vederea alcătuirii unei 

structuri asociative la nivel naţional - Liga 

Naţională a Ofiţerilor în Rezervă şi în 

Retragere (LNORR).  
Primul Birou Executiv ales era condus de 

gl.lt.(r) Popescu Stelian - preşedinte, col.(r) Mihai 

Mihail - secretar, coloneii(r) Ciolponea Stelian şi 

Ion Costică - vicepreşedinţi. Aceştia au pregătit un 

Statut al organizaţiei, au obţinut acordul M.Ap.N, 

au întocmit şi depus la Judecătorie documentele 

necesare legalizării, reuşită la 20.09.1990. 

Prin Ordinul General nr. 12/1991 al M.Ap.N, 

s-a  stabilit modul concret prin care Liga 

Naţională a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere 

va fi sprijinită în activităţile ei atât în Bucureşti cat 

şi în teritoriu, prin: acordarea unor spaţii de lucru 

cu dotările necesare tuturor structurilor ligii, 

relaţiile cu comandanţii de garnizoane, unităţi şi 

mari unităţi, asistenţa medicală, asigurarea 

compensării medicamentelor, posibilitatea 

avansării în grad a membrilor ligii şi sprijinirea  

 
Preşedinte de onoare, 

gl.bg.(r) Constantin Antohe,  

Preşedinte al Filialei în 

perioada 2015- 2021  

  1. Repere cronologice ANCMRR. 

    Primele structuri asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în 

retragere, provenind din Ministerul Apărării Naţionale, au fost la începutul 

secolului XX ”Societatea Veteranilor Independenţei”, apoi Societatea 

”Virtutea Militară”, înfiinţată în anul 1905 şi Societatea “Ofiţerilor 

Veterani” înfiinţată în 1906, din care făceau parte toţi ofiţerii pensionari, 

indiferent dacă au luptat sau nu în Războiul de Independenţă. În anul 1909, 

ultimele două societăţi s-au contopit, sub numele ”Societatea Ofiţerilor 

Veterani Virtutea Militară”.  Societatea era condusă de un comitet compus 

din 31 membri, iar în oraşele reşedinţă de judeţ existau sucursale conduse 

de comitete, compuse din 5 membri.  
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înhumării cadrelor militare decedate în cimitirele 

militare existente sau nou- constituite. 

În toamna aceluiaşi an, O.G. nr. 12 a fost 

înlocuit cu O.G. 42, acesta având prevederi 

substanţial îmbunătăţite. În  continuare, în lunile 

următoare  s-a  trecut la munca în teritoriu unde  s-

au întocmit documentele pentru cele 38 de filiale 

judeţene şi 28 de organizaţii în alte garnizoane 

decât reşedinţele de judeţ. În perioada februarie-

aprilie 1991 s-a desfăşurat o intensă activitate în 

teritoriu, unde au avut loc adunările pentru 

alegerea organelor de conducere locale, judeţene 

şi a delegaţilor pentru Conferinţa Naţională a 

Ligii. În această perioadă s-a constituit şi 

Filiala Judeţeană Galaţi a Ligii şi Filiala 

Tecuci. Existenţa şi activitatea structurii asociative 

a fost jalonată de Hotărârile a şapte Conferinţe 

Naţionale Ordinare şi a uneia Extraordinare, 

precum şi de analizele şi măsurile stabilite în 

reuniunile anuale ale Consiliului Director. 

Prima Conferinţa Naţională a Ligii Naţionale 

Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere a avut loc la 

Cercul Militar din Bucureşti în ziua de 31 mai 

1991.  În cadrul acesteia s-a aprobat Statutul, 

obiectivele şi structura şi a transformat Liga în 

Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în 

Rezervă şi în Retragere (UNCMRR). De 

asemenea,  s-a  hotărât ca ziua în care a avut loc 

prima Conferinţa Naţională a U.N.C.M.R.R. - 31 

mai, să devină Ziua Uniunii. A doua Conferinţa 

Naţională s-a  desfăşurat în zilele de 10-11 mai 

1994, când s-a aprobat noua formă a Statutului. A 

treia Conferinţa Naţională s-a  desfăşurat în ziua 

de 29 mai 1997 în aula Academiei de Înalte Studii 

Militare, când s-a hotărât ca U.N.C.M.R.R.  să 

poarte denumirea onorifică “Alexandru Ioan 

Cuza”, în memoria primului domnitor al 

Principatelor Unite, care a reglementat pentru 

prima dată prin lege statutul ofiţerilor în rezervă şi 

în retragere.  
 

 
 

La 15 ani de la înfiinţarea U.N.C.M.R.R. a avut 

loc Conferinţa a V-a,  desfăşurată în zilele de 

31.05-01.06.2005, prilej cu care s-au trecut în 

revistă câteva dintre măsurile care s-au luat în 

favoarea cadrelor militare în rezervă şi în 

retragere: obţinerea calităţii de “organizaţie de 

utilitate publică”, recorelarea şi recalcularea 

pensiilor militare, drepturile pensionarilor militari 

şi ale familiilor acestora la asistenţă medicală, 

accesul în staţiunile balneo-climaterice, la 

căminele şi popotele de garnizoană.  

La 31 mai 2007, Conferinţa Naţională 

Extraordinară a adoptat un nou Statut prin care se 

trecea la denumirea actual -  Asociaţia Naţională 

a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 

(ANCMRR) şi s-a  hotărât ca, potrivit 

prevederilor noului statut, organizaţiile judeţene să 

devină Filiale ale A.N.C.M.R.R, iar fostele Filiale 

din vechea structură să devină subfiliale ale 

filialelor judeţene.  

Următoarele conferinţe, a VI-a din anul 2009, 

a VII-a din 6.11.2013 şi a VIII-a din 2017, au 

marcat o evoluţie ascendentă a asociaţiei şi 

creşterea numerică, a avut loc completarea 

Strategiei A.N.C.M.R.R cu noi prevederi, 

aprobarea modificărilor Statutului A.N.C.M.R.R 

şi alegerea noilor organe de conducere.  

Concluzie: Azi ANCMRR este o asociaţie 

profesională matură şi puternică a pensionarilor 

militari din M.Ap.N. 
 

 
 

   Putem afirma că în cei 30 de ani de activitate 

aniversaţi în 2020, A.N.C.M.R.R s-a consolidat 

organizatoric temeinic, devenind astfel o structură 

asociativă viabilă, cea mai mare de acest tip din ţară, 

care, prin promovarea celor mai autentice valori 

reuşeşte să-si sporească considerabil eficienţa 

activităţilor pe care le desfăşoară în primul rând în 

apărarea drepturilor şi intereselor cadrelor militare 

în rezervă şi în retragere şi familiilor acestora. Ceea 

ce nemulţumeşte membrii nu este din vina 

conducerii asociaţiei şi filialei, ci a celor care fac 

abuzuri asupra pensionarilor militari şi împotriva 

cărora trebuie să acţionăm uniţi şi eficient. 
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CE POATE FACE ASOCIAŢIA / FILIALA PENTRU TINE? 
 

1. asigură cadrul organizat pentru manifestarea 

solidarităţii şi caramaderiei ostăşeşti după 

trecerea în rezervă şi te ajută să te adaptezi mai 

uşor la statutul de rezervist/pensionar, când te 

trezeşti că nu mai are altcineva grijă de tine- 

statul sau structurile sale militare; 

2. te poate sprijini să lămureşti neclarităţile şi să 

conteşti decizia de pensie sau elementele de 

calcul avute în vedere la stabilirea acesteia, cât 

şi mai târziu la recalculare, revizuire, 

schimbarea poziţiei/ legii;  

3. este singura care te poate apăra când constaţi 

nu numai că statul şi armata nu te mai 

reprezintă şi nu-ţi mai protejează interesele, ci 

şi că uneori acestea sunt chiar în opoziţie cu 

tine şi îţi refuză şi îţi încalcă drepturile legale; 

Filiala a organizat proteste publice în Galaţi cu 

peste 100 participanţi în februarie 2020 şi 

ianuarie 2021, a avut reprezentanţi la 5 

proteste în Bucureşti în anii 2019- 2021, a 

înaintat petiţii publice către minister, 

prefectură, guvern, partidele politice 

parlamentare; 

4. poate să te sprijine, consilieze, ajute, 

reprezinte şi să-ţi apere drepturile, inclusiv 

cele cu privire la asistenţa medicală şi 

protecţia socială, accesul la facilităţile de 

recuperare, tratament şi odihnă, atât în 

spitalele, centrele medicale, staţiunile balneo-

climaterice, cât şi civile; au fost solicitate 

clarificări şi respectarea drepturilor 

pensionarilor militari ca asiguraţi în SAOPSN, 

la Spitalul Militar Galaţi şi minister, au fost 

solicitate şi s-au primit bilete de odihnă, 

recuperare şi tratament la bazele din MApN şi 

din 2021 la Min. Sănătăţii în număr 

corespunzător; 

5. asigură activităţi de recreere, distracţie, turism, 

cultural, sportive, de integrare socială, prezintă 

sau recomandă lecturi, vizionări, sfaturi de 

îmbătrânire activă, cursuri specific vârstei a 3-

a; participări la sărbători şi evenimente; au fost 

organizate excursii, mini-revelioane, mese 

festive cu ocazia Zilei Rezervistului şi 

Armatei, s-au prezentat oferte turistice, 

recomandări pentru alte forme de petrecere 

plăcută a timpului liber cu alţi pensionari, 

cursuri pentru persoane vârstnice la 

universitate, lansări de carte, vizionări de 

spectacole, gale, activităţi muzeale, emisiuni;  

6. te poate sprijini ca pensionar militar sau ca 

văduvă/văduv al unui pensionar militar pentru 

întocmirea unui dosar de ajutor social, de 

handicap ori pentru găsirea unui loc de muncă 

corespunzător, schimbarea locuinţei, găsirea 

unei persoane de ajutor la domiciliu, servicii 

funerare şi dosar de urmaş; conducerea Filialei 

sprijină membrii aflaţi la nevoie să obţină 

drepturile sociale legale; sprijină membrii 

rămaşi fără familie în diverse situaţii direct sau 

prin colegii apropiaţi; asigură ceremonialurile 

militare şi religioase în cazul colegilor 

decedaţi şi obţinerea ajutorului de deces ori 

dosare de urmaş prin CMJ;  

7. te consiliază în probleme de drepturi şi 

obligaţii cetăţeneşti în relaţia cu organele 

administraţiei publice locale, alte instituţii sau 

autorităţi; juristul a consiliat numai în ultimul 

an 3 membri executaţi silit în calitate de 

giranţi ai unor persoane care au exploatat 

naivitatea şi buna credinţă a colegilor 

nereturnând împrumuturile la CARP GL, alţi 2 

cu probleme la asociaţiile de proprietari, 1 la 

parchet şi 1 la CNAS;   

8. poate informa mass-media şi politicienii 

despre problemele pensionarilor militari, 

pentru rezolvarea acestora şi îmbunătăţirea 

situaţiei reclamate; Filiala a transmis la presă 

şi pe internet motivele revendicărilor susţinute 

la proteste şi prin petiţii publice, combătând 

falsele aprecieri asupra ”pensiilor special 

nemeritate” de care ar beneficia militarii şi 

încercând să facă românii să înţeleagă că 

greşesc luându-se după politicieni demagogi şi 

habarnişti care îi manipulează; 

9. te poate propune ca pensionar militar pentru 

avansarea la gradul următor după trecerea în 

retragere (63 ani), pentru distincţii sau alte 

forme de evidenţiere; Filiala a ajutat la 

avansarea unor colegi care nu au avut 

condiţiile sau posibilitatea avansării în 

activitate, ca o compensaţie târzie şi meritată, 

fără cheltuieli suplimentare pentru stat; în 

acelaşi timp vom acţiona pentru a elimina 

unele condiţii anormale impuse pensionarilor 

la avansare (avize, calificative din activitate); 

de asemenea au fost propuşi mulţi colegi la 

acordarea unor distincţii din partea ANCMRR, 

MApN şi Filialei; Filiala acordă diplome, 

medalii şi plachete celor care împlinesc o 
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vârstă multiplă de 5 ani; totodată, aşteptăm de 

la cei recompensaţi de Filială în diverse forme 

o implicare mai mare în activitatea de 

rezolvare a problemelor celorlalţi, în 

organizarea şi desfăşurarea unor evenimente, 

asigurarea unor activităţi administrative la 

sediu, reprezentarea în activităţi publice, ş.a.   

10. te poate face cunoscut concetăţenilor pentru 

realizări deosebite, îi promovează pe cei 

implicaţi în acţiuni sociale, locale, cultural, 

politice care ajută comunităţile, ajută la 

relaţionarea cu factori de decizie pentru 

constatarea şi consacrarea unor realizări, 

recomandă cadre militare în rezervă şi în 

retragere de încredere şi apte să se implice în 

acţiuni publice, comisii, comitete, pe baza 

carierei, competenţelor şi onoarei.   
 

Asociaţia suntem noi! uniţi suntem puternici, 

singur nu răzbeşti! 

 

 

Ce poţi face tu pentru ca asociaţia / filiala să fie mai puternică? 
 

- să devii şi să activezi în cadrul asociaţiei şi 

filialei potrivit Statutului, Planului cu principalele 

activităţi anuale, hotărârilor Biroului permanent; 

- să fii prezent la adunările lunare şi cele anuale, 

să ai o atitudine nepasivă, venind cu întrebări, 

răspunsuri, propuneri, măsuri, soluţii; 

- să plăteşti cotizaţia de membru în primul 

trimestru al fiecărui an; 

- să candidezi şi să fii ales în organele de 

conducere în care să-ţi exerciţi altruist şi continuu 

atribuţiile, militând pentru îndeplinirea 

obiectivelor; 

- să promovezi imaginea şi activitatea filialei 

prin orice mijloace premise; 

- să atragi noi membri dintre camarazii trecuţi în 

rezervă; 

- să ajuţi membri aflaţi în dificultate, bolnavi sau 

fără sprijin familial; 

- să participi la evenimentele importante 

reprezentând asociaţia şi filiala; 

- să combaţi acţiunile şi persoanele negative care 

afectează filiala; 

- să participi la iniţiativele şi manifestările 

publice la care participă filiala, informând la 

nevoie despre aceasta şi problemele membrilor; 

- să contribui la consolidarea solidarităţii şi 

sprijinului reciproc între membri, a spiritului de 

apartenenţă profesională şi la casta militară; 

- să participi la acţiunile educative, cultural, 

ceremoniile militar- religioase, de cunoaştere a 

armatei şi valorilor acesteia, de cinstire a eroilor 

săi şi ai poporului român, de colaborare internă şi 

internaţională; 

- să fii un militant pentru bună înţelegere între 

colegii de asociaţie şi alţi pensionari militari, 

pentru soluţionarea eficientă a problemelor 

noastre; 

- să fii un exemplu de comportare în asociaţie, 

familie, societate; 

- să nu permiţi divizarea, afectarea stabilităţii şi 

funcţionării filialei; 

- să iei atitudine combativă şi să ajuţi la 

rezolvarea litigiilor, conflictelor; 

- să nu tolerezi abaterile de la statut şi faptele 

ilegale comise de alţii; 

- să susţii eforturile conducerii pentru apărarea 

drepturilor şi intereselor membrilor asociaţiei şi 

filialei, să explici celorlalţi justeţea acestora; 

- să ajuţi la gospodărirea sediului, menţinerea 

ordinii şi curăţeniei; 

- să faci cunoscute drepturile membrilor şi 

modul lor de asigurate pentru cei neinformaţi sau 

pentru colegii care au o prezenţă scăzută la sediu; 

- să participi la acţiunile de colaborare cu armata 

română şi alte instituţii din SNAOPSN, îndeosebi 

cu unităţile militare din judeţul Galaţi; 

Nu uita! O structură asociativă, ca şi o armată, 

este puternică şi îţi poate garanta drepturile şi 

suscesul numai prin numărul şi forţa membrilor 

săi! 

Înainte de a te întreba ce face asociaţia pentru 

tine, întreabă-te ce faci tu ca asociaţia şi filiala să 

fie puternice şi să facă totul pentru tine ca 

membru! 
 

Atitudinea pasivă şi lipsită de iniţiativă 

dăunează grav asociaţiei şi ţie!   
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Demersuri pe linia pensiilor militare 

Cdor.(r) Constantin Asofronie 

Mulţi colegi pensionari militari aruncă public 

vorbe grele că ANCMRR nu face nimic pentru 

îmbunătăţirea pensiilor militare. Nu este 

adevărat. Eu am venit mai târziu în această 

asociaţie, m-am documentat şi fără a face pe 

avocatul asociaţiei pot spune cu convingere că a 

făcut multe. Într-o vreme când alte asociaţii nici 

nu existau ANCMRR a fost singura formă de 

consultare a cadrelor militare în rezervă şi în 

retragere de către conducerea armatei, iar 

reprezentanţii asociaţiei au avut multe de spus şi 

impus în anii ”90. După 15 ani de discuţii mai 

mult sau mai puţin favorabile, deschise sau de 

paradă, când foşti comandanţi din fruntea 

asociaţiei mai aveau câte ceva de spus, miniştrii 

apărării şi alţi politicieni care mai respectau 

armata, deşi aceasta avea o vulnerabilitate cu 

acuzaţiile de victim la Revoluţia din 1989, au 

acceptat cîă armata trebuie să se democratizeze şi 

să se modernizeze şi, odată cu aceasta, să asigure 

un cadru sigur militarilor active, dar şi celor în 

rezervă şi în retragere în drumul de aderare la 

NATO. Se ştie că atunci au fost multe 

angajamente luate şi nerespectate în mare parte 

mai târziu mai ales faţă de pensionarii militari, 

însă s-a văzut că partenerii noştri strategic erau 

interesaţi doar de armata activă, să o trimită în 

linia întâi în confruntările NATO şi de  afaceri 

veroase pe seama achiziţiilor de armament şi 

tehnică de luptă occidentală impuse României. Şi 

dacă la drepturi pentru militarii active s-a făcut 

câte ceva, la pensionari nu a existat interes. De 

aceea, cu atât mai mult sunt de apreciat liderii 

acestora, care au obţinut până în 2005 câteva 

măsuri în favoarea cadrelor militare în rezervă şi 

în retragere: recorelarea şi recalcularea pensiilor 

militare, drepturile pensionarilor militari şi ale 

familiilor acestora la asistenţă medicală, accesul în 

staţiunile balneo-climaterice, la căminele şi 

popotele de garnizoană, obţinerea calităţii de 

“organizaţie de utilitate publică” de către 

ANCMRR, cu drepturile decurgând din aceasta. 

Apoi, a fost tot mai greu de convins de formulat 

propuneri de îmbunătăţire acceptabile la legea 

pensiilor militare, ajungându-se după încă 10 ani 

la o lege nouă, legea nr. 223/ 2015 cu destule 

prevederi avantajoase pentru cadrele militare în 

rezervă şi în retragere.  

 

 

Însă imediat după campania electorală, 

neputându-şi onora obligaţiile asumate, guvernele 

au început să amputeze unele prevederi importante 

care au lovit brusc şi nedrept în pensile militare, 

prin două OUG ţinute secrete de miniştrii apărării 

şi ceilalţi guvernanţi până la publicarea în 

Monitorul Oficial. Astfel, şi ANCMRR a aflat că 

peste noapte guvernul lui Dacian Cioloş a dat 

OUG 57/ 2015 şi apoi guvernul PSD a dat OUG 

59/2017 prin care legea pensiilor militare 223/ 

2015 a devenit cea mai proastă lege aplicată 

pensionarilor militari, favorizându-i pe câţiva şi 

afectând grav pe marea majoritate. De atunci lupta 

împotriva acestor acte normative a  început pe faţă 

la nivel ministerial şi a scos pentru prima dată în 

stradă pensionari militari să-şi facă public 

revendicările şi să încerce corectarea cadrului 

legislativ. Legea 223/ 2015 era bună, dar nu 

rezolva decalajele între generaţiile de pensionari 

militari ieşiţi după legi diferite, ci le-a adâncit şi 

au apărut şi alte abuzuri.  

A dispărut pensia suplimentară la care aveau 

dreptul cei care contribuiseră la ea voluntar în 

timpul serviciului militar din 1967, au dispărut 

unele drepturi la calculul pensiei, s-a limitat baza 

de calcul la 65% din veniturile brute din cele 6 

luni luate în calcul la stabilirea pensiei şi s-a 

limitat pensia la maximum soldei funcţiei de bază. 

Apoi, a dispărut şi actualizarea pensiilor cu 

majorarea aplicată soldelor militarilor active, aşa 

încât declajele între generaţii au crescut şi mulţi 

colegi au pierdut din pensiile avute anterior. Peste 

toate acestea, în 2020 şi 2021 pensiile militare nu 

s-au mai indexat cu inflaţia, ca la toţi pensionarii 

din ţară, guvernanţii acordându-le în schimb chiar 

şi majorări pensionarilor civili, cu banii 

economisiţi de la pensionarii militari.  

În această situaţia, protestele pensionarilor 

militari s-au auzit tot mai mult şi au fost făcute 

cunoscute presei şi politicienilor care negau 

existenţa vreunor discriminări şi abuzuri, s-au 

informat NATO şi Comisia Europeană, dar… 

degeaba.  

La fel de ineficientă a fost şi acţionarea în 

instanţe a Casei de Pensii Sectoriale a MApN şi 

MAI că nu au făcut actualizarea prevăzută de lege 

în baza salariului minim brut pe ţară prevăzut 

annual începând cu H.G. nr. 1/ 2017, dar 

magistraţii au fost complici guvernanţilor care i-au 

îndestulat cu pensii special şi au respins acţiunile.  
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 În faţa acestor situaţii şi a amăgelilor miniştrilor 

de resort că se va reveni la forma iniţială a legii 

pensiilor militare, structurile asociative ale 

pensionarilor militari au devenit tot mai 

vehemente şi au cerut oprirea acestor abuzuri şi 

corectarea legii pensiilor militare. 

În acţiunile de protest colegii noştri membri şi ai 

ANCMRR au ieşit în stradă alături de sindicaliştii 

şi pensionarii din poliţie şi penitenciare ori alţi 

bugetari afectaţi şi ei. Pentru prima dată la Galaţi 

Filiala Judeţeană Galaţi a ANCMRR a organizat în 

decembrie 2019, prin vicepreşedintele Asofronie 

un amplu miting în faţa Prefecturii, la care au 

participat peste o sută de pensionari militari şi 

sindicalişti din MAI. A fost cel mai mare protest 

din provincie, timp în care la Bucureşti se 

desfăşura o manifestaţie similară în faţa 

guvernului şi parlamentului, iar în câteva judeţe au 

mai ieşit membri de la alte filiale ANCMRR. 

 În ianuarie şi februarie 2020 am mai organizat 

două proteste în Galaţi, cu peste 50 participanţi, 

fără colegii din MAI de data asta, cărora li se 

promisese că li se vor rezolva o parte din cereri. Şi 

aşa avea să se întâmple prin OUG 75/ 2020, însă 

cu efecte numai pentru cei activi, nu şi pentru 

pensionari. 

O altă formă de acţiune a fost susţinerea cu 

propuneri a două proiecte de lege, unul iniţiat de 

LADPM şi SCMD prin parlamentari (Plx 221/ 

2020) şi unul de către MApN şi alţi parlamentari 

(PLx 199/ 2020). Pentru acestea s-a făcut şi de 

Filiala noastră lobby la cabinetele parlamentare 

ale politicienilor din judeţ, s-au adresat memorii 

prin Instituţia Prefectului sau direct, la MApN, 

govern, Parlament şi Preşedinte. Plx 221 avea să 

fie respins pentru că cerea prea multe, iar Plx 199 

a fost blocat în comisii la Camera Deputaţilor la 

cererea MApN, care susţinea că nu toate 

propunerile pot fi acceptate şi că … structurile 

associative nu au ajuns la un accord asupra 

acestora, cerând amânarea avizării proiectului!!! 

Aşa, a fost blocat şi acest proiect de peste un an de 

zile şi conducerea MApN şi MAI au dus cu vorba 

pensionarii militari că se va încerca mereu să se 

corecteze legea pensiilor militare, dar au trecut 

deja 5 ani de la mutilarea ei şi nu s-a făcut nimic! 
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Când în 2022 indexarea s-a făcut discriminatoriu 

şi fără fundamentare cu cifre diferite la pensionarii 

militari, faţă de civili, a apărut în plus şi 

impozitarea pentru sănătate la cei cu pensii peste 

4000 lei. Faţă de aceasta, Filiala noastră şi altele 

din ANCMRR au adresat din nou memorii, 

inclusiv la Avocatul Poporului, dar este clar că  cei 

care conduc responsabile cu aceasta s-au înţeles să 

respingă orice contestare din partea pensionarilor 

militari şi astfel să nu se rezolve nimic din 

revendicările noastre.  

Comisiile de consultare au devenit practic inutile 

şi ineficiente. În concluzie, conducerea Filialei şi 

a asociaţiei au făcut toate demersurile posibile 
şi au criticat conducerea ministerului pentru 

tergiversarea modificării legii pensiilor militare, 

neputându-se accepta acuzaţiile altor asociaţii mai 

mici, dar care fac mai mult zgomot şi agitaţie pe 

internet, că ANCMRR nu s-a luptat şi nu luptă 

pentru pensionarii militari. S-a văzut clar că 

indiferent cine a pornit un demers ori a desfăşurat 

un protest, toate au fost respinse de instituţiile 

responsabile. Acest lucru ne învaţă că trebuie să 

vedem duşmanul comun, nu să luptăm între noi, 

asociaţiile de pensionari militari, ci trebuie să 

facem front comun, într-o federaţie care să ridice 

mai vehement problemele la guvern şi parlament, 

fiind destul de clar că MApN şi MAI nu sunt în 

stare să-şi apere pensionarii şi să corecteze 

drepturile care le-au fost ciuntite abuziv. 

Prin Ordinul nr. M 25/2022 s-a înfiinţat un 

”Consiliu de mediere”! la nivelul Departamentului 

CVPRP, care, la critica noastră că încalcă legea a 

fost schimbat în ”Consiliu de sprijin şi consultare 

a personalului militari în rezervă şi în retragere”, 

cu câteva articole superficiale despre organizare şi 

nimic despre funcţionare! Aşa că se termină anul 

şi a avut loc o singură întâlnire fără vreun rezultat!  

Este nevoie să se treacă peste orgolii şi întâietate 

sau merite de … războinici între liderii şi membri 

structurilor asociative ale pensionarilor militari şi 

să se susţină de către toţi principalele propuneri de 

corectare a legii şi rezolvare a problemelor cu care 

se confruntă aceştia. Cu cât vom fi mai mulţi, mai 

active, mai puternici şi uniţi, vom putea forţa 

guvernanţii să ne asculte şi să soluţioneze pe rând 

aceste probleme. Este limpede şi la nivelul 

conducerii ANCMRR că vremea discuţiilor sterile 

şi amăgirilor cu rezolvarea a trecut de mult şi că se 

vor folosi toate căile să ne atingem scopurile, cu 

respectarea legii.  

 

 
 

   
 

 
     

Asistenţa medicală şi sănătatea membrilor  

Gl.bg.(rtr) Constantin Antohe 

Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, 

republicată în Monitorul Oficial, P I nr. 867 din 

02.11.2017, în formă aplicabilă de la  03.09.2018, 

prevede: ”Articolul 47 Ministerul Apărării 

Naţionale asigură, potrivit legii, asistenţa 

medicală a personalului propriu, a cadrelor 

militare în rezervă şi în retragere, a familiilor şi 

urmaşilor acestora, precum şi drepturile la 

pensie ale cadrelor militare. 

 Potrivit Ordinului M.Ap.N. nr. M.110/2009 

din 15.10.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor 

privind asistenţa medicală şi farmaceutică în 

Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, cu 

modificările valabile de la 13.08.2016, Art. 4: 

 ”În unităţile sanitare ale Ministerului Apărării 

Naţionale beneficiază de asistenţă medicală şi 

medicamente următoarele categorii de persoane: 

 a) cadrele militare în activitate; 

 b) soldaţii şi gradaţii voluntari, inclusiv în 

perioada de formare; 

 c) elevii şi studenţii instituţiilor militare de 

învăţământ; 

 d) militarii în rezervă concentraţi, indiferent de 
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grad, numai pe perioada concentrării; 

 e) membrii de familie ai cadrelor militare în 

activitate*); 

 f) cadrele militare în rezervă şi în retragere, 

pensionari militari; 

 g) membrii de familie ai cadrelor militare în 

rezervă şi în retragere;  (…) 

  ”Art. 5  Prin asistenţă medicală, în sensul 

prezentelor instrucţiuni, se înţelege: 

 a) prestarea de servicii medicale de către 

personalul medico-sanitar pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor, precizarea diagnosticului şi 

tratamentului necesar restabilirii stării de sănătate, 

recuperarea medicală a capacităţii de muncă şi 

efort; 

 b) precizarea stadiului evolutiv al bolii prin 

examene clinice, paraclinice şi de laborator; 

c) prescrierea şi efectuarea tratamentului adecvat 

afecţiunii, precum şi a unor procedure 

complementare de tratament, atât pe perioada 

internării, cât şi pe perioada asistenţei ambulatorii 

şi a celei recuperatorii; 

 d) acordarea de medicamente, materiale sanitare 

şi dispozitive medicale, în condiţiile legii. 

Potrivit Legii nr. 80/ 1995 privind Statutul 

cadrelor militare:  ”Art. 26. - (1) Ofiţerii, maiştrii 

militari şi subofiţerii în rezervă şi în retragere, 

pensionari militari, au dreptul gratuit la 

asistenţă medicală şi medicamente în condiţiile 

art. 23 alin. 1 lit. a) şi au acces la cercurile 

militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele de 

garnizoană şi alte amenajări recreative sau 

sportive, beneficiind de înlesniri stabilite prin 

ordin al ministrului apărării naţionale.”  
”Art. 23. - (1) Membrii familiilor cadrelor 

militare în activitate beneficiază gratuit de: 

a) asistenţă medicală şi medicamente în cadrul 

reţelei sanitare a Ministerului Apărării Naţionale 

sau în alte reţele sanitare, cu decontarea 

cheltuielilor de către acest minister;” 

Membrii Filialei au unele nemulţumiri faţă de  

dificultăţile în asigurarea consultaţiilor, analizelor, 

intervenţiilor spitaliceşti, tratamentelor şi 

decontării medicamentelor şi dispozitivelor 

medicale. Ele au fost aduse la cunoştinţa 

conducerii SMU Galaţi, garnizoanei şi CMJ, însă 

răspunsurile sunt stereotipe şi nesatisfăcătoare.  

De la prevederile legale până la aplicarea lor este 

cale lungă şi degeaba suntem asiguraţi, degeaba 

cei cu pensii peste 4000 lei plătesc încă 10% 

asigurare, NU S-A SCHIMBAT NIMIC ÎN BINE 

ÎN ULTIMII 3 ANI DE ZILE!    

 

 
 

Facilitarea obţinerii biletelor de odihnă şi 

refacere în spaţiile MApN şi civile 

Plt.adj.pr.(rtr) Crăciun-Buiuca Maricel 

Are ca bază legală prevederile Legii nr. 346/ 

2006, Articolul 48: 

 (1) Cadrele militare în activitate şi în rezervă, 

cele în retragere, personalul civil din Ministerul 

Apărării Naţionale, precum şi familiile acestora 

beneficiază, ca măsură de protecţie socială, de 

înlesniri stabilite prin ordin al ministrului 

apărării naţionale în folosirea complexurilor, 

sanatoriilor, cabanelor militare, căminelor 

militare de garnizoană şi unitate, cluburilor 

militare şi altor facilităţi recreative şi sportive.” 

Condiţiile de asigurare şi lista cu aceste unităţi 

sunt cuprinse în Ordinul M nr. 120 / 2015. 

Există posibilitatea solicitării cu raport scris 

adresat comandantului garnizoanei şi rezervarea 

online pe Infocazare MApN, pentru căminele de 

garnizoană, centrele şi complexele militare 

administrate, în baza cuponului de pensie. 

Pentru tot anul şi pentru sezonul estival pe 

litoral se fac solicitări prin filială, care se 

centralizează de către ANCMRR care le solicită la 

Comandamentul Logistic Întrunit din minister, în 

luna noiembrie a fiecărui an, se comunică 

rezervarea nominală în luna decembrie, iar în 

cursul anului se pot face înlocuiri cu aprobarea 

CLÎ, prin ANCMRR. Pentru litoral se fac şi 

rapoarte personale la CLÎ, care însoţesc situaţia 

solicitărilor de la filiale şi ANCMRR. 

La sanatoriile MApN, gen Bălţăteşti, conform 

HG nr. 998/ 2020 şi pentru alte staţiuni se fac 

rapoarte personale în luna noiembrie pentru anul 

următor, iar după aprobarea nominală pe perioade 

se transmit şi recomandările / scrisorile medicale 

de la medicul de familie sau specialist, copie după 

cuponul de pensie şi eventual alte acte, iar după 

efectuarea tratamentului se stabileşte cu Casa de 

pensii sectorială contribuţia personală a 

beneficiarului, în funcţie de nivelul pensiei şi 

punctajul acordat.  
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Avansarea în grad a cadrelor militare în 

retragere 

Lt.col.(r) Cordoneanu Georgică 

        Potrivit Legii nr. 80/ 1995 privind Statutul 

cadrelor militare, există posibilitatea unele cadre 

în rezervă sau în retragere să poată fi avansate 

dacă îndeplinesc anumite condiţii prevăzute în 

lege la art. 60 - 67, după procedura prevăzută în 

Ordinul ministrului apărării naţionale M 97/2015, 

la propunerea unităţii de mobilizare pentru cei în 

rezervă sau prin ANCMRR ”Al. I. Cuza”, la 

propunerea Filialei pentru cei în retragere.    

   Propunerile se aprobă de către Biroul 

Permanent, în urma verificării condiţiilor legale şi 

documentelor impuse de ordinul ministrului, în 

limita numărului de locuri comunicată de 

ANCMRR, conform dispoziţiilor DGMRU.  

Dosarul se înaintează la minister cu cel puţin 60 

de zile înainte de data stabilită pentru avansare / 

Ziua rezervistului- 31 mai sau Ziua Armatei 

Române -25 octombrie, pentru ofiţeri, maiştri 

militari şi subofiţeri şi Ziua Naţională a României- 

1 decembrie pentru generali şi amirali.  

    Vicepreşedintele şi secretarul Filialei se ocupă 

de completarea dosarului celui propus pentru 

avansare, care va preda următoarele acte: actul de 

identitate,  livretul militar, diplomele de absolvire 

a şcolii militare, studiilor de doctorat sau 

academie militară, brevetele care atestă acordarea 

titlurilor ”Meritul militar” / ”În serviciul patriei” 

pentru cel puţin 20 de ani de activitate, în 

fotocopie, cu menţiunea ”conform cu originalul” 

şi semnătura preşedintelui şi ştampila, 

recomandarea Filialei şi cazierul în original, iar 

Filiala va înainta dosarele cu adresa şi tabelul de 

propuneri. Conform prevederilor legii în vigoare, 

cadrele militare pot fi înaintate în grad cu 2 grade 

faţă de cel deţinut pe funcţie la trecerea în rezervă, 

însă noul Statut al cadrelor militare aflat în 

dezbatere parlamentară se limitează la unul. 

Subofiţerii şi maiştrii militari pot şi avansaţi în 

retragere la gradul de sublocotenent şi numai dacă 

au absolvit între timp studii superioare cu licenţă, 

pot fi avansaţi şi la gradul de locotenent. Pentru a 

fi propuşi, membrii Filialei trebuie să fi îndeplinit 

atribuţii şi să fi desfăşurat o activitate însemnată în 

cadrul acesteia, să nu fi fost sancţionat şi să aibe 

calificativul de ”Foarte bun” în ultimii 5 ani de 

activitate. Preşedintele Filialei insistă de câţiva ani 

la conducerea ANCMRR ca aceasta să susţină la 

minister ca şi cei cu calificativul ”Bun” să poată fi 

avansaţi,  similar cu militarii în activitate şi că 

după mulţi ani de la pensionare, nu au mare 

relevanţă calificativele din activitate, ci aprecierea 

Filialei după ceea ce face şi cum respectivul în 

cadrul ANCMRR / Filialei. Din această cauză, că 

nu pot fi avansaţi din cauza unui calificativ ”Bun” 

acordat uneori cu subiectivitate sau din cauza unor 

cerinţe de exigenţă exagerată înainte de 1989, unii 

colegi sunt neinteresaţi şi ”supăraţi” pe sistem, 

deşi ar putea ajuta mult Filiala în asigurarea 

funcţionării şi îndeplinirii obiectivelor statutare.  

     În decursul celor 31 de ani de existenţă, totuşi 

putem aprecia că un număr mare de camarazi au 

fost avansaţi în retragere cu unul sau două grade.           

 

  

Acordarea unor distincţii membrilor Filialei 

 Comandor(rtr) Mocanu Vasile  

       În conformitate cu prevederile legale şi 

Statutul Asociaţiei şi al Filialei, membrilor cu 

merite deosebite în activitatea depusă în cadrul 

acestora, li se pot acorda distincţii prevăzute de 

Ordinul nr. 102/2012 privind sistemul de 

distincţii militare din Ministerul Apărării 

Naţionale, precum şi decoraţii, titluri, diplome, 

ş.a. Distincţiile militare sunt: embleme (de onoare 

şi de merit), insigne onorifice, plachete onorifice, 

denumiri onorifice şi distincţii de serviciu. 

Propunerile se fac de Filială către ANCMRR, care 

le înaintează la minister, cu îndeplinirea 

condiţiilor de acordare prevăzute în ordin.  

Asociaţia ANCMRR poate acorda, de regula la 

Ziua Rezervistului şi Ziua Armatei, Emblema de 

onoare a ANCMRR – 7 până în prezent, Medalia 

”Rezervistul militar”, diplome de excelenţă şi de 

merit ale ANCMRR, titluri de ”Preşedinte de 

onoare” şi ”Membru de onoare”, iar Filiala acordă 

Diplome de onoare şi de merit, titluri de ”Membru 

de onoare”.    

     



 Revista ”Rezervistul gălăţean”                                               NR. 1– 2022 

 16 

     
 

          
  

     
 

    
 

    
 

     Cu ocazia unor sărbători, pentru realizări deosebite sau la împlinirea unor vârste rotunde, Filiala și 

Subfiliala acordă membrilor diplome, medalii, plachete, trofee pentru activitatea depusă.   



  Revista ”Rezervistul gălăţean”                                                          NR. 1 – 2022                                                                                  

 
 

17 

Ceremonialul militar-religios anual de pomenire a eroilor, martirilor şi camarazilor decedaţi 

Col.(rtr)dr. Gheorghe Hardon 

     În fiecare an, înaintea sărbătoririi Zilei Armatei 

Române- 25 octombrie, compartimentul Militar- 

Cultural pregăteşte şi desfăşoară un ceremonial 

militar-religios de pomenire a eroilor, martirilor şi 

camarazilor decedaţi, în curtea Cercului militar 

Galaţi. Manifestarea are loc în faţa Troiţei obţinute 

prin demersurile fostului preşedinte al Filialei 

Judeţene Galaţi a Asociaţiei Naţionale Cultul 

Eroilor ”Regina Maria”, gl.bg.(rtr) Toma 

Munteanu, de la Consiliul Judeţean Galaţi în 2008.     

  Troiţa a fost realizată de artistul plastic amator 

Paul Baciu din comuna Argetoaia judeţul Dolj, în 

Tabăra de creaţie populară organizată la Pădurea 

Gârboavele de Consiliul Judeţean Galaţi, iar la 

sfârşitul acesteia a donat-o organizatorilor.  

   Troiţa a fost instalată de către col.(rtr) ing. 

Hulea-Manolache Vasile şi fiul Dorin în 

septembrie 2008 în curtea Cercului Militar Galaţi,  

este pictată în stil naiv maramureşean şi este 

încadrată între 2 catarge metalice portdrapel. 

      După 12 ani troiţa avea lemnul de stejar 

crăpat, pictura descojită, iar în unele locuri a 

început să se erodeze din cauza umezelii. Era 

nevoie de o restaurare cât mai urgentă, iar 

vicepreşedintele Filialei ANCERM, comandor(r) 

Asofronie Constantin a asigurat finanţarea şi a 

căutat restaurator şi l-a găsit în persoana 

militarului angajat al UM 01552 Galaţi, Tudorel 

Moraru, restaurator autorizat de biserici. 

     Înaintea Zilei Armatei 2020 troiţa renovată a 

fost resfinţită în cadrul unui ceremonialul religios 

este asigurat de preotul de garnizoană Paul 

Zaharia, care pomeneşte prenumele tuturor celor 

căzuţi ca eroi pentru ţară, martiri militari în 

închisori şi membrii decedaţi ai Filialei.  

    Tradiţia merge mai departe şi ne facem datoria 

morală şi colegială să nu-i uităm. La activitate 

participă de regulă şi urmaşi ai celor decedaţi, 

precum şi invitaţii noştri din partea unităţilor 

militare din garnizoană care au colegi demni de 

pomenire. După acest ceremonial militar-religios, 

au loc activităţi în sala de festivităţi a Cercului 

militar, dedicate Zilei Armatei României- 25 

octombrie.  
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Asistenţa membrilor Filialei în caz de deces 

MMpr.(rtr) Zaharia Chirica 

     Conform prevederilor statutare, Filiala, prin 

responsabilii desemnaţi de Biroul Permanent cu 

atribuţii în domeniu, ajută familia membrilor 

decedaţi pentru formalităţile de înmormântare şi 

depunerea dosarului pentru ajutorul de 

înmormântare şi pensia de urmaş, după caz.  

     În urma anunţării de către familia membrului 

că acesta a decedat,  reprezentantul Filialei 

comunică familiei cu ce o poate ajuta Filiala şi 

solicită informaţiile necesare pentru situaţia în 

care se doreşte asigurarea gărzii de onoare: unde 

se află decedatul – la domiciliu sau la o capelă, 

dacă şi când se va desfăşura slujba religioasă, 

cimitirul în care va avea loc înmormântarea şi 

traseul de deplasare. Aceste informaţii sunt 

completate de reprezentantul Filialei pe adresa tip  

către unitatea militară care asigură comanda 

garnizoanei, în vederea asigurării gărzii de onoare, 

gărzii la sicriu şi trăgătorilor de salve, conform 

procedurii din Regulamentul privind 

ceremonialurile militare aprobat prin Ordinul M 

63/2013, modificat în 2021.  

      În afara gărzii ce se asigură la locul de plecare 

a cortegiului funerar, la biserică şi la cimitir, 

reprezentantul Filialei, care va menţine permanent 

legătura cu familia decedatului, îi poate indica 

acesteia modalitatea de aducere a unui trompetist 

de la Centrul Cultural al Consiliului Judeţean sau 

altă sursă, pentru ofiţeri, subofiţeri, maiştri militari 

şi  militari angajaţi sau o fanfară pentru generali şi 

amirali.  

      După comunicarea adresei la garnizoană, 

reprezentantul Filialei se va deplasa şi va da un 

anunţ în ziarul local privind decesul membrului 

nostru şi apoi va pregăti cu administratorul 

celelalte lucruri care se vor asigura la funeralii: o 

coroană de flori, un drapel tricolor şi emblema 

asociaţiei pe suport de carton, ultimele urmând a fi 

date familiei la finalul funeraliilor.  

     În cazul că funeraliile se vor desfăşura în alt 

judeţ, reprezentantul filialei va transmite adresa 

pentru gardă la garnizoana cea mai apropiată de 

localitatea în care urmează să aibe loc 

înmormântarea, luându-se legătura cu 

responsabilul din unitatea care poate da garda şi 

după caz, cu filiala ANCMRR ”Al. I. Cuza” din 

judeţul respectiv, pentru îndrumare şi sprijin.   

      Preşedintele asociaţiei sau alt membru din 

conducerea Filialei va posta un anunţ cu decesul şi 

funeraliile pe grupul Filialei din reţeaua de 

socializare pe internet folosită şi va pregăti un 

necrolog pe care-l va rosti după slujba religioasă. 

    La data funeraliilor, din partea Filialei vor fi 

prezenţi în fiecare etapă membrii care doresc să 

participe, dintre care, de regulă, unul va purta 

crucea, unul un tablou al defunctului cu doliu şi 

unul perna cu distincţiile /decoraţiile militare, dacă 

pentru acestea nu s-au asigurat 3 militari.  

     Familia se ocupă de celelalte elemente ale 

ceremonialului religios prin firme autorizate în 

domeniu şi potrivit datinei şi cultului religios din 

care face parte.  

    În cazul că membrul decedat nu are nici un fel 

de rude care să se ocupe de funeralii,  Filiala va 

intermedia serviciile necesare şi apoi va depune 

dosarul pentru recuperarea cheltuielilor din 

ajutorul de înmormântare, potrivit prevederilor 

legale în vigoare.  

     După ceremonialul militar-religios, reprezen-

tantul Filialei va stabili cu persoana din familie 

care doreşte, o dată la care să pregătească 

împreună actele necesare pentru primirea 

ajutorului de înmormântare şi după caz, a pensiei 

de urmaş, de la Casa de Pensii Sectorială (CPS) a 

ministerului la care a fost în evidenţă şi plată 

membrul Filialei decedat.  

     Facem precizarea că toate demersurile care 

presupun cheltuieli din partea Filialei se pot 

asigura membrilor cu plata cotizaţiei la zi / în 

ultimul an, în caz contrar participarea este 

benevolă şi reprezentantul Filialei poate indica 

familiei cum se pot adresa unităţii militare pentru 

gardă şi CPS pentru celelalte drepturi legale. 

   La sediu Filialei vor exista prin grija secretarului 

şi administratorului formulare în alb pentru garda 

de onoare, anunţul la ziarul local şi lista cu acte 

pentru ajutorul de înmormântare şi pensia de 

urmaş. Responsabilii desemnaţi de Biroul 

Permanent îşi vor stabili substituirea în atribuţii în 

cazul absenţei din localitate sau indisponibilităţii 

din diverse motive, pentru ca obligaţiile Filialei 

faţă de membrul său care a decedat să fie 

îndeplinite corect, complet şi la timp.  

     Conducerea Filialei pomeneşte la fiecare 

adunare lunară şi la adunarea generală anuală 

membrii decedaţi, păstrând un moment de 

reculegere, iar anual organizează ceremonialul 

militar-religios comun de pomenire a acestora la 

Troiţa din curtea Cercului militar Galaţi, conform 

procedurii stabilite, incluzând invitarea familiei la 

activitate. 
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ANCMRR ”AL.I. CUZA” şi Filiala Judeţeană Galaţi în comunicarea publică 

Plt.adj.pr.(rtr) Nazâru Radu 
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Revista ANCMRR, Monografia, Broşura şi Calendarul Filialei Judeţene Galaţi, afişe, ziare 

 

     
 

        
 

    
 

Albumul instituţiilor şi structurilor asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi 

Siguranţă Naţională din judeţul Galaţi în Anul Centenarului Marii Uniri - 2018 
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Foto din mass-media locală: acordarea de daruri de Crăciun la Centrul de zi pentru copiii singuri 
  

   
 

Colaborarea Filialei cu structurile militare din judeţul Galaţi 

Gl.bg.(rtr) Constantin Antohe 

Participarea la ceremonialuri militar-religioase de Ziua veteranilor de război, Ziua eroilor, Ziua 

Drapelului, Ziua Imnului, Ziua Armatei, Ziua veteranilor din teatrele de operaţii, Ziua Naţionlă, Ziua 

comemorării eroilor Revoluţiei din 1989, Ziua armelor sau unităţilor din garnizoană, vizite de lucru ale 

seniorilor militari în unităţi din Galaţi, Smârdan, Brăila, Tecuci. Ne consultăm pentru soluționarea unor 

probleme, îmbunătățirea legislației privind Statutul cadrelor militare, salarizarea și pensiile militare, acte 

normative interne, promovarea imaginii și activității armatei și a ofertei educaționale a MApN, modificări 

la actelwe normative interne, vizitarea unităților, desfășurarea de aplicații și instruiri cu state NATO, ș.a.   
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Colaborarea Filialei Galaţi a ANCMRR ”AL. I. CUZA” cu alte structuri asociative 

Col.(rtr) Florin Lepuşteanu 

ANCMRR ”AL.I. CUZA” este prima asociaţie 

a cadrelor militare în rezervă şi în retragere 

apărută după revoluţia din 1989, iar prin preluarea 

tradiţiei istorice şi patrimoniului Societăţii 

Ofiţerilor Proveniţi din Armată (SORPA) înfiinţată 

în 1925 şi desfiinţată în 1948, este şi cea cu 

activitatea cea mai îndelungată. Asta înseamnă 

experienţă, o bună organizare teritorială şi 

centrală, o recunoaştere publică de reprezentare a 

pensionarilor militari din M.Ap.N. Prin aceste 

atribute şi seriozitatea conducerii asociaţiei şi 

filialelor, pensionarii militari au încredere în 

acestea şi asociaţia este cea mai mare structură 

asociativă a pensionarilor militari, cu 

reprezentativitate la nivel naţional.    

ANCMRR a fost recunoscută ca fiind de 

„utilitate publică” conform Hotărârii Guvernului 

nr. 20 din 15.01.2004, reconfirmată prin H.G. nr. 

108/30.01.2008, putând astfel beneficia de sprijin 

de la minister şi administraţia publică, pentru 

spaţii de sedii, unele utilităţi şi fonduri. 

ANCMRR nu este o organizaţie sau corp 

profesional înfiinţat prin lege cu persoane active, 

salariate, având o anumită profesie sau ocupaţie, 

nu este un sindicat al unor persoane angajate prin 

raporturi de muncă sau de serviciu, nu este o 

asociaţie potrivit legii pensionarilor ca LADPM, ci 

este o structură federativă de tip asociaţie, de nivel 

naţional, de fapt o federaţie încă neconstituită din 

46 asociaţii autonome sau nu, cu sau fără 

personalitate juridică, în baza Ordonanţei de 

guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

ANCMRR ”AL.I. CUZA” colaborează cu alte 

asociaţii ale pensionarilor militari din alte 

ministere sau servicii, pentru apărarea drepturilor 

şi intereselor membrilor, specifice domeniului 

apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, 

pentru desfăşurarea unor proiecte şi acţiuni 

militar- culturale.  

La nivel judeţean sunt foarte strânse legăturile 

cu Filialele A.N. Cultul Eroilor „Regina Maria”, a 

A.N. Veteranilor de Război, ANCMRR – M.A.I., 

ARPIA, LADPM, A.C. Tomis Constanţa. 

De 3 ani ANCMRR face parte din Forumul 

structurilor asociative din acest domeniu şi are 

dialog social şi profesional cu M.Ap.N. într-un 

Consiliu Consultativ cu reprezentanţii unor direcţii 

şi servicii din minister, sub coordonarea 

Departamentului pentru relaţia cu parlamentul şi 

calitatea vieţii personalului.  

În prezent există tensiuni şi divergenţe între 

asociaţii asupra modului de abordare a relaţiei cu 

Departamentul, dar mai ales o luptă a acestui 

Forum pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ 

privind pensile militare, grav afectat prin OUG. 

Asociaţia a reuşit în acest an asocierea cu două 

federaţii internaţionale de profil. 
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Sprijinul bugetar pentru asociaţiile recunoscute de utilitate publică 

Cpt.(rtr) Gicu Axente 

ANCMRR ”AL. I. CUZA” primeşte sprijin 

financiar de la bugetul de stat, prin MApN, ca 

asociaţie recunoscută de utilitate publică, în 

baza prevederilor legale în vigoare în România: 

art. 41(1) din O.G. 26/ 2000 privind asociaţiile şi 

fundaţiile, modificată şi aprobată prin Legea nr. 

246 din 18.07.2005, art. 63(3) din Legea nr. 

346/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

MApN, Ordinul M.Ap.N. nr. M 161/ 2018, 

modificat prin Ordinul nr. M 174/ 2021. Acest 

lucru este posibil numai după îndeplinirea 

condiţiilor legale şi solicitarea întemeiată a 

asociaţiei prin îndeplinirea unor obiective comune 

cu M.Ap.N., asociaţia fiind obligată să publice 

anual în M.Of.P. a IV-a situaţiile financiare, să 

aibe o activitate semnificativă în domeniu, să 

raporteze organelor statului modul de folosire a 

resurselor. În aceeaşi bază legală, asociaţia de 

utilitate public are dreptul la sediu într-un spaţiu 

administrat de minister şi plata unei părţi a 

utilităţilor strict necesare (apă, curent electric), cu 

prezentarea documentelor justificative necesare. O 

parte din filialele ANCMRR nu au la dispoziţie, 

din păcate, astfel de condiţii asigurate, iar Filiala 

Judeţeană Galaţi se va confrunta în anii următori 

cu această problemă din cauza intrării în reparaţii 

capitale a imobilului Cercul Militar Galaţi care ne 

găzduieşte. Menţionăm că pentru aceasta s-au 

solicitat de mulţi ani fonduri, însă abia în 2022 s-

au aprobat, prin PNRR, clădirile fiind monument 

istoric de la sfârşitul secolului al XIX- lea, realizat 

din donaţii ale cadrelor militare în rezervă şi în 

retragere şi naţionalizat după 1948. 

În cei 31 de ani de existenţă, după aprobarea 

actelor normative menţionate, Filiala a primit ca 

sprijin financiar 2 laptop-uri şi 1 imprimantă, de 

nivel modest, pentru Galaţi şi Tecuci, precum şi 

plata unor facturi la abonamentul pentru telefon/ 

fax şi internet, fiind important numărul de membri 

ai Filialei, numărul şi amploarea activităţilor 

desfăşurate în legătură cu armata. De astfel de 

ajutoare pot beneficia oricare asociaţii şi fundaţii 

din România recunoscute de utilitate publică şi cât 

timp îndeplinesc condiţiile legale de finanţare, în 

limita resurselor financiare disponibile, fără a 

afecta dreptul asociaţiei de a apăra obiectiv 

drepturile şi interesele membrilor asociaţiei, pe 

toate căile legale şi statutare. 

 

    

 
 

 

Acordarea de ajutoare financiare pentru membrii filialei şi urmaşii acestora, 

prin programul guvernamental pentru sprijinirea persoanelor vârstnice 

Slt.(rtr) Gheorghe Tomoiagă  

     În baza Legii nr. 363/ 2003 Ministerul 

Muncii şi Protecţiei Sociale acordă anual, în 

preajma Zilei internaţionale a persoanelor 

vârstnice 1 octombrie, un ajutor financiar 

pentru persoanele cu venituri foarte reduse din 

pensii. În acest an limita până la care se pot 

acorda este de 1800 lei şi ajutorul va fi în 

valoare de 160 lei. Fondurile se alocă de 

minister prin ANCMRR, care a virat deja suma 

de 2400 lei pentru cei 15 membri sau urmaşi ai 

acestora, stabiliţi de Biroul Permanent. 

Ajutoarele au fost achitate până la data de 29 

septembrie şi după aceasta statul de plată 

original cu semnăturile beneficiarilor a fost 

înaintat la BPC al ANCMRR pentru justificare. 

     Desigur, această sume este foarte mică, însă 

acestea sunt prevederile legale în vigoare şi noi 

ne străduim ca să ajungă la toţi colegii care au 

pensii militare sau pensii de urmaşi sub limita 

stabilită de minister. Menţionăm că, este vorba 

de colegi sau urmaşii acestora care nu au avut 

vechimea minimă de 15 ani pentru pensie 

completă, în rest, peste 85 din ceilalţi colegi 

având pensii complete de peste 2500 lei lunar.    

    Asociaţia şi Filiala a găsit de-a lungul 

timpului şi alte forme de sprijin a acestei 

categorii defavorizate din cauza situaţiei în care 

se aflau la data pensionării. Important este ca şi 

aceştia să încerce să fie prezenţi la activităţile 

noastre şi să se implice cu ce pot.    
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Proiectul nostru ”Bustul generalului Eremia Grigorescu” 
Gl.bg.(rtr) Constantin Antohe 

Din anul 2017, la Centenarul Războiului de 

Întregire, filialele judeţene Galaţi ale asociaţiilor 

noastre ANCERM şi ANCMRR s-au adresat 

Primăriei Galaţi pentru realizarea unui proiect 

artistic şi istoric, respectiv un bust al Generalului 

erou de la Oituz şi Mărăşeşti Eremia Teofil 

Grigorescu, fiual judeţului născut la Tg. Bujor. 

Consiliul local nu au putut da curs acestei 

propuneri, motivând timp de 3 ani că nu are 

fondurile necesare. În aceste condiţii, după 

alegerile din luna aprilie 2021, ne-am adresat din 

nou Primăriei cu propunerea de realizare a 

proiectului în parteneriat public-privat, la care, în 

luna mai Primãria Galaţi a rãspuns cã este de 

acord cu propunerea şi va demara procedurile 

legale necesare încheierii unui acord de 

parteneriat.  Din păcate, după ce ni s-au cerut 

multe documente în susţinerea propunerii, până în 

luna decembrie nu s-a luat nici o hotărâre şi nu s-

au alocat fondurile necesare din partea Primăriei. 

Noi ne-a aasumat costurile şi demersurile 

realizării bustului propriu-zis, transportului şi 

instalării, iar primăria se obliga să pună la 

dispoziţie documentaţia tehnică necesară (deja o 

deţine) şi un soclu construit în parcul ”Mihai 

Eminescu”  la reamenajarea acestuia în 2020. 

Noi am căutat oferte şi am găsit o soluţie cu 

sculptorul Emilian Mocanu şi firma Tapioprodcom 

SRL Cluj-Napoca, cu care am negociat în luna 

august 2021 un contract de realizare pentru suma 

de aprox. 35.000 lei cu TVA, cu termen de 

execuţie 3 luni de zile. Din aceasta trebuie să 

achităm cât mai repede un avans de aproape 

10.000 lei pentru începerea lucrărilor. În baza 

hotărârii conducerilor celor două filiale, pentru 

asigurarea fondurilor, s-a aprobat câte o sumă 

iniţială de 5000 lei de la ANCMRR şi 2500 lei de 

la ANCERM pentru avansul solicitat în contract. 

În plus, s-au adunat şi 5000 lei din contribuţii 

voluntare de la 24 membri, însă, în luna noiembrie 

s-a luat decizia sistării colectării de fonduri din 

cauza neaprobării parteneriatului de către 

Primărie, ratând realizarea proiectului în 2021. 

Am continuat demersurile la Primăria Galaţi ca 

în 2022 şi ne bucurăm să aflăm că s-a aprobat un 

proiect de amenajare a parcului cu 4 busturi, dintre 

care primul este al generalului E, Grigorescu, 

atribuind-se deja contractul de execuţie pentru o 

durată de 2 ani. În aceste condiţii Filialele nu vor 

mai participa la cheltuielile de realizare a bustului, 

ci, eventual la finalizare, pentru festivitatea de 

recepţie şi promovarea publică. 

Generalul-erou gãlãţean Eremia Grigorescu 

meritã de mult aceastã recunoştinţã a armatei 

şi românilor de astãzi, mãcar după 103 ani de la 

moartea sa prematurã din 21 iulie 1919, urmare a 

infectãrii cu gripa spaniolã. 

Oricum, Filiala şi-a cinstit patronul spiritual şi 

din 202 are la sediu amplasat un basorelief cu 

chipul său, alături de patronul spiritual al 

asociaţiei, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, 

lucrări realizate de artiştii plastici Aurelian 

Niculescu şi Gheorghe Nour, cu finanţarea 

asigurată de vicepreşedintele- pe atunci, comandor 

C. Asofronie. La dezvelirea busturilor în 

octombrie 2020, a fost săvârşită o slujbă de 

pomenire a celor două mari personalităţi şi 

sfinţirea busturilor.  
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Sărbătorirea Zilei eroilor – 02 iunie 2022 de către membrii filialei 

      Col.(rtr)ing. Valerian Paraschivan 

Membrii Filialei conduşi de preşedintele 

comandor (r) Constantin Asofronie au participat la 

oficierea unei slujbe de pomenire şi depunerea de 

coroane de flori la 4 monumente ale eroilor din 

municipiul Galaţi. Şi în alte localităţi ale judeţului 

au participat membri ai Filialei la manifestările 

închinate Zilei Eroilor: Tecuci, Pechea, Suceveni: 

1. Municipiul Galaţi 

- acțiune de curățare și îngrijire 4 monumente 

în zilele premergătoare sărbătorii; 

- adunare dedicată eroilor la Cercul militar; 

- Mausoleul eroilor din Cimitirul Eternitatea- 

ceremonial oficial militar-religios, cu slujbă de 

pomenire şi depunere de coroane de flori;  

- alte monumente ale eroilor din Galaţi: 

Monumentul ”Apărătorii Galaţiului” din centru, 

Monumentul Eroilor din primul Război Mondial 

de la gara CFR, Monumentul eroilor din 

Regimentul 11 Siret - Depunere de jerbe şi flori. 

Participă membri ai Filialei, elevi, public. 
 

 
 

 
 

 

 
 

2. Municipiul Tecuci: 

– Galeria Helios. Lansare de carte: ”Tecuciul în 

anii primului război mondial”- Daniel Bradea. 

Participă preşedinții Subfilialelor ANCMRR și 

ANCERM cu elevi din Cercul Cultul Eroilor de la 

C.N. ”Spiru Haret” cu alocuţiune şi prezentarea 

Revistei ”Galaţiul eroic” care a publicat apariția; 

- Monumentul eroilor: ceremonial militar-

religios, cu slujbă, depunere de coroane din partea 

oficialităţilor şi Subfilialelor asociaţiilor 

ANCERM şi ANCMRR, în prezenţa membrilor; 
 

 
 

3. Comuna Suceveni: ceremonial religios şi 

depunere de coroane, program artistic. Participă şi 

depune jerbă de flori col.(r) Dudu Ioan.  Pe 06.06 

s-a depus o coroană la Roşcani, la monumentul lui 

Ion Vodă cel Viteaz. 
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Excursie comemorativă vrânceană la 104 ani de la 

luptele din primul război mondial 

Comandor(r) Constantin Asofronie 

La 104 ani de la încheierea eroicelor lupte din 

primul război mondial, Filialele Judeţene Galaţi 

ale Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în 

Rezervă şi în Retragere ”Al. I. Cuza” și Asociaţiei 

Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” au 

organizat pentru data de 6 august 2021 o excursie 

comemorativă la monumentele si mausoleele 

vrâncene care păstreaza memoria acestor lupte, 

unde seodihnesc şi eroi gălăţeni. 

Ne-am manifestat astfel recunoştinţa şi 

cinstirea faţă de luptatorii si eroii cazuti pentru 

patrie în iulie- august 1917, care au reuşit astfel să 

salveze ultima parte din trupul ţãrii, să se acorde 

un răgaz pentru refacere şi să se treacă la 

eliberarea părţii ocupate şi a Transilvaniei, 

deschizând drumul realizării idealului secular al 

statului unitar naţional român! 

Obiective vizitate şi ceremonialuri: 
 

1. Cimitirul eroilor de la Hanu Conachi, 

comuna Fundeni, judeţul Galaţi. Am asistat în 

biserică la slujba de preotului Oprea Marius, cu 

care am ieşit apoi la Monumentul din centrul 

Cimitirului, unde au fost rostite câteva alocuţiuni 

şi s-au depus flori, s-au făcut fotografii. Vom 

sprijini primăria și parohia pentru delimitarea 

topografică și protecția cu gard a cimitirului 

eroilor de restul cimitirului satului. 
 

 
 

2. La Mausoleul de la Soveja, am participat 

alături de militari din garnizoana Focşani, 

autorităţile publice judeţene şi comunale, preoţi, 

profesori, elevi, cetăţeni, la un ceremonial oficial, 

militar şi religios, aşa cum obişnuiesc anual.  

Am depus o coroană de flori după autorităţi, am 

asistat la defilarea gărzii de onoare, am vizitat 

mausoleul şi s-au făcut fotografii. Ne-am întâlnit 

şi salutat cu colegii din filialele Vrancea, o 

delegaţie de elevi şi alte persoane din R. Moldova,  
 

am admirat numărul mare de participanţi din 

localităţile învecinate,  mulţi în costume populare, 

inclusiv veterani de război cu decoraţii şi tricolor. 
 

 
 

3. Mausoleul de la Mărăşti. Aici am fost 

singuri şi am putut să ne desfăşurăm acţiunea în 

linişte, fără aglomeraţie, cu depunere de coroană şi 

alte flori, prezentarea ansamblului monumental, 

reculegere şi fotografii. 
 

 
 

4. Monumentul eroinei Ecaterina Teodoroiu 
de la intrarea în oraşul Panciu. Aici au depus 

jerbe de flori doamnele prof. Desilia Anghele şi 

ec. Cecilia Carp, s-a ţinut un moment de 

reculegere, s-au făcut fotografii. 
 

 
5. Mausoleul de la Mărăşeşti 
Am depus coroană de flori la sarcofagul 

generalului Eremia Grigorescu, comandantul erou 

care a oprit aici, la porţile Moldovei, ocuparea 

întregii ţări de armatele austro-ungare şi germane 

în august 1917. Am vizitat complexul muzeal de 

alături şi am făcut fotografii, am urmărit 

prezentările ghizilor. 
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După noi, garnizoana Focşani, prefectura şi 

primăriile localităţilor învecinate, au parcurs 

ceremonialul schimbat față de cel comunicat nouă. 
 

 
 

 

A fost cea mai complexă acţiune a celor două 

filiale, cu caracter interjudeţean, în colaborare cu 

alte asociaţii şi cu autorităţile publice, la care au 

participat 18 membri, pasionaţi de astfel de acţiuni 

cultural şi comemorative.  

Astfel, aceştia au ţinut să-şi aducă omagiul şi 

recunoştinţa faţă de luptătorii şi eroii din primul 

război mondial în luptele de pe meleagurile 

vrâncene. Am dat curs cugetării marelui istoric 

Nicolae Iorga: ”Eroii nu mor când coboară în 

mormânt, ci atunci când cad în uitarea noastră” 
 

Comemorarea eroilor români la Cimitirul de la Țiganca la 80 de ani de la 

 luptele pentru eliberarea Basarabiei în 1941 

Col.(rtr) Marin Ionel 

Filiala Judeţeană Galaţi a AN Cultul Eroilor 

”Regina Maria” a organizat împreună cu Filiala 

Jud. Galaâți a ANCMRR în data de 17 iulie 2021 

o acţiune de comemorare a eroilor români căzuţi 

pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupaţia 

sovietică, la Cimitirul de onoare de la Ţiganca şi 

parcela eroilor din cimitirul din Cania, ambele în 

Raion Cantemir din R.Moldova.  

În iulie 1941, în această zonă au căzut pentru 

eliberarea Basarabiei aproape jumătate din cei 

morţi în toată provincia (1040), au fost mii de 

răniţi, alte sute s-au îmbolnăvit din cauza 

condiţiilor proaste sau au fost daţi dispăruţi. Aceşti 

eroi merită din plin recunoştinţa noastră şi patriei!  

Acţiunea s-a desfăşurat în colaborare cu 

Protopopiatul de Cantemir şi Tigheci condus de 

preotul Vasile Burduja, membru al filialei 

noastre, cu preotul Efrem Docan de la Mânăstirea 

eroilor români de la Ţiganca, Liga Veteranilor 

Forţelor Armate din Republica Moldova 
condusă de colonel (rtr) Alexandru Gorgan  şi 

alte asociaţii patriotice din Basarabia. 

De la Subfiliala Tecuci participă dl. plut.adj. 

(rtr) Ioan Diaconu cu ginerele său Toboş Marian, 

colegul nostru făcând la o vârstă înaintată  o 

deplasare dorită de mulţi ani, împlinită acum cu 

noi: să depună flori şi să memoreze locul unde a 

căzut în luptă tatăl său! Cu lacrimi în ochi şi 

cuprins de mari emoţii, colegul nostru tecucean a 

rostit câteva cuvinte memorabile: ”am avut o 

carieră militară de peste 30 de ani, am o familie 

mare cu nepoţi şi strănepoţi  şi după Revoluţia din 

1989 din România mereu mi-am dorit să ajung pe 

aceste meleaguri, locul acelor lupte sângeroase 

care mi l-au răpus pe tatăl meu, de care am 

rămas orfan la 2 ani şi jumătate. Sunt mândru 

că a contribuit cu preţul vieţii la eliberarea 

Basarabiei în 1941!”  

Au participat şi 8 membri ai Filialei Judeţene 

Vrancea, condusă de cpt.cdor.(r) Iulian Başturea. 

 Acţiunea a început cu un parastas desfăşurat în 

biserica mânăstirii săvârşit de preoţii Vasile 

Burduja, Efrem Docan, Gabriel-Forin Onel şi 

Ciubotea Ion (din Filiala Vrancea a ANCERM). 

Apoi au fost evocate la cimitir de către 

organizator- comandor (r) Asofronie, luptele din 

zona Ţiganca-Epureni-Cania la începutul 

campaniei de eliberare a Basarabiei din 1941. 

 Au mai luat cuvântul colonel (r) Alexandru 

Gorgan, preşedintele Ligii Veteranilor Forţelor 

Armate ale R. Moldova, Lt.col.(r) Constantin 

Covrig- preşedintele Asociaţiei Forţa Veteranilor - 

Filiala Cantemir, reprezentantul Uniunii 

Veteranilor din Războiul din 1992 din Raionul 

Cantemir (cu 12 colegi), Vladimir Butnaru, 

consilier local şi reprezentant al veteranilor din 

comuna Goteşti, un reprezentant al localnicilor din 

Ţiganca. Au fost depuse coroane, jerbe şi flori la 

plăcile comemorative din cimitirul de onoare,  în 

acompaniamentul muzical al Imnului eroilor. 
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Apoi participanţii s-au deplasat la Cimitirul 

satului Cania, unde există o parcelă a eroilor, în 

cinstea celor peste 900 de români morţi la datorie 

acum 80 de ani. 

  
 

După oficierea parastasului, preotul Vasile 

Burduja a mulţumit participanţilor pentru onorarea 

evenimentului, a manifestat dorinţa de cultivare a 

cinstirii şi recunoştinţei pentru eroi de către copii 

şi tineret, îndrumaţi de părinţi, şcoală, militari şi 

veterani, alături de biserică. A rostit o scurtă 

alocuţiune şi primarul Manole Anatolie.  

După comemorare, parohia și primăria din 

Cania, cu sprijinul unor colegi, au oferit oaspeţilor 

o masă de pomenire.   

 Ne pare rău cã o parte din doritorii acestei 

acţiuni s-au retras din cauza restricţiilor 

epidemice, rămânând locuri goale în microbuz. 

Din 2006, de la inaugurarea cimitirului de 

onoare de la Ţiganca, în urma demersurilor 

preotului Vasile Burduja şi proiectului ONCE,  

aproape în fiecare an filiala Galaţi a avut activităţi 

comemorative la acest obiectiv, iar unii membri au 

sprijinit cu donaţii ridicarea bisericii şi îngrijirea 

cimitirului eroilor.   

Vom continua acest tip de acţiuni 

comemorative în ţară şi Republica Moldova în 

colaborare cu alte asociaţii şi instituţii, în 

îndeplinirea obiectivului nostru statutar, sub 

deviza lansată de Nicolae Iorga:   

”Neamul devine etern prin cultul eroilor”  

 

Omagierea eroilor la Cimitirul de la Oancea în 22 iunie 2021 

    Econ. Cecilia Carp 

În organizarea Consiliului local şi primarului 

Victor Chiriloaie, în data de 22 iunie 2021 s-a 

desfăşurat o manifestare omagială la împlinirea a 

80 de ani de la începerea războiului pentru 

eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de nord. 

Manifestarea are loc în Cimitirul şi la 

monumentul primilor eroi căzuţi pentru 

eliberarea Basarabiei. 

Au participat alături de localnici şi Primăria 

Oancea oaspeţi de la Asociaţia Naţională Cultul 

Eroilor ”Regina Maria”, ANCMRR - Filiala 

Judeţeană Galaţi, Asociaţia Frontiera Gălăţeană şi 

Asociaţia Culturală ”Tomis” din Constanţa- Filiala 

Galaţi, reprezentanţi din domeniul culturii din 

Cahul- R. Moldova, Muzeul de istorie din Brăila 

şi Muzeul Militar Naţional- Filiala Constanţa. 

Au oficiat o slujbă de pomenire preoţii din 

Oancea şi Suceveni, ajutaţi şi de col.(rtr) Ioan 

Dudu, care apoi a cântat şi emoţionantul ”Nu 

plânge, maică Românie!”. Au completat partea 

artistică oameni de cultură din Cahul şi localnici, 

inclusiv o nonagenară văduvă de război. 

Asociaţia Tomis Constanţa - Filiala Galaţi, cu 

Adrian Tăbăcaru şi Aurelian Niculescu (membri şi 

ai filialei noastre) a prezentat uniforme folosite de 

Armata Română în cel de-al Doilea Război 

Mondial, precum şi a două uniforme folosite de 

armata sovietică. 
 

 
 

 
 

Reprezentanţii Filialelor Judeţene Galaţi ale 

ANCERM și ANCMRR prin preşedintele cdor(r) 

Constantin Asofronie, care a rostit o alocuţiune 

evocatoare, iar col.(rtr) Ioan Dudu şi slt.(rtr) 

Simion Gherghi au depus o coroană de flori. 

Reprezentantul Asociaţiei Frontiera Gălăţeană, 

col(r) Didel Bădărău a evocat postarea pe gardul 

cimitirului a 22 de basoreliefuri reprezentând 

figuri istorice şi a depus o coroană de flori. 



 Revista ”Rezervistul gălăţean”                                               NR. 1– 2022 

 30 

Comemorarea s-a repetat în anul 2022, cu participarea autorităților județene și militare: 

   
 

Sãrbãtorirea Zilei Rezervistului Militar 2021 și a 30 de ani de la înființarea Filialei  

Col.(rtr) Gheorghe Hardon 

Biroul Permanent al Filialei a organizat în data 

de 28 mai 2021 la sediul din Cercul Militar Galați, 

Adunarea festivă cu prilejul Zilei Rezervistului 

Militar 31 mai 2021 și aniversării a 30 de ani de la 

înființarea filialei. 

Programul adunării a cuprins în prima parte 

evocarea istorică a evoluției Filialei de la înființare 

până în 2020 – gl.bg.(rtr) Constantin Antohe, 

președinte de onoare, apoi  o prezentare a situației 

la zi a acesteia – cdor.(r) Constantin Asofronie, 

președintele Filialei, simultan cu proiectarea unei 

prezentări video a activităților filialei, mesaje de la 

invitați, acordarea de grade, embleme, medalii, 

plachete, diplome fondatorilor și celor mai activi 

membri, precum și invitaților și colaboratorilor din 

alte structuri asociative din SAOPSN,  în semn de 

prețuire pentru colaborarea din ultimii ani și 

dorința de dezvoltare în viitor. S-au prezentat și 

principalele priorități și acțiuni ale conducerii 

Filialei, aleasă la adunarea generală în 9.04.2021.  

Au fost prezenți invitații: 

– din Liga Veteranilor Forțelor Armate din 

Republica Moldova, președintele col.(r) 

Alexandru Gorgan, vicepreședintele col.(r) 

Tudor Samoilenco, membrii: col.(r) Tudor Grama 

și col.(r) Sergiu Caitaz. Cu această ocazie a avut 

loc o prezentare a Ligii și celor prezenți, s-au 

acordat reciproc cadouri și însemne, dar mai ales 

s-a semnat un Acord de parteneriat cu Filiala 

gălățeană a ANCMRR. Urmează ca în perioada 

următoare conducerile celor două asociații să 

stabilească acțiuni concrete în acest an, 

corespunzător direcțiilor de colaborare din Acord. 

Mulțumiri speciale delegației frățești din 

Basarabia pentru efortul făcut și înțelegerea 

importanței colaborării în vederea împlinirii 

obiectivelor pentru apărarea drepturilor și 

intereselor membrilor celor două asociații, 

schimburilor de experiență și întăririi legăturilor 

între militarii și românii de pretutindeni.  

– contraamiral de flotilă Cornel Rogozan, 

comandantul Flotilei fluviale cu sediul la Brăila; 

– comandanții de unitãți militare din Galați: 

lt.col. Silviu Ivașcu- Centrul Militar Județean GL, 

Robert Gaschler- Batalionul 284 Tancuri, Mr. 

Cristian Matache- CSIL Smârdan; 

– col.(rtr) Rusu Constantin, vicepreședintele 

Sucursalei Galați a ANCMRR – SRI; 

– colonel(rtr) Vintilă Iluță, vicepreședintele 

Filialei Jud. GL. a ANCMRR – M.A.I.; 

– cpt.(rtr) Turcu Stan, președintele Filialei Galați 

al Asociației Veteranilor de Război din România; 

– col.(r) Valerian Paraschivan, prim-vice-

președinte la Filiala Jud. a  AN Cultul Eroilor; 
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A fost prezentate: Mesajul președintelui 

ANCMRR ”Al.I. Cuza”, gl.lt.(rtr) Neculai 

Băhnăreanu, cu felicitări și urări de sănătate, viață 

lungă și împliniri personale cu această ocazie și o 

colaborare îndelungată între cele două structuri 

asociative semnatare ale Acordului de parteneriat,  

Ordinul ministrului apărării nr. MP 

532/26.05.2021 privind avansarea a 2 ofițeri, O.M. 

nr. MP nr. 46/26.05.2021, privind avansarea în 

grad a 2 subofițeri.  Felicitări colegilor noștri! 

Au fost acordate colegilor care împlinesc cifre 

rotunde de vârstă: diplome, medalii și placheta  

aniversare. Au fost felicitați și li s-a urat sănătate, 

pensie bună altor 23 colegi care împlinesc anii în 

lunile mai și iunie 2021. 

Au fost acordate Diplome de onoare la 3 

membri fondatori ai Filialei de acum 30 de ani: 

comandor(rtr) Vasile Voinea – 91 ani, col.(rtr) 

Iordan Chirvasă – 93 ani și col.(rtr) Gheorghe 

Alaliței – 88 ani, precum și altor 40 de colegi care 

au o vechime mai mare de 10 ani și activitate 

deosebită în cadrul filialei.  

Au fost prezenți peste 30 de membri ai Filialei 

noastre care au ascultat cu interes expunerile și 

mesajele prezentate, apoi s-au întreținut într-o 

atmosferă colegială la o masă festivă, prima după 

aproape 2 ani, din cauza restricțiilor sanitare pe 

timpul epidemiei. 

 

„Omagiu Armatei Române și eroilor săi” - manifestare dedicată Zilei Armatei - 25 oct. 2021  

Col.(rtr) Ioan Dudu 
 

Filiala Județeană Galați „General Eremia 

Grigorescu” a Asociației Naționale a Cadrelor 

Militare în Rezervă și în Retragere „Al. I. Cuza” a 

organizat o manifestare omagială în data de 15 

octombrie 2021, la Cercul Militar Galați, în 

colaborare cu unitățile militare din garnizoană. 

 Au fost invitați și au răspuns prezent: lt.col. 

Remus Popa – cdt. B 300 Inf., lt.col. Robert 

Gaschler – cdt. B 284 Tc, lt.col. Silviu Ivașcu – 

cdt. CMJ, mr. Crstian Matache – cdt. SCIL 

Smârdan, reprezentanții filialelor județene Galați 

ale A.N. Veteranilor de Război – președinte 

cpt.(rtr) Stan Turcu, A.N. Cultul Eroilor „Regina 

Maria”- col.(rtr) Valerian Paraschivan, 

primvicepreședinte, Subfilialei Tecuci a 

ANCMRR- col.(rtr) Florin Lepușteanu, 

președinte, membri ai acestor filiale și ai familiilor 

colegilor decedați. Participanții au respectat 

regulile impuse de siguranța sanitară în pandemie, 

iar temele de evocare istorică se publică pe grup 

FB și revistă.    

Programul a cuprins următoarele activități: 

1. Un ceremonial militar-religios de 

pomenire a eroilor, martirilor militari din 

închisori și camarazilor decedați din Filială, 

cadrele active, veterani de război și din teatrele 

de operații, conform tradiției anuale, în curtea 

Cercului Militar, în fața Troiței renovate și 

resfințite anul trecut. Slujba a fost săvârșită de 

preotul I. Budișteanu, secretar al Protopopiatului 

Galați, în preyența și a unor rude ale decedaților. 

2. Adunarea festivă dedicată Zilei Armatei 

Române în sala de festivități. Au fost adresate 

saluturi între conducerea filialei și comandanții de 

unități și reprezentanții celorlalte filiale, apoi s-a 

prezentat o Informare asupra situației armatei 

României și rezervei acesteia în anul 2021.     

Comandanții de unități și-au exprimat 

aprecierea pozitivă față de acțiunile militarilor în 

rezervă și în retragere, interesul și eforturile pentru 

îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației, 

sprijinul acordat membrilor, buna colaborare și 

perspectivele de extindere a acesteia.  

Filiala a mulțumit pentru colaborare la unele 

activități în ultimul an, a exprimat dorința de 

intensificare a legăturilor și participării reciproce 

la acțiuni pentru menținerea unității dintre militarii 

activi și cei în rezervă sau în retragere, susținerea 

intereselor comune în fața ministerului și forurilor 

politice de care depind, promovarea imaginii 

armatei și recrutarea de tineri pentru școlile 

militare și voluntari. 

3. Acordarea unor diplome, distincții, titluri, 
avansarea membrilor cu merite deosebite, 

prezentarea stadiului unor proiecte și activităților 

ce urmează în trimestrul IV/ 2021. 

4. După manifestarea omagială, unii membri ai 

filialei au participat la o masă festivă colegială. 

5. Nu au putut fi aduse la Cercul militar, dar 

membrii filialei și publicul vor putea viziona timp 

de 2 săptămâni începând de astăzi, două expoziții 

dedicate Zilei Armatei la Muzeul de istorie 

(sculptură, pictură, însemne și obiecte militare) și 

la Biblioteca „V.A. Urechia” (ținute militare de 

epocă), vizitatorii urmând să respecte măsurile 

sanitare adaptate locurilor de expunere. 
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Manifestarea a constituit un bun prilej de întărire a legăturii între militarii activi și din rezervă, a 

subliniat nevoia de continuitate și adaptare armatei, de apărare solidară a drepturilor militarilor. 

   
 

Excursie comemorativă şi de cunoaştere a Flotilei Fluviale la Brăila – 10 iunie 2022 

Cdor (r) Constantin Asofronie 

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 o excursie la 

Brăila, cu 15 colegi 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 cunoa- 

şterea altor structuri militare din zona fluvialã.  

1. Vizita în portul militar Brăila.  

Am început acţiunea în portul militar Brăila,  

unde am fost întâmpinaţi de comandantul 

Divizionului 67 Nave purtătoare de artilerie, 

comandor Constantin Grosu, care ne-a pus la 

dispoziţie ghizi pentru vizitarea 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 face 

de Ziua Eroilor şi pentru că mâine sunt Rusaliile 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 

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, cele 

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.  

După 25 de ani de când am activat în această 

unitate și comandament, am fost deosebit de 

emoţionat să văd evoluţia impresionantă a 

acestora și 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, singuri sau în alte grupuri organizate.  
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3. Vizitarea Memorialul eroilor de pe Calea 

Călăraşilor.  
Am inclus în program acest obiectiv în urma 

unei înţelegeri prealabile cu preşedintele Filialei 

Brăila a AN Cultul Eroilor „Regina Maria”, 

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. Cinste militari din toate categoriile şi 

civili şi celorlalţi cetăţeni brăileni care au ajutat la 

realizarea acestui ansamblu monumental unic. 
 

             
 

A 120-a sărbătorire a Zilei Marinei Române  

Col.(rtr) Gheorghe Alaliței 

Filiala Judeţeană Galaţi a Asociaţiei Naţionale 

a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ”Al. 

I. Cuza” a organizat şi a participat la o serie de 

activităţi în cinstea celei de-a 120-a sărbătoriri a 

Zilei Marinei Române. Astfel, în data de 12 august 

2022, 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 prezentarea şi dezbaterea 

celor mai importante subiecte de marină. 

 În deschiderea Simpozionului, preşedintele 

Filialei 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, programul și participanţii: 

1.„Componenta fluvială a Forţelor Navale 

Române, pilon important al Sistemului Naţional 

de Apărare”. A prezentat contraamiral (r) Cornel 

Rogozan, fost comandant al Flotilei Fluviale. 

2.„Construcţii navale în România în prezent şi 

perspectivă”. În locul autorului, Gelu Stan, 

director executiv al Asociaţiei Constructorilor 

Navali din România (ANCONAV), 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” - ing. dr. Roman Pîrvulescu, din 

Departamentul de Cercetare Dezvoltare al 

Facultăţii de Arhitectură Navală. 

4.„Transportul naval pe Dunăre - prezent, 

perspective şi provocări” - 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, 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: 2 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, 
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precum şi formarea continuă asigurată de 

CERONAV din Ministerul Transporturilor.  

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. 

 

   
 

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.  

Expoziția rămâne deschisă până luni 15 

august, Ziua Marinei, când au loc pe faleza 

Dunării defilarea unor structuri de marină, o slujbă 

religioasă, parada navelor civile și defilarea 

navelor militare. La cheu au fost expuse 

echipamente din dotarea infanteriei marine și 

echipajelor de pe nave, iar CMJ Galați a prezentat 

oferta educațională a MApN, mai ales în domeniul 

naval, activități la care au participat și 

reprezentanții Filialei Jud. Galați a ANCMRR. 
 

    
 

Anul SMARANDA BRAESCU 

Cdor.(rtr) Buța Pavel  

În data de 28.01.2022 la Cercul Militar Galaţi 

s-a organizat prima activitate cultural-istorică şi 

militară din ANUL SMARANDA BRAESCU, de 

către Filiala Judeţeană Galaţi a ANCMRR ”Al. I. 

Cuza” în colaborare cu Filiala Județeană Galați a 

ANCERM: Evocare istorică: 3 aşi ai aviaţiei 

militare româneşti la centenar: Generalul 

Grigore Baştan, Smaranda Brăescu, Generalul 

Aurel Niculescu. Biografiile celor 3 personalități 

au fost expuse de către cdor.(r) Constantin 

Asofronie- președinte Filiale, cdor.(rtr) Vasile 

Mocanu- vicepreședinte Filiala Jud. ANCMRR și 

gl.bg.(rtr) Constantin Antohe- președinte de 

onoare Filiala Jud. ANCMRR și membru în CD al 

Filialei Jud. ANCERM. În timpul expunerilor a 

fost difuzate imagini și filme despre viața și 

activitatea acestora.  

02.02.2022 Membrii Subfilialelor Tecuci ale 

ANCMRR și ANCERM au participat la o 

comemorare a Smarandei Brăescu de ziua morții 

sale la Biserica din Comuna Buciumeni, alături de 

autoritățile locale, cetățeni, membri ARPIA și 

veterani. După aceasta a fost vizitată Expoziția 

permanentă a aviației Moldovei cu obiecte și 

documente despre Smaranda Braescu și s-a asistat 

la o lansare de carte biografică despre aceasta la 

Muzeul de istorie scrisă de Paul Antoniu.  
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21.07.2022 Membrii Subfilialelor Tecuci ale 

ANCMRR și ANCERM, cu un grup de elevi ai 

Colegiului Național ”Spiru Haret” au participat la 

Ziua aviației române şi Ziua Forțelor aeriene, 

ocazie cu care a fost dezvelit un bust al 

paraşutistei şi instructoarei de zbor Smaranda 

Brăescu, în cadrul acțiunilor din ANUL 

SMARANDA BRĂESCU. 

  

 

Excursie comemorativă a eroilor în județul Bacău- 26.07.2022 

Plt.adj.pr.(rtr) Nazâru Radu, econ. Cecilia Carp 

Membri ai Filialei Județene Galați a 

ANCMRR au participat la o excursie 

comemorativă a eroilor în județul Bacău, inițiată 

de președintele cdor.(r) Asofronie Constantin cu 

Biroul executiv al Filialei Jud. Galați a A.N. 

Cultul Eroilor ”Regina Maria”, în colaborare cu 

Filiala Bacău ANCERM și Protopopiatul Onești. 

La toate locurile vizitate ne-au întâmpinat 

reprezentanți ai primăriilor sau primarii, preoții 

parohi și președinții subfilialelor ANCERM cu 

membri ai acestora și alte persoane și s-au oficiat 

slujbe de pomenire a eroilor și depuneri de 

coroane de flori, după evocarea istorică a locului. 

Pe drum au fost expuse evocări ale luptelor din 

valea Cașinului și Oituzului în primul război 

mondial, când românii nu au permis trecerea 

Carpaților de către armatele germane și austro-

ungare, dând o mare jertfă de sânge și vieți. 

Dplasarea s-a făcut la dus direct spre Cimitirul 

internațional al eroilor de la Valea Uzului, apoi ne-

am întors în orașul Dărmănești, unde am vizitat 

Expoziția foto-istorică din parcul din fața 

primăriei și monumentul eroilor din vecinătate. 

Traseul a continuat apoi în orașul Târgu Ocna, la 

Biserica fortificată și monumentul eroilor, iar de 

aici am urcat cu emoție Vârful Măgura, pe care se 

află Mausoleul de la Măgura și lângă acesta 

Mânăstirea Măgura Ocnei. De la Tg. Ocna ne-am 

deplasat în comuna Oituz, unde am vizitat 

Cimitirul și Monumentul eroilor unde sunt deuși 

cei căzuți în cele 3 lupte grele din zonă. 

Ultima și cea mai amplă manifestare a avut loc 

la Complexul monumental al eroilor din Onești de 

lângă Primărie, bucurându-ne de primirea și 

expunerile conducerii Filialei Jud. Bacău a 

ANCERM conduse de econ. Dănuț Voicu, 

protopoul Ioan Bârgăoanu, gral Vasile Apostol. 

La finalul comemorării am fost invitați să 

vizităm sediul protoieriei și să servim masa. A fost 

o zi obositoare, dar încărcată de acțiuni și cu multe 

locuri deosebite, cu semnificații emoționante, cu 

primiri colegiale neașteptat de ospitaliere, cu 

binecuvântarea ierarhilor bisericești locali, toți 

apreciind efortul seniorilor noștri, iar noi apreciind 

ca nemaipomenit de cald sprijinul colegilor 

băcăuani, cărora nu știm cum să le mulțumim. 
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Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii - 11 noiembrie 

Col.(rtr) Iordan Chirvasă, 94 ani  

 
 

În data de 11.11.2021 a avut loc loc un 

ceremonial militar-religios la Cimitirul 

”Eternitatea” din Galaţi. Manifestarea s-a finalizat 

cu depunerea de jerbe de flori la mormintele celor 

2 militari căzuţi în Afganistan, la care participă şi 

reprezentanţii Filialelor Jud. Galaţi ale ANCERM 

şi ANCMRR. O ceremonie similară s-a desfăşurat 

şi la Tecuci, unde au depus coroană preşedinţii 

celor două subfiliale. 

Denumită iniţial „Ziua Armistiţiului”, data de 

11 noiembrie marchează încheierea oficială a 

Primului Război Mondial. „Ziua Armistiţiului” 

este celebrată prin manifestări de cinstire a 

victimelor Primului Război Mondial în mai multe 

ţări ale lumi, precum Australia, Canada, Statele 

Unite ale Americii, dar şi în state europene.  

Astfel, această zi este celebrată şi în semn de 

recunoştinţă pentru sacrificiul militarilor care au 

participat la misiuni în afara teritoriului statului 

român. 

Pentru Armata României, semnificaţia acestei 

zile este legată şi de faptul că, la 11 noiembrie 

2003, sergentul major Iosif Silviu Fogoraşi a 

fost împuşcat mortal, iar sergentul major Mihail-

Anton Samuilă a fost rănit, în timp ce o coloană de 

blindate aparţinând Batalionului 151 „Războieni‟ 

(„Lupii Negri‟), aflată în misiune de luptă în 

Afganistan, a fost atacată cu focuri de armă în 

zona localităţii Spin Puldac, situată în apropierea 

graniţei cu Pakistanul. 

 

 

Ziua Veteranilor a fost instituită prin Legea 

nr. 150 din 22.10.2014, privind modificarea şi 

completarea OUG nr. 82/2006 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului armatei 

participant la acţiuni militare şi acordarea unor 

drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. 

Cei 3 eroi gălăţeni căzuţi pe teatre de operaţii: 

1. Sublocotenentul (pm) Narcis Şonei din Tecuci 

(n. 31.01.1979 - 24.04.2005 Afganistan). decorat 

cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, 

cu însemn de război.  

2. Sublocotenent (pm) Ionuţ Cosmin SANDU, 

(n. 26.02.1979, Piscu - 20.03.2008 Afganistan), 

decorat cu Ordinul Naţional "Steaua României" în 

grad de Cavaler pentru militari, însemn de război. 

3. Sublocotenent (pm) Claudiu Marius 

COVRIG (n. 18.09.1978 Galaţi - 13.06.2008 

Afganistan), a fost decorat cu Ordinul ”Virtutea 

Militară” în grad de Cavaler pentru militari, 

însemn de război. 

Tecuci 

  
                                   Galați 

 


