
                     ZIUA DOBROGEI – IN GARNIZOANA TULCEA 
 

Se împlinesc astăzi 144 de ani de la unirea Dobrogei cu ţara. În anul 1878, în urma Războiului ruso-româno-

turc, România obţinea la Congresul Internaţional de la Berlin recunoaşterea independenţei de stat şi revenirea la 

ţară a Dobrogei, cu Delta Dunării şi Insula Şerpilor. În data de 14 noiembrie 1878, autorităţile române preluau 

oficial administraţia regiunii. Din 2015 a fost instituită prin lege „Ziua Dobrogei” pe data de 14 noiembrie. 

Autorităţile din cele două judeţe, Tulcea şi Constanţa, au organizat şi în acest an o serie de evenimente pentru a 

marca acest al doilea pas, după Unirea Principatelor din 1859, spre Marea Unire din 1 Decembrie 1918.  

Activitățile, pentru sărbatorirea Zilei Dobrogei, au început cu un ceremonial militar-religios, desfășurat la 

Monumentul Independenței și la care au participat toți edilii importanți ai orașului, parlamentari, șefii structurilor 

militare din garnizoana Tulcea, reprezentanți ai partidelor politice, elevi și profesori, reprezentanți ai unor instituții 

tulcene, un sobor de preoți, militari și numeroși reprezentanți ai mass-media.  

La invitația președintelui C.J. Tulcea - dl. HORIA TEODORESCU, la ceremonial a fost prezent și dl. 

MIHAI LUPU – președintele C.J. Constanța. 

Prefectul județului - DAN ALEXANDRU MUNTEANU si Comandantul garnizoanei – cdor. ing. 

ANTONEL VĂTĂMANU au primit raportul de la comandantul gărzii de onoare – cpt. cdor. CONSTANTIN 

ILIE, după care activitatea s-a desfășurat după protocolul obișnuit, cu intonarea Imnului Național al României, 

oficierea slujbei de pomenire a eroilor căzuți pe câmpurile de luptă, de către soborul de preoți în frunte cu 

episcopul VISARION al tulcii, dar și preotul de garnizoană – TORINO DUMITRELE, alocuțiunile edililor 

orașului, despre acest eveniment, precum și alocuțiunea președintelui C.J. Constanța – MIHAI LUPU și depunerea 

coroanelor de flori, în ordine protocolară. 

Bineînțeles, la ceremonial a participat si o delegație insemnată a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, Filiala 

„Contraamiral IACOB BALAN” Tulcea, formată din: prim-vicepresedintele filialei- cdor. (rtr.) ROMEO 

STOICA, președintele ANCMRR al MI Tulcea- col.(r.) NICULAE CILIGHINDREANU, președintele AVR 

Tulcea- cdor.(r.) EUSEBIU LADARU, președintele CJ al PPV – cpt.cdor. (rtr.) OVIDIU –ANTON 

DUMITRESCU, col (r.) SAVA ȘERBENCU, col.(r.) ION DIACONU, col.(rtr.) VICTOR IVAN, plt.adj.sef 

(r.) RADU DUMITRAȘCU, col.(rtr.) CONSTANTIN CIOBANU, m.m. pr. (rtr.) DUMITRU TUDOR. m.m. 

pr.(rtr.) ION DAMIAN si mr. (r.) VASILE BABIC.  

 

                LA MULTI ANI DOBROGEA!           LA MULTI ANI DOBROGNI! 

Consemnează : cdor. (rtr.) Romeo STOICA 

Foto                  : col. (r.)    Ion DIACONU 

 

 
 



 

    
 

 
 

 
 



       
 

        
 

 


