
SĂRBĂTORIREA  A  164  DE  ANI  DE  LA 

MICA  UNIRE IN GARNIZOANA TULCEA 
Și in garnizoana Tulcea s-au desfăsurat activitați pentru sărbătorirea a 164 de ani, de la Unirea Principatelor 

Moldovei şi Ţării Româneşti din 1859, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.  Unirea Principatelor Române, 

cunoscută şi ca Mica Unire, a avut loc prin alipirea Moldovei şi Ţării Româneşti, bazat pe apopierea culturală şi 

economică dintre cele două ţări. Unirea s-a realizat, practic, prin alegerea aceluiaşi domn, colonelul moldovean 

Alexandru Ioan Cuza, în ambele Principate, la 5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara 

Românească. 

Demn de reținut pentru noi, în timpul lui Cuza va lua fiinţă, în mod oficial, Armata Naţională Română. 

Aceasta avea ordinul şi menirea să apere integritatea statului de orice atac străin. Concentrarea unităţilor 

militare avea loc în tabăra de la Floreşti. Tot atunci s-a înfiinţat şi Ministerul de Război și Arsenalul Armatei şi 

s-au pus bazele învăţământului militar. Cuza a înfiinţat Garda Naţională, aflată sub comanda sa. Cuza este cel 

mai important conducător pentru armată si pensionarii militari, el punând bazele Asociatiei Cadrelor Militare si 

pensiilor militare. De asemenea, domnitorul Ioan Cuza a adus reforme și în învațământ și pe linie fiscală. 

In Tulcea, activitățile s-au desfășurat in Piața Tricolorului. Prefectul județului - DAN ALEXANDRU 

MUNTEANU și comandantul garnizoanei - cdor.ing. ANTONEL VĂTĂMANU au primit raportul de la 

comandantul gărzii de onoare – cpt.cdor.ing. CONSTANTIN ILIE, apoi după salutul gărzii și intonarea Imnului  

Național al României un sobor de preoți condus de episcopul Tulcii – VISARION și din care a făcut parte si 

preotul militar TORINO DUMITRIU, au oficiat slujba de pomenire in memoria eroilor cazuți pe câmpurile de 

luptă pentru apărarea pământului strămoșesc și independența țării.  

Oficialitățile au rostit scurte alocuțiuni despre însemnătatea acestui eveniment pentru România și nu numai. 

Pe acordurile HOREI UNIRII, tulcenii prezenți și-au dat mâna, dansând HORA. În incheiere s-a desfașurat 

un frumos program artistic. La eveniment au participat, pe lângă cei enumerați mai sus, parlamentari, edili, 

militari, elevi, profesori, reprezentanți ai unor partide  politice, reprezentanți ai mass-media locale, șefii 

structurilor militare si nu în ultimul rănd o delegație a ANCMRR Filiala Județeană Tulcea „Contraamiral 

IACOB BĂLAN”, condusă de președintele său cdor. (rtr.) ZAHARIA ION și formată din cdor.(r.) ing. 

LĂDARU EUSEBIU, col.(r.) ȘERBENCU SAVA, col.(rtr.) CHIRIAC ION, cdor.(rtr.) SAVU RADU, col.(r.) 

DIACONU IONEL, mr.(r.)  BABIC VASILE. 

                                           LA MULTI ANI ROMANIA!  

                                             LA MULTI ANI, ROMANI! 

Consemnează: Cdor. (rtr.)  Romeo  STOICA 

Foto:                  Col. (rtr.)  Ionel  DIACONU 

 

 
 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 


