LANSARE DE CARTE:
ALBUMUL FOTOGRAFIC – GARNIZOANA GALAŢI, 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

şi
CONTRIBUŢII LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ŞI MAREA UNIRE
JANDARMERIA ŞI POMPIERII

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi în parteneriat cu
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi şi
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi vă invită luni, 3 decembrie 2018, ora 11.00, la
evenimentul prilejuit de lansarea cărţilor:
- „Albumul fotografic – Garnizoana Galaţi, 100 de ani de la Marea Unire”, autori slt.
Cătălin Mircea Bădin, lt. col. Eugen Marius Chiriţă;
Dedicat tuturor eroilor români jertfiţi pentru apărarea independenţei de stat şi realizarea
idealului naţional secular, UNIREA tuturor provinciilor româneşti, albumul de faţă prezintă structurile
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din Garnizoana Galaţi, la 100 de ani de la Marea
Unire. Fie că vorbim despre jandarmi, pompieri, poliţişti, grăniceri, infanterişti, tanchişti, marinari,
poliţişti locali sau lucrători de penitenciare, în egală măsură, toţi şi-au adus aportul la ceea ce
reprezintă astăzi România, un stat unitar, suveran şi indivizibil. (slt. de jandarmi Cătălin Mircea Bădin,
lt. col. de pompieri Eugen Marius Chiriţă)

- „Contribuţii la Primul Război Mondial şi Marea Unire – Jandarmeria şi Pompierii”, autori
slt. Cătălin Mircea Bădin, plt. maj. drd. Dan Cristian Ionaşcu;
Eforturile depuse de armata română, în timpul Primului Război Mondial, au fost dublate de
activitatea neobosită a jandarmilor şi pompierilor, activitate deloc uşoară, având în vedere specificul
acelei perioade.
Acest volum este, fără nicio îndoială, o carte-document, care completează, în chip fericit, la
ceas de Centenar, lacunele în privinţa modului în care cele două arme, Jandarmeria şi Pompierii, şi-au
făcut datoria, contribuind, cu mijloacele specifice, la făurirea statului naţional.
(Prefaţă, conf. univ. dr. habil. Cătălin Negoiţă)

În cadrul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri, Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi a iniţiat cele două proiecte culturale, care au fost aprobate şi
finanţate de Ministerul Culturii şi Identiţăţii Naţionale.
Evenimentul se va desfăşura la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, secţia
Lapidarium, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis, lângă Biserica Greacă.
Biroul Relaţii publice,
Nicoleta Gheorghe

