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Comunicat de presă 
  

  Consiliul Judeţean Galaţi a inaugurat Monumentul APĂRĂTORII ORAŞULUI 

GALAŢI 7/20 - 9/22 ianuarie 1918, dedicat celor care acum 100 de ani salvau de la 

distrugere Galaţiul. În singura confruntare militară de amploare care a avut loc pe teritoriul 

României în anul Marii Uniri, aproximativ 2.000 de militari români au salvat oraşul Galaţi 

de la distrugere, luptând împotriva unităţilor militare din cadrul Armatei a 6-a rusă, aflate în 

retragere de pe frontul din Moldova.  

“Acum 100 de ani, la Galaţi, se scria o pagină de istorie. Acum 100 de ani, arătam 

tuturor ce înseamnă curaj, sacrificiu, iubire de neam si ţară. Prin acest Monument al 

Apărătorilor oraşului Galaţi, le suntem recunoscători eroilor intraţi în legendă. Este o lecţie 

de onoare, unitate, devotament şi demnitate care nu trebuie uitată niciodată, care trebuie 

spusă tinerilor şi din care trebuie sa învăţăm şi noi, cu toţii. Vor fi multe evenimente care 

vor marca momentul unic al Marii Uniri, însă să nu uităm că Anul Centenar 2018 a început 

la Galati, cu un moment închinat celor care acum 100 de ani apărau Galaţiul şi neamul 

românesc. Cinste eroilor, cinste neamului românesc, cinste gălăţenilor!”, a declarat Costel 

Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 

Consiliul Judeţean Galaţi, prin Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, a finanţat 

refacerea Monumentului APĂRĂTORII ORAŞULUI GALAŢI 7/20 - 9/22 Ianuarie 1918, pe 

amplasamentul de la intersecția străzilor Brăilei şi I.L.Caragiale. 

În cadrul evenimentului a avut loc o slujbă religioasă, au fost decernate plachete, 

medalii şi insigne omagiale, au avut loc demonstraţii de reconstituire istorico-militară, au 

fost executate trei salve de infanterie şi au fost depuse buchete de flori la Monumentul 

Apărătorii oraşului Galaţi. Evenimentul s-a încheiat cu o paradă militară. 

În bătălia pentru Galaţi au conlucrat trei arme ale Armatei Române - marina, trupele 

terestre şi aviaţia - caz unic pentru o bătălie desfăşurată pe teritoriul României în Primul 

Război Mondial. În memoria acelor lupte, oraşul erou Galaţi a fost decorat de Regele 

Italiei, prin generalul  Pietro Badoglio (1921) şi de Preşedintele Franţei, prin generalul 

Henri Mathias Berthelot (1922), acordându-i-se Crucea de Război a Italiei şi Crucea de 

Război a Franţei. În anul 1923, Societatea „Luptătorii Patriei, a demobilizaţilor ofiţeri 

şi grade inferioare” din Galaţi propune ridicarea unui monument închinat Apărătorilor 

oraşului Galaţi. A fost realizat de marmorarul Ioannis N. Renieris şi a fost amplasat la 

intersecţia străzilor Brăilei cu I.L. Caragiale, însă a fost demolat în anul 1962. 

 


