


27 ianuarie 2006, portul militar
Tulcea. „Prizonier al gheþurilor”.
Timp de câteva zile, navele din dana militarã
au fost blocate de podul de gheaþã,
format pe Dunãre.

January 27th, 2006, Tulcea military harbour frozen in.
For few days the military ships were  ice bound
on the Danube river.

Foto: Bogdan DINU

8 februarie 2006, Marea Neagrã.
Maistrul militar clasa a III-a Dumitru Drãgan

surprins pe timpul întreþinerii
tehnicii la bordul

fregatei Regina Maria.

February 8th, 2006, Black Sea. Petty Officer
second class Dumitru Dragan during

maintaining the main gun onboard Regina
Maria frigate.

Foto: Bogdan DINU

8 februarie 2006, Marea Neagrã.
Caporalul Dãnuþ Iordache  din echipa First
Ship Protection a fregatei Regina Maria,
„asaltat” de rãsãritul soarelui.

February 8th, 2006, Black Sea Corporal Dãnuþ
Iordache from the First Ship Protection Team of
the Regina Maria frigate “assaulted” by the sunrise.

Foto: Bogdan DINU
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2005 a reprezentat pentru Forþele
Navale un an bogat în evenimente. Am
continuat procesul de reformã, a intrat
în serviciul marinei cea de a doua
fregatã de tip 22, Regina Maria, am
preluat comanda iniþiativei de
cooperare regionalã în Marea Neagrã
ºi a grupãrii navale BLACKSEAFOR,
am intensificat la un nivel superior
anului 2004 cooperarea cu nave
aparþinând diferitelor state membre
NATO ºi din cadrul Parteneriatului
pentru Pace, prin exerciþii comune, au
început cursurile de pregãtire a primilor
piloþi pentru elicopterele care vor fi
ambarcate  pe fregate însã de departe
cel mai important eveniment al anului
care a trecut a fost prima participare a
unei nave la o misiune NATO. Nu a fost
uºor, însã prin intermediul unor eforturi
susþinute, am reuºit sã realizãm
aproape tot ce ne-am propus.

În acest an continuãm procesul de
tranziþie cãtre Forþa Obiectiv 2007, în
cadrul cãruia se doreºte realizarea unei
marine moderne, flexibile, suple, rapid
dislocabile, capabilã sã ducã acþiuni de
luptã în cele trei medii: apã, aer ºi litoral,
sã participe la apãrarea naþionalã ºi sã
ofere forþe ºi mijloace pentru apãrarea
colectivã în cadrul Alianþei.

Prin structura de perspectivã, în
conformitate cu Doctrina de folosire a
Forþelor Navale ºi a strategiei de
înzestrare, acestea vor avea posibilitãþi
de acþiune, atât în zonele maritime ºi
fluviale de pe teritoriul naþional, cât ºi
în zone unde promovarea intereselor
naþionale vor necesita prezenþa lor.

În domeniul instrucþiei, Forþele
Navale îºi vor canaliza întreaga energie
pentru a fi în mãsurã sã execute
misiunile principale specifice, misiunile
de prevenire ºi combatere a riscurilor
ºi ameninþãrilor asimetrice ºi sã
participe la acþiuni de cãutare ºi salvare
a vieþii pe mare. Anul acesta vom
continua sã pregãtim toate echipajele
pentru a participa la misiuni externe
alãturi de reprezentanþi ai unor state
membre ale Alianþei, dar ºi din
Parteneriatul pentru Pace.

Avem planificate activitãþi
importante cum ar fi: participarea la

EFICIEN}| – cuvântulEFICIEN}| – cuvântulEFICIEN}| – cuvântulEFICIEN}| – cuvântulEFICIEN}| – cuvântul
de ordine în 2006de ordine în 2006de ordine în 2006de ordine în 2006de ordine în 2006

operaþia maritimã NATO de combatere
a terorismului pe mare „Active
Endeavour” în Marea Mediteranã,
continuarea participãrii la activitãþile din
cadrul Grupului Naval de Cooperare la
Marea Neagrã –  BLACKSEAFOR,
asigurarea suportului þãrii gazdã ºi
participarea cu forþe la exerciþiul NATO/
PfP, COOPERATIVE  MAKO 06, la
exerciþii bilaterale cu nave aparþinând
Turciei ºi Bulgariei la care vor fi
implicate diverse tipuri de nave, însã
nu trebuie sã scãpãm din vedere
executarea misiunilor de foc cu toate
navele ºi toate categoriile de
armament.

Instruirea echipajelor elicopterelor
care vor intra în dotarea fregatelor
reprezintã un alt obiectiv important al
acestui an. Dupã ce la finalul anului
trecut au început cursurile pentru
pregãtirea piloþilor, la începutul lunii
februarie au debutat ºi cursurile de
pregãtire a controlorilor de trafic aerian.
Pânã la finalul anului este programatã
intrarea în serviciu a  primului aparat
deservit de militari din Forþele Navale
urmând ca în anii care vor urma toate
cele trei fregate sã fie echipate cu
elicoptere.

Cãutãm în permanenþã sã
îmbunãtãþim standardele de
performanþã profesionale ºi a
managementului carierei individuale
pentru întregul personal al Forþelor
Navale. În acest sens, am prevãzut în
planurile de pregãtire a unitãþilor
participarea tuturor categoriilor de
militari la cursuri de carierã, de învãþare
ºi perfecþionare a nivelului de
cunoaºtere a limbilor strãine.

Avem termene stricte pe care
trebuie sã le respectãm, multe
obiective planificate, fiecare dintre ele
are importanþa sa, dar sunt convins cã
printr-o coordonare eficientã a eforturilor
tuturor celor implicaþi vom reuºi sã
finalizãm tot ce ne-am propus.

Eficienþã, acesta trebuie sã fie
cuvântul prin care sã poatã fi
caracterizatã întreaga noastrã
activitate din acest an!

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

Contraamiral Ioan COSTI
Locþiitorul ªefului Statului Major
al Forþelor Navale
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Începând cu mijlocul lunii ianuarie, în unitãþile Forþelor Navale

se desfãºoarã analiza structurilor pentru activitatea din anul
2005. La bilanþul fiecãrei unitãþi din garnizoanele Constanþa,
Tulcea, Mangalia ºi Brãila, la care au participat membrii echipei
de conducere a SMFN, comandanþii unitãþilor au prezentat
sintetic realizãrile ºi dificultãþile întâmpinate anul trecut precum
ºi modul de îndeplinire a obiectivelor de instruire. Departe de a
fi formale, discuþiile din cadrul analizelor au vizat modul de
îndeplinire a misiunilor specifice ºi modul de alocare ºi
gestionare a resurselor. Au fost punctate, de asemenea,
rezultatele pregãtirii pentru luptã, desfãºurate anul trecut, precum ºi modul de executare a misiunilor de foc. Foarte
importantã pentru fiecare din unitãþile militare, analiza structurii pe anul 2005 în Forþele Navale se va finaliza în cursul lunii
martie, când va va avea loc bilanþul activitãþii Statului Major al Forþelor Navale. (M.E.)

During the first two months of the year, all the Romanian Navy units accomplished the summing-up sessions of the year 2005. Each unit
commander synthetically presented the achievements and difficulties of the last year, as well as the new challenges for 2006. This process will
be finalized in March, when the summing-up session for the Romanian Naval Forces takes place in Bucharest.

În perioada 25-28 ianuarie o delegaþie americanã condusã de
comandantul Forþelor de Supraveghere ºi Recunoaºtere Maritimã ºi al
Grupului Naval de Luptã 67, comodorul Robert Lally, a efectuat o vizitã
oficialã în România, la invitaþia ºefului Statului Major al Forþelor Navale,
viceamiral dr. Gheorghe Marin. La Bucureºti, unde s-a desfãºurat prima
parte a vizitei, comodorul Robert Lally s-a întâlnit cu ºeful Statului Major
al Forþelor Navale, viceamiral dr.Gheorghe Marin ºi ºeful Statului Major al
Forþelor Aeriene, generalul-locotenent Gheorghe Catrina. În cadrul
întrevederilor s-a discutat posibilitatea realizãrii unor exerciþii militare în
comun cu avioanele de patrulare maritimã P3 Orion. În a doua parte a
vizitei, desfãºuratã la Constanþa, au avut loc întâlniri ºi vizite de lucru la
Comandamentul Operaþional Naval unde delegaþia americanã a fost primitã
de contraamiralul de flotilã Neculai Surlã, Academia Navalã „Mircea cel
Bãtrân”, baza militarã de la Mihail Kogãlniceanu ºi portul militar Constanþa,
unde au fost vizitate fregatele Mãrãºeºti ºi Regele Ferdinand. (B.D.)

Between January 25-28, an American delegation, led by the Maritime Surveillance and Reconnaissance Forces Commander, commodore
Robert Lally, paid an official visit to Romania. In Bucharest commodore Lally met the chief of Romanian Naval Forces Staff, Vice-admiral Ph.D.
Gheorghe Marin and the chief of the Romanian Air Forces Staff, lieutenant general Gheorghe Catrina. During the meetings the officials discussed
the possibility to conduct common exercises with P3 Orion aircraft. In Constanta, commodore Lally met RADM Neculai Surla, the chief of the
Romanian Naval Operational Command. The American delegation also visited the “Mircea cel Batran” Naval Academy, Constanta military harbour
and Mihail Kogalniceanu airforce base.

Între 16 ºi 27 ianuarie
Detaºamentul Naval al
Forþelor pentru Operaþii
Speciale s-a aflat la
Predeal, la complexul
militar Diham, într-o
tabãrã în teren muntos
în condiþii de iarnã. A
fost un antrenament de
specialitate, rezervat
schiului ºi pregãtiri i
f izice. Aproximativ în
aceeaºi perioadã ºi cu
aceleaºi obiective, o grupã de la Grupul de Scafandri de Luptã de Incursiune a efectuat
un stagiu de pregãtire la Soveja. (B.D.)

Between January 16-27, the Naval Detachment of Special Operation Forces accomplished a
training session in heavy winter conditions, in a camp at the Diham military base, belonging to the
Mountain Training Centre of Predeal. It was a specialty training in field designated to improve the
physical condition as well as skiing skills. The same period of time, a SEAL detachment accomplished
a training session at Soveja.

P r i n
D e c r e t u l
prezidenþial
nr. 183 din
15 februarie,
comandorul
dr. Mihai
C o r n e l ,

ºeful Instrucþiei ºi Doctrinei
din Statul Major al Forþelor
Navale, a fost avansat la
gradul de contraamiral de
flotilã.

By the Presidential Decree No.
183, on the 15th of February,
captain (Navy) Ph.D. Cornel Mihai
the Training and Doctrine Chief of
the Romanian Naval Forces Staff
was promoted as a Flotilla Rear-
Admiral (Rear-Admiral LH).

Foto: Lucian Neacºu

Foto: Centrul de scafandrii

Foto: Leonard Mocanu
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În perioada 20 – 21 februarie, nave aparþinând
Comandamentului Operaþional Naval, Bazei 1 Maritime
ºi Academiei Navale „Mircea cel Bãtrân”, au participat la
asigurarea lansãrii de rachete de cãtre SMFA. La
activitatea de pe mare, au participat dragoarele maritime
24, 25, 29, corvetele 260 ºi 265, navele purtãtoare de
rachete 189 ºi 190, remorcherul maritim de salvare 501
precum ºi nava logisticã 281, unde a fost instalat punctul
de comandã al dispozitivului naval. Pe timpul staþionãrii
în punctele stabilite, echipajele au executat supraveghere
radiotehnicã ºi vizualã a raionului în care s-a executat
tragerea, activitãþi de monitorizare a traficului precum ºi
exerciþii de vitalitate ºi stingerea incendiilor. (M.E.)

Between February 20-21 warships belonging to the Romanian
Naval Operational Command and to the “Mircea cel Batran” Naval
Academy deployed a securement mission for an anti-aircraft missile
launching exercise, which took place in Capu Midia firing range.
The Maritime minesweepers 24, 25 and 29, the corvets 260 and
265, the fast attack missile boats 189 and 190, the Maritime Tug
501 and the training ship Constanta participated to this mission. In the areas designated for each ship the crews deployed radio-electronic and
optical survey and naval traffic monitoring activities, as well as fire and water fighting exercises.

În perioada 20 – 24 februarie, un grup de patru scafandri din cadrul
Divizionului Nave Scafandri, format din cãpitanul Cristian Gheorghiu, maistrul
militar cls I Constantin Grosu ºi salariaþii civili Brãduþ Listaru ºi Daniel Rãsoiu
au desfãºurat o misiune de scufundare simulatã în saturaþie.  Activitatea,
care a comportat un grad ridicat de risc, s-a desfãºurat la bordul navei Grigore
Antipa. Adâncimea la care s-a executat simularea a fost de 51 de metri.
Coordonatã ºi supervizatã de un colectiv de specialiºti ai Centrului de Scafandri,
condus de cãpitan-comandorul Constantin Amãriuþã, comandantul navei
Antipa, misiunea a fost încununatã cu succes. (L.M.)

Between February 20-24, four divers belonging to the Divers’ Ship Squadron (Lieutenant
SG Cristian Gheorghiu, Senior Chief Petty Officer Constantin Grosu and the civil employees
Bradut Listaru and Daniel Rasoiu) deployed a simulated saturation dive. The activity, a very
risky one, took place onboard Grigore Antipa diving ship. The simulated depth was 51
metres. The whole activity was co-ordinated by a team of specialists from the Romanian
Diving Centre, led by commander Constatin Amariuta.

În perioada 21-24 februarie 2005 s-a desfãºurat
la Constanþa reuniunea grupului de planificare
BLACKSEAFOR. Scopul acestei reuniuni a fost
definitivarea planului ºi a celorlalte documente care
vor reglementa activarea „aprilie 2006” a Grupului
Naval de Acþiune Comunã în Marea Neagrã, a cãrui
comandã este exercitatã în prezent de România.
Prima act ivare a
a c e s t u i  a n  s e
va des fãºura  în
per ioada 4  -  27
apri l ie, pr i lej  cu
care navele grupãrii
vor desfãºura exerci-
þii de asistenþã
umanitarã, cãutare
ºi salvare pe mare,

reaprovizionare pe mare, protecþia mediului, antrenarea echipajelor în lupta împotriva
ameninþãrilor aeriene ºi submarine. Cu acest prilej, vor fi vizitate porturile Novorossiisk
(Federaþia Rusã), Novozernîi (Ucraina) ºi Batumi (Georgia). (L.M.)

P r i n
D e c r e t u l
prezidenþial
nr. 143 din
31.01.2006,
începând cu
data de 06
februarie,
contraamiralul de flotilã
Petricã Stoica a fost trecut în
rezervã.

Starting with 06 February, by
Presidential Decree No. 143/
31.01.2006, RADM (LH) Petrica
Stoica, the deputy commander of
the Romanian Naval Operational
Command, retired on pension.

Between February 21-24 the meeting of  BLACKSEAFOR Planning Group took place at Constanta.
The aim of this activity was to crystallize the planning documents of the “April 2006” activation of Black
Sea Naval Cooperation Task Group, whose command is actually carried on by Romania. The first
activation of this year will take place between April 4 – 27, and the ships of the Task Group will deploy
Humanitarian Assistance, Search and Rescue, Replenishment at Sea exercises, as well as trainings in
fighting against air and submarine threats.  The ports of Novorissiisk (Russian Federation), Novozernii
(Ukraine) and Batumi (Georgia) will be visited.

Foto: Codruþ BURDUJAN

Foto: Codruþ BURDUJAN

Foto: Leonard Mocanu
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În decursul ultimilor patru ani, prima
operaþie de apãrare colectivã a NATO,
Active Endeavour, desfãºuratã în baza
Articolului 5 din Carta Alianþei Nord-
Atlantice, a evoluat de la o dislocare
la scarã micã, cu o prezenþã militarã
modestã pe o suprafaþã maritimã
considerabilã, cãtre o operaþie contra-
teroristã complexã, în continuu proces
de adaptare, la nivelul întregului bazin
al Mediteranei. În acest proces, Alianþa
a contribuit la menþinerea pãcii,
stabilitãþii ºi securitãþii într-o regiune
strategicã puternic mãcinatã de
convulsii, dispute interetnice ºi
religioase, o regiune adeseori
catalogatã drept „trambulinã” a
terorismului, traficului de droguri, de
arme ºi carne vie, a câºtigat valoroasa
experienþã a operaþiilor de interdicþie
maritimã ºi a dezvoltat proceduri din
ce în ce mai eficiente pentru culegerea
ºi schimbul de informaþii relevante în
cadrul luptei extinse împotriva
terorismului internaþional.

Fregata Regele Ferdinand, prima
navã româneascã participantã la o
operaþie maritimã sub pavilion ºi
mandat NATO, a fost dislocatã
începând cu 5 octombrie 2005 din baza
Navalã Constanþa ºi a executat misiuni
de instruire ºi supraveghere navalã în

Participarea fregatei Regele Ferdinand
la prima misiune sub comanda NATO

cadrul operaþiei Active Endeavour.
Participarea la aceastã operaþie a
reprezentat contribuþia navalã a
României la lupta împotriva
terorismului.

Prima etapã s-a desfãºurat în
perioada 6 - 11 octombrie 2005 în Marea
Marmara ºi a constat în exerciþii
complexe (teoretice ºi practice),
executate în comun cu nave ale
Forþelor Navale Turce, cu participarea,
ca instructori, observatori ºi parteneri,
a specialiºtilor de la Centrul de
Pregãtire „Yldizlar”, a fregatelor TCG
BARBAROS ºi TCG SALIREIS ºi a
tancului maritim TCG YB. KUDRET
GUNCOR. Gama de exercitii
desfãºurate - RAS, SAR, PILOTEX,
NAVCOMEX ºi nu în ultimul rând
boarding -, a acoperit în mare parte

necesarul de instruire în vederea
participãrii la misiune. De altfel nava a
primit ºi un certificat de atestare a
nivelului pregãtirii. La finalul acestei
etape, partea turcã a comunicat
CCMARCOM NAPOLI faptul cã nava
este pregãtitã pentru executarea
misiunilor în cadrul operaþiei Active
Endeavour.

A doua etapã, desfãºuratã în
perioada 15 octombrie - 15 decembrie
2005 în Marea Mediteranã, a constat
în participarea navei sub comanda
NATO, în cadrul grupãrii Active
Endeavour ºi executarea de misiuni
specifice supravegherii maritime. În
cadrul acestei etape s-au parcurs
aproximativ 15 000 Mm, s-a realizat
interogarea a circa 500 de contacte
navale, s-au efectuat zeci de apuntãri
pe puntea heliport, s-a acordat
asistenþã medicalã unei nave din
grupare, s-au efectuat misiuni de
supraveghere ºi verificare active, în
cadrul a 7 misiuni de patrulare în
diverse raioane de interes, toate
acestea în conformitate cu standardele
Alianþei Nord-Atlantice. Reprezentând
prima participare navalã româneascã
sub comanda NATO, misiunea a
reprezentat o provocare profesionalã
pentru toþi membrii echipajului,
solicitând la maxim cunoºtinþele
dobândite pe parcursul perioadelor de
pregãtire la cheu sau pe mare.

PPPPPavilionavilionavilionavilionavilion
NATO

Combaterea terorismuluiCombaterea terorismuluiCombaterea terorismuluiCombaterea terorismuluiCombaterea terorismului
înînînînîn Marea Mediteran\Marea Mediteran\Marea Mediteran\Marea Mediteran\Marea Mediteran\
Cãpitan ing. Adrian GOBJILÃ

Octombrie 2005, Marea Marmara - Exerciþiu RAS
(realimentare pe mare) cu tancul

TCG YB KUDRET GUNCOR (Turcia).
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Activitatea practicã
 a operaþiei

Zilnic, navele comerciale care
navigau prin Marea Mediteranã au fost
„interogate”, respectiv contactate ºi
chestionate. Navelor li s-a solicitat sã
furnizeze date despre identitatea ºi
activitatea lor. Aceste informaþii au fost
transmise apoi la CCMAR Napoli prin
mijloacele de comunicaþie specifice. În
cazul apariþiei unui aspect neobiºnuit sau
suspect, echipe de 15-20 de militari
special antrenaþi au fost pregãtite pentru
a  aborda vasele în vederea inspectãrii
documentelor ºi marfii.

Inspecþia navelor s-a desfãºurat
numai cu acordul cãpitanilor acestora.
Rezultatele au fost apoi remise cãtre
CCMAR Napoli, navele suspecte fiind
urmãrite pânã în momentul în care au
intrat în apele teritoriale ale unei þãri în
drumul cãtre port.

Patrularea în bazinul Mãrii
Mediterane, colectarea de informaþii ºi
evaluarea permanentã a  situaþiei din
vecinãtate au asigurat o prezenþã vizibilã
ºi o vitezã crescutã de reacþie în cazul
în care acest lucru ar fi fost necesar.

Comandamentul Componentei
Forþelor Navale Aliate din Napoli (CC-
MAR Naples) a apreciat pozitiv
participarea navei româneºti, dovada
fiind vizita efectuatã la bordul navei în
portul Taranto/Italia de cãtre
comandantul operaþiei Active Endeavour,
viceamiralul Roberto Cesaretti, împreunã
cu ºeful Statului Major al Forþelor Navale,
viceamiralul (în acel moment,
contraamiral) dr. Gheorghe Marin.
Viceamiralul Roberto Cesaretti s-a
declarat mulþumit de activitatea navei
româneºti, care s-a integrat perfect în
sistemul operaþiei, evidenþiind modul de
executare ºi raportare a misiunilor de
boarding.

Despre performanþele marinarilor
români vorbeºte de la sine ºi un
paragraf al scrisorii (foto, boldat) primitã
de ºeful Statului Major al Forþelor
Navale, viceamiral dr. Gheorghe Marin,
din partea amiralului Sir Alan West,

Primul Lord al Mãrii în Regatul Unit al
Marii Britanii ºi Irlandei de Nord: „Vã
reamintiþi, desigur, cât de încântat am
fost sã aflu despre eficacitatea ºi
binevenita contribuþie a fregatei
româneºti Regele Ferdinand la
operaþia NATO, Active Endeavour, din
Marea Mediteranã, precum ºi despre
dezvoltarea relaþiilor bilaterale dintre
marinele noastre.”

Din pãcate, la sfârºitul acestei
perioade, marea ºi-a luat tributul în mod
tragic. Unul din marinarii echipajului -
sublocotenentul post-mortem Bogdan
Iordache -, a suferit un chist anevrismal
la baza emisferelor cerebrale ºi în
ciuda eforturilor susþinute ale echipei
medicale a bordului ºi a MEDEVAC-
ului executat în timp foarte scurt de
cãtre un elicopter al grupãrii a decedat.

Etapa a treia - marºul de înapoiere
- aºteptatã cu nerãbdare fireascã de
întreg echipajul, dar mai ales de cei
trei proaspeþi tãtici, a reprezentat o
nouã premierã pentru navã: traversarea
strâmtorii Bosfor pe timp de zi (toate
celelalte traversãri fiind realizate pe
timp de noapte) ºi în condiþiile în care
traficul spre Marea Neagrã fusese
suspendat datoritã condiþiilor meteo
nefavorabile din zonã. Marea Neagrã
nu s-a dezminþit nici de aceastã datã,
obligând echipajul la o grabnicã
reacomodare cu vremea de acasã.

Pe data de 19 decembrie 2005,
fregata Regele Ferdinand intra în portul
Constanþa, pe un frig pãtrunzãtor, dar
într-o atmosferã încãlzitã de cãldura
sufleteascã a membrilor familiilor, a
colegilor ºi comandanþilor, ce aºteptau
emoþionaþi pe danã, reîntoarcerea „fiilor
rãtãcitori”.

Reprezentând prima participare
navalã româneascã la o operaþiune
NATO „articolul 5", fregata Regele
Ferdinand ºi-a fãcut pe deplin datoria,
facând cinste pavilionului tricolor
arborat cu mândrie la catarg, dar ºi celui
al Alianþei Nord-Atlantice.

Struggle against terrorism on theStruggle against terrorism on theStruggle against terrorism on theStruggle against terrorism on theStruggle against terrorism on the
Mediterranean SeaMediterranean SeaMediterranean SeaMediterranean SeaMediterranean Sea

During the last four years, Active Endeavour was the first NATO collective defense
operation deployed upon the Article No. 5 of the NATO Charter. During this process,
NATO contributed to the peace, stability and security keeping, within a region well
known as a very convulsive one, a region
frequently labelled as a springboard for
terrorism, drugs, weapons and humans
smuggling. The Regele Ferdinand
frigate, the first Romanian warship
participating to a maritime operation
under NATO flag and mandate,
deployed, between October 15th and
December 15th, naval surveillance
missions. This represented the
Romanian naval contribution to the
struggle against terrorism.

Marea Mediteranã – Inspecþie la bordul
unei nave comerciale.

19 decembrie 2005, revenirea fregatei
Regele Ferdinand (F221) în portul Constanþa

la încheierea misiunii.

29 noiembrie 2005, Taranto - ºeful SMFN în vizitã la
bordul fregatei Regele Ferdinand (F221).



Primul exerciþiu naval comun româno-american din acest an al Forþelor Navale Române s-a
derulat între 9-15 februarie. Au fost implicate fregatele Mãrãºeºti, Regina Maria, distrugãtorul
USS Porter ºi un avion de patrulare maritimã P3C Orion. Obiectivul – antrenamentul ºi verificarea
nivelului de pregãtire al echipajului fregatei Regina Maria în vederea participãrii la operaþia
Active Endeavour.
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Dupã ce în anul 2005 a parcurs  o primã
etapã de operaþionalizare – evaluatã la
sfârºitul anului de o structurã a Statului
Major al Forþelor Navale, ajutaþi de
personalul Centrului de Informaticã,
Simulare ºi Evaluare al Forþelor Navale ºi
finalizatã prin concluzia cã nava s-a
pregãtit conform planurilor pe care le-a
avut - are nivelul 2 ºi este aptã sã meargã
mai departe în sensul operaþionalizãrii
structurii -, în acest an echipajul fregatei
Regina Maria  urmeazã sã-ºi canalizeze
atenþia spre cãpãtarea abilitãþilor de
întrebuinþare a tehnicii de luptã. Cu alte
cuvinte, dacã pânã în prezent au fost
dezvoltate capabilitãþile de manevrare a
navei, ca o structurã militarã româneascã,
urmeazã eforturile pentru ridicarea
nivelului de pregãtire în zona întrebuinþãrii
armamentului ºi a principalelor categorii
de tehnicã de la bord. Fiind o navã care
se pregãteºte pentru operaþia Active
Endeavour, de comun acord cu Statul
Major al Forþelor Navale ºi
Comandamentul Operaþional Naval, au
fost planificate o serie de exerciþii în care
fregata Regina Maria sã întâlneascã nave
aparþinând forþelor navale ale unor state
membre NATO, acestea reprezentând
oportunitãþi reale pentru verificarea
nivelului de pregãtire ºi pentru depistarea

Un exerci]iu de boarding în Marea Neagr\
în aceast\ perioad\ a anului chiar este o provocare real\

ExExExExExerci]ii navaleerci]ii navaleerci]ii navaleerci]ii navaleerci]ii navale
românoromânoromânoromânoromâno-americane-americane-americane-americane-americane

„zonelor” sau „secvenþelor” din pregãtire
unde antrenamentele trebuie intensificate.

Parteneri americani

Vizita neoficialã a distrugãtorului
american USS Porter la Constanþa, între
9 ºi 15 februarie a reprezentat tocmai o
astfel de oportunitate, valorificatã din plin
de Forþele Navale Române. Detaliile
exerciþiilor comune au fost stabilite încã
de acum douã luni ºi chiar dacã pe

parcurs nava americanã a fost schimbatã
(iniþial trebuia sã participe fregata USS
Carr, care a fost înlocuitã în ultimul moment
cu distrugãtorul USS Porter) acest fapt nu
a fost de naturã sã afecteze derularea
exerciþiilor. Cronologic, desfãºurarea
exerciþiilor a avut loc în trei etape, douã pe
mare (9-11 ºi 14-15 februarie) ºi una la
cheu, între 11-13 februarie, unde au avut
loc ateliere comune de pregãtire, vizite
reciproce la nave, ºedinþe de planificare
sau pregãtire. Fregatele Regina Maria ºi
Mãrãºeºti au ieºit în mare încã din data de
9 februarie pentru a exersa în comun
exerciþiile ºi misiunile care în zilele
urmãtoare au fost executate în comun de
toate cele trei nave. Dupã accederea în
NATO, misiunile ºi exerciþiile navale (în
cazul nostru) sunt denumite dupã
terminologia ºi codificarea Alianþei Nord-
Atlantice astfel încât, la fel ca în teatrele
de operaþii, acronimele au invadat ºi
puntea de comandã ºi comunicaþiile:
MISCEX, SURFEX, NAVCOMEX,
COMMCHECK, SCREENEX, NIGHT
STEAM PACKAGE. Ce exerciþii s-au
derulat în realitate? În principal, exerciþii
de formaþii ºi evoluþii complexe, de
remorcaj (doar manevra de apropiere), de
reaprovizionare pe mare (doar manevra
de apropiere), navigaþie în comun,
comunicaþii cu eclipsa, verificarea
comunicaþiilor, exerciþii de monitorizare a
traficului maritim, de cãutare-salvare pe

Bogdan DINU

Foto: Cãtãlin Ovreiu

Marea Neagrã – Exerciþii de formaþii ºi evoluþii;
în prim plan USS Porter (DDG78),

în plan secund fregata Mãrãºeºti (F111).
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mare, de interogare a unei nave pãtrunse
în zona de interdicþie maritimã, de protecþie
a convoiului pe timp de noapte ºi navigaþie
în comun pe timp de noapte. Am spus în
principal, pentru cã ele au fost dublate de
altele precum om la apã, exerciþii
complexe de luptã pentru menþinerea
vitalitãþii navei ºi stins incendii, exersarea
rolului de abandon ºi lista poate continua.
Menþionãm ºi eforturile echipajului de a
colabora cu presa militarã, la bord aflându-
se o numeroasã echipã de redactori,
cameramani ºi fotografi, atât de la Grupul
Mass-Media al Forþelor Navale cât ºi de la
Trustul de Presã al Armatei.

Utilitatea unor astfel de exerciþii în
comun cu parteneri NATO este
incontestabilã. „Este un exerciþiu necesar,
dacã mã gândesc cã cel mai bun
antrenament pe care pot sã-l fac pentru a
accede într-o grupare NATO este sã
comunic, sã mã înþeleg cu o navã
aparþinând unei astfel de structuri. Este
util pentru cã, pe de o parte, echipa de
comandã a navei se antreneazã în luarea
deciziilor, pe de altã parte ofiþerii de cart,
navigatorii se
antreneazã în
executarea mane-
vrei navei în
concordanþã cu
ordinele primite ºi
cu manualele
NATO. Pe de altã
parte, departamen-
tul de operaþii,
secondat de aproape
de departamentul de
mentenanþã, îºi dezvoltã abilitãþile pentru
operarea tehnicii în siguranþã. Nu în
ultimul rând, electromecanicii care ne
asigurã propulsia ºi energia de care
avem nevoie pentru a susþine aceastã
aparaturã în funcþiune ºi logistica, care
se aflã în foc continuu.” ne-a precizat
cãpitan-comandorul Valentin Iacoblev,
comandantul secund al fregatei Regina
Maria.

Boardingul

Am dorit sã abordãm separat
exerciþiul de interogare ºi control al unei
nave pãtrunse în zona de interdicþie
maritimã sau cum mai e cunoscut (deºi
nu reflectã decât ultima parte a
exerciþiului) boarding, desfãºurat ºi la
bordul fregatei Regina Maria dar ºi pe
distrugãtorul USS Porter. În perspectiva
participãrii la operaþia Active Endeavour,
boardingul reprezintã partea cea mai
importantã a pregãtirii, lucru confirmat ºi
conºtientizat de tot echipajul ºi nu doar
de echipa propriu-zisã. Cãpitan-
comanorul Valentin Iacoblev, comandant-
secund: “De departe, ne canalizãm
atenþia pe executarea exerciþii lor de
inspecþie la bordul navelor civile. Este o
activitate complexã, pe de o parte de
interogare a navei în prealabil, de luare
a deciziei de trimitere a echipei la bord,

membrii echipei au un echipament
specific, greoi (dar astfel sunt protejaþi),
au niºte reguli de comportare foarte
stricte. Chiar este nevoie de un
antrenament permanent, efectiv,
continuitatea cred cã este cuvântul de
ordine la acest aspect.” Într-adevãr,
lucrurile nu sunt simple. Grupa de
boarding este structuratã la rândul ei în
trei echipe, fiecare cu rolul ei. În
componenþa ei intrã atât militari angajaþi
cu contract cât ºi maiºtri militari, iar
oameni precum Daniel Paraschiv sau
Daniel Marin, ambii maiºtri militari clasa
a II-a, sunt oameni de bazã. Membrii
echipei provin din toate departamentele
navei tocmai pentru cã este nevoie de
oameni care sã poatã facã o inspecþie
într-un timp foarte scurt, sã-ºi facã o
imagine realã asupra a ceea ce
transportã nava respectivã, care e
destinaþia ei ºi în general activitatea pe
care o desfãºoarã.

Un aspect important care trebuie
menþionat este cã toþi sunt voluntari, în
ciuda faptului cã munca lor este mult mai
periculoasã decât a celorlalþi membri ai
echipajului care rãmân la bord:
echipament greoi, escaladarea sau
coborârea bordajului navelor,
deplasarea cu barca, ca sã nu mai vorbim
de pericolele din misiunile reale. Tocmai
de aceea s-a luat iniþiativa acordãrii unor
sporuri pentru membrii echipei. Mai sunt
carenþe la echipamente, arme (pistolul
Carpaþi pare ºi chiar este ridicol în astfel
de misiuni) dar acestea nu sunt atât de
greu de depãºit. Cãpitanul Alexandru
Mitel, comandantul echipei de boarding:

„Considerãm cã echipamentul, în
momentul de faþã, chiar dacã nu este
optim pentru îndeplinirea misiunii de
bazã, nu afecteazã antrenamentul. Faptul
cã suntem voluntari iarãºi nu ne
afecteazã cu nimic. Am fost selecþionaþi
ºi de comun acord am hotãrât sã facem
parte din echipã. De la acest exerciþiu
aºteptãm mult mai multã experienþã ºi
confruntarea procedurilor standard pe
care noi le-am exersat în cadrul cursului
de la Centrul de Scafandri.”

I-am însoþit personal în timpul
exerciþiului ºi am avut confirmarea
nivelului de pregãtire ºi din partea
partenerilor americani. Importanþa
exerciþiilor de acest tip este de necontestat
pentru misiunea pentru care se
pregãteºte fregata Regina Maria:
„Categoric, importanþa acordatã misiunii
este justificatã - afirmã ºi cãpitan-
comandorul Douglas Nashold,
comandantul distrugãtorului USS Porter
- Sunt multe provocãri, atât din partea
suportului logistic pentru a putea duce
echipa la bordul navei suspecte cât ºi
datoritã traficului mare din zona de
patrulare astfel încât e dificil sã gãseºti
nava care trebuie. Pregãtirea este cel mai
important aspect. Un exerciþiu de
boarding în Marea Neagrã în aceastã
perioadã a anului chiar este o provocare
realã. Siguranþa fiecãrui membru al
echipajelor implicate este o prioritate
absolutã.”

Foto: Cãtãlin Ovreiu

Exerciþii de formaþii ºi evoluþii; în prim plan fregata Mãrãºeºti, în plan secund distrugãtorul USS Porter.

Foto: Bogdan Dinu

Fregata Regina Maria, Centrul de conducere al
luptei. La consolã, ºeful operaþiilor,

lt.cdor. Fãnel Rãdulescu.

Foto: Cãtãlin Ovreiu

Fregata Regina Maria, exerciþiu de boarding.
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Aºa a ºi fost. Pe o vreme câinoasã, cu
vânt puternic ºi temperaturi scãzute, echipa
de boarding de pe Regina Maria a executat
misiunea de boarding, rolul de navã
suspectã fiind jucat de USS Porter. La finalul
exerciþiului, pe puntea heliport a
distrugãtorului american, cãpitanul
Alexandru Mitel, comandantul echipei de
boarding ne-a declarat: „Pentru noi a fost o
ocazie unicã de a face un antrenament real
la bordul unei nave militare strãine. Pentru
astãzi a fost creionat un scenariu de inspecþie
al unei nave cooperante, cu cinci membri de
echipaj la bord. Nu am întâmpinat obstacole
ºi am efectuat procedurile standard NATO.
Misiunea de boarding este chintesenþa
misiunii de interdicþie maritimã pentru orice
navã care participã la misiunea de impunere
a embargoului în zonele de conflict.” Am luat
o declaraþie „la cald” partenerilor americani
ºi, dincolo de politeþea ºi formalitatea
declaraþiilor în astfel de situaþii, am intuit ºi
aprecierea la adresa marinarilor noºtri. PO1
Joseph Mcquiggan, assistant boarding
officer pe USS Porter: „A fost excelent. Eu ºi
echipa mea ne-am bucurat sã lucrãm cu
omologii noºtri români, totul a decurs normal
din punctul de vedere al procedurilor de
verificare ºi cred cã ambele pãrþi au câºtigat
experienþã. În ceea ce priveºte procedurile,
ele sunt aproape similare dar existã ºi unele
deosebiri. A fost o provocare sã lucrãm cu
echipa de pe „Regina Maria” ºi aºteptãm sã
o facem din nou cât mai curând.”

Acoperirea aerianã

Un alt câºtig în pregãtirea echipajului de
pe fregata Regina Maria l-a constituit prezenþa
avionului de patrulare maritimã american P3C
Orion pe toatã durata exerciþiilor ºi transmiterea
de date ºi informaþii în timp real despre navele
din zona de acþiune. Informaþiile au fost
recepþionate cu ajutorul unor echipamente
aduse de partea americanã ºi instalate la
bordul fregatei pe perioada exerciþiilor,
deservite de doi militari americani, PO1 Luis
Banchs ºi PO3 Nathan Curtis. Urmeazã ca în
viitorul apropiat astfel de echipamente sã fie
achiziþionate ºi montate ºi la bordul fregatei
Regina Maria, pentru a putea acþiona în cadrul
operaþiei Active Endeavour. „Pentru noi  este o
oportunitate sã lucrãm în aceastã manierã. Este
o ocazie specialã pentru noi în care beneficiem
de asistenþa unui avion de patrulare maritimã,
avem ceva aparaturã deja instalatã la bord
prin care putem gestiona elementele de trafic
maritim, în definitiv, toatã aceastã activitate se

rezumã la un exerciþiu în vederea participãrii
la operaþia Active Endeavour. Este un
echipament prin care avionul P3C Orion
transmite navei militare aflate în raionul maritim
informaþiile necesare despre „imaginea” tuturor
navelor care tranziteazã zona.”

Avionul care a acþionat de la baza
militarã Mihail Kogãlniceanu face parte din
escadrila VP-26 Tridents. Alãturi de
avioanele de tipul E-6B Mercury, cele de tip
P3C Orion sunt singurele avioane ale
Marinei Militare americane care opereazã
de la baze terestre. Locotenent-comandorul
David Dermody, comandantul

detaºamentului, a declarat pentru revista
noastrã: „Ne aflãm aici pentru a lucra cu
Forþele Navale Române, în principal pentru
a efectua supravegherea la suprafaþã, sã
ajutãm la identificarea navelor care se aflã
în apropiere, sã transmitem înregistrãri video
astfel încât fregata „Regina Maria” sã-ºi poatã
construi o imagine completã a tuturor navelor

Foto: Cãtãlin Ovreiu

Distrugãtorul USS Porter, instantaneu din timpul
desfãºurãrii exerciþiului de inspecþie.

Distrugãtorul USS Porter, pregãtirea detaliilor pentru
exerciþiul de inspecþie. În dialog, comandanþii

echipelor de boarding, cpt. Alexandru Mitel
ºi PO1 Joseph Mcquiggan.

Foto: Bogdan Dinu Foto: Bogdan Dinu Foto: Cãtãlin Ovreiu

Avionul P3C Orion, survolând fregata Mãrãºeºti.

Baza aerianã Mihail Kogãlniceanu – comandantul
detaºamentului, lt.cdor. David Dermody în dialog cu

presa militarã de marinã.

Comandorul Costel Tãtaru (stanga) în cabina de comandã a fregatei Regina Maria

din raion ºi sã acþioneze în consecinþã
împreunã cu celelalte nave din guparea
NATO. Cei doi militari americani de la bordul
fregatei au rolul de a utiliza echipamentul
nostru electronooptic de acolo, noi îl numim
Pioneer, care permite fregatei sã
recepþioneze transmisiile nostre video.”

Dupã o perioadã de aºteptare la cheu
fregata Regina Maria a intrat în febra
pregãtirilor pentru participarea la operaþia
Active Endeavour. Nimeni nu-ºi permite sã
consume motorina degeaba sau sã sã se
odihneascã pe mare. Tocmai de aceea,
zilele pe mare au fost pline de exerciþii,
dense, ziua ºi noaptea, astfel încât timpul
petrecut cu partenerul american sã fie
valorificat din plin. „Concluziile la final de
exerciþiu sunt destul de bune, cel puþin pentru
mine în calitate de comandant al navei.
Echipajul a avut posibilitatea sã-ºi arate
experienþa pe care o are. De asemenea,
aceste exerciþii, atât cu fregata „Mãrãºeºti”
cât ºi cu distrugãtorul „USS Porter”, ne-au
ajutat sã ne vedem ºi lipsurile pe care le mai
avem. Acum ºtim ce avem de fãcut ºi în
perioada urmãtoare vom lua mãsuri pentru
eliminarea acestor neajunsuri.” ne-a
declarat la finalul exerciþiilor comandorul
Costel Tãtaru, comandantul fregatei Regina
Maria. Pregãtirile vor continua ºi în lunile
urmãtoare, inclusiv prin exerciþii în comun
cu nave aparþinând unor marine militare din
þãri membre NATO.

Mai multe fotografii la www.fortele-
navale.ro/marina in imagini.
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Cum pot fi îmbunãtãþite exerciþiile
în comun cu Forþele Navale Române?
Pregãtirea trebuie sã continue
permanent ºi sã creºtem complexitatea
de la un exerciþiu la altul. Odatã ce
stãpânim un anume nivel al unui
exerciþiu, trebuie sã trecem la urmãtorul
nivel. Dacã privim programul exerciþiilor
comune deja efectuate ºi le comparãm
cu cele de azi vom vedea cã cele din
prezent sunt mai complexe. Chiar ºi
cele efectuate în prima ieºire pe mare
vor fi depãºite, din punct de vedere al

complexitãþii, de cele din zilele
urmãtoare (interviul a avut loc pe timpul
staþionãrii la cheu, între cele douã ieºiri
pe mare, n.n.). Continuarea relaþiilor
profesionale, chiar ºi personale, ºi
creºterea nivelului de complexitate al
exerciþiilor – aceasta este calea prin
care se poate îmbunãtãþi cooperarea
cu Forþele Navale Române. Care este
pãrerea dumneavoastrã despre
fregatele tip 22 achiziþionate de
Forþele Navale Române? Este prima
oarã când am lucrat cu o fregatã tip 22
aparþinând Forþelor Navale Române. În
trecut am mai lucrat cu astfel de nave
din dotarea Royal Navy, e vorba de
fregata Boxer acum câþiva ani, ºi vã pot
spune cã este o platformã cu mari
posibilitãþi ºi mai ales foarte sigurã. Dar
platforma, sau nava dacã vreþi, te poate
duce doar pânã la un anumit nivel, ea
este la fel de bunã ca echipajul care o
deserveºte. Din experienþa mea de o
singurã zi de lucru în comun pot sã vã
spun cã este o navã bunã, atât din
punctul de vedere al senzorilor ºi
armamentelor de la bord cât ºi al
echipajului care parcurge un proces de
pregãtire intensã. Care sunt
provocãrile din Marea Neagrã pentru
nava dumneavoastrã? Provocãrile?
Sunt pentru a cincea oarã în misiune în
Marea Mediteranã ºi pentru prima oarã

în Marea Neagrã. Am auzit câte ceva
de la alþii dar pentru mine a fost o
experienþã nouã. Vremea a fost rece dar
bunã. Pentru majoritatea echipajului
este prima lor vizitã în Marea Neagrã
dar nu putem vorbi de provocãri în
adevãratul sens al cuvântului. Poate
doar ceaþa groasã care ne-a creat unele
probleme la intrarea în port. Care sunt
beneficiile pentru USS Porter?
Experienþã, îmbunãtãþirea relaþiilor
profesionale existente ºi chiar
personale. Ori de câte ori ajungem sã
operãm într-o zonã nouã acest fapt
reprezintã un câºtig pentru noi. O
pãrere despre marinarii din Forþele
Navale Române? Sunt profesioniºti în
adevãratul sens al cuvântului, foarte
dedicaþi, interesaþi sã înveþe diferite
lucruri noi. Am schimbat idei referitoare
la mai multe tipuri de misiuni: operaþii de
interdicþie maritimã, reaprovizionarea pe
mare, protecþia forþelor. Am primit multe
întrebãri, cum procedãm noi, cum ar fi
mai bine sã acþionãm în anumite cazuri.
Faptul cã dialogul a fost iniþiat atât de
uºor, de la simplul marinar ºi pânã la
comandantul navei, demonstreazã cã
putem lucra împreunã. În concluzie,
marinari foarte dedicaþi profesiei ºi cu
dorinþa de a continua sã construiascã
ceva la care piatra de temelie a fost deja
pusã. Cum vedeþi viitorul presei de
marinã? Este utilã? Cred cã atât presa
tipãritã cât ºi cea audio-vizualã (de
marinã) sunt necesare. Dacã nu existã
nimeni care sã ne spunã poveºtile
noastre, dacã misiunile noastre nu sunt
reflectate într-un fel  cred cã aceste
misuni pot pãrea un eºec. Oamenii au
dreptul sã ºtie, în calitatea lor de plãtitori
de impozite, unde se duc banii lor ºi eu
cred cã presa de marinã chiar asta face.
În ceea ce priveºte revista noastrã, All

Hands, pot sã vã spun cã se situeazã la
nivelul oricãrei publicaþii de pe piaþã.
Poate cã nu reuºeºte sã acopere toate
misiunile ºi zonele dar prin rubricile sale,
de la portret la dosare tematice, reuºeºte
sã reflecte, aº spune chiar destul de
realist, viaþa oamenilor din US Navy.

„Putem lucra împreun\!”„Putem lucra împreun\!”„Putem lucra împreun\!”„Putem lucra împreun\!”„Putem lucra împreun\!”
Interviu cu cãpitan-comandorul Douglas Nashold,
comandantul distrugãtorului USS Porter

The first 2006 naval exercise of the
Romanian Naval Forces together with US
was deployed between February 9-15.
The Romanian frigates Marasesti and
Regina Maria, as well as the American
destroyer USS Porter and a maritime
patrol aircraft P3C Orion, were involved.
The goal – training and level of training
examination of the crew of Regina Maria
frigate, in order to participate in Active
Endeavour operation.

After a pier-rest period the Regina
Maria frigate entered the training fever for
the imminent participation in Active
Endeavour operation. Nobody allows
himself to vainly waste fuel or rest at sea.
That’s why the training at sea brought
plenty of exercises, by day and by night,
in order to make it useful and efficient for
both parts. “The final conclusions are
satisfactory, at least for me, as a captain
of this ship. The crew had the opportunity
to prove its experience. These exercises,
together with “Marasesti” frigate and “USS
Porter” destroyer helped us to see our
limits. Now we know better what we have
to do the next period and we’ll take
measures to eliminate these deficiencies”,
captain Costel Tataru, the CO of Regina
Maria declared. The trainings will continue
within the next months, when sips of Nato
countries will also be involved.

A boarding exercise in the
Black Sea, in this period of
the year, is a real challenge

Romanian –Romanian –Romanian –Romanian –Romanian –
american navalamerican navalamerican navalamerican navalamerican naval
exercisesexercisesexercisesexercisesexercises
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Sfârºitul primei luni a anului a coincis
cu instalarea gerului puternic în toatã
þara. Constanþa nu a fãcut excepþie ºi,
ca niciodatã parcã, marea a îngheþat în
zona litoralã oferind constãnþenilor un
spectacol unic, cel puþin în ultimii 20
de ani. Dar adevãrata dimensiune a
blocajului generat de gerul puternic am
întâlnit-o însã la Dunãre ºi nu la mare.
Podul de gheaþã creat între cele douã
maluri a imobilizat toate navele din portul
militar Tulcea. Dana militarã, cum mai
este cunoscutã, adãposteºte Grupul de
Nave al Batalionului de Infanterie Marinã
de la Babadag, Grupul de Nave
Logistice al Secþiei 2 Logistice Fluviale,
Secþia 2 Vedete Fluviale Tulcea dar ºi
Centrul de Colectare. Nave numeroase,
de diferite tipuri dar toate blocate de
gheaþã. Oricum, chiar dacã ar fi putut
manevra, pe Dunãre nu s-a putut circula
timp de câteva zile bune.

„Momentan nu se poate executa
nici o misiune pe fluviu pentru cã sunt
foarte puþine nave care se încumetã
sã iasã, doar cele de tonaj mare
capabile sã facã faþã presiunii gheþurilor
sau spãrgãtoarele de gheaþã” ne-a
declarat locotenent-comandorul Sorin
Brânzoi, comandantul Secþiei 2 Vedete

Peisaj hibernal cu nave, oameni [i ghea]\Peisaj hibernal cu nave, oameni [i ghea]\Peisaj hibernal cu nave, oameni [i ghea]\Peisaj hibernal cu nave, oameni [i ghea]\Peisaj hibernal cu nave, oameni [i ghea]\Peisaj hibernal cu nave, oameni [i ghea]\Peisaj hibernal cu nave, oameni [i ghea]\Peisaj hibernal cu nave, oameni [i ghea]\Peisaj hibernal cu nave, oameni [i ghea]\Peisaj hibernal cu nave, oameni [i ghea]\
PPPPPortul militarTulcea ortul militarTulcea ortul militarTulcea ortul militarTulcea ortul militarTulcea IIIIIARNAARNAARNAARNAARNAPPPPPortul militarTulcea ortul militarTulcea ortul militarTulcea ortul militarTulcea ortul militarTulcea IIIIIARNAARNAARNAARNAARNA

Fluviale. Tot interlocutorul nostru ne-a
detaliat modul în care marinarii militari
de la fluviu se descurcã în astfel de
situaþii: „Gerul puternic din ultimele zile
a avut efecte ºi în ceea ce priveºte
pregãtirea personalului conform
planului de instrucþie, ceea ce a
presupus luarea unor mãsuri
s u p l i m e n t a r e
pentru protejarea
navelor,  pr in
a d u c e r e a
personalului la
unitate ºi mãsuri
suplimentare de
siguranþã a nave-
lor pe timpul
sezonului rece.
Noi avem experi-
enþã, suntem
oameni care ne confruntãm iarnã de
iarnã cu astfel de probleme, dar este
un ger destul de puternic care se
întâlneºte mai rar pe la Dunãre. Un
astfel  de pod de gheaþã nu se
formeazã oricând, poate o datã la 20
de ani. Practic, unitatea nu este
afectatã, doar cã suntem angrenaþi
în activitãþi care nu þin de pregãtire
ci mai degrabã de întreþ inere a
navelor ºi spaþiului vital al acestora.”

Marinarii militari de la fluviu trebuie
sã facã faþã provocãrilor, care la Dunãre

sunt diferite de cele de la mare, dacã ne
gândim doar la „banchizele” care au
început sã curgã pe fluviu dupã dispariþia
podului de gheaþã. Locotenent-comandorul
Sorin Brânzoi: „Curgerea sloiurilor pe gheaþã
implicã mult mai multe forþe care
acþioneazã asupra întregului loc de
staþionare dar mãsurile de siguranþã pe care
le-am luat prin întinderea parâmelor, ancore
ºi personalul care este prezent în
permanenþã la unitate ne dã încredere cã
nu vom avea prea multe probleme, inclusiv
la spargerea podului de gheaþã. Este o
situaþie ineditã dar noi cunoºteam
prognozele ºi ne aºteptam la acest pod
de gheaþã. Este de asemenea prima iarnã
de la înfiinþarea secþiei la Tulcea, peste
care avem certitudinea cã vom trece cu
bine. O sã ne luãm mult mai multe mãsuri
pentru iernile viitoare, în sensul cã vom
încerca sã intrãm în bazinul de la ªantierul
Naval ºi sã ne rezolvãm mai simplu
problemele generate de aceste cauze
naturale. “

La mare sau la fluviu, marinarii din
Forþele Navale continuã sã-ºi
îndeplineascã misiunile. Chiar dacã „iarna
nu-i ca vara” anotimpul rece nu a reuºit
totuºi sã punã probleme reale Forþelor
Navale.

Mai multe fotografii la www.fortele-
navale.ro/marina in imagini.

Text ºi foto: Bogdan DINU

Monitor
pe Dun\re
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Gerul nãprasnic din ianuarie a devenit
statisticã. Deºi temperaturile au crescut
considerabil faþã de cum arãtau în urmã
cu douã sãptãmâni, apele Dunãrii nu
s-au dezgheþat coplet, astfel cã multe
localitãþi, în special în Deltã, au rãmas
izolate. Pe porþiunile de fluviu unde
circulaþia navelor este mai intensã, doar
malurile mai poartã mãrturia „grevei”
mercurului din termometre, adevãrate
pontoane de gheaþã stând sã se
prãbuºeascã în apã în orice moment. Iar
când fenomenul se produce, sloiurile
sunt luate de curent ºi o pornesc lin cãtre
Marea cea Mare.

„Consemnaþi” la mal de mai bine de
o lunã, marinarii de la Dunãre au
aºteptat prima ocazie prielnicã pentru
a-ºi relua pregãtirea. O astfel de ocazie
s-a ivit în prima decadã a lunii februarie,
când forfota de pe mal s-a propagat ºi
la bordul navelor, motoarele ºi-au
„cabrat” caii putere, iar navele purtãtoare
de artilerie ºi vedetele fluviale au „bifat”
prima ieºire a anului 2006.

Joi, 9 februarie, navele cu numerele
de bordaj 151 ºi 159, aparþinând Secþiei
a III-a a Divizionului 88 Vedete Fluviale
au efectuat un exerciþiu complex, în

BR|ILABR|ILABR|ILABR|ILABR|ILA
la ora dezghe]uluila ora dezghe]uluila ora dezghe]uluila ora dezghe]uluila ora dezghe]ului

Slalom printre sloiuriSlalom printre sloiuriSlalom printre sloiuriSlalom printre sloiuriSlalom printre sloiuri

care condiþiile atmosferice ºi starea
Dunãrii s-au dovedit adversari mai de
temut decât normele, regulamentele ºi
instrucþiunile.

Sub atenta coordonare a ºefului de
stat major al unitãþii, locotenent-
comandorul Marius Raþiu ºi a
comandantului secþiei, locotenent-
comandorul Adrian Pruteanu, tinerii
comandanþi ai celor douã nave,
aspirantul Costin ªindrilare ºi
locotenentul Luigi Marcu au comandat
manevra de plecare de la mal ºi s-au
lãsat purtaþi de curent în aval. Dupã
ce au intrat pe firul Dunãrii, cele douã
nave în formaþie au trecut la
desfãºurarea exerciþiilor cu posturile ºi
serviciile de luptã.

„Ce mare lucru?” ar putea întreba
unii. Poate cã nu este, dar vãzându-i
la posturile de luptã, cu ochii sfârtecaþi
de strãlucirea unui soare îngheþat, cu
lacrimile de gheaþã sãpând brazde
adânci pe obraji, cu simþurile încordate
la maximum pentru a identifica orice
obstacol, poþi sã subscrii pãrerii cã
armata este frumoasã doar atunci când
este privitã.

De departe cea mai mare provocare
a fost evitarea sloiurilor de gheaþã. „Nu
se pune problema rezistenþei corpului
navei, ci a riscului obturãrii prizelor de

rãcire a motoarelor, fapt care ar putea
conduce la calarea motoarelor”, mi-a
explicat comandantul secþiei,
locotenent-comandorul Adrian Pruteanu.

Undeva pe la kilometrul 190
Dunãrea era strãjuitã de un imens pod
de gheaþã, astfel cã navele au efectuat
o manevrã de acostare cu prova în mal,
permiþând grupelor de intervenþie sã
facã o incursiune pe uscat. Apoi, bord
în bord, cu ancora fundarisitã pe
mijlocul ºenalului „navigabil”, echipajele
au efectuat douã exerciþii: lansarea
drãgii mecanice ºi efectuarea dragajului
de control, concomitent cu respingerea
atacului aerian ºi înlãturarea urmãrilor
acestuia.

Din nou banalitate, ar spune unii.
Poate pentru o navã unde numãrul
membrilor echipajului se scrie din trei
cifre. Nu însã ºi la vedetele fluviale, la
care marinarii au roluri multiple, fiind
veritabili oameni orchestrã.

Navigaþia în aval a fost ºi mai
solicitantã, evitarea sloiurilor de gheaþã,
mult mai multe decât dimineaþa,
obligând navele la veritabile meandre.
Deºi nu a durat decât câteva ore, ieºirea
pe fluviu a celor douã nave a prilejuit
antrenamente intense, absolut necesare
atingerii ºi menþinerii standardelor
optime de performanþã.

Text ºi foto:
Lt. col. ing. Leonard MOCANU



toate domeniile ºi structurile din Statul
Major al Forþelor Navale: logisticã,
personal, doctrinã, învãþãmânt,
instrucþie ºi operaþii. Revenind la
întrebare, doresc sã vã precizez cã
pentru mine, nu a fost o schimbare
bruscã pentru cã începusem sã lucrez
la acest proiect încã de când îmi
desfãºuram activitatea în Statul Major
al Forþelor Aeriene. Pot considera cã
începutul a fost momentul în care am
luat decizia sã încerc ºi am reuºit prima
apuntare cu elicopterul Puma pe fregata
Regele Ferdinand, în iunie 2005. Sigur,
numirea pe o funcþie de mare
responsabilitate dar mai ales primirea
misiunii de a coordona activitãþile de
implementare a componentei aeriene în
Forþele Navale cu tot ceea ce decurge
de aici - achiziþie elicopter, pregãtirea
personalului recrutat din ofiþeri ºi maiºtri
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– Domnule comandor, ce
reprezintã componenta aerianã
pentru Forþele Navale în anul 2006?

– Anul 2006 este practic anul
înfiinþãrii componentei aeriene a Forþelor
Navale, este anul formãrii primilor piloþi,
a personalului tehnic ºi de asigurare a
zborului, anul intrãrii în serviciu a
primului elicopter ºi implicit anul înfiinþãrii
structurii de elicoptere ca unitate a
Forþelor Navale Române. Semnificativ
este faptul cã în anul în care sãrbãtorim
100 de ani de zbor românesc cu motor,
unitãþilor de aviaþie ale Forþelor Aeriene,
Ministerului Administraþiei ºi Internelor,
Serviciului Român de Informaþii li se
alãturã, în marea familie a Aviaþiei
Militare Române, într-un demers firesc
ºi necesar ºi unitatea de aviaþie a
Forþelor Navale. Elicopterele marinei vor
fi destinate desfãºurãrii activitãþilor
specifice de pe ºi în folosul fregatelor,
asigurând ridicarea capacitãþii de
acþiune a acestora pentru îndeplinirea
misiunilor primite.

– Cum aþi primit numirea pe
funcþia de ºef al Centrului de
conducere a Aviaþiei din Statul Major
al Forþelor Navale, cum o priviþi acum
ºi în perspectivã?

– Centrul de conducere a Aviaþiei
este o structurã absolut nouã. Este de
fapt structura de specialitate a Statului
Major al Forþelor Navale care se ocupã
de implementarea acestei componente
aeriene în Forþele Navale ºi pentru asta,
pe lângã problemele de strictã
specialitate, interfereazã cu absolut

Interviu cu domnul comandor Tudorel Duþã,
ªeful Centrului de conducere a Aviaþiei din Statul Major al Forþelor Navale

Interviul
Revistei

Rena[terea Avia]iei în For]ele Navale

Pilo]i marinari pentruPilo]i marinari pentruPilo]i marinari pentruPilo]i marinari pentruPilo]i marinari pentru
elicopterele de la bordulelicopterele de la bordulelicopterele de la bordulelicopterele de la bordulelicopterele de la bordul
fregatelorfregatelorfregatelorfregatelorfregatelor

Din noiembrie 2005, în cadrul Statului Major al Forþelor Navale s-a înfiinþat Centrul de conducere
a Aviaþiei. Primii ofiþeri din Forþele Navale Române care vor pilota elicoptere ambarcate la bordul
fregatelor se aflã, din luna decembrie, la cursul de pregãtire al piloþilor desfãºurat la ªcoala de
Aplicaþie pentru Forþele Aeriene “Aurel Vlaicu”, din localitatea Boboc. Am dorit sã aflãm mai
multe elemente despre aceste aspecte de noutate pentru Forþele Navale de la comandorul Tudorel
Duþã, ºeful Centrului de conducere a Aviaþiei din Statul Major al Forþelor Navale.

militari de marinã în specialitãþi de
aviaþie, realizarea ºi certificarea
procedurilor de operare, criteriile ºi
mãsurile de securitate etc - mã
determinã sã-mi pun întreaga capacitate
de muncã ºi toate cunoºtinþele în slujba
marinei pentru realizarea acestui proiect
ambiþios, aºa cum a fost gândit ºi
demarat de conducerea Statului Major
al Forþelor Navale. Privind spre viitor,
sunt conºtient cã va fi o luptã continuã
cu greutãþile inerente, cu unele
prejudecãþi, cu lipsurile ce se pot
manifesta dar sunt ºi convins cã
beneficiind de tot sprijinul din partea
factorilor de rãspundere, rezultatele nu
vor întârzia sã aparã.

– Când este planificatã sã devinã
operaþionalã componenta aerianã?

– Existã mai multe moduri de a gândi
operaþionalitatea unei structuri. Primul
prag pe care personalul tehnic ºi de
asigurare dar ºi infrastructura necesarã
trebuie sã-l atingã este decembrie 2006,
data sosirii primului elicopter. Apoi vom
începe zborul de instrucþie ºi implicit
procesul de operaþionalizare a echipajelor
care va dura, în condiþiile asigurãrii cu tot
ceea ce este necesar din punct de vedere
material ºi financiar, 3-4 ani.

– Au dorit marinarii sã se
transforme în „aviatori”?

– Ne aflãm la finalul procesului de
selecþie ºi probabil la data apariþiei
revistei Marina Românã toate cursurile
vor fi în plinã derulare. Doresc sã
precizez cã deºi nu a fost suficient timp
pentru o popularizare corespunzãtoare
a acestor noi „meserii” în rândul ofiþerilor
ºi maiºtrilor militari de marinã, au existat

Cãpitan ing. Mihai EGOROV
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suficienþi candidaþi. Le mulþumesc atât
celor care au fost admiºi dar ºi celor
respinºi, pentru interesul manifestat
pentru aviaþie ºi-mi exprim în acelaºi
timp convingerea cã cei admiºi
conºtientizeazã marea responsabilitate
pe care ºi-au asumat-o ºi vor face totul
pentru a-ºi face cum trebuie datoria. Eu
unul, ca ºi pilot, voi avea toatã
încrederea când voi zbura cu un
elicopter pregãtit de tehnicienii noºtri ºi
voi executa indicaþiile viitorilor controlori
de trafic aerian, în prezent, maiºtri
militari de marinã cu diverse specialitãþi.

– Fãrã sã fim maliþioºi, de ce sunt
necesare elicoptere în Forþele Navale?

– Fregatele tip 22, Regele Ferdinand
ºi Regina Maria sunt concepute sã aibã
elicopter la bord, fãrã de care nu-ºi pot
îndeplini în totalitate misiunile. Vreau sã
mai subliniez cã elicopterele au devenit
indispensabile multor domenii de
activitate, altele decât cel al apãrãrii. Nu
este comandant care sã nu-ºi doreascã
sã aibe la dispoziþie elicoptere în diferite
operaþiuni. Sunt aparate care ºi-au dovedit
utilitatea ºi polivalenþa mai ales acolo unde
trebuie sã sprijine sau sã suplineascã
anumite limitãri ale altor mijloace. Pentru
Forþele Navale, elicopterele sunt necesare
pentru cã vin sã confere mobilitate ºi o
creºtere considerabilã a razei de acþiune.
Acest pas era absolut necesar ºi se va
demonstra în curând cât de utile sunt
aceste aparate de zbor. Nu întâmplãtor
în foarte multe armate moderne, numãrul
elicopterelor din dotarea Forþelor Terestre
sau Navale depãºeºte numãrul
elicopterelor Forþelor Aeriene. Nu pot sã
nu amintesc o misiune în cadrul cãreia
elicopterul deþine supremaþia: cãutare ºi
salvare. ªi, ce este mai important decât
sã dai oamenilor speranþa cã la nevoie îi
poþi ajuta?

– Existã voci care susþin cã sistemul
practicat în prezent, cooperare Forþe
Navale - Forþe Aeriene, este mai
avantajos. Ce argumente au stat la baza
pregãtirii ofiþerilor de marinã ca piloþi
militari?

– Cooperarea între Forþele Navale ºi
Forþele Aeriene a fost ºi rãmâne o
activitate importantã pentru cele douã
categorii de forþe. Ceea ce facem noi
acum are menirea sã preia sau sã
adauge numai un segment strict
specializat din întreaga gamã de misiuni
aeriene care se executã deasupra mãrii.
Ofiþerii de marinã – piloþi militari -, vor
avea o pregãtire specialã în care trebuie
sã se îmbine cele douã domenii, naval
ºi aerian, pentru a putea îndeplini
misiunile deosebit de complexe de la
bordul fregatelor. Vor fi foarte buni
marinari dar ºi foarte buni piloþi pentru
cã apuntarea pe o platformã instabilã,

operarea într-un mediu ostil aºa cum este
de cele mai multe ori mediul marin este
ceva în plus faþã de ceea ce fac piloþii
de elicoptere „de uscat”.

– În sistemul actual de pregãtire,
un pilot militar se formeazã în 5 ani.
Este suficient un singur an pentru
transformarea ofiþerilor de marinã în
piloþi de elicoptere? Cum este
structurat cursul de formare, câte ore
sunt alocate pentru zbor, ºi când vor
începe zborul?

– Perioada de 5 ani de care amintiþi
este dedicatã în mod deosebit pregãtirii
academice, ºtiinþifice ºi menþinerii motivaþiei
pentru zbor a viitorilor piloþi militari, studenþi
ai Academiei Forþelor Aeriene. În prezent
Statul Major al Forþelor Aeriene studiazã
posibilitãþile de transformare a actualului
sistem de formare a piloþilor în sensul
separãrii pregãtirii academice de cea de
specialitate ºi practicã în zbor, urmãrind
reducerea perioadei de pregãtire ºi în acelaºi
timp, eficientizarea acestui proces. Piloþii
noºtri deþin o pregãtire academicã serioasã,
o culturã tehnicã corespunzãtoare ºi cu
eforturi suplimentare atît din partea lor cât
ºi a profesorilor ºi instructorilor din ªcoala
de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene pot trece
rapid la faza de pregãtire de specialitate ºi
în zbor. Vã asigur cã cei opt „aspiranþi” la
brevetul de pilot de elicoptere sunt supuºi
acum la „grele” încercãri ºi fiþi convinºi cã
cei care vor reuºi sã treacã cu brio peste
aceastã etapã vor face carierã de pilot. Nu
peste mult timp vor absolvi cursul teoretic,
vor susþine examenul de trecere la zbor, iar
în aviaþie nota de trecere este 7 ºi dacã
vremea le va permite, începând cu 6 martie
vor începe zborul. ªi greul abia începe,
pentru cã existã resurse alocate pentru 170
de ore de zbor pentru fiecare pilot, ceea ce
presupune, din partea lor, un efort psiho-
fizic ºi intelectual foarte mare.

– Care va fi sistemul de pregãtire
ºi antrenament al piloþilor marinari,
dupã absolvirea acestui curs?

– Dupã ce-ºi vor primi „aripile” ºi vor
deveni piloþi militari de elicoptere brevetaþi,
tinerii ofiþeri îºi vor începe cu adevãrat
cariera de pilot în marinã - trecerea pe
elicopterul naval, instrucþia în zbor de
bazã ºi avansatã, la þãrm ºi la fregatã,
instrucþia tacticã de bazã ºi tacticã
avansatã -, toate aceste forme de
pregãtire urmãrind atingerea unui nivel
corespunzãtor de operaþionalitate.

– Academia Navalã „Mircea cel
Bãtrân” pregãteºte ofiþeri pentru navele
poliþiei de frontierã. Aþi luat în calcul
posibilitatea pregãtirii de piloþi pentru
Forþele Navale direct în aceastã
instituþie, cu modificarea
corespunzãtoare a planurilor de
învãþãmânt?

– Academia Navalã „Mircea cel
Bãtrân” a asigurat pregãtirea ºtiinþificã a
celor opt viitori piloþi ºi o va face ºi în
viitor atunci când va fi necesar. Dar nu
cred cã vom putea organiza admiterea

Foto: Cãtãlin Ovreiu
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19 mai 2005, Marea Neagrã –VERTREP (exerciþiu
de reaprovizionare pe verticalã) la bordul fregatei

Regele Ferdinand (sus ºi jos)
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pe locuri de piloþi ci eventual o selecþie
în anul terminal. Un lucru este însã clar,
pregãtirea de specialitate ºi în zbor se
va face în ªcoala de Aplicaþie pentru
Forþele Aeriene sau într-o ºcoalã similarã
din strãinãtate. Ce trebuie sã analizãm
în acest sens este oportunitatea de a
organiza anumite cursuri în Academia
Navalã care sã foloseascã nu numai
viitorilor piloþi dar ºi ofiþerilor marinari
care-ºi vor desfãºura activitatea pe
fregate. Mã gândesc la un curs de
meteorologie aerianã, probleme de
conducere a aviaþiei, controlul spaþiului
aerian, navigaþie aerianã, elemente
absolut necesare nu numai celor care
zboarã dar ºi celor care într-un fel sau
altul planificã ºi conduc operaþii în care
sunt folosite ºi elicopterele ambarcate.

– Este prima serie de ofiþeri de marinã
care se pregãtesc sã devinã piloþi. Acest
proces va continua ºi în viitor?

–  Acest proces va fi reluat ori de câte ori
va fi nevoie în funcþie de cerinþele Statului
Major al Forþelor Navale. Deocamdatã avem
nevoie de opt piloþi.

– Cei opt viitori piloþi marinari îºi vor
desfãºura activitatea în principal de pe
fregate. Cât de dificilã este misiunea de
apuntare pe fregatã ºi care sunt
elementele de dificultate ale acesteia?

– Aerodinamica elicopterului este un
domeniu ºtiinþific insuficient studiat din cauza
complexitãþii fenomenelor. O platformã
instabilã ºi turbulenþa care se creazã la pupa
fregatei în miºcare, complicã ºi mai mult
lucrurile, elicopterul devenind instabil ºi greu
de controlat. De aceea, existã restricþii, atât
de vânt cât ºi de tangaj ºi ruliu. Pentru acest
elicopter restricþiile trebuie sã le stabilim noi
ºi ca sã le scriem trebuie sã facem
numeroase teste în zbor.

– Presa a vehiculat mai multe
variante de dotare a fregatelor cu
elicoptere „navalizate”. Care vor fi, de
fapt, elicopterele din dotarea Forþelor
Navale?

– Nu este un secret ºi nu mai pot
apãrea speculaþii din moment ce primul
elicopter este pe linia de fabricaþie la IAR
Braºov ºi peste câteva luni vor începe
zborurile de testare ºi omologare. Este
elicopterul IAR 330 LRo, mult mai
cunoscut sub apelativul de „Puma”,
construit sub licenþã în România,
modernizat ºi navalizat astfel încât sã
rãspundã exigenþelor operãrii de la bordul
fregatelor. În legãturã cu acest elicopter,
vreau sã mai fac câteva precizãri. Sosesc
pe diverse cãi semnale cum cã Puma nu
ar putea fi ambarcat, cã e înalt, cã e greu,
cã are ecartament la tren prea mic etc.
Este drept cã nimeni în lume nu a
ambarcat acest elicopter, dar eu spun cã
nici nu au încercat. Noi avem curajul ºi
credeþi-mã dacã nu aº avea convingerea
cã vom ºi reuºi nu aº fi acceptat

propunerea de a mã ocupa de aceastã
activitate. Elicopterul IAR 330 Puma
Naval, pe lângã eleganþa-i binecunoscutã
în zbor, va fi ºi cel mai modern elicopter
din România, aceastã caracteristicã fiind
datã de echipamentele de la bord ºi
puterea de descoperire ºi lovire de care
va fi capabil.

– Tot presa a avansat ideea preluãrii
unor locaþii (aerodroame) pentru
elicopterele Forþelor Navale. Ce ne
puteþi spune, în acest sens?

– Intrarea elicopterelor în dotarea
Forþelor Navale implicã ºi necesitatea
asigurãrii unei „locaþii de bazã” pentru
acestea. Au existat trei posibilitãþi:
operarea de pe o bazã aerianã aparþinând
Forþelor Aeriene, preluarea ºi reactivarea
unei baze/aerodrom dezafectate, sau
amenajarea infrastructurii specifice unui
teren de zbor într-o cazarmã funcþionalã
ºi care aparþine Forþelor Navale. În urma
analizãrii tuturor parametrilor ºi implicaþiilor
s-a optat pentru cea de-a treia soluþie ºi
ea va fi aleasã cât mai aproape de port,
acolo unde existã hangar.

– Apariþia componentei aeriene, la
nivelul Forþelor Navale, poate conduce
la o apropiere sau la o depãrtare între
cele douã categorii de forþe?

– Componenta aerianã a Forþelor
Navale face parte din ceea ce generic
numim Aviaþia Militarã (a nu se confunda
cu Forþele Aeriene). ªi cum majoritatea
structurilor de aviaþie se gãsesc în cadrul
Forþelor Aeriene, ºeful Statului Major al
Forþelor Aeriene este, prin lege, autoritatea
aeronauticã militarã naþionalã. Depindem,
aºadar, în acest domeniu de Forþele
Aeriene ºi asta nu poate sã însemne
decât o ºi mai mare apropiere între cele
douã categorii de forþe. De altfel, sprijinul
concretizat prin transferul de personal

Foto: Florin Popoacã

4 decembrie 2005, ªcoala de Aplicaþie pentru
Forþele Aeriene, Boboc – membrii cursului de piloþi

pentru elicoptere în dialog cu contraamiralul de
flotilã Victor Barbu, ºeful Resurselor din SMFN

ºi generalul de flotilã aerianã Liviu Burhalã,
ºeful ªcolii de Aplicaþie
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20 mai 2005, Marea Neagrã –VERTREP la bordul
fregatei Regele Ferdinand (F221)

SMFN - Comandorul Tudorel Duþã ºi cãpitan
comandorii Cristinel Uce, Petricã Pîrvu ºi Florin

Nistor pregãtind o nouã misiune

Foto: Florin Popoacã

specializat, ºcolarizare, anumite forme de
asigurare a zborului ºi sprijin logistic s-a
manifestat încã de la debutul acestui
proiect ºi am convingerea cã va continua.
Aeronavala, aceastã punte de legãturã
între Forþele Navale ºi Forþele Aeriene, va
aduce un nou climat ºi noi valenþe a ceea
ce noi numim ca fiind „jointness” ºi pentru
care lucrãm din ce în ce mai mult.
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In November 2005, the Aircraft
Coordination Centre (ACC) of the
Romanian Naval Forces’ Staff was
established. The first Navy officers who will
pilot the aircraft onboard frigates have been
being trained in a pilot training course,
since December deployed within the Air
Forces Application School „Aurel Vlaicu”,
in Boboc. We tried to find out much more
about these recent aspects from colonel
(Av) Tudorel Duta, the chief of the ACC of
the Romanian Naval Forces Staff.

– Colonel, Sir, what does the Aircraft Component
for the Romanian Naval Forces in 2006 mean?

– 2006 is, as a matter-of-fact, the year of
the Aircraft Component’s establishment within
the Romanian Naval Forces. It is the year of
first pilots’ and technicians’ formation, the year
when the first helicopter will enter the Romanian
Naval Forces’ service. 2006 is also the year
of the helicopter unit, as a Navy unit,
establishment. It is significant that in
2006, the year when we will celebrate
the first Romanian engine-aided flight,
the Navy Aircraft unit will join those
belonging to the Romanian Air Forces,
to the Ministry of Administration and
Internal and to the Romanian
Intelligence Service. The Navy
helicopters are designated to carry out
specific missions for the Romanian
frigates, contributing to their tactical
capabilities’ improvement.

– How did you receive the
appointment in this task and how do
you see it now and in future?

– The ACC is a new brand structure.
Its task is to implement the Aircraft Component
into the Romanian Naval Forces. The ACC
interferes with all the fields and structures
within the Romanian Naval Forces Staff
(logistics, human resources, doctrine,
education, training, operations). I would like to
emphasize that it wasn’t a sudden change for
me. I have started working to this project since
I worked within the Romanian Air Forces. I think
that the starting moment was then when I took
the decision to land on the flight deck of Regele
Ferdinand frigate on July 30th 2005. Of course,
my appointment in such an important job, but
especially the mission with all its components
(aircraft acquisition, training of the personnel,
accomplishment of the operational procedures
and of the safety measures) determines me
to use all my knowledge into the Naval Forces’
service. Looking ahead, I realize that it will be
a continuous struggle with inherent difficulties,
with preconceptions, with some indigence, but
I am convinced that, having all the support
from the responsible factors, the results may
come soon.

– When is the Aircraft Component
scheduled to be operational?

– There are many ways to imagine such a
structure becoming operational. The first step
is December 2006, the moment when the first
helicopter will be delivered to the Navy.
Afterwards we will start the crews’ specific

training process and getting operational. With
all we need, the process will last for about 3-4
years.

– How did the Navy officers receive the
idea to become pilots?

– We are at the end of the trial process
and, maybe, when your magazine will appear,
all the courses will be in full deployment. I want
to say that even if there wasn’t as much time
as we needed to properly popularize these
new “jobs” we had enough candidates. I want
to thank to all, admitted or rejected, for their
interest and I want to express my confidence
that the ones admitted will accomplish the tasks
they assumed.

– Why are these helicopters necessary
for the Naval Forces?

– The type 22 frigates were designed to
carry helicopters onboard. Without aircraft,
they are not able to fulfill all their missions. I

want to add that the helicopters became
instrumental for many fields, other than the
defense one. There is no commander who
dislikes having helicopters to support him in
an operation. For the Navy, the helicopters
are designated to consistently improve the
range of action. This step is absolutely
necessary and the future will prove it. In many
countries the number of Navy and Land
Forces helicopters exceeds the number of the
Air Forces ones. I can’t stop to remind a
mission where the helicopter plays first fiddle:
Search and Rescue. And what is more
important than to give people the hope that
you can help them?

– In the Romanian educational system, a
military pilot is trained now in five years. Is
only one year enough to train Navy officers to
become helicopter pilots? What could you tell
us about the structure of this course?

– The five-year period includes an
academic and scientific education. The Air
Forces Staff are analyzing now the possibility
of separation between the academic education
and the specialty training. Our pilots have a
good academic knowledge and they can carry
out their training within the Air Forces
Application School. I can ensure you that the
eight “aspirants” to the helicopter pilot license
are standing a heavy trial. You must be
convinced that the ones who will pass this
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Navy Aircraft Coordination Centre within the Romanian Naval Forces’ Staff

period will have a pilot career. The next weeks
they will be examined, and in aviation the
minimum mark is 7. If the weather allows them,
they will start flying, on March 6th. And the big
challenge is just starting, because they’ll have
supplies 170 hours of fly, which means hard
physical, psychological and mental effort.

– What will the training system for these
pilots be after they have graduated the
course?

– After getting “their wings”, they will start
their career as Navy pilots. The program will
include training on a naval helicopter, basic
and advanced tactical training, and other types
of training.

– The Naval Academy trains officers for
the Border Police. Did you take into account
the possibility to train pilots for the Naval
Forces within this academy?

– We do not think that we can organize an
entrance exam for Navy pilots from
the first year of education. All we can
do is to select them during the last
academic year. But, anyhow, the
specialty training will be done within
the Air Forces Application School or
abroad in other similar schools. We
intend to organize many  different
courses within the Naval Academy,
which will be useful not only for pilots,
but alsofor all Navy officers who will
work onboard frigates. I mean aerial
meteorology, aerial space control, and
aerial navigation courses. These
problems are useful not only for those
who fly, but also for those who plan
and coordinate such operations.

 – Media presented many types of
helicopters. Could you tell us which will be the
real Navy helicopters?

– It’s not a secret that the first helicopter is
being made right now at IAR Brasov. I’m talking
about the IAR 330 LRo helicopter, better known
as Puma. I want to tell you something: we
received many signals that Puma couldn’t be
carried onboard frigates. Some say that it is
too big, too heavy, that it has a narrow gauge,
but they never tried it. Please trust me: If I I
hadn’t been convinced that it was possible, I
wouldn’t have started this project.. The Naval
Puma will be the most modern Romanian
helicopter, taking into account its elegance, its
high quality equipment and its capabilities.

– Could this new Aircraft Component within
the Naval Forces approach or depart the
Navy and the Air Forces?

– This component is a part of what we call
Military Aviation (It is not the same with Air
Force). As long as the main Aviation structures
belong to the Air Forces Staff, which is, by the
law, the national military authority in this field, it
means that we depend on it. The support
materialized in transfer of specialized
personnel, training, logistic support, was visible
from the beginning. We appreciate this
component as a bridge between the two
categories of armed forces, the so called
“jointness”.
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Podul de gheaþã

Gheaþã, gheaþã cât cuprinzi cu
privirea, de la un mal la celãlalt al
Dunãrii, compactã, densã, masivã,
gheaþã care a prins ca într-un cleºte
uriaº un cargou chiar în cotul pe care
Dunãrea îl face în dreptul falezei
municipiului Tulcea. Gheaþa s-a întins
peste tot imobilizând nave, pontoane,
debarcadere, bãrci – la mal ca ºi pe
ºenalul navigabil. Este peisajul pe care
l-am gãsit la Tulcea la sfârºitul lunii
ianuarie. Unul comun ºi repetabil, la
urma urmei, pentru întreaga þarã, cu
particularitãþile geografice de rigoare,
acela al unei „Românii îngheþate”. Prilej,
printre altele, pentru opinia publicã, de
a afla cã Forþele Navale nu acþioneazã
doar în Mediterana cu modernele
fregate, ci ºi în sprijinul ºi ajutorul
populaþiei ºi comunitãþilor locale. Prin
adresa cu numãrul 208 din 24 ianuarie,
Prefectura Tulcea solicita Secþiei 2
Logistice Fluviale punerea la dispoziþie

În fiecare iarnã din ultimii ani o navã auxiliarã a Forþelor Navale Române de la Tulcea este solicitatã
sã intervinã în „situaþii de urgenþã” pentru a asigura transportul de persoane peste Dunãre, între
municipiul Tulcea ºi suburbia Tudor Vladimirescu. Vremea geroasã din aceastã iarnã a condus la
o anumitã mediatizare a celor care executã acest serviciu în folosul comunitãþii locale.

a unei nave militare pentru efectuarea
transportului de persoane dintre oraº
ºi suburbia Tudor Vladimirescu, sistat
ca urmare a apariþiei sloiurilor pe
Dunãre. Acesta a fost mecanismul prin
care remorcherul fluvial 328 a ajuns
subiect pentru ºtirile de la ora 19. Un
banal remorcher fluvial, din marele
anonimat al navelor militare auxiliare
de la fluviu, a ajuns în presã stârnind,

poate, zâmbete condescendente ale
colegilor de pe navele moderne ale
Forþelor Navale sau chiar ale publicului
larg. Pentru nefericiþii locuitori ai
suburbiei Tudor Vladimirescu
remorcherul fluvial 328 a reprezentat
însã speranþa ºi salvarea. Pentru ei,
existenþa navei ºi cursele pe care le
face zilnic a fãcut diferenþa. Adicã a
fãcut posibilã trecerea locuitorilor de
pe un mal pe celãlalt la muncã, pentru
procurarea alimentelor, la medic, la
rude sau pur ºi simplu întoarcerea
acasã în momentele când nici mãcar
autoritãþile ºi administraþia localã nu
îi mai putea ajuta.

„Cãrãuºii” sloiurilor
din ultimii ani
Uneori, aºa cum s-a întâmplat chiar

pe timpul documentãrii noastre, nici
mãcar Forþele Navale nu îi mai pot
ajuta. Când podul de gheaþã cuprinde
fluviul nici o navã nu mai poate circula
pe Dunãre, cel puþin pentru câteva zile.
Locuitorii din suburbie nu pot face

Text ºi foto: Bogdan Dinu
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Faleza municipiului Tulcea – locul de trecere spre
suburbia Tudor Vladimirescu
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altceva decât sã priveascã neputincioºi
la remorcherul fluvial 328, blocat de
gheaþã în portul militar Tulcea, alãturi
de celelalte nave. Recenta mediatizare
nu ºi-a pus amprenta în vreun fel
asupra echipajului remorcherului fluvial
328. Pentru ei este o misiune ca oricare
alta. Mai mult decât atât, ceea ce
opinia publicã nu cunoaºte este faptul
cã misiuni de acest fel au loc, cu
regularitate, în fiecare iarnã din ultimii
ani. Iar în iarna anului 2006 navigaþia
este mult mai dificilã datoritã sloiurilor
care curg pe Dunãre sau adevãratelor
„banchize plutitoare”. Traversarea
Dunãrii în asemenea condiþii cere
experienþã ºi îndemânare. Maistrul
militar clasa I Vasile Mihalcea este de
cinci ani comandantul remorcherului
fluvial 328 dar asemenea condiþii nu a
mai întâlnit: „Faþã de anul trecut
problemele  sunt mai dificile datoritã
sloiurilor care curg pe Dunãre ºi podului
de gheaþã care s-a format. În prezent
stratul de gheaþã este foarte gros dar
când circulaþia pe fluviu va fi reluatã
noi vom reveni la misiunea noastrã.”
Efectuând patru curse pe zi, în doar
douã zile remorcherul fluvial
transportase deja câteva sute de
persoane.

Prefectura Tulcea ºi
„situaþiile de urgenþã”
Prefectul judeþului, în calitate de

comandant al Inspectoratului Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã, poate
solicita colaborarea ºi ajutorul celorlalte
instituþii ºi servicii publice în situaþii de
urgenþã. De aceea solicitarea pentru
intervenþia unei nave militare a venit
din partea Prefecturii: „Vreau sã
mulþumesc Forþelor Navale pentru
ajutorul pe care ni-l dau, pentru cã dacã

nu s-ar fi implicat am fi fost efectiv
paralizaþi pe relaþia Tulcea-suburbia
Tudor Vladimirescu. Datoritã gheþurilor,
navele civile nu mai pot face acest
serviciu ºi am apelat la Forþele Navale
care, cu o navã militarã, reuºesc sã

asigure trecerea Dunãrii, oamenii
desfãºurându-ºi activitatea – apreciem
noi – în limitele normalitãþii” ne-a
declarat domnul Chiricã Lefter, prefectul
judeþului Tulcea.

Înþelegem cu toþii ce înseamnã
„intervenþie în situaþii de urgenþã”. La
Tulcea însã, situaþii de genul celei
prezentate în reportaj se repetã cu
regularitate în lunile de iarnã ale fiecãrui
an. Dacã aºa stau lucrurile, de ce nu
se apeleazã la serviciile unei firme
private sau de stat care sã efectueze
serviciul de transport persoane peste
Dunãre ºi pe timp nefavorabil? Chiricã

Lefter: „Firmele private spun cã nu au
aceastã capacitate, cã navele lor nu
pot face faþã unor asemenea situaþii ºi
este evident cã nu îºi asumã o anumitã
responsabilitate. În final, tot Armata
este cea care ne ajutã în asemenea

situaþii.”  Cu certitudine, Grupul de
Nave Logistice Fluviale v-a continua sã
asigure transportul de persoane peste
fluviu în „situaþii de urgenþã” ºi în anii
urmãtori deoarece ºansele ca problema
sã fie rezolvatã sunt extrem de reduse,
dupã cum ne declara prefectul Tulcei:
„Categoric, Primãria Tulcea va trebui
întotdeauna sã apeleze la un agent
economic care sã poatã efectua acest
serviciu. Deocamdatã, la nivelul
judeþului nu sunt asemenea agenþi
economici cu nave care sã poatã
acþiona în astfel de condiþii.”

Portul militar Tulcea – MmI Vasile Mihalcea pe puntea remorcherului fluvial 328 Portul militar Tulcea – Remorcherul fluvial 328 imobilizat de gheþuri.

Grupul de nave al Batalionului de infanterie marinã, blocat de podul de gheaþã
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Ce spune Primãria?
Chiar dacã Prefectura este cea

care a solicitat intervenþia Forþelor
Navale la Tulcea, trebuie sã
precizãm cã principalul beneficiar
este Primãria Municipiului Tulcea.
Constantin  Hogea, primarul Tulcei:
„Pentru noi, tulcenii, evenimentele
din acest an nu reprezintã o
noutate. Ori de câte ori am avut
nevoie, am apelat la colegii din
Forþele Navale pentru ceea ce
înseamnã asigurarea transportului
în suburbia Tudor Vladimirescu,
entitate administrativã ce aparþine
de municipiul Tulcea. De regulã,
aceastã activitate este asiguratã de
serviciul de transport local dar
atunci când existã momente
deosebite, cum e cazul în aceastã
perioadã, apelãm la Forþele Navale
ºi vreau sã vã spun cã de fiecare
datã noi am colaborat ºi nu au fost
nici un fel de probleme. Þin sã
mulþumesc pe aceastã cale
colegilor din Forþele Navale, care au
fost alãturi de noi ori de câte ori
le-am solicitat sprijinul ºi
necondiþionat.”

Colaborarea cu Primãria se face
în baza unui contract încheiat cu
Forþele Navale prin care Primãria
plãteºte contravaloarea motorinei ºi
manopera. „Trecând peste aspectul
cã suntem douã instituþii publice,
existãm într-o economie de piaþã ºi

fiecare trebuie sã-ºi justifice o
anumitã acþiune. Totdeauna
colaborarea cu Forþele Navale s-a
fãcut în niºte termeni financiari
rezonabili. Înþelegând situaþia de
facto, astfel încât punând de foarte
multe ori la dispoziþie doar
combustibilul ºi plata unei manopere
modice, colegii marinari militari au
fost alãturi de noi, ne-au ajutat ºi
niciodatã din partea Forþelor Navale
acest serviciu nu a fost tratat ca o
afacere conjuncturalã ci ca un
serviciu social în slujba comunitãþii.

Nu ne-am permite niciodatã sã
punem într-o situaþie jenantã colegii
de la Forþele Navale (cum a fost cazul
cu decontarea cheltuielilor de cãtre
Prefectura Tulcea pentru Batalionul
de Infanterie Marinã care a acþionat
anul trecut, la solicitare, pentru
salvarea unor oameni înzãpeziþi pe
un drum din judeþ, n.n.) pentru cã ºi
ei au responsabilitatea unui buget
pentru care trebuie sã dea niºte
explicaþii. Acest serviciu trebuie
efectuat dar fãrã implicaþii financiare
dezavantajoase pentru unii sau alþii.
Aceastã chestiune nu a fost niciodatã
un subiect de litigiu” a þinut sã
precizeze domnul Constantin Hogea,
primarul municipiului Tulcea.

În loc de concluzii
Nu dorim ca din rândurile de mai

sus sã trageþi concluzia cã între
autoritãþile locale ºi Forþele Navale de
la Tulcea ar exista fricþiuni sau
animozitãþi. Dimpotrivã, la Tulcea,
garnizoanã de marinã, colaborarea
dintre cele douã entitãþi este una
realã, efectivã ºi de tradiþie. Mãrturie
stau ºi cele douã mini-interviuri pe
care le publicãm în aceste pagini. Mai
facem precizarea cã spaþiul relativ
larg acordat autoritãþilor locale are o
anumitã justificare. Am dorit, pe de o
parte, sã evitãm subiectivismul de
care am fi putut fi acuzaþi atunci când
scriem despre marinarii noºtri, iar pe
de altã parte, am dorit sã aflaþi
punctul de vedere al celor care au
solicitat intervenþia ºi sunt principalii
beneficiari. Acþiunea Forþelor Navale
de la Tulcea se încadreazã mai puþin
în sintagma „intervenþie în situaþii de
urgenþã”, ci poate fi definitã mai mult,
datoritã ritmicitãþii sale anuale, ca un
serviciu în folosul comunitãþii locale.
Ceea ce nu este rãu. Iar marinarii
fluviali de la Tulcea rãmân cu
satisfacþia cã, cel puþin o datã pe an,
reuºesc sã iasã din nemeritatul
anonimat al navelor auxiliare ºi sã
dovedeascã astfel cã Forþele Navale
acþioneazã acolo unde este nevoie de
ele: în Marea Mediteranã în lupta
împotriva terorismului sau, mult mai
aproape de noi, la Tulcea, în ajutorul
unor oameni izolaþi de stihiile naturii.
Cu alte cuvinte acþionând, ºi într-un
caz ºi în celãlalt, în spiritul devizei care
e  scrisã  pe puntea de comandã a
fiecãrei nave militare: Onoare ºi Patrie!

Mai multe fotografii la www.fortele-
navale.ro/marina in imagini.

Marinarii militari ai Secþiei 2 Vedete Fluviale
de la Tulcea acþionând la pupa navelor

pentru spargerea gheþurilor.
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 Solicitarea pentru intervenþia Forþelor Navale
la Tulcea a venit din partea Prefecturii dar
contractul s-a încheiat cu Primãria Tulcea? Toate
serviciile care se presteazã la nivelul judeþului sunt
încheiate fie de consiliul judeþean, fie de consiliile locale,
în speþã instituþia prefectului nu poate fi un partener
comercial pentru o unitate militarã sau un agent
economic. Acest lucru se
realizeazã prin consiliile locale
însã prefectul, în calitatea lui de
comandant al Inspectoratului
Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã poate dispune ºi solicita
ajutorul Forþelor Navale ºi
colaborarea între instituþiile
statului, consiliile locale ºi unitãþile
militare pentru a realiza anumite
servicii în situaþii de urgenþã, cum
este în cazul de faþã.  Ce se
întâmplã cu locuitorii din suburbia Tudor
Vladimirescu dacã remorcherul fluvial 328 nu mai
poate efectua cursele peste Dunãre din cauza
podului de gheaþã?  Majoritatea locuitorilor de acolo
au locuri de muncã în Tulcea, tot timpul se deplaseazã,
se aprovizioneazã din oraº, este o situaþie deosebit de
grea pentru cei de acolo. Trebuie sã gãsim o soluþie
pentru ai trece dincolo.  Cum apreciaþi colaborarea
dintre Forþele Navale ºi autoritãþile locale la
Tulcea?  Am o colaborare foarte bunã ºi acest lucru
s-a vãzut în toate situaþiile. Noi am fost ajutaþi tot timpul
de Forþele Navale, atât în perioada înzãpezirilor de anul
trecut, apoi în perioada inundaþiilor sau a gripei aviare
când Forþele Navale ne-au pus la dispoziþie nave ºi
oameni reuºind astfel sã transportãm produse de
strictã necesitate în localitãþile izolate din Delta Dunãrii.
A fost un efort deosebit din partea lor ºi þin sã mulþumesc
Forþelor Navale pentru acest lucru.  O întrebare
incomodã. Anul trecut a existat un incident între
Prefecturã ºi o unitate a Forþelor Navale, Batalionul
de Infanterie Marinã, în legãturã cu decontarea
cheltuielilor legate de o intervenþie, la solicitarea
Prefecturii, pentru salvarea unor oameni înzãpeziþi.
Ce s-a întâmplat?  A fost o neînþelegere, o
întâmplare petrecutã dupã perioada respectivã, pentru
cã m-am trezit la Prefecturã cu o notã de platã de vreo
70 de milioane de lei. Eu am considerat nelegalã – la
vremea respectivã – acea notã de platã însã, poate
conform reglementãrilor Armatei, acele cheltuieli
trebuiau decontate. Pânã la urmã totul s-a rezolvat
amiabil, am trimis nota ºi hârtiile respective la Ministerul
Administraþiei ºi Internelor ºi am înþeles cã cele douã
ministere au rezolvat problema între ele.

Serviciul de transport persoane peste Dunãre
în suburbia Tudor Vladimirescu este efectuat de
Primãrie?  Aparþine de serviciul de transport al
primãriei care rãspunde ºi de ceea ce înseamnã
transportul cetãþenilor în suburbia Tudor
Vladimirescu. Am încercat sã externalizãm acest
serviciu, sã-l scoatem la licitaþie, dar din pãcate se
pare cã nu a fost suficient de atractiv pentru agenþii
economici. Probabil cã experienþa din ultimii ani îºi
spune cuvântul - pentru cã într-o asemenea perioadã
un agent economic nu numai cã se descurcã foarte
greu, dar chiar îºi stopa activitatea - ºi astfel am fost
obligaþi sã ne asumãm rãspunderea acestui serviciu.
Colegii de la Forþele Navale nu au fost apelaþi doar
în asemenea momente. Ne-au ajutat, la bine ºi la
rãu, ºi când a fost cazul sã transportãm un alai de
nuntã în suburbia Tudor Vladimirescu dar ºi în cazul
unei înmormântãri care nu se putea desfãºura în
condiþii creºtineºti în suburbie. Evident cã în prezent
transportul peste fluviu nu se mai face în graficul
anterior, dar putem asigura un minim de necesitãþi
sociale ºi de asistenþã umanitarã, dacã este cazul,
pentru ca aceºti cetãþeni sã nu fie rupþi de lume. 
Activitatea de transport peste Dunãre nu poate
fi efectuatã ºi de alte firme pe timp nefavorabil?

 Din pãcate nu, pentru cã nici
o societate comercialã nu are
dotarea necesarã pentru astfel
de situaþii. Firmele din Tulcea
care se ocupã cu transportul pe
apã, ºapte sau opt în total, au o
dotare pentru intervenþie pe timp
normal. Dar în condiþii de gheaþã
ºi blocaj de gheaþã singurii care
ne pot salva din aceastã situaþie
sunt colegii de la Forþele Navale.

 Ce mesaj doriþi sã transmiteþi marinarilor
militari de la fluviu care în aceste zile se aflã la
datorie?  În primul rând vreau sã le transmit un
mesaj de gratitudine, de recunoºtinþã din partea
administraþiei locale pentru faptul cã ori de câte ori
a fost nevoie au fost alãturi de noi, vreau sã le doresc
multã sãnãtate, atât lor cât ºi familiilor lor. Suntem
un oraº port la Dunãre, de foarte mulþi ani convieþuim
cu tot ceea ce înseamnã structuri militare din Forþele
Navale, suntem ca o familie, ne înþelegem greutãþile
ºi problemele, trecem împreunã prin bucuri i  ºi
necazuri ºi vreau sã le mulþumesc încã o datã pentru
efortul pe care îl fac.

„„„„„Am fost ajuta]i totAm fost ajuta]i totAm fost ajuta]i totAm fost ajuta]i totAm fost ajuta]i tot
timpul de For]eletimpul de For]eletimpul de For]eletimpul de For]eletimpul de For]ele
Navale”Navale”Navale”Navale”Navale”

Interviu cu domnul Chiricã Lefter, prefectul
judeþului Tulcea

„Singurii care ne pot„Singurii care ne pot„Singurii care ne pot„Singurii care ne pot„Singurii care ne pot
salva sunt colegii de lasalva sunt colegii de lasalva sunt colegii de lasalva sunt colegii de lasalva sunt colegii de la

For]ele Navale!”For]ele Navale!”For]ele Navale!”For]ele Navale!”For]ele Navale!”

Interviu cu domnul Constantin Hogea,
primarul municipiului Tulcea
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Dupã aplicarea experimentalã, în
anul 2003, la secþia de Nave purtãtoare
de rachete, a planului de pregãtire
pentru luptã structurat pe 3 etape, anul
acesta pregãtirea în cadrul Divizionului
se va face pe acelaºi model, cu etape
de mentenanþã, instrucþie operaþionalã
ºi etapa gata de misiune. Structura
anului de instrucþie nu mai are însã
durata unui an calendaristic ci a devenit
de 16 luni pentru nave ºi 15 luni pentru
secþia de rachete. Locotenent
comandor Dãnuþ Andronie, ºeful
operaþiilor: „ca o noutate în acest an,
instrucþia operaþionalã de bazã a
Divizionului se va desfãºura în paralel
cu cele douã genuri de forþe: navele
de suprafaþã ºi instalaþiile mobile de
lansare. Ne pregãtim pentru lansarea
de rachete din acest an, planificatã a
se desfãºura în luna mai. Noutatea va
consta în faptul cã lansarea se va
desfãºura dupã un scenariu în care
þintele vor fi descoperite la distanþã
mare de þãrm astfel încât nava
purtãtoare de rachete lansatoare va
trebui sã-i transmitã date instalaþiei
mobile de lansare de pe uscat ºi sã o
conducã pe aceasta pentru executarea
lansãrii asupra unei þinte pe care
probabil nu o va putea descoperi la
distanþa la care se va afla.”

Pregãtirea unei lansãri de rachete
se desfãºoarã pe durata întregului an
de instrucþie. ªi în acest an Divizionul
de rachete navale are în plan
executarea lansãrii a douã rachete
P-21. În ziua documentãrii, am vãzut
la Mangalia, seriozitatea cu care
echipajul navei purtãtoare de rachete
189 Pescãruºul pregãteºte lansarea din
acest an. Locotenent-comandor
Constantin Jianu, comandantul navei
purtãtoare de rachete 189 Pescãruºul:
„În fiecare sãptãmânã avem 2-3
antrenamente. Le desfãºurãm ºi prin

Instruc]ieInstruc]ieInstruc]ieInstruc]ieInstruc]ie

Provoc\rileProvoc\rileProvoc\rileProvoc\rileProvoc\rile
racheti[tilor navaliracheti[tilor navaliracheti[tilor navaliracheti[tilor navaliracheti[tilor navali

La Mangalia, preg\tirea este continu\

Reorganizat în 2005, Divizionul de rachete navale are în compunere trei nave purtãtoare
de rachete ºi o secþie de rachete navale, fiecare cu specificul ei, chiar dacã arma
principalã este aceeaºi, racheta.

exerciþii cu postul ºi serviciul de luptã,
ocazie cu care nu urmãrim încadrarea
în barem, dar executãm o pregãtire a
fiecãrui om la postul lui pentru a
executa activitãþile conform
procedurilor. Astãzi am desfãºurat un
exerciþiu complex, cu tot echipajul
astfel încât sã îmbinãm aceste
elemente pe care le-am pregãtit cu
postul ºi serviciul de luptã, pentru a
reuºi sã executãm lansarea de rachete,
în cadrul unei probleme tactice pe care-
am introdus-o pe simulator de lansare,
aºa cum o sã vedem noi cã va fi la
primãvarã.”

La fel de serios, personalul din
secþia de rachete navale desfãºura
activitãþi de revizii ºi reparaþii la una
din instalaþiile mobile de lansare – cea
care a executat lansarea de anul
trecut. Conºtienþi cã de munca
fiecãruia dintre ei, va depinde apoi,
succesul misiunilor de foc, rachetiºtii
navali sunt obiºnuiþi sã trateze fiecare
element cu multã atenþie. ªi cum în
toamnã au venit multe cadre din

promoþie ºi pânã la examenul acestui
an – lansarea rachetei cu start real –
n-a mai rãmas foarte mult timp, ei
trebuie sã valorifice la maxim fiecare
moment de pregãtire ºi sã înveþe totul
despre rachetã.

Anul 2005 a fost unul dificil pentru
Divizionul de Rachete Navale; s-a
restructurat concomitent cu luarea în
primire a unitãþii de rachete de coastã,
redislocarea secþiei de rachete navale ºi
lansarea realã de rachete, cu NPR ºi IML.
Vorbindu-ne despre provocãrile anului
2006, cãpitan-comandorul Victor Gîdiuþã,
locþiitorul comandantului Divizionului 150
Rachete Navale ne-a spus: „pentru noi
totul este o provocare. Orice misiune pe
care-o primim este o provocare ºi ne
strãduim sã o ducem la bun sfârºit cu
rezultate foarte bune. Sperãm
întotdeauna sã fim mai sus decât
aºteptãrile celorlalþi. Pânã la ieºirile pe
mare sau în teren, marinarii au multe de
fãcut în pregãtirea tehnicii, în pregãtirea
personalã, în pregãtirea misiunii ºi în
înfrângerea greutãþilor prin care trecem
cu toþii la restructurare, la reorganizare.
Oamenii sunt într-o permanentã stare de
pregãtire, chiar dacã fac lucruri
aproximativ identice. Ele nu sunt identice,
niciodatã nu facem aceleaºi activitãþi de
douã ori. Tot timpul le perfecþionãm, le
modificãm, le îmbinãm la cerinþele
STANAG-urilor. ªi în acest an avem
planificatã lansarea a douã rachete, una
de cãtre o navã ºi a doua cu instalaþia
mobilã de lansare. Vom folosi alte
procedee de lansare ºi sperãm sã fie mai
bine decât anul trecut.”

Aflaþi poate într-un con de umbrã, pânã
când navele purtãtoare de rachete sau
instalaþiile mobile de lansare îºi vor
desfãºura misiunile pe mare sau în teren,
oamenii Divizionului de rachete navale din
Mangalia, rãmân niºte anonimi care se
pregãtesc continuu pentru a-ºi îndeplini
toate misiunile.

Cãpitan ing. Mihai EGOROV

MmI Octavian Manole (primul din dreapta),
împreunã cu mecanicii de la turbine, pregãtindu-se

pentru lansarea turbinelor.

Foto: Cristian Spãtariu



MARINA ROMÂNÃ
numãrul 1 (110) 2006 25

Profesionalizarea Forþelor Navale
ca ºi specificitatea activitãþii
desfãºurate la bordul navelor, au impus
regândirea rolului militarilor angajaþi pe
bazã de contract ºi adaptarea
programului de instrucþie a acestora la
noile cerinþe impuse lor. A fost fãcutã
trecerea spre instruirea militarilor
angajaþi pe bazã de contract pentru a
putea îndeplini funcþia de comandant
de post sau grupã de luptã în
specialitatea pe care sunt încadraþi.
Formarea ºi perfecþionarea acestora se
face în cadrul Centrului de Instrucþie a
Forþelor Navale de la Mangalia.

Începând cu data de 9 ianuarie,
aproape 90 de militari angajaþi pe bazã
de contract din unitãþile Forþelor
Navale, ºi-au perfecþionat pregãtirea în
specialitãþi ca servanþi artilerie navalã
ºi antiaerianã, servanþi rachete,
cercetaºi-observatori, mecanici ºi
electricieni navali, în cadrul celei de-a
doua serii de pregãtire în Centrul de
Instrucþie în anul de învãþãmânt 2005 -
2006. Pânã la sfârºitul acestui an mai
sunt programate alte douã serii de
pregãtire, urmãtoarea începând în luna
martie. Selectaþi pe baza propunerilor
comandanþilor de unitãþi, aceºtia au
desfãºurat pe durata a 4-8 sãptãmâni,
cursuri teoretice ºi practice. Mulþi dintre
cei prezenþi îºi doresc sã continue
cariera militarã, iar cursurile de
specialitate sunt un prim pas spre
aceastã alegere. Centrul de Instrucþie
oferã cursanþilor o bazã materialã care
se îmbunãtãþeºte cu fiecare zi, prin
aducerea unor instalaþii similare celor
de la bordul navelor ºi instructori cu
multã experienþã în domeniul
specialitãþii.

În cadrul instruirii militarilor angajaþi
pe bazã de contract, un numãr

Centrul de Instrucþie a Forþelor Navale are ca obiectiv pentru acest an, finalizarea instruirii
militarilor angajaþi pe bazã de contract (m.a.c.) ºi atestarea lor în specialitãþile în care îºi
desfãºoarã activitatea.

La Centrul de Instruc]ie al For]elor Navale

A doua serie de militari angaja]iA doua serie de militari angaja]iA doua serie de militari angaja]iA doua serie de militari angaja]iA doua serie de militari angaja]i
pe baz\ de contract a terminatpe baz\ de contract a terminatpe baz\ de contract a terminatpe baz\ de contract a terminatpe baz\ de contract a terminat
cursurile de grada]icursurile de grada]icursurile de grada]icursurile de grada]icursurile de grada]i

semnificativ de ore este repartizat
instrucþiei tactice de specialitate, atât
teoreticã cât ºi practicã. Prin aceste
schimbãri, se urmãreºte îmbunãtãþirea

constat în susþinerea unui TG TEST,
fiind verificate cunoºtinþele militare
generale ale candidaþilor. Au putut urma
acest curs doar militarii angajaþi pe
bazã de contract, cu grad de fruntaº
sau caporal ºi care sunt încadraþi pe o
funcþie prevãzutã cu aceste grade.
Examenul final a fost susþinut în faþa
unei comisii a ªcolii de Aplicaþie a
Forþelor Navale, iar mediile de absolvire
au fost de la 7,54 la 8,68. Conform
reglementãrilor în vigoare, absolvirea
acestui curs, este o condiþie pentru ca
militarii angajaþi pe bazã de contract
sã poatã urma cursurile de formare a
maiºtrilor militari ºi subofiþerilor pe
filierã indirectã.

Un aspect foarte important, urmãrit
deopotrivã de conducerile Centrului de
Instrucþie ºi al ªcolii de Aplicaþie este
reprezentat de realizarea feed-back-ului
cu comandanþii de unitãþi, cei care se
vor bucura apoi de pregãtirea dobânditã
de m.a.c. în Centrul de Instrucþie.
Comandor Florentin Stamate,
comandantul Centrului de Instrucþie al
Forþelor Navale: „În acest moment
conlucrãm foarte bine cu comandanþii de
unitãþi, în sensul cã prin contactele
noastre directe, prin discuþiile pe care le-
am avut, prin rapoartele pe care le-au
dat, comandanþii de unitãþi ne-au adus
la cunoºtinþã cã aceste cursuri sunt nu
numai folositoare ci chiar necesare
pentru militarii angajaþi pe bazã de
contract care ajung în unitãþile Forþelor
Navale. Conþinutul programelor de
învãþãmânt sunt îmbunãtãþite sistematic
în funcþie de cerinþele ºi observaþiile
comandanþilor de unitãþi dar ºi ale m.a.c.”

O nouã serie de militari angajaþi pe
bazã de contract ºi-a încheiat pregãtirea
în Centrul de Instrucþie al Forþelor Navale,
iar cunoºtinþele acumulate trebuie sã-i
ajute sã se ridice la nivelul cerut de
comandanþii lor. Au devenit baza unei
marine pe deplin profesionalizate ºi nu
au voie sã dezamãgeascã.

Cãpitan ing. Mihai EGOROV

activitãþii militarilor angajaþi pe bazã de
contract, aceºtia putând deveni astfel
adevãraþi profesioniºti.

Pentru realizarea acestui scop, în
cadrul Centrului de Instrucþie, s-a
desfãºurat un curs avansat de instruire
pentru gradaþi profesioniºti. Structurat
pe trei module - unul de pregãtire
militarã generalã, unul de pregãtire de
specialitate ºi un modul de metodicã a
conducerii activitãþii de specialitate la
bordul navelor ºi a conducerii
subunitãþilor la capitolul pregãtire
militarã generalã -, cursul s-a
desfãºurat dupã un plan de instrucþie
ºi nu un plan de învãþãmânt, ca în cazul
cursurilor de specialitate. Timp de patru
sãptãmâni, s-au pregãtit pentru a
deveni gradaþi, 22 de militari angajaþi
pe bazã de contract, selectaþi pe baza
propunerilor comandanþilor de unitãþi,
ºi admiºi la cursuri dupã susþinerea
unei testãri în cadrul ªcolii de Aplicaþie
a Forþelor Navale. Testarea iniþialã a

Pregãtirea teoreticã a m.a.c.-ilor ocupã o parte
importantã a cursurilor de specialitate.

Foto: Cristian Spãtariu
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De-a lungul timpului

Domeniile sale de activitate includ asigurarea semnalizãrii
maritime cu faruri, mijloace radio ºi semnale neluminoase la litoralul
românesc al Mãrii Negre, cercetarea ºi explorarea hidrograficã a
mãrii în zonele în care România are putere suveranã, realizarea,
editarea ºi difuzarea în þarã ºi în strãinãtate a documentelor nautice
ºi hãrþilor de navigaþie cu zona din Marea Neagrã pentru care
România este responsabilã ºi executarea serviciului operativ
permanent pentru asigurarea meteorologicã a Forþelor Navale ºi
funcþionarea mijloacelor de semnalizare maritimã cu implicaþii pe
plan internaþional. Cei 80 de ani care
au trecut de la înfiinþarea Serviciul
Hidrografic Maritim în România, au fost
ani dificili, cu urcuºuri ºi coborâºuri, ani
în care specialiºtii unitãþii au pus
accent pe perfecþionarea metodelor de
lucru folosite ºi a pregãtirii personale,
pentru ca produsele oferite
navigatorilor, atât din marina militarã
cât ºi din cea comercialã, sã fie sigure
ºi de o calitate ridicatã. Comandor
Alexandru Macavei, comandantul
Direcþiei Hidrografice Maritime:
„Înfiinþarea Direcþiei Hidrografice
Maritime a fost un eveniment deosebit
atât pentru þara noastrã cât ºi pentru
marina românã, atât militarã cât ºi
comercialã. Vreau sã spun cã aceastã
instituþie a apãrut ca o necesitate,
deoarece obiectul principal de
activitate este siguranþa navigaþiei pe mare. În aceastã lungã
perioadã s-au perfecþionat foarte multe cadre, atât ofiþeri cât ºi
maiºtri militari ºi civili în desfãºurarea acestor activitãþi de o
importanþã deosebitã pentru marina românã. De asemenea, s-au
înfiinþat noi compartimente, s-au obþinut noi dotãri, aparatura
folositã pentru achiziþionarea datelor de navigaþie, de hidrografie,
de topogeodezie folosite în elaborarea hãrþilor de navigaþie s-a
perfecþionat ºi produsele noastre sunt din ce în ce mai bune,
îndeplinind standardele naþionale ºi internaþionale. În anul 2006,
Direcþia Hidrograficã Maritimã se prezintã cu un corp de cadre
bine pregãtit; avem personal pregãtit în þarã ºi în strãinãtate, pe
care ne bazãm pentru îndeplinirea standardelor internaþionale
cât ºi NATO. Avem aparaturã performantã, oamenii sunt pregãtiþi
sã lucreze cu aceastã aparaturã iar produsele sunt de o calitate
deosebitã ceea ce permite ca navigaþia în zona Mãrii Negre sã se
execute în  maximum de siguranþã.”

Restructurarea – prioritate în 2006

Deºi ecourile bilanþului activitãþii anului trecut nu s-au stins
demult, specialiºtii Direcþiei Hidrografice Maritime sunt conºtienþi
cã îi aºteaptã un nou an dificil. Un an, în care unitatea va trece

printr-un proces de restructurare, un an în care este aºteptatã
decizia de aderare a României, prin Direcþia Hidrograficã Maritimã,
la Convenþia Organizaþiei Hidrografice Internaþionale. Comandor
Alexandru Macavei: „În anul 2006, Direcþia Hidrograficã Maritimã
trebuie sã obþinã statutul de membru cu drepturi depline în cadrul
Organizaþiei Hidrografice Internaþionale. În anul 2002 Guvernul
României a adresat Guvernului Principatului Monaco cererea
de aderare la Convenþia Organizaþiei Hidrografice Internaþionale.
Membru va fi România, reprezentatã de Direcþia Hidrograficã
Maritimã. Propunerea legislativã a fost înaintatã anul trecut,
urmeazã acum, sã fie aprobatã. Aderarea la aceastã organizaþie
va permite Direcþiei Hidrografice Maritime sã participe la toate
întrunirile acestei organizaþii, sã ia hotãrâri ºi decizii, sã influenþeze

adoptarea anumitor decizii ºi de
asemenea sã profite de o parte
din fondurile care sunt puse la
dispoziþie de Organizaþia
Hidrograficã Internaþionalã. O altã
provocare pentru noi în acest an,
este restructurarea unitãþii. În
2004 a apãrut Legea 395, legea
hidrografiei, care reglementeazã
activitatea Direcþiei Hidrografice
Maritime la nivel naþional iar
actuala structurã de organizare
nu corespunde noilor sarcini
apãrute. De asemenea,
restructurarea se încadreazã ºi în
procesul de reorganizare a
armatei. Prin noua organizare a
unitãþii, unul dintre aspectele pe
care-l vom putea îndeplini este
asigurarea evoluþiei ofiþerilor din

Direcþia Hidrograficã Maritimã în cariera militarã, oferindu-le
posibilitatea de a evolua pe mai multe trepte de grad în cadrul
unitãþii. Vom continua, sã menþinem în stare foarte bunã de
funcþionare sistemul de semnalizare maritimã pentru a asigura
siguranþa navigaþiei, sã asigurãm la timp prognozele meteo ºi sã
executãm cercetãrile hidrografice, mãsurãtorile topogeodezice
ºi alte activitãþi specifice pentru actualizarea hãrþilor pe care
Direcþia Hidrograficã Maritimã le elaboreazã ºi le pune la dispoziþia
celor care navigã.”

Lipsa fondurilor extrabugetare

Activitatea de hidrografie presupune existenþa unei aparaturi
performante, a cãrei costuri sunt foarte ridicate. Dincolo de efortul
oamenilor, care în fiecare an, mãsoarã la pas litoralul românesc,
urmãrind ºi notând toate modificãrile în aspectul coastei,
prelucrarea datelor ºi obþinerea unor rezultate cât mai bune nu
se poate face în mod empiric. Serviciile de semnalizare maritimã
oferite navelor comeriale care tranziteazã apele naþionale, dar ºi
vânzarea produselor rezultate din activitatea instituþiei – hãrþi,
cãrþi pilot, avize de navigaþie, documente nautice – aduc sume

Tinere]ea Direc]iei HidrograficeTinere]ea Direc]iei HidrograficeTinere]ea Direc]iei HidrograficeTinere]ea Direc]iei HidrograficeTinere]ea Direc]iei Hidrografice
Maritime la ... 80 de aniMaritime la ... 80 de aniMaritime la ... 80 de aniMaritime la ... 80 de aniMaritime la ... 80 de ani

Cãpitan ing. Mihai EGOROV

Pe data de 23 februarie 1926, prin Decizia Ministerialã Nr. 126, emisã în baza prevederilor Legii de organizare a Marinei
din 1898 ºi ale art. 1 din Regulamentul de funcþionare a Marinei Militare din 1912, s-a înfiinþat Serviciul Hidrografic
Maritim. Prin Hotãrârea Consiliului de Miniºtri al R.P.R. nr. 2444, pe data de 11 noiembrie 1955, acesta s-a reorganizat
în Direcþia Hidrograficã Maritimã.

Anivers\rileAnivers\rileAnivers\rileAnivers\rileAnivers\rile
marinei

Comandorul Alexandru Macavei,
comandantul Direcþiei Hidrografice Maritime

Foto: Cristian Spãtariu



Compartimentul prognoze meteo – în prim plan P.C. Alexandru Ion, în
plan secund cdor. Dumitru Sandu, mr. Valentin Ciuchea,

P.C. dr. Marcela Braºoveanu.
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considerabile la bugetul de stat, din care Direcþia Hidrograficã
Maritimã, putea folosi pânã nu demult, un anumit procent. Din
pãcate, printr-o „scãpare legislativã” în legea 500/2002, Direcþia
Hidrograficã Maritimã a fost „omisã” din lista instituþiilor din armata
României care au dreptul sã realizeze venituri extrabugetare,
depinzând în prezent în totalitate de fondurile alocate prin buget.
Comandor Alexandru Macavei: „Prin activitãþile pe care le
desfãºoarã ºi documentele pe care le elaboreazã, Direcþia
Hidrograficã Maritimã contribuie cu sume însemnate la bugetul
de stat. Recuperarea unei pãrþi din aceste fonduri ne-ar permite
îmbunãtãþirea activitãþii prin dotarea cu aparatura necesarã, ale
cãrei costuri sunt foarte mari ºi am putea, astfel, sã degrevãm o
parte din bugetul acordat prin folosirea acestor fonduri
extrabugetare. În acest moment, din serviciile executate de noi
prin secþia de semnalizãri maritime nu intrã în bugetul instituþiei
nici un cent. Pentru fiecare navã
comercialã se percep 2-3 cenþi
pentru tona de deplasament. Toate
sumele obþinute sunt virate cãtre
bugetul statului. Aceastã „scãpare
legislativã” se poate remedia prin
promovarea unei hotãrâri de guvern
în care sã fie stipulatã posibilitatea
de a folosi o parte din banii colectaþi
pentru activitãþile desfãºurate. În
demersul nostru suntem sprijiniþi de
Statul Major al Forþelor Navale ºi
sperãm ca situaþia sã fie
reglementatã, în curând.”

Noi standarde impuse de
aderarea la NATO

Odatã cu aderarea României la
NATO, activitatea instituþiei trebuie
adaptatã la standardele NATO,
ceea ce implicã achiziþionarea de
date necesare stabilirii unor
prognoze de mediu marin, submers,
deasupra apei cât ºi pe litoral. De
asemenea, mãsurarea tuturor
elementelor mãrii, temperaturã,
salinitate, vânt, valuri, trebuie sã ne
ofere niºte date foarte complexe
care sunt necesare pentru
elaborarea prognozelor tip NATO.
O importanþã din ce în ce mai mare
capãtã în prezent, realizarea
hãrþilor electronice, a cãror volum
de informaþie, dar ºi grad de
precizie, sunt cu mult mai mari decât
cele oferite de hãrþile clasice, pe
format de hârtie. Comandor
Alexandru Macavei: „În domeniul
elaborãrii hãrþilor sunt anumite coduri care se folosesc în NATO
ºi care au fost adoptate de cãtre Direcþia Hidrograficã Maritimã,
inclusiv proiecþia folositã. S-a trecut de la proiecþia Krasovschi la
proiecþia WGS-84, toate hãrþile fiind acum elaborate în aceastã
proiecþie, care corespunde cu aparatura de navigaþie folositã la
ora actualã cel mai intens – DGPS, GPS – care nu pot fi folosite
cu alt tip de hartã, pentru cã erorile de navigaþie ar fi foarte mari.
Totodatã, elaborarea hãrþilor electronice reprezintã un sector
important, o activitate pentru realizarea cãreia personalul nostru
a depus eforturi sã fie la curent cu noutãþile în domeniu la nivel
mondial. Noi, elaborãm hãrþi electronice; problema este cã navele
militare nu sunt dotate cu un astfel de sistem ca sã permitã
utilizarea hãrþilor electronice. Nici Direcþia Hidrograficã Maritimã
nu are sistemul de verificare al acestor hãrþi electronice; noi le
elaborãm dar nu avem sistemul de utilizare al hãrþii (pe care-ar

trebui sã-l aibã ºi navele) pe care sã facem utilizarea hãrþii. Harta
electronicã este o hartã complexã compusã din mai multe straturi
de informaþii. Orice punct de pe acestã hartã îþi poate oferi mai
multe informaþii decât se poate obþine de pe o hartã clasicã.”

Implicare în delimitarea platoului continental

Instituþie cu profil unic în armata României, prin misiunile
pe care le îndeplineºte, Direcþia Hidrograficã Maritimã este
expertul þãrii noastre în problemele ce privesc cartografia
marinã, oceanografia, geografia marinã ºi delimitãrile
maritime. Sunt de notorietate diferendele pe care þara
noastrã le are cu Ucraina în problematica delimitãrii platoului
continental al Mãrii Negre ºi al Canalului Bâstroe. Prin
specialiºtii ei, Direcþia Hidrograficã Maritimã are un cuvânt

de spus în încercarea soluþionãrii
acestor aspecte.  Comandor
Alexandru Macavei:  „Direcþ ia
Hidrograficã a participat la toate
întâlnirile care s-au desfãºurat
pe aceastã problematicã. Ofiþerii
specialiºti care au participat la
aceste întâlniri au fost consilieri
în acest domeniu,  deoarece
discuþiile s-au purtat pe marginea
delimitãrii platoului continental,
lucru care impune mãsurãtori
topo-geodezice ºi alte activitãþi
speci f ice.  La ul t ima întâln i re
desfãºuratã în Ucraina, s-a
stabilit sã se facã un experiment
în vederea mãsurãrii ºi delimitãrii
unei suprafeþe de teren care
cuprinde jumãtate din teritoriul
României ºi jumãtate din teritoriul
Ucrainei (o porþiune de mare) ºi
sã vedem dacã metodele de
mãsurare folosite de ucraineni
dau aceleaºi rezultate cu cele
folosite de noi. Acest proces este
în curs de derulare, urmând ca la
urmãtoarea întâlnire a comisiilor
de experþ i  sã se compare
rezultatele.”

Gânduri de viitor

La împlinirea a 80 de ani de
activitate hidrograficã instituþionalizatã
în România, am dorit sã aflãm care este
mesajul comandantului instituþiei,
comandorul  Alexandru Macavei, pentru
subordonaþii sãi dar ºi pentru marinarii

care se bucurã, uneori poate fãrã sã ºtie, de serviciile ºi produsele
Direcþiei Hidrografice Maritime. Comandor Alexandru Macavei:
„Subordonaþilor mei, vreau sã le doresc multã sãnãtate, sã dea dovadã
de aceeaºi responsabilitate de care au dat dovadã ºi pânã acum în
desfãºurarea activitãþii ºi în elaborarea documentelor Direcþiei
Hidrografice Maritime, sã se preocupe de perfecþionarea pregãtirii pentru
cã la ora actualã tehnologia evolueazã foarte mult, iar navigatorilor le
dorim mult succes în activitatea pe care-o desfãºoarã ºi îi asigurãm cã
produsele noastre sunt foarte bine elaborate, verificate ºi le pot folosi cu
încredere.”

Sunt multe lucruri de spus despre activitatea Direcþiei Hidrografice
Maritime. Convinºi de importanþa activitãþii lor, dorim specialiºtilor
Direcþiei Hidrografice Maritime, succes în activitate ºi sã nu uite faptul
cã de modul în care îºi realizeazã produsele ºi serviciile depind vieþi
omeneºti.

Foto: Cristian Spãtariu

Nava de cercetãri hidrografice ºi oceanografice Emil Racoviþã,
aºteptând ieºirile pe mare

Foto: Bogdan Dinu
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Miercuri, 1 februarie, Academia
Navalã „Mircea cel Bãtrân” a gãzduit o
aniversare specialã: sãrbãtorirea a cinci
ani de la înfiinþarea Muzeului instituþiei.
Pornit la drum în urmã cu 7 ani, Muzeul
Academiei Navale a fost deschis oficial
pe data de 1 februarie 2001 de cãtre
viceamiralul dr. Gheorghe Marin,
rectorul Academiei Navale de atunci, în
prezent ºeful Statului Major al Forþelor
Navale, care a þinut sã transmitã cu
aceastã ocazie: „În acest moment
aniversar mã bucur sã salut realizãrile
muzeului Academiei Navale „Mircea cel
Bãtrân” la a cãrui fondare ºi dezvoltare
am participat cu entuziasm ºi încredere
de la început. Am urmãrit cu interes ºi
satisfacþie modul în care s-a integrat în
viaþa Marinei ºi a Academiei. Mã bucurã
succesele lui ,  f i ind o garanþie cã
tradiþiile învãþãmântului de marinã se
pãstreazã ºi sunt transmise studenþilor
marinari, care au onoarea ºi obligaþia
sã le perpetueze. Astãzi, la sãrbãtorirea
celor cinci ani de când împreunã l-am
inaugurat, mulþumesc tuturor celor care
au dãruit exponate, participând astfel
la crearea unui muzeu în care sufletul
marinarului aspirã cãtre eternitate.”

În cei cinci ani Muzeul Academiei a
înregistrat un parcurs ascendent,

„„„„„Casa amintirilorCasa amintirilorCasa amintirilorCasa amintirilorCasa amintirilor”””””
a împlinit 5 ania împlinit 5 ania împlinit 5 ania împlinit 5 ania împlinit 5 ani

patrimoniul muzeistic s-a îmbogãþit
considerabil ca ºi numãrul celor care i-
au trecut pragul. „Casa amintirilor” cum
inspirat este denumit muzeul în revista
editatã cu aceastã ocazie, reuneºte,
dincolo de sintagma „prieteni marinari”
o adevãratã comunitate spir i tualã
marinãreascã. Este poate singurul
muzeu a cãrui istorie poate fi recompusã
din paginile unei reviste – e vorba de
revista Marina Românã – unde
achiziþiile, donaþiile sau evenimentele
s-au regãsit fidel în fiecare numãr de
revistã la rubrica specialã „Mereu
sensibile ºi generoase inimile bãtrânilor
marinari”.  Spuneam cã este o
aniversare specialã ºi pentru cã de
aceastã datã au fost prezenþi în numãr
mare, alãturi de alþi invitaþi, donatorii,
majoritatea veterani de rãzboi, elevi de
ieri ºi de azi ai ªcolii Navale, sau copiii
acestora, adicã tocmai cei care au fãcut
posibilã apariþia muzeului. Doamna dr.
Mariana Pãvãloiu, custodele muzeului,
ne-a declarat: „Este o zi în care avem
bucuria sã ne întâlnim cu oameni dragi,
oameni care ne-au fost alãturi ºi în urmã
cu cinci ani, împreunã cu mulþi alþii care
au dispãrut dintre noi, dar pentru studenþii
Academiei ºi pentru toþi cei care ne trec
pragul au rãmas vii prin obiectele pe care
le-au donat muzeului. Este un muzeu care
se adreseazã tinerilor, fãcut din sufletele
tinere ale veteranilor. Dacã am avut
bucuria sã întâlnim prieteni ºi sã legãm
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Aprecieri elogioase la
adresa studenþilor
marinari din România

Recent, ºeful Statului Major al
Forþelor Navale, domnul viceamiral
dr. Gheorghe Marin, a primit o
scrisoare, al cãrei conþinut îl
redãm, cu indiscreþie, în
continuare:

COMMANDER
ALLIED JOINT FORCE
COMMAND NAPLES, ITALY

Dear Admiral Marin,
While on a recent visit to the

United States Naval Academy I
had the opportunity to meet
midshipmen from European
nations, in particular Midshipman
3/C Felicia Manoliu and
Midshipman 3/C Costel Serbea
from Romania. I took great pride
that day, standing next to
representatives of our strongest
regional partners.

Our commitment to shared values
and hope for the future was confirmed
as I spoke with your midshipmen. As
a matter of fact, I noticed that
Midshipman 3/C Felicia Manoliu is on
the Dean’s List and Midshipman 3/C
Costel Serbea is on the
Superintendent’s List. What a
remarcable accomplishment to have
both of the Romanian representatives
upholding such high standards.

Please accept this small photo
book as a sign of my appreciation
for sending your future leaders to
study at Annapolis. Go Navy!

Sincerely, H.G. ULRICH,
Admiral, U.S. Navy.

prietenii, aceastã bucurie este cu atât mai
mare azi când au reuºit sã vinã, fie de la
Bucureºti, fie de la Iaºi, sã fie alãturi de
noi ºi împreunã sã sãrbãtorim un muzeu
care încearcã sã intre nu numai în viaþa
Academiei Navale ºi a Forþelor Navale
dar ºi a oraºului Constanþa.”

Cu ocazia acestui eveniment s-a
vernisat ºi expoziþia „Mircea ºi Atlanticul,
1976-2004”. Alãturãm felicitãri le ºi
urãri le noastre de „La mulþi ani!”
Muzeului Academiei ºi custodelui
acestuia, doamna dr. Mariana Pãvãloiu
ºi î i  dorim o existenþã cât mai
îndelungatã pe mãsura realizãrilor de
pânã acum.

Muzeul în care sufletul marinarului aspirã cãtre eternitate reuneºte, dincolo de
sintagma „prietenii marinari”,o adevãratã comunitate spiritualã marinãreascã

Bogdan Dinu

Foto: Bogdan Dinu
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Dupã 1 Martie, plin de mãrþiºoare, flori
ºi zâmbete, vine ºi ziua dedicatã în
exclusivitate, lor, reprezentantelor sexului
frumos. 8 Martie - ziua în care toate
femeile sunt sãrbãtorite de soþi, copii,
rude, colegi. Bãrbaþii le aratã cât de mult
le apreciazã eforturile pe care ele le depun,
acasã ºi la locul de muncã. O floare ºi un
zâmbet din partea lor nu fac decât sã le
bucure sufletul, sã le dea speranþã cã zilele
ce vor urma vor fi la fel de frumoase ºi
vesele ca aceastã zi a sãrbãtoririi lor.

Nu întâmplãtor, primãvara, în luna lui
martie, omenirea aduce prinosul sãu de
recunoºtinþã pentru femeie. Aidoma
primãverii, simbol al recunoaºterii naturii,
femeia este simbolul vieþii, al continuitãþii ºi
stabilitãþii. Înainte de toate, femeia-mamã
este izvorul perpetuãrii vieþii ºi a valorilor ei.
Mama este primul gângurit al pruncului,
zâmbet ºi lacrimã a celui ce va deveni om;
nãdejde ºi mângâiere la nevoie ºi sacrificiu.
Practic, nu existã domeniu al vieþii sociale
în care femeia sã nu se implice ºi nici
domeniu al creaþiei spirituale care sã n-o
venereze.

Emanciparea femeii – proces istoric
anevoios ºi de cele mai multe ori dureros
conferã femeii astãzi, un statut complex:
luptãtor pentru dreptate socialã, om politic,
om de afaceri, creator de valori materiale ºi
spirituale. Astfel spus, nu existã nici un dubiu
cã femeia este o învingãtoare.

Eram obiºnuiþi, pânã acum, în cadrul
Forþelor Navale, sã le întâlnim desfãºurându-
ºi activitatea în birouri. În anul 2004, primele
fete, maistru militar de marinã, absolveau
ªcoala Militarã de Maiºtri a Forþelor Navale
„Amiral Ion Murgescu”, primind repartiþii la
nave. Le gãsim acum încadrând funcþiile de
comandant de grupã, sau post de luptã pe
navele militare, unde pânã acum prezenþa era
exclusiv masculinã. Anul 2005 a adus alte
premiere pentru Forþele Navale: prima femeie
- ofiþer de marinã militarã ºi primele femei
comandant de nave auxiliare. ªi cum alte fete
vor fi admise în Academia Navalã sau ªcoala
Militarã de Maiºtri, ne vom obiºnui ca alãturi
de personalul civil, de cadrele militare (femei)
de alte specialitãþi, sã întâlnim, în unitãþile
Forþelor Navale, tot mai multe reprezentante
ale sexului frumos din specialitatea  marinã.

Pentru toate doamnele ºi domniºoarele,
„La Mulþi Ani!”, sã aveþi parte de o primãvarã
ºi o zi a Femeii plinã de dragoste cãci ea este
cea care ne face viaþa mai frumoasã.

Luna lui M\r]i[or -Luna lui M\r]i[or -Luna lui M\r]i[or -Luna lui M\r]i[or -Luna lui M\r]i[or -
luna lorluna lorluna lorluna lorluna lor, a femeilor, a femeilor, a femeilor, a femeilor, a femeilor
Mihaela ZABOLODNI
Referent relaþii publice
Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân”
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Text ºi foto: Bogdan DINU

Vã mai amintiþi de bãtrâna navã cu zbaturi,
aflatã în dotarea Marinei Militare la fluviu, nava
de comandament Cãpitan-comandor Vasile
Pãun? De silueta joasã, elegantã, de sunetul
scos de cele douã roþi cu zbaturi sau de fumul
negru aruncat pe coº, specific navelor cu
zbaturi din toatã lumea? Unii din membrii
Forþelor Navale au servit pe aceastã navã,
câþiva ofiþeri, poate unii dintre ei încã în
activitate, i-au fost comandanþi ºi chiar cunosc
un personaj care-ºi face un titlu de glorie din
faptul cã era pe navã în momentul când i-au
fost schimbate cãldãrile originale. Chiar dacã
în 1991 a fost rebotezatã greºit (dupã
Republica, nume purtat dupã al doilea rãzboi
mondial pânã în 1991, dupã ce din 1921 se
numea Cãpitan-comandor Constantin Pãun
iar înainte Csobanc; rãmâne o enigmã de unde
a apãrut acest Locotenent-comandor Vasile
Pãun) iar în urma schimbãrii cãldãrilor din anii
70 viteza i-a fost redusã la 40%, ajungând cu
greu la 8,5 noduri (iniþial atingea 18) era o
navã iubitã de echipaj.  Era ceea ce numim o
navã istoricã, nu doar datoritã vechimii,
modului de propulsie sau tipului de navã,
dispãrut de mult de pe Dunãre. Spunem era,
pentru cã în anul 2003 nava a fost transferatã
cu titlu gratuit Primãriei Municipiului Tulcea.
Cum a fost posibil ca o navã care ar putea
intra fãrã probleme la categoria „bunuri de
patrimoniu naþional” (dacã cineva va iniþia
pânã la urmã un astfel de demers) sã fie
transferatã gratuit unei primãrii, fie ea ºi Tulcea
sau cum este posibil ca Muzeul Marinei
Române (structurã subordonatã Statului Major
al Forþelor Navale) sã nu aibã încã în
patrimoniu nici o navã istoricã care sã
pluteascã pe apã, rãmân, evident, simple
întrebãri retorice. Suntem convinºi cã au
existat ºi motivaþii la momentul transferului

„R„R„R„R„Republicaepublicaepublicaepublicaepublica”””””
de dup\ „de dup\ „de dup\ „de dup\ „de dup\ „VVVVVasile P\unasile P\unasile P\unasile P\unasile P\un”””””
sau despre ultima nav\ de r\zboi cu zbaturi din lumesau despre ultima nav\ de r\zboi cu zbaturi din lumesau despre ultima nav\ de r\zboi cu zbaturi din lumesau despre ultima nav\ de r\zboi cu zbaturi din lumesau despre ultima nav\ de r\zboi cu zbaturi din lume
care a apar]inut, cândva, For]elor Navale Românecare a apar]inut, cândva, For]elor Navale Românecare a apar]inut, cândva, For]elor Navale Românecare a apar]inut, cândva, For]elor Navale Românecare a apar]inut, cândva, For]elor Navale Române
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gratuit, probabil chiar puse pe hârtie, unde
sintagme de genul „costuri ridicate de
întreþinere ºi exploatare”, „nevoia de reparaþii
urgente” sau „lipsa fondurilor” nu au lãsat nici
o ºansã bãtrânei nave. Dupã cum lipsa
fondurilor din prezent poate fi invocatã ºi pentru
imposibilitatea amenajãrii navei Eugen Stihi, o
altã navã istoricã a Marinei Militare, într-un
muzeu plutitor în care vizitatorul sã simtã ruliul
uºor în timp ce intrã în atmosfera marinei de
altãdatã.

„Situaþia navei de comandament „Cãpitan-
comandor Vasile Pãun” este similarã cu cea a
iahtului regal „Luceafãrul” care din pãcate
pentru Muzeul Marinei Române ºi pentru
România, a fost înstrãinat. Iatã cã pentru a
doua oarã aveam ºansa de a amenaja o navã-
muzeu, o navã care a aparþinut Forþelor Navale
ºi care are o istorie secularã. Paradoxal este

faptul cã atât tehnica cât ºi corpul navei sunt
cele originale ºi în stare de funcþionare.
Destinaþia acestei nave ar fi putut fi cea de filialã a
Muzeului Marinei Române la Brãila ºi introdusã în
circuitul turistic. Este adevãrat cã nu sunt bani,
dar se puteau gãsi soluþii, nu de compromis cum
a fost cedarea cu titlu gratuit, ci se putea face o
asociere între Muzeul Marinei ºi orice altã firmã,
astfel încât ea sã fi rãmas în patrimoniul muzeului,
dar sã fi fost funcþionalã ºi sã aducã venituri,
inclusiv pentru Muzeul Marinei Române. Este o
pierdere ºi nu este prima datã când nu suntem
întrebaþi, ca instituþie, dacã o navã care urmeazã
sã fie scoasã din serviciu poate fi salvatã ºi
recuperatã sau mãcar unele pãrþi componente.
În 1909, atunci când o serie de nave din Divizia
de Mare ºi Divizia de Dunãre au fost tãiate,
comandantul marinei a dat ordin ºi multe din
obiectele salvate atunci se regãsesc acum în
Muzeul Marinei Române” ne-a declarat cãpitan-
comandorul Marian Moºneagu, directorul Muzeului
Marinei Române.

Lucrurile de mai sus privesc trecutul
recent al navei ºi chiar nu ne-am propus sã
investigãm modul în care a fost transferatã
nava. La sfârºitul lunii ianuarie am regãsit
bãtrâna navã la Tulcea, în bazinul ªantierului
Naval, în danã triplã cu moderne nave de
pasageri, la „iernatec” dupã cum ne-au
precizat actualii proprietari ai navei. Primele
detalii despre starea actualã a navei am dorit
sã le aflãm chiar de la edilul ºef al urbei de la
Dunãre, domnul Constantin Hogea: „Nava,
care în prezent se numeºte „Republica”, este
o navã care are o anumitã încãrcãturã istoricã,
este un adevãrat simbol al navigaþiei pe
Dunãre. Primãria a investit, la nivelul anului
2004, aproape cinci miliarde de lei vechi.
Actualmente este într-un bazin de iarnã al
ªantierului Naval pentru a fi protejatã ºi
menþinutã în condiþii de siguranþã maximã pânã

A fost pãstrat telegraful de pe
puntea de comandã a navei
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în primãvarã. Pentru sezonul de varã este una
din navele care prezintã un interes maxim atât
pentru tulceni, cât mai ales pentru turiºti. În
aceastã varã (2005, n.n.) am folosit-o atât cu
caracter informaþional-istoric cât ºi ca o entitate
de alimentaþie publicã. A funcþionat ca terasã
ºi vreau sã vã spun cã este unul din punctele
de atracþie de pe falezã din timpul sezonului
estival. Nava este funcþionalã numai cã datoritã
consumului mare de combustibil, pentru cã
aºa a fost proiectatã, nu este rentabilã. Dar
turiºtii vin mai ales sã vadã ce reprezintã un
patent al unui mecanism din anii 1900,
construit în Germania ºi Austria. Este
conservatã perfect, nu existã nici un fel de
problemã, ne asumãm rãspunderea, dacã vreþi
emoþionalã ºi dorim, pe cât posibil, sã o þinem
cât mai mult pe „linia de plutire” în aºa fel încât
ea sã continue sã fie un punct de atracþie pentru
turiºtii care vin în Tulcea.”

Chiar dacã, dupã cum am aflat, se pare cã
are avizul Registrului Naval Român pânã în 2008
(dar nu ºi pe cel al Agenþiei pentru protecþia
mediului) avem serioase rezerve cã nava poate
naviga pe fluviu. Mai multe informaþii am obþinut
de la domnul Nicolae Chichi, directorul general
la Transport Public S.A., societatea de transport
a primãriei care gestioneazã nava. În cursul
anului 2004 nava a fost în ºantier pentru reparaþii
ºi modernizãri (amenajãri interioare, exterioare,
verificãri la corpul navei) iar în anul 2005 a
funcþionat, doar douã luni, ca unitate de
alimentaþie publicã ºi cazare pe faleza din Tulcea:
„Nava poate naviga ºi în momentul acesta
încercãm sã obþinem un acord de mediu ca sã
putem naviga cu sistemul de propulsie al navei.
Pentru sezonul cald i-am dat o nouã destinaþie,
de terasã pe faleza Dunãrii ºi e un centru de
atracþie pentru toþi vizitatorii având în vedere cã
este o navã veche de 123 de ani. Nava oferã un
spaþiu generos ºi am organizat pe ea mai multe
expoziþii de picturã, de fotografie ºi chiar existã
câteva asociaþii „abonate” la acest spaþiu, lansãri
de carte, care s-au bucurat de succes. Repet,
este foarte bine vizitatã nava, mai ales de cei
amatori de lucruri istorice, de nave cu propulsie
specialã având în vedere cã propulsia este pe
aburi. I-a atras în primul rând vechimea navei ºi
faptul cã încã este menþinutã pe apã. Având în
vedere investiþiile pe care le-am fãcut ºi
personalul minim de siguranþã pe care trebuie
sã-l menþinem pe navã ºi faptul cã numai douã
luni am exploatat-o ca unitate de alimentaþie
publicã, nu ne putem pronunþa acum dacã nava
va aduce profit primãriei dar începutul este
promiþãtor.”

Trebuie sã precizãm cã nava oferã ºi spaþii de
cazare la bord. Toate cabinele au fost modernizate
iar fosta cazarmã a echipajului de la pupa a fost

complet reconstruitã având ca destinaþie spaþiu
expoziþional. Cu toate acestea, nava arãta tristã.
De vinã era poate amurgul acelei zile îngheþate de
ianuarie ºi gheaþa din jurul navei. Prin contrast, de
un optimism debordant era „ºeful” echipajului de
siguranþã, bãtrânul Gheorghe Avãdanei, cel care a
preluat nava de la Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi de
atunci nu s-a mai dezlipit de ea, un fel de „cãpitan”
nedeclarat îndrãgostit de navã ºi de ceea ce
reprezintã ea: „Pentru mine este o mare satisfacþie
faptul cã mã pot ocupa de aceastã navã ºi cred cã
în urma mea va rãmâne ceva bun. Am sã contribui
atât cât pot la prelungirea vieþii acestei nave
extraordinare.”

Primãria Tulcea susþine cã a investit sume
considerabile: dupã domnul primar suma este de
cinci miliarde de lei, dupã directorul serviciului de
transport ar fi de trei miliarde. Probabil cã adevãrul

este undeva pe la mijloc. Oricum suma este
considerabilã (deºi pare micã dacã o comparãm cu
cea investitã pentru recondiþionarea altei nave
istorice, pasagerul Tudor Vladimirescu de la Galaþi)
ºi va trebui amortizatã într-un fel sau altul. Rãmâne
sã vedem cine va fi ipoteticul investitor sau partener,
pentru cã despre o retrocedare gratuitã cãtre Forþele
Navale nici nu poate fi vorba. Dar pot apãrea alte
forme de asociere, cel puþin teoretic. Cãpitan-
comandorul Marian Moºneagu: „ªansele de a
recupera nava încã mai existã, în ideea ca, la
propunerea noastrã sã obþinem de la Ministerul
Culturii statutul de bun de tezaur ºi sã încercãm sã
facem o asociere între Muzeul Marinei Române ºi
Primãria din Tulcea. Am avut un prim contact,
ocazional cu primarul din Tulcea care ºi-a arãtat
disponibilitatea, dar încã nu avem acceptul Statului
Major al Forþelor Navale de a demara aceastã
iniþiativã.” Îi dorim succes chiar dacã noi credem cã
ºansele acestui demers sunt ca ºi inexistente, dacã
ne gândim doar la destinaþia „turisticã” a navei din
prezent.

„Acum, viitorul acestei nave este pus sub
semnul întrebãrii ... Ea este prea scumpã pentru a fi

pãstratã drept navã de comandament, navele de
pasageri moderne (iahturile aproape prezidenþiale
precum „Mureºul” sau „Siretul”) fiind incomparabile
din orice punct de vedere, cu excepþia unuia singur:
ele nu sunt vechi nave cu zbaturi! Un motor
adevãrat cu aburi nu este ceva atât de uºor de
gãsit. Probabil cã în viitorul apropiat, nava va
deveni muzeu în Constanþa sau Brãila, sau
Flotila de Dunãre o va pãstra, ca întotdeauna,
cu sprijinul generos al unor entuziaºti ... În
prezent, deºi este în stare aproape perfectã, nava
are o situaþie apeciatã, supravieþuind datoritã unor
maiºtri ºi ofiþeri de marinã care îºi fac mai mult decât
datoria, punând ºi ceva suflet. Aºa este mereu, unii
au dorit sã profite iar alþii sunt nevoiþi sã acopere
slãbiciunile lor prin muncã, entuziasm ºi abnegaþie.”
Am citat dintr-un articol scris de domnul Cristian
Crãciunoiu ºi publicat în revista „Modelism “ din
anul 1998. N-a fost sã fie...

Desigur, lucrurile pot fi privite ºi din alt punct de
vedere. Jumãtatea plinã a paharului este
reprezentatã de faptul cã aceastã navã istoricã nu
a murit, nu a fost vândutã unui ºantier pentru a fi
tãiatã ºi vândutã la fier vechi, aºa cum probabil se
va întâmpla cu bãtrânul Eugen Stihi. Ea continuã
sã existe, cu majoritatea pieselor originale ºi poate
fi vizitatã în continuare de orice turist, ghidat cu
competenþã de cãtre nea Gheorghe Avãdanei prin
toate compartimentele ciudatelor motoare, pe lângã
telegrafe anacronice, timone, roþi cu zbaturi, coºuri
ºi sirene, pistoane ºi roþi dinþate. Un  adevãrat
ghidaj dar care datoritã neputinþei noastre, a tuturor
celor din Forþele Navale, este fãcut azi de altcineva
ºi nu de cãtre marinari. Pentru cei mai cârcotaºi,
jumãtatea goalã a paharului se referã la faptul cã
nava a devenit o terasã la malul Dunãrii, invadatã
de clienþi de tot felul ºi cu punþile pline de frigidere ºi
congelatoare cu sticle de bere puse la rece. Cu
alte cuvinte, o impietate, o pângãrire a unei bijuterii
tehnice.  Probabil, acesta e compromisul economiei
de piaþã, compromis din care cea mai ºifonatã iese
Marina Militarã. Nu vã rãmâne decât sã o vizitaþi la
varã, sã mai vedeþi o datã pistoanele ºi zbaturile,
dupã care sã mâncaþi o saramurã de peºte ºi sã
vã consolaþi cu gândul cã aceastã navã a fost,
cândva, a Forþelor Navale Române.

Zbaturile din tribordul navei
Vechea cazarmã a echipajului de la pupa,

transformatã în spaþiu expoziþional
Sala maºini - Pistoanele navei

ºi sistemul de ungere prin picurare

Gheorghe Avãdanei, ºeful echipajului de siguranþã
(stânga) ºi Nicolae Chichi, directorul societãþii

Transport public S.A. Tulcea

Aspect din sala maºini.
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Cãlãtorul ce se aflã pe drumul
de la Râmnicu Vâlcea spre
Dragãºani ºi care se încumetã
sã se abatã preþ de zece
kilometri la dreapta din oraºul
Bãbeni, va descoperi pe valea
Otãsãului un edificiu monahal al
cãrui nume oglindeºte spiritul
poetic ºi sintetic al românului:
Mãnãstirea dintr-un lemn.
Surpriza nu va fi cu nimic mai
micã sã recunoascã aici, departe
de Dunãre ºi de Marea cea Mare,
elementele atât de caracteristice
marinei ºi aviaþiei: o ancorã, o
timonã, un colac de salvare iar
alãturi de acestea, o palã de elice
de avion. Pe bolta porþii de
intrare în curtea mãnãstirii,
alãturi de icoanele Maicii
Domnului ºi Sfântului Mare
Prooroc Ilie stã scris: „Celor ce
cãlãtoresc pe ape ºi în vãzduh,
Domnului sã ne rugãm.”

Aceastã emoþionantã simbiozã a
început cu aproape ºapte decenii în
urmã, când, între anii 1938-1940,
mãnãstirea a fost renovatã cu sprijinul
Ministerului Aerului ºi Marinei, condus
de generalul Paul Teodorescu,
devenind în mod simbolic altar de
închinare pentru aviatori ºi marinari.

Nu este nevoie de multe cãutãri ºi
insistenþe pentru a afla „secretul”
acestor locuri încãrcate de puritate
spiritualã. Întreaga istorie se întinde pe
durata a cinci secole, iar despre
legendele care marcheazã începuturile
acestei mãnãstiri nimeni nu poate vorbi
mai bine, decât mãicuþele. O fac cu
evlavie, o fac cu patos, iar vorbele lor,
pline de simþire creºtinã umplu sufletele
celor care ascultã.

„Bisericuþa dintr-un lemn a fost
construitã la începutul secolului al XVI-
lea printr-o minune a Maicii Domnului
– avea sã ne spunã sora Vasilica,
„maica ghid”, cum ne-o recomandase
stareþa – atunci când un pustnic care
vieþuia în aceste locuri a avut o
vedenie. În aceastã vedenie, Maica
Domnului i-a spus ca în cinstea icoanei
pe care o va gãsi în scorbura unui

stejar secular, sã ridice o mãnãstire.
Pustnicul a gãsit într-adevãr, o icoanã
cu dimensiuni foarte mari, 1,50x1,20
metri, a Maicii Domnului, consideratã
astãzi unicã în þarã prin mãrime, iar în
cinstea acesteia a ridicat o bisericuþã
doar din lemnul acelui stejar, motiv
pentru care aceasta se ºi numeºte
Mãnãstirea dintr-un lemn, având
drept hram Naºterea Maicii
Domnului.”

Cuvintele maicii ghid se sprijinã pe
valoroase mãrturii scrise ale acelor
vremi, pe cei ºase stejari seculari de
dimensiuni impresionante, dar în
special pe existenþa icoanei Maicii
Domnului, cel mai de preþ obiect istoric
ºi de artã al mãnãstirii. Nenumãraþii
specialiºti în artã bisericeascã au avut

Text ºi foto:
Lt. col. ing. Leonard MOCANU

Navigator pe valurile spirituluiNavigator pe valurile spirituluiNavigator pe valurile spirituluiNavigator pe valurile spirituluiNavigator pe valurile spiritului

Altarul bisericii de piatrã

Maica Emanuela Oprea, stareþa mãnãstiriiIcoana fãcãtoare de minuni a Maicii Domnului

Bisericuþa de lemn
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pãreri uneori contradictorii cu privire la
vechimea acestei sfinte icoane, dar toate
acestea o plaseazã temporal undeva
departe în evul mediu. Locul unde
aceastã icoanã a fost pictatã este
învãluit de mister, la fel ca ºi modul în
care a ajuns pe aceste meleaguri. Se
vorbeºte despre Muntele Athos, despre
Bizanþ, sau Mãnãstirea Theotokos din
Grecia, se vorbeºte despre sârgul ºi
evlavia vreunui cãlugãr sau credincios
care, stabilindu-se în pãdurile seculare
ale acestor locuri, a ridicat primul dintre
schiturile despre care vorbeºte acum
legenda. Acum în biserica de lemn,
„biserica de sus”, cum îi spun mãicuþele,
se oficiazã numai vara, în ocazii
deosebite. Icoana fãcãtoare de minuni
este pãstratã cu multã veneraþie în
biserica de piatrã. Cu o vechime de
aproape cinci secole, construitã sub
domnia lui Matei Basarab, biserica de
piatrã adãposteºte, zi de zi, serviciul
religios, dupã toate canoanele
mânãstireºti.

Celui ce trece pragul acestei sfinte
aºezãri, i se oferã priveliºtea unei
comunitãþi pline de pioºenie, în care, a
vorbi cu voce tare devine un sacrilegiu.
Totul îndeamnã la purificare spiritualã prin
meditaþie ºi rugãciune, iar dangãtul
clopotului sau sunetul ritmat al toacei
dominã fundalul sonor ºi dicteazã
rânduielile de peste zi.

Aici, unde fiecare piatrã este o paginã
de istorie, mãicuþele par decise sã rescrie
legenda. Ele au introdus o icoanã de lemn
în scorbura unui stejar secular, unul dintre
puii celui din care s-a construit bisericuþa.
ªi nu se ºtie cine, peste veacuri, cãlãuzit
de spiritul divin, o va gãsi ºi va ridica har
Domnului.

De 24 de ani stareþã a acestui
aºezãmânt, maica Emanuela Oprea
pãstreazã în memorie ultimele clipe ale
unui om deosebit, generalul Paul
Teodorescu. Alãturi de candela care arde
în permanenþã la mormânt, în sufletul
maicii stareþe arde flacãra recunoºtinþei
veºnice pentru un om de o înaltã erudiþie,
membru corespondent al Academie
Române, care i s-a stins în braþe, în 1981,
la vîrsta de 93 de ani. Testamentul spiritual
al generalului, Rugaþi-vã pentru aviatori
ºi marinari, este ºi va fi îndeplinit cu
sfinþenie.

Maica stareþã are grijile ei, dar poartã
cu demnitate ºi responsabilitate grijile
întregii aºezãri. E greu de crezut, dar
cuvântul birocraþie a trecut ºi pragul
acestui sfânt lãcaº. La ultima renovare,
cea din anii 2001-2003, banii nu au mai

fost suficienþi ºi pentru restaurarea
Castelului Mãnãstirii, construcþie care se
degradeazã pe zi ce trece, iar fondurile
necesare stau ascunse sub maldãre de
dosare, cereri ºi reveniri.

„Este greu, domnule reporter - se
destãinuie maica Emanuila - este greu,
dar sunt învãþatã cu greutãþile ºi nu sunt
dispusã sã renunþ.” Privirea i se
lumineazã, iar glasul redevine catifelat:
„Domnul este atotputernic, iar spiritul
generalului Teodorescu ne este mereu
alãturi ºi ne cãlãuzeºte.”

Pe insula lor de spiritualitate,
ghidându-se dupã cãrþi cu scrieri arhaice,
mãicuþele îndeplinesc cu tenacitate,
asemeni soldatului japonez, menirea
acestui sfânt lãcaº înfrãþit cu marea ºi
cu vãzduhul prin harul ºi dragostea de
Dumnezeu a unui om cu suflet uriaº:
„Vrem sã transmitem tuturor marinarilor
ºi aviatorilor României mesajul de mulþi
ani fericiþi pentru anul 2006, cu sãnãtate
deplinã, cu pace, cu bucurii ºi cu
binecuvântãri de la Maica Domnului,
patroana acestei mãnãstiri. Dupã dorinþa
generalului Paul Teodorescu, fostul
ministru al Aviaþiei ºi Marinei, al cãrui
suflet îl simþim viu printre noi ºi care ne
uneºte, suntem sufleteºte o familie, care
ne rugãm ºi sperãm sã ne mântuim.”

Pentru ele, oricine le trece pragul,
este binevenit, este tratat cu dragoste ºi
respect. An de an, tot mai mulþi marinari
s-au oprit la Frânceºti, pentru cã odatã
stârnitã de membrii Ligii Ofiþerilor din
Marina Militarã, vestea ºi povestea s-au
extins cu iuþimea fulgerului. Legãtura
spiritualã creatã acum 68 de ani se
întãreºte odatã cu trecerea timpului,
capãtã valenþe noi.  Un fapt, o coincidenþã
fericitã dobândeºte în mintea mãicuþelor
conotaþii divine. Cel mai elocvent
exemplu este perioada 1938-1940, când
pe de o parte la Frânceºti mãnãstirea
era renovatã, iar la Hamburg, în docurile
Blohm und Voss era construitã Nava
ªcoalã „Mircea”. Maica Emanuila a primit
cu multã emoþie placheta ceramicã
având încrustatã pe ea simbolul Marinei
Române, cãreia i-a gãsit imediat un loc
de suflet în cancelaria mãnãstirii.

Înainte de a ne despãrþi, maica
stareþã ºi-a cãlcat pe suflet ºi a îndrãznit
sã-ºi mãrturiseascã gândul ascuns: „Aº
dori, domnule reporter, sã am putere de
la Dumnezeu pentru a-i transmite
domnului preºedinte Traian Bãsescu,
marinar ºi Domnia sa, cã îl aºteptãm sã
onoreze cu prezenþa sfântul nostru
lãcaº.”

Biserica de piatrã

Icoana de lemn introdusã în scorbura unui stejar,
pentru a rescrie legenda manãstirii

Policandrul din interiorul bisericii de piatrã
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MARINA ROMÂNÃ ÎN TIMP

În acest numãr de revistã am cãutat în arhiva
noastrã pentru a vedea ce se întâmpla în Forþele
Navale în lunile ianuarie ºi februarie ºi modul
cum erau redate evenimentele în paginile
publicaþiei noastre. Pentru mai multe detalii se
poate accesa ºi www.fortele-navele.ro.

Acum 10 ani (numãrul 37
(1) 1996). Titlul „Anul 1995 –
Bilanþ pozitiv în acþiunile de
parteneriat” grupa mai multe
articole dedicate Parteneria-
tului pentru Pace –
„Distrugãtorul Mãrãºeºti –
partener maritim euro-
pean”, „Exerciþii tip
PASSEX în Oceanul

Atlantic”. Aniversam un secol de istorie
pentru Divizia de Mare (atunci structura care
continua tradiþia se numea Flota Maritimã Militarã)
ºi, mai ales, 70 de ani de la înfiinþarea Serviciului
Hidrografic Român dar continuam ºi „Periplul navei
militare Midia în jurul Europei”.

Acum 5 ani (numãrul 75
(1) 2001). Dosarul revistei era
dedicat unei instituþii cu profil
unic în Armata României ºi
anume Direcþia Hidrograficã
Maritimã care la momentul
respectiv împlinea 75 de
ani. Semnalam inaugu-
rarea Muzeului Academiei
Navale „Mircea cel Bãtrân”,

existenþa Flotilei de Dunãre din cadrul
Forþelor Armate Maghiare, dar, ºi ecourile înregistrate
la sãrbãtorirea a 10 ani de la înfiinþarea revistei
noastre.

Acum 2 ani (numãrul 98
(1) 2004). Revista debuta cu
interviul ºefului Statului Major
al Forþelor Navale,
viceamiral dr. Gheorghe
Marin care îi îndemna pe
marinarii militari „Sã fim
exigenþi cu noi înºine ...”,
N.S.Mircea pleca în
primul marº de instrucþie

transatlantic al mileniului, aveau loc
„Trageri” ºi „retrageri” la Sf.Gheorghe ºi vã informam
despre ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale. Mai
semnalam dispariþia „Lupilor Deltei” de la Tulcea
(Divizionul 94 Vedete Fluviale), KFOR era la Agigea
iar la rubrica Portret de navã, sub titlul „Navele nu
mor niciodatã”, scriam despre remorcherul fluvial
302. (B.D.)

SEMNALSEMNALSEMNALSEMNALSEMNAL
Revista General de Marina (decembrie

2005). Din sumar: „ªi  a fost în Cadiz” – un
reportaj despre prima femeie ofiþer din
Marina Militarã a Spaniei care a ajuns
comandant de navã (e vorba de nava de
patrulare Laya)  CENTRIXS – Combined
Enterprise Regional Information Exchange
System  Traficul transatlantic pe relaþia
Brazilia-Africa Marea în filatelie:
Operaþiunile de embargo din fosta
Iugoslavie.

All Hands (ianuarie 2006). În luna ianuarie a fiecãrui an (începând
din 1994) primul numãr al revistei, subintitulat „Owner’s and
operator’s manual” este un numãr special – considerat unul dintre
cele mai populare „ghiduri” despre U.S.Navy. Una din explicaþiile
popularitãþii de care se bucurã fiecare ediþie anualã rezidã în faptul
cã furnizeazã rãspunsuri la multe dintre cele mai frecvente întrebãri
ale marinarilor americani, de la nivelul soldelor la sistemele de
arme, tipurile de nave din dotare ºi bazele navale. Iatã, pe scurt,
ce puteþi gãsi în acest numãr special: comandamente U.S.Navy,
bazele navale americane din întreaga lume, însemne de grad ºi
specialitãþi, nave (cruciºãtoare, distrugãtoare, fregate, vânãtoare
de mine, nave de patrulare, nave pentru
lupta la litoral, auxiliare, cãutare ºi salvare,
submarine, portavioane, etc) cu lista
completã a celor în serviciu sau construcþie,
cuantumul soldelor, medalii ºi insigne,
grade, aviaþie ambarcatã ºi la sol, misiuni
speciale, armament ºi multe altele. Un
adevãrat compendiu în miniaturã despre
U.S.Navy. (B.D.)

Clubul Amiralilor a hotãrât instituirea premiului
„Viceamiral ing. Grigore Marteº”, care va fi acordat anual
celor mai valoroase lucrãri publicate în domeniile: Artã
militarã navalã, tehnicã ºi sisteme de armament naval
precum ºi istorie navalã. Premiile vor fi înmânate în luna
ianuarie a fiecãrui an, pentru anul precedent. De asemenea,
joi 2 februarie, Clubul Amiralilor a decernat premiul „Ofiþerul
anului 2005”, comandorului Sorin Learschi, comandantul
fregatei Regele Ferdinand.
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(Careu tematic 100%)

m@rin@m@rin@m@rin@m@rin@m@rin@onlineonlineonlineonlineonline

Începând de miercuri, 15 februarie,
site-ul Forþelor Navale se prezintã
vizitatorilor într-o nouã formã. „Echipa web”
a Centrul de Informaticã, Simulare ºi
Evaluare, formatã din personal contractual
Gabi Ferendino ºi Rica Bercea coordonate
de „bagheta magicã” a cãpitanului Ovidiu
Isac, administratorul site-ului, a cãutat sã
transpunã într-o formã cât mai atractivã ºi
directã, modul în care compartimentul

Haine noi pentruHaine noi pentruHaine noi pentruHaine noi pentruHaine noi pentru
wwwwwwwwwwwwwww.fortele.fortele.fortele.fortele.fortele-navale.ro-navale.ro-navale.ro-navale.ro-navale.ro

relaþii publice al Statului Major al Forþelor
Navale furnizeazã cãtre public noutãþi
despre activitãþile, misiunile ºi exerciþiile
desfãºurate în marina militarã. Rezultatul
muncii, o nouã paginã web, care îºi
propune sã ofere celor interesaþi date
despre structura actualã a Forþelor Navale,
navele ºi tehnica din dotare, misiunile ºi
exerciþiile acestora precum ºi alte date
despre istoria marinei, tradiþiile acestei
arme precum ºi perspectivele unei cariere
în marina militarã. În site sunt disponibile,

de asemenea, produsele
Grupului Mass-Media al
Forþelor Navale, informaþii
despre organizaþii non-
guvernamentale a cãror
activitate este legatã de
marinã ºi instituþii de culturã
care activeazã în Forþele
Navale.

Noutatea absolutã a noii
forme a site-ului Forþelor
Navale este reprezentatã de
inserarea protocolului RSS
(de la acronimul Rich Site
Summary sau Really Simple

Cãpitan ing. Florin POPOACÃ Syndication) care este o nouã modalitate
de browsing, în care noutãþile de pe site-
urile dinamice ajung la cititor fãrã ca acesta
sã acceseze direct site-urile sursã. Practic
acesta este anunþat la fiecare up-date de
pe site-urile preferate (care au feed-uri
RSS). RSS permite vizualizarea titlurilor
ultimelor ºtiri, sub forma de link-uri având
ºi posibilitatea de a accesa direct, prin
acestea articolele dorite, utilizatorul fiind
scutit de timpul consumat pentru accesarea
individualã a fiecãrui site ºi încãrcarea
contextului grafic al ºtirilor.

Pentru cã informaþiile din „zonele fierbinþi” în
care personalul militar ºi civil din Forþele Navale
îºi desfãºoarã activitatea ajung la cei care se
ocupã de gestionarea site-ului uneori dupã
terminarea programului, vreau sã mulþumesc
„echipei web” pentru promptitudinea cu care a
rãspuns tuturor solicitãrilor.

Desigur, forma actualã a site-ului poate
fi îmbunãtãþitã ºi de aceea, tuturor celor care
doresc sã transmitã propuneri de optimizare
a accesului la informaþii dar ºi a conþinutului
site-ului le-au fost puse la dispoziþie
urmãtoarele adrese: contact@fortele-
navale.ro ºi ebmaster@fortele-navale.ro.

Orizontal: 1) Se scufundã în valuri. 2) Poet sârb din România, autorul lucrãrii „Adormiþi-mã, valuri” (Vladimir) – Magaziile navei. 3)
Sporadic – Þãrm, mal. 4) ªmecherii din pilotinã! – Comandã. 5) Cãrãruie prin Marea Galbenã (sing.) – Plasã de pescuit – Unde

(reg.). 6) Piatrã vânãtã – Bãuturã reconfortantã. 7) Cutie la copastie! –
Maritimã. 8) MÃRI peste MÃRI – Tec! 9) Aneta Enãºescu – Pãrþi ale mãrii
sau oceanului ce înainteazã în uscat. 10) Fata de la ... Constanþa – Rame
tãiate de la început! 11) În antichitate foloseau „focul grecesc” contra
inamicilor (fenecienilor) la Marea Egee – Insulã de corali.

Vertical: 1) Cerceteazã în mare (fem.). 2) Muiat în mijloc! – Propulsarea
navei. 3) Poet de pe meleaguri moldovene care încheie volumul „Corabia
subpãmânteanã” cu capitolul având titlul „Valuri ºi ceþuri” (Ion) – În camere
... la adâncime! 4) Metru cub – Furtunã pe mare ce ridicã valuri mari. 5)
De vânt – Înnegresc cerul la orizontul mãrii, pe furtunã. 6) La cervide! –
Vine de la Cornelia. 7) Zglãvoacã – Indicatorul navelor spre þãrm. 8) Fiul
lui Dedal ce s-a ridicat spre mare cu aripi de cearã ºi s-a prãbuºit în
Marea Egee, topindui-se aripile – Micã insulã în Oceanul Pacific. 9) Parã
de lemn cu plumb, fixatã la capãtul unei frânghii subþiri, ce se aruncã la
mal pentru a se lega ºi a se trage parâmele de acostare – Crustaceu
marin. 10) În milã! – Cote ale valurilor (unele ajung la 12 - 15m). 11) Uºor,
comod ca navigaþie pe mare, fãrã valuri – Indicator la bord – La chefal!

Dicþionar: TED, UNE, DAIA, RVI, OVAU.
Ion BRINDEA

Rezolvarea careului din numãrul trecut, GOLFURI ÎN EUROPA:
Orizontal: 1) BRISTOL - KAA. 2) OMEGA – ATASE. 3) TAR – ROC - RPR. 4)
IRAM – DAIA. 5) IF – ANAPA - RJ. 6) CLO – TRIERA. 7) OSLO – ES - TF. 8)
RT – ST - OOA 9) IAURT – RURAL. 10) GRIN – VIDARI 11) AICEA – SENEI.

Vertical: 1) BOTNIC - RIGA. 2) RMA – FLOTÃRI. 3) IERI – OS - UIC 4) SG – RA - LYRNE. 5) TARANTO. 6) OMAR. 7) LAC – PIETRIS.
8) DAES – UDE. 9) KARA – ORAN. 10) ASPIRATOARE. 11) AERAJ  – FALII.



Ochiul Flotei

26 ianuarie 2006, faleza Cazinoului.
Imagine ineditã la malul mãrii –
valuri ºi gheaþã.

January 26th, 2006, the Constanta Casino
sea front. An unique landscape:
waves and ice.

Foto: Bogdan DINU

9 februarie 2006,
Fregata Regina Maria. „În cârlig”.
 Armamentul bãrcii RHIB, surprins pe

timpul manevrei de ridicare la bord. MmI
Eugen Frangeti (dreapta), ºi caporalii Ionel

Burcea ºi Cornel Zãrnescu
(în plan secund).

February 9th, 2006, Regina Maria frigate. The
RHIB’s crew (Senior Petty Officer Eugen
Frangeti and corporals Ionel Burcea and

Cornel Zarnescu) in the tackle hook.

Foto: Bogdan DINU

13 februarie 2006, fregata Regina Maria,
puntea etalon.
Montarea antenei de recepþie a datelor furnizate
de avionul P3C Orion de cãtre PO3 Nathan
Curtis (stânga), PO1 Luis Banchs ºi
MmI Marius Vãcãreanu.

February 13th, 2006, Regina Maria frigate, upper
deck. PO3 Nathan Curtis (left) and PO1 Luis
Banchs (both US Navy), aided by Chief Petty
Officer Marius Vacareanu (Romanian Navy)
assembling an aerial antenna to receive dates
from P3C Orion aircraft.

Foto: Bogdan DINU
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