




 30 august 2006, plaja Vadu, exerciţiul 
PONTICA 0 30 august 2006, plaja Vadu, 
exerciţiul PONTICA 06.
Debarcarea infanteriştilor marini. 
Asaltul pe bărci.
Foto: Mihai EGOROV

 2 octombrie 2006, Marea Neagră.
Nava de suport logistic pentru fregate 

(281), în timpul exerciţiilor desfăşurate 
în comun cu fregatele Mărăşeşti şi 

Regele Ferdinand.
Foto: Codruţ BURDUJAN

 3 septembrie 2006, Dunăre, 
raionul Turcoaia.

Exerciţiu de neutralizarea grupărilor 
paramilitare infiltrate pe ţărm.

Foto: Mihai EGOROV



MARINA ROMÂNÃ
numãrul 5 (114) 2006

GRUPUL MASS-MEDIA
AL FORÞELOR NAVALE
MARINA ROMÂNÃ

Revistã fondatã în 1990,
editatã de Statul Major 
al Forþelor Navale

Redactor-şef:
Căpitan-comandor dr. Marian MOŞNEAGU
Tel.: 0241-667.225; 667.985/401
e-mail: mosneagu_marian@yahoo.com

Secretar general de redacþie:
Cãpitan ing. Mihai EGOROV
Tel.: 0241-667.225; 667.985/405
e-mail: egorovmihai@yahoo.com

Redactori:
Bogdan DINU
Tel: 0241-667.225; 667.985/522
e-mail: redbogdan@yahoo.com
Olivia BUCIOACĂ
Tel.: 0241-667-225; 667-985/522
e-mail:oliviabucioaca@yahoo.com 

Tehnic:
Tel: 0241-667.225; 667.985/523

ADRESA REDACÞIEI:
Str. ªtefãniþã Vodă, nr. 4
Tel/Fax: 0241-619.539
e-mail: marina_romana@fortele-navale.ro

Ediþia s-a încheiat pe data 
de 23 octombrie.
Se editeazã 6 numere pe an,
cu apariþie la douã luni.

NORME DE COLABORARE:
Cititorii pot trimite pe adresa 
redacþiei texte ºi fotografii care se
încadreazã în tematica revistei.
Manuscrisele nu se înapoiazã.
Rãspunderea juridicã pentru
conþinutul articolelor aparþine în
exclusivitate autorilor, conform
art. 206 CP.

COPYRIGHT:
Este autorizatã orice reproducere
cu condiþia specificãrii sursei.

ISSN: 1222-9423
C-da 4607/2006; B-00307

Tehnoredactarea ºi tiparul:

Centrul Tehnic-Editorial 
al Armatei
B-dul Ion Mihalache nr. 124-126,
Bucureºti
Tel.: 021-2242634

DTP: Sorin DOBRE, Cătălin PINTILIE
Tipar: Marin RĂDUCANU, Florin DUMITRA

SUMAR

Coperta 4: Debarcarea desantului pe plaja de la 
Vadu, în cadrul exerciţiului PONTICA 06.
(Foto: Codruţ BURDUJAN)

ŞTIRI DIN FLOTĂ 4

PAVILION NATO
Misiune în Mediterană 7

Coperta 1: Plecarea fregatei 
Regina Maria la operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR 
(Foto: Mihai EGOROV)

EVENIMENT
Primul marinar 
lider al Armatei Române 6

INSTRUCŢIE
PONTICA 06 16

Flotila de Fregate pe mare 28

„Compania“ pentru misiuni NATO 30

COOPERARE REGIONALĂ
BLACKSEAFOR 32

Marinarii de pe Insula Nisida 34

„Promoţia Preşedintelui“ 
la 30 de ani de la absolvirea 
Institutului de Marină 36

ALMA MATER
N.S. Mircea 
Revenirea în Marea Neagră 38

ANIVERSĂRILE MARINEI
Ziua scafandrului român 44

Un cetăţean european
MĂRIA SA, SOLDATUL ROMÂN 48

2



MARINA ROMÂNÃ
numãrul 5 (114) 2006 3

Editorial

Căpitan-comandor 
dr. Marian MOŞNEAGU

Ziua Marinei Române 2006 a fost, 
fără îndoială, una dintre cele mai 
reuşite şi intens mediatizate ediţii 
postdecembriste. Originală şi plină 
de dinamism, suita manifestărilor 
desfăşurate pe parcursul a trei zile 
şi trei nopţi a fost încununată de 
prezenţa în tribuna oficială, marţi, 15 
august, alături de alţi invitaţi de marcă, 
a preşedintelui României, domnul 
Traian Băsescu. Evenimentul ne duce 
cu gândul la tradiţia interbelică, atunci 
când şeful statului era nelipsit de la 
orice eveniment important din portul 
Constanţa, fie că era vorba de punerea 
pietrei de temelie, de botezul unei nave 
sau de principala şi cea mai importantă 
sărbătoare estivală românească – Ziua 
Marinei Române. 

D a că  s p a ţ i u l  r e s t r â n s  ş i 
accesul restricţionat de pe faleza 
Comandamentului Flotei a împiedicat 
miile de constănţeni ş i  oaspeţ i i 
din toată ţara să asiste, în direct, 
la exerciţiile tactice şi probele de 
măiestrie marinărească oferite de 
reprezentanţii Forţelor Navale, românii 
de pretutindeni au putut viziona 
confortabil, de acasă, momentele 
fierbinţi ale spectacolului oferit de 
organizatori graţie reprezentanţilor 
mass-media locale şi centrale. Astfel, 
la Ziua Marinei Române 2006 au 
fost acreditaţi peste 200 de ziarişti, 
reprezentând trei agenţii de presă, opt 
televiziuni, şase posturi de radio şi 25 
de publicaţii. O distincţie aparte merită 
posturile Antena 1, Realitatea TV, TVR, 
National 24 şi TV Neptun, care au 
transmis în direct manifestările. 

C u  u n a - d o u ă  e x c e p ţ i i , 
neconcludente de altfel, reflectarea 
a fost promptă, realistă şi pertinentă, 
atât la Constanţa, cât şi la Bucureşti, 
Brăila, Mangalia şi Tulcea. Meritul 
acţiunii armonizate a mass-media 
aparţine deopotrivă şi presei militare, 
reprezentată de Direcţia Relaţii Publice 
a Ministerului Apărării, Trustul de Presă 
al Armatei, TV M 100 şi Grupul Mass-
Media al Forţelor Navale (G.M.M.F.N.), 
ale căror eforturi concertate au facilitat 
informarea operativă şi avizată a 
confraţilor civili.

Producţiile video ale G.M.M.F.N. 
au fost  proiectate nocturn, cu 
anticipaţie, timp de trei zile, pe faleza 
Comandamentului Flotei, cu concursul 
specialiştilor Centrului de Informare, 
Simulare şi Evaluare al Forţelor 
Navale.

Echipajul Media 
De asemenea, luni, 14 august, la 

bordul fregatei Regina Maria, circa 
30 de ziarişti au avut posibilitatea 
să vizualizeze principalele momente 
ale scenariului complet şi complex al 
manifestărilor de a doua zi.

Trebuie menţionat şi faptul că 
membrii Grupului Mass-Media al 
Forţelor Navale au fost prezenţi în 
toată perioada în garnizoanele de 
marină, Constanţa, Mangalia, Brăila 
şi Tulcea, astfel încât, reflectarea 
manifestărilor organizate de Forţele 
Navale să fie completă.

În spatele acestei reuşite mediatice 
stau şi eforturile ofiţerilor de relaţii 
publice de la toate eşaloanele, 
locotenent-comandori i  Mugurel 
Pascu şi Ion Burghişan, căpitanii 
Florin Popoacă, Lucian Neacşu, 
Stelică Mocanu, Constantin Anca, 
Dragoş Ichim, salariaţii civili Nicoleta 
Cocoş, Mihaela Zabolodni, Mirela 
Buzatu, Cristina Kungl şi alţii, care au 
demonstrat că acest compartiment 
indispensabil comunicării este şi unul 
matur şi eficient.

Pr iv ind re t rospect iv,  putem 
conchide, fără rezerve, că Forţele 
Navale dispun în prezent, în afara 
componentei interne specializate, de 
un aliat de mare forţă şi de cel mai 
rapid şi eficient impact: ECHIPAJUL 
MEDIA!

Totul depinde de maniera în care 
sunt gestionate relaţiile cotidiene 
– excelente de altfel – cu reprezentanţii 
mass-media.

Ziua Marinei Române a fost 
numai un exemplu. Pozitiv, suntem 
convinşi.

P.S. Mulţumim domnului colonel dr. 
Ion Petrescu, directorul Trustului de 
Presă al Ministerului Apărării, pentru 
nota maximă acordată numărului 113 
al revistei „MARINA ROMÂNĂ!

De asemenea, transmitem întreaga 
noastră consideraţie domnului Cristian 
Zgabercea, directorul general al 
TV NEPTUN, pentru scrisoarea de 
mulţumire transmisă şefului Statului 
Major al Forţelor Navale, în urma 
colaborării eficiente cu G.M.M.F.N.

Şi nu în cele din urmă, asigurăm 
colegii din presa română de totala 
noastră disponibil itate pentru o 
informare promtă şi corectă a opiniei 
publice despre evenimentele petrecute 
în Forţele Navale. 



În perioada 8-11 august, Comandantul Flotei turce, amiral Metin Ataç  a efectuat o vizită oficială în România, 
la invitaţia şefului Statului Major al Forţelor Navale, viceamiral dr. Gheorghe Marin. Pe timpul întrevederilor au 
fost abordate subiecte privind acţiunile de cooperare 
desfăşurate de Forţele Navale Române pentru 
creşterea încrederii şi stabilităţii în Marea Neagră, 
participarea corvetei Contraamiral Eustaţiu Sebastian 
la cea de-a şasea activare a Grupului de Cooperare 
Navală din Marea Neagră, BLACKSEAFOR precum şi 
participarea fregatei Regina Maria la operaţia NATO, 
Active Endeavour. De asemenea, au fost discutate 
aspecte privind dezvoltarea cooperării, încrederii şi 
stabilităţii în zona Mării Neagre, prin participarea la 
exerciţii multinaţionale comune, rolul marinei militare 
în conducerea operaţiunilor de căutare-salvare pe 
mare, stadiul procesului de reformă în Forţele Navale 
şi măsurile adoptate pentru creşterea interoperabilităţii 
cu celelalte forţe membre NATO. (M.E.)
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În perioada 4-6 septembrie, Amiralul Harry G. Ulrich 
III, comandant al Comandamentului Aliat Întrunit de la 
Napoli şi comandant al Forţelor Navale ale SUA din 
Europa, a efectuat o vizită oficială în România, la invitaţia 
şefului Statului Major al Forţelor Navale, viceamiral dr. 
Gheorghe Marin. În cadrul întrevederilor avute la Statul 
Major al Forţelor Navale şi Comandamentul Flotei, au 
fost abordate aspecte privind politica de apărare comună 
a Alianţei. De asemenea, au fost dezbătute subiecte 
privind problematica securităţii maritime în Marea 
Neagră, participarea fregatei Regina Maria la operaţia 
NATO Active Endeavour, precum şi stadiul procesului 
de reformă în Forţele Navale şi măsurile adoptate pentru 
creşterea interoperabilităţii cu celelalte forţe membre 
NATO. (O.B.) Foto: Mugurel Pascu

În perioada 13-16 septembrie, şeful Statului 
Major al Marinei Regale Spaniole, amiralul 
Sebastian Zaragoza Soto, a efectuat o vizită 
oficială în România. În cadrul întrevederilor avute 
cu şeful Statului Major General, viceamiral dr. 
Gheorghe Marin şi cu locţiitorul şefului Statului 
Major al Forţelor Navale, contraamiral Ioan 
Costi, au fost abordate aspecte privind stadiul 
relaţiilor bilaterale, posibilitatea schimbului de 
cadeţi, modalităţi de pregătire a viitorilor piloţi 
pentru elicopterele ambarcate pe nave, precum şi 
modalităţile de pregătire ale echipajelor şi navelor 
care participă la exerciţii NATO. De asemenea, 
au fost prezentate stadiul procesului de reformă 
al Forţelor Navale ale celor două ţări şi contribuţia 
acestora la procesul de creştere a cooperării, 
încrederii şi stabilităţii în zona Mării Negre, fiind 
identificate noi domenii de cooperare între Forţele 
Navale ale celor două state. (O.B.)

{tiri
din flot\din flot\

Foto: Mugurel Pascu

Foto: Florin Popoacă
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În perioada 2 - 4 octombrie, viceamiralul Jan 
Willem Kelder, comandantul Forţelor Navale Regale 
ale Olandei, a efectuat o vizită oficială în România, la 
invitaţia şefului Statului Major al Forţelor Navale. În 
cadrul întrevederilor avute cu factorii de conducere 
din Statul Major General şi Statul Major al Forţelor 
Navale au fost abordate aspecte privind stadiul relaţiilor 
bilaterale şi perspectivele de colaborare pentru anul 
2007. De asemenea, au fost identificate noi domenii de 
cooperare între Forţele Navale ale celor două state, pe 
linia instruirii personalului, identificându-se posibilitatea 
ca ofiţerii români să efectueze stagii ambarcate la bordul 
fregatelor olandeze. În cadrul discuţiilor a fost analizată 
posibilitatea pregătirii şi perfecţionării infanteriştilor marini, 
în conformitate cu standardele NATO, prin realizarea unui 
schimb de experienţă între infanteriştii români şi olandezi. 
Programul ultimelor zile a cuprins întâlniri cu reprezentanţii 
Comandamentului Flotei, Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”, Centrului de Scafandri şi o vizită la bordul 
fregatei Regele Ferdinand, unde delegaţia olandeză a 
asistat la prezentarea navei, a misiunilor la care fregata a 
participat, precum şi a tehnicilor şi metodelor de pregătire 
a echipajului. (O.B.)

Cu ocazia Zilei Marinei Române, pe data de 12 
august, în prezenţa ministrului Apărării, mai mulţi 
ofiţeri şi maiştri militari din Forţele Navale au fost 
decoraţi cu Ordinul şi Medalia Virtutea Maritimă 
de către şeful Statului Major al Forţelor Navale, 
viceamiral dr. Gheorghe Marin. Astfel, comandorii 
Virgil Dospinescu, Adrian Filip, Romulus Hâldan, 
Adrian Iordache, Sorin Learschi, căpitan-comandorul 
Adrian Lepădatu şi locotenent-comandorii Constantin 
Jianu şi Ion Tatarici au fost decoraţi cu Ordinul Virtutea 
Maritimă în grad de Cavaler, iar maiştrii militari 
principali Nicolae Cosor, Ionel Pruteanu, Ion Stoiean şi 
maiştrii militari clasa I Costel Crăciun, Eugen Frangeti, 
Ştefan Sibiceanu şi Viorel Taman au fost decoraţi cu 
Medalia Virtutea Maritimă clasa a III-a. (B.D.)

Foto: Codruţ Burdujan

Dragorul maritim Locotenent Dimitrie 
Nicolescu, participă în perioada 5 – 19 
noiembrie la exerciţiul TURKISH MINEX 
2006. Desfăşurat în apele internaţionale 
ale Mării Negre şi în apele teritoriale ale 
Turciei, TURKISH MINEX 2006, la care 
alături de nava românească, participă alte 
20 nave, are ca scop antrenarea efectivelor 
în planificarea activităţilor, exercitarea 
comenzii şi controlului conform procedurilor 
NATO. Pe timpul exerciţiului, marinarii vor 
executa dragaj mecanic, exerciţii de formaţii 
şi evoluţii, transfer de materiale uşoare, 
remorcaj, exerciţii de căutare şi salvare a 
vieţii pe mare, exerciţii de vitalitate şi salvare-
avarii. La TURKISH MINEX 2006 participă 
şi o grupă formată din 12 scafandri EOD. 
(M.E.) Foto: Codruţ Burdujan
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Eveniment

Primul marinar 
lider al Armatei Române
Căpitan-comandor dr. Marian MOŞNEAGU

Prin Decretul Prezidenţial nr. 1097 din 
12 septembrie 2006, domnul viceamiral dr. 
Gheorghe Marin a fost numit în funcţia de şef 
al Statului Major General.

Miercuri 13 septembrie, în Aula Ministerului 
Apărării s-a desfăşurat ceremonialul de predare-
primire a Drapelului de Luptă şi comenzii Statului 
Major General între generalul dr. Eugen Bădălan 
şi viceamiralul dr. Gheorghe Marin. La festivitate 
au participat preşedintele României, domnul 
Traian Băsescu, secretarul de stat şi şef al 
Departamentului pentru politica de apărare şi 
planificare, domnul Corneliu Dobriţoiu, precum 
şi cadre militare din conducerea Ministerului 
Apărării, comandanţi de mari unităţi şi unităţi. 

În discursul de învestire, viceamiralul 
Gheorghe Marin, fost şef al Statului Major al 
Forţelor Navale, în perioada 1 aprilie 2004  – 11 
septembrie 2006, a mulţumit predecesorului său, 
generalul dr. Eugen Bădălan, pentru procesul de 
reformă derulat în armată şi a prezentat succint 
direcţiile viitoare de acţiune ale Statului Major 
General. „Sunt onorat de încrederea acordată 
de conducerea statului şi a Ministerului Apărării, 
prin învestirea mea în cea mai înaltă demnitate 
militară din Armata României. Apreciez acest 
act drept o recunoaştere a muncii de echipă 
desfăşurată alături de foştii mei colaboratori, 
a eforturilor pe care întregul personal din 
Forţele Navale le-a depus pentru realizarea 
programelor de înzestrare şi instruire, în vederea 
ridicării nivelului capacităţii operaţionale şi 
îndeplinirii misiunilor specifice, precum şi ca o 
implementare în premieră a principiului rotaţiei la 
comanda Armatei. Aş dori să evidenţiez direcţiile 
prioritare în care consider că trebuie să ne axăm 
în viitor. În primul rând, vom continua procesul 
de transformare şi operaţionalizare a structurilor 
militare, care se va desfăşura în concordanţă 
cu documentele şi programele adoptate, 
concomitent cu respectarea angajamentelor 
internaţionale pe care România şi Armata 
României şi le-au asumat. În al doilea rând, 
vom finaliza procesul de profesionalizare a 
armatei, vom realiza un management viabil şi 
performant al resurselor umane, prin adoptarea 
unor soluţii menite să orienteze tânăra generaţie 
către cariera militară, care să devină atractivă 
atât din punct de vedere profesional, cât şi al 
satisfacerii nevoilor sociale de natură materială. 
În al treilea rând, vom continua procesul de 
înzestrare şi modernizare a echipamentelor 
militare, pentru a asigura un nivel performant 
al dotării tehnice şi interoperabilitatea cu 
structurile Alianţei Nord-Atlantice. Va trebui ca 
şi pe viitor să ne aplecăm asupra problemelor 
specifice armatei, să acordăm atenţie instrucţiei, 
implementării standardelor şi doctrinelor NATO, 
înzestrării, cheltuirii judicioase a fondurilor 

puse la dispoziţie. Începând de astăzi, aria 
problemelor şi responsabilităţilor mele se extinde 
la nivelul întregii armate şi îmi propun să acord 
atenţie egală tuturor categoriilor de forţe, să 
fiu şef imparţial, dar şi echi-apropiat pentru toţi 
subordonaţii mei. Voi acorda atenţie lucrului în 
echipă, singurul în măsură să cuprindă şi să 
rezolve diversitatea misiunilor specifice acestei 
instituţii. Voi promova ca modalitate de lucru, 
la nivelul Statului Major General, îmbinarea 
dialogului constructiv cu principiul unităţii de 
comandă, astfel încât, orice decizie luată să 
aibă acoperire în legalitate, să fie rodul unei 
gândiri colective.”

Prezent la ceremonia militară de investire în 
funcţie a şefului Statului Major General, domnul 
viceamiral dr. Gheorghe Marin, preşedintele 
României, domnul Traian Băsescu a afirmat, în 
cadrul discursului susţinut cu această ocazie, 
că momentul schimbării conducerii Statului 
Major General reprezintă „o schimbare atipică 
de ştafetă la conducerea Armatei Române”.

În acelaşi timp, preşedintele Traian 
Băsescu a evidenţiat nevoia de adoptare a 

unui sistem de rotire a comandanţilor de forţe 
în mandate succesive la conducerea Statului 
Major General, un sistem aplicat în armatele 
evoluate şi a jalonat priorităţile imediate ale 
organismului militar. „...Vreau să cred că 
Ministerul şi Armata, S.M.G., Statele Majore ale 
Forţelor, comandanţii de unităţi din teritoriu vor 
aşeza ca prioritate zero realizarea programelor 
de înzestrare, continuarea proceselor de 
reformă şi înzestrare, pentru că, altfel, 
degeaba avem număr de militari dacă nu au 
tehnica militară care să le permită îndeplinirea 
misiunilor, atât în interiorul alianţelor pe care le 
avem, cât şi al misiunii naţionale. ... Cred că 
în momentul de faţă nu mai există motive să 
nu ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut: 
siguranţa naţională, îndeplinirea obiectivelor 
asumate în parteneriatele internaţionale şi 
creşterea continuă a prestigiului Armatei. De 
fapt dumneavoastră sunteţi, dacă vreţi, spiritul 
românilor îmbrăcat în haină militară”, a apreciat 
preşedintele României în finalul alocuţiunii.

Viceamiralul dr. Gheorghe Marin a devenit, 
astfel, primul ofiţer de marină investit cu cea mai 
înaltă demnitate militară a Armatei României.

De la stânga la dreapta: Corneliu Dobriţoiu, Secretar de Stat şi Şef al Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare; 
viceamiral dr. Gheorghe Marin, Şeful S.M.G.; Traian Băsescu, Preşedintele României; general dr. Eugen Bădălan.
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Misiune ;n Mediterana

Căpitan ing. Florin POPOACĂ

Rămas bun, 
ne vedem în decembrie! 

Joi 31 august, Constanţa. De dimineaţă 
oraşul s-a aflat sub asediul susţinut al 
unui vânt rece şi aspru de toamnă. După 
o noapte agitată în ploaia şi furtuna au 
fost stăpânii incontestabili ai oraşului, în 
port sosesc marinarii pregătiţi să facă faţă 
unei noi provocări: prima misiune NATO a 
fregatei Regina Maria şi cea de a doua a 
Forţelor Navale Române. 

A C T I V E  E N D E AV O U R  e s t e  o 
operaţie maritimă cu caracter permanent, 
destinată combaterii terorismului în estul 
Mării Mediterane şi în zona strâmtorii 
Gibraltar, desfăşurându-se în conformitate 
cu prevederile art. 5 al Tratatului de 
la  Wash ing ton .  Es te  condusă  de 
către comandantul Comandamentului 
Componentei Maritime de la Napoli, la 
aceasta, participând, pe baza ofertelor, 
forţe maritime din ţările NATO, precum şi 
din unele ţări nememebre NATO, riverane 
Mării Mediterane şi Mării Negre.  

În linişte, oamenii urcă la bord şi încep 
să facă ultimele verificări înaintea plecării 
de la cheu. 

Se apropie grăbită ora plecării şi pe 
dană încep să sosească rude, prieteni sau 
colegi. Soarele îşi face simţită prezenţa, dar 
totuşi senzaţia de frig este prezentă. Să fie 

oare de vină vântul sau emoţiile? La bord 
se mai fac mici retuşuri şi verificări (pentru 
a câta oară?) fiecare îşi doreşte ca totul să 
fie perfect. 

Rareori îţ i este dat să vezi atâta 
determinare şi hotărâre. Perioada de 
pregătire în Marea Britanie, marşul spre 
ţară, antrenamentele de la cheu şi de pe 
mare, dorinţa fiecăruia de a demonstra că 
este în măsură să îşi îndeplinească sarcinile 
primite, emoţiile unei misiuni reale, cele 
trei luni care vor fi petrecute departe de cei 
dragi, toate acestea sunt cumulate într-un 
singur cuvânt: concentrare. 

Ora 10.00 marchează începerea 
festivităţilor. Alături de membrii familiilor sunt 
prezenţi contraamiralul Ioan Costi, generalul 
de brigadă Iulian Bacşiş, reprezentanţi ai 
autorităţilor centrale şi locale, ai Bisericii 
Ortodoxe Române. În cuvântul său, 
contraamiralul Ioan Costi, locţiitorul şefului 
Statului Major al Forţelor Navale a subliniat 
importanţa misiunii la care participă fregata 
Regina Maria, urând succes echipajului. 
„Prin rezultatele ce le veţi obţine în această 
misiune trebuie să demonstraţi că Forţele 
Navale Române sunt capabile să răspundă 
la nivelul standardelor Alianţei Nord-
Atlantice, la operaţiile conduse de NATO în 
spaţiul geografic de interes. În acelaşi timp, 
îndeplinirea cu succes a acesteia este un 
pas foarte important în pregătirea şi evoluţia 
în carieră a fiecăruia dintre dumneavoastră. 
Dar cel mai important este să dovediţi 

la întoarcerea din misiune că sunteţi un 
echipaj adevărat, o „familie model” între 
echipajele navelor Forţelor Navale.”

Pe punţile navei echipajul aliniat la 
front, priveşte impenetrabil spre cheu. 
Este greu să pleci 90 de zile de acasă, dar 
aceasta este viaţa marinarilor. Dacă cei care 
rămân pe mal pot da frâu liber emoţiilor, 
la bord toate sentimentele sunt ascunse 
cu măiestrie sub sobrietatea specifică 
militarilor. În aceste momente ei trebuie să 
demonstreze că sunt stăpâni pe ei şi să le 
transmită celor care rămân acasă încredere. 
Ei sunt pe deplin conştienţi că şederea lor la 
cheu este doar o etapă de perfecţionare a 
pregătirii, iar marea este locul unde îşi susţin 
examenul profesional şi acest examinator 
nu îi iartă pe cei care sunt nepregătiţi. 

Începe manevra de plecare. În sunetul 
fanfarei şi al sirenelor de salut ale navelor 
din port, Regina Maria se desprinde de cheu. 
A fost o ceremonie sobră, parcă diferită de 
ceea ce vedeam pe ecranele televizoarelor 
în momentul plecării „batalioanelor” în 
teatrele de operaţii.

Comandantul navei, comandorul Costel 
Tătaru, supraveghează atent manevra, 
mai aruncă o privire spre malul de unde 
cei prezenţi la festivitate privesc cum nava 
se înscrie pe drumul de plecare, trage 
adânc aer în piept, îl expiră cu putere, îşi 
pocneşte palmele şi concluzionează: „Da 
... acum la treabă!”. Emoţii avem fiecare, 

După aproape doi ani de la intrarea în serviciul Forţelor Navale Române, este incontestabil că Fregatele Tip După aproape doi ani de la intrarea în serviciul Forţelor Navale Române, este incontestabil că Fregatele Tip 
22 reprezintă materializarea corectă a opţiunii privind dotarea Forţelor Navale cu nave moderne, complet 22 reprezintă materializarea corectă a opţiunii privind dotarea Forţelor Navale cu nave moderne, complet 
interoperabile cu alte nave din ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice, nave care permit participarea ţării interoperabile cu alte nave din ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice, nave care permit participarea ţării 
noastre la apărarea colectivă NATO, la operaţiile multinaţionale coordonate de  NATO şi UE.noastre la apărarea colectivă NATO, la operaţiile multinaţionale coordonate de  NATO şi UE.
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însă comandantul este cel care trebuie să 
raporteze la începutul lunii decembrie că 
nava a îndeplinit misiunea ordonată. Pe 
borduri, încă în formaţie de front, membrii 
echipajului îi caută din priviri pe cei dragi. 
„Rămas bun, ne vedem în decembrie!” 

În comanda de navigaţie se transmit 
ordine, se primesc rapoarte, iar fregata 
începe să alunece liniştită către strâmtoarea 
Bosfor. Ofiţerul de cart, căpitanul Ionel Dinu, 
notează în jurnalul de bord un moment 
istoric pentru marina română: fregata 
Regina Maria se îndreaptă spre cea de a 
doua misiune NATO a Forţelor Navale. 

      
În cinci minute nu putem goli 
compartimentul de apă!

Bosforul ne-a întâmpinat cu o vreme 
mohorâtă. Pe timpul tranzitării strâmtorii am 
fost însoţiţi de către o şalupă a Poliţiei de 
Frontieră Turce care ne-a facilitat trecerea, 
îndreptându-ne apoi către Golcuk (Turcia), 
prima destinaţie a misiunii noastre. La mai 
puţin de jumătate de oră de la acostarea 
fregatei în port, o echipă formată din 40 de 
persoane din cadrul Centrului de Pregătire 
şi Evaluare Yildizlar a „invadat” nava, fiecare 
departament fiind verificat „la sânge” înainte 
de începerea perioadei de pregătire. 

Primii, care au intrat în „focul” pregătirii”, 
au fost cei din departamentul electromecanic, 
aceştia participând la exerciţii reale de 
stingere a incendiului şi de astupare a 
găurilor de apă la simulatorul existent în 
baza Golcuk. 

Dacă la secţiunea dedicată stingerii 
incendiilor nu au fost diferenţe importante 
în ceea ce priveşte procedurile, la partea 
referitoare la astuparea găurilor de apă, 
tehnicile, metodele şi instrumentele folosite 
de către marinarii turci au oferit surprize 

membrilor echipajului fregatei româneşti. 
După o scurtă prelucrare, echipele au trecut 
la partea practică. Apa începe să inunde 
compartimentul. Întuneric, sincronizare, 
antrenamente duse până la automatism, 
adaptare la situaţia creată, ignorarea apei 
care năvăleşte cu forţă din diversele „găuri” 
amenajate de către echipa turcă şi peste 
toate o voce care coordonează mişcările 
echipei - cam aşa se poate descrie lupta 
pentru astuparea găurilor de apă. 

Chiar dacă ciocanele de lemn folosite 
de către marinarii turci, utilizate în cadrul 
exerciţiului pentru prima oară de băieţii 
noştri, nu au fost chiar pe placul lor, timpul 
scurt în care aceştia au reuşit să stabilizeze 
situaţia din compartiment i-a făcut pe 
instructorii lor să-şi consulte de două ori 
cronometrele şi să se uite miraţi unul la altul, 
după care au anunţat finalul exerciţiului. 

Rapiditatea cu care s-au mişcat marinarii 
români, lumina redusă şi apa care se 
revărsa de peste tot, au „dăunat” calităţii, 
dar mai ales cantităţii imaginilor surprinse 
şi, de aceea, i-am întrebat pe instructori 
dacă s-ar putea relua exerciţiul. Răspunsul 
acestora a fost simplu: „timp mai avem, dar 
nu ştim dacă mai vor ei!” Replica băieţilor a 
fost pe măsura provocării. Luăm cinci 
minute pauză şi mai facem un antrenament! 
Instructorii turci aveau însă o problemă: în 
cinci minute nu puteau goli compartimentul 
de apă! Cel de al doilea antrenament ne-a 
demonstrat că timpul obţinut prima dată nu 
a fost o întâmplare, ci acesta este nivelul de 
pregătire al echipei. 

La secţiunea incendii, antrenamentele 
au început cu o scurtă demonstraţie din 
partea militarilor turci, după care, fiecare 
membru al echipei române a avut de 
neutralizat un incendiu de mici proporţii. 

Pentru etapa a doua, un militar turc a adus 
o canistră de benzină pe care a golit-o liniştit 
într-un compartiment care simula bucătăria 
unei nave, i-a dat foc, iar echipele româneşti 
au trecut la stingerea incendiului. Au urmat 
şi alte antrenamente cum ar fi stingerea 
unui incendiu de mari proporţii şi a unui 
compartiment incendiat, la care, date fiind 
proporţiile incendiilor, s-a acţionat în echipe 
mai mari. 

Antrenamente, emoţii, căldură sau apă 
rece, toate au fost însufleţite de dorinţa 
celor de la Yildizlar de a crea situaţii cât 

Trecerea prin Bosfor.

Fregata Regina Maria a acostat în portul Golcuk. 
Echipa Centrului de Pregătire Yildizlar a urcat la bord.

A început exerciţiul de stingere a incendiului.
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mai apropiate de cele reale şi hotărârea 
românilor de a demonstra că sunt în măsură 
să facă faţă tuturor provocărilor. Pe drumul 
de întoarcere la navă unul dintre militarii 
participanţi a concluzionat: „Hotărâţi băieţii, 
dar nu au ştiut cu cine se pun! Cred că le-a 
ajuns pentru azi!” 

În zilele care au urmat a fost rândul 
departamentelor navigaţie şi operaţii să 
treacă prin simulatoarele centrului de 
pregătire, unde s-au efectuat antrenamente 
practice ale echipelor de realimentare, de 
luptă împotriva găurilor de apă şi incendiilor, 
de inspecţie a navelor considerate suspecte 
şi au fost prezentate exerciţii demonstrative 
la bordul fregatei Regina Maria şi la fregatele 
turceşti Kemalreis şi Gediz. 

Stagiul de pregătire la cheu al echipajului 
fregatei Regina Maria s-a finalizat cu un 
exerciţiu complex care a inclus situaţii 
tactice (trecerea navei printr-o pasă dragată, 
atacuri de pe apă, din aer şi submarine), 
incidente de vitalitate (incendii, găuri de 
apă, diverse defecţiuni la aparatura de 
la bord), la bordul navei româneşti fiind 
prezenţi comandantul Flotei Turce, amiralul  
Metin Ataç, comandantul bazei Golcuk, 
contraamiralul Güner Nusrët, comandantul 
Centrului de Pregătire Yildizlar, comandorul 
Murad Hatip şi, evident, echipa de evaluatori, 
care şi-a notat, cu o rigurozitate matematică, 
modul în care marinarii români au reacţionat 
la situaţiile create. 

Perioada de pregătire pe mare a început 
cu o surpriză pentru echipajul fregatei 
Regina Maria, deoarece pe lângă navele cu 
care deja eram înştiinţaţi că vom desfăşura 
exercţii, au fost nominalizate şi altele, astfel 
că, în prima zi din portul Golcuk a ieşit o 
veritabilă „armada” formată din cinci fregate 
turceşti (patru de tip Meko - Kemalreis, 
Barbaros, Turgutreis, Orucreis - şi una din 
clasa Perry - Gediz), cărora li s-au alăturat, 
pentru o vreme, două avioane şi două 
elicoptere de luptă. 

Antrenamentele au curs de dimineaţă 
ş i până târziu în noapte, echipajele 
participante având de rezolvat toată 
gama de misiuni specifice acestui tip de 
navă. Este impresionant să vezi şase 
nave din clase diferite cum manevrează, 
sincronizându-se pentru a-şi ocupa poziţia 
ordonată sau pentru executarea unor 
misiuni de luptă. De la formaţiile de nave, 
la respingerea atacurilor aeriene, evitarea 
minelor, respingerea atacurilor teroriste, 
realimentarea pe mare, transferul de 
materiale uşoare, toate exerciţiile au solicitat 
din plin echipajele participante. 

Chiar dacă, pe timpul antrenamentelor 
au fost şi momente delicate (membrii 
echipei de evaluare introducând în scenariul 
exerciţiilor şi elemente care nu fuseseră 
stabilite în şedinţa de planificare - de altfel, 
aceasta fiind una din „specialităţile” cu 
care personalul centrului de la Yildizlar 
i-a „delectat” pe marinarii români), echipa 
comandorului Costel Tătaru, căci se poate 
vorbi de echipa fregatei Regina Maria, a dat 
dovadă de stăpânire şi calm găsind soluţii 
echivalente, remediind defecţiunile, într-un 
cuvânt demostrându-şi clasa. 

„Antrenamentele desfăşurate în 
cadrul Centrului de Pregătire şi Evaluare 
Yildizlar au fost o nouă oportunitate pentru 
echipa de la navigaţie, de a demonstra că 
suntem în măsură să executăm manevre 
sigure cu nava în situaţii de luptă, dar 
şi în condiţii meteo dificile. Faptul că, la 
simulatorul de navigaţie, ne-am antrenat pe 

o „comandă de navigaţie” specifică fregatelor 
turceşti a fost pentru noi o experienţă nouă, 
dar şi o ocazie să ne testăm modul de lucru 
şi coordonarea. Am avut, astfel, posibilitatea 
de a testa modul în care manevrează o 
astfel de navă şi pentru că era pentru prima 
oară când aveam contact cu „nava” a trebuit 
să ne mobilizăm pentru a finaliza cu bine 
antrenamentele. Chiar dacă procedura 
este aceeaşi, nu există două manevre 
identice, pentru că de fiecare dată intervin 
factori care te ajută sau care dimpotrivă îţi 
crează situaţii delicate; în cazul de faţă pe 
lângă faptul că tehnica avea cu totul alţi 
timpi de reacţie, dimensiunile „navei” erau 
altele, iar pentru a simţi că totul era real, cel 
care superviza „manevra” a mai introdus şi 
câteva „mici” probleme la aparatura de bord 
şi condiţii meteo dificile. A fost solicitant, 
însă un navigator trebuie să se adapteze în 
permanenţă la situaţia existentă şi de aceea 
cred că experienţa de la Golcuk a fost utilă 
pentru toată echipa pe care o coordonez”, 
a precizat locotenent-comandorul Marian 
Ioan, şeful departamentului navigaţie. 
Locotenent-comandorul Fănel Rădulescu, 
şeful departamentului operaţii: „Pe perioada 
în care ne-am aflat la pregătire în portul 
Golcuk, echipajul a demonstrat prin 
atitudinea, implicarea şi interesul manifestat 
în asimilarea tuturor cunoştinţelor necesare 
că poate acţiona ca un tot unitar. Totodată 
am trecut şi la organizarea activităţii conform 
cerinţelor misiunii care se apropie: ACTIVE 
ENDEAVOUR. Este de menţionat că acest 
efort comun s-a desfăşurat în condiţiile în 
care nava parcurgea în paralel programul 
organizat de către echipa turcă de verificare 
din cadrul centrului de la Yildizlar.” 

„A fost o etapă plină de acumulări, care 
mi-a demonstrat, atât mie, cât şi celor de la 
Centrul de Pregătire şi Evaluare Yildizlar, că 
nivelul atins de echipajul pe care îl comand 
îl recomandă pentru participarea la operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR. Procedurile aplicate, 
modul de acţiune în diferite situaţii au arătat 
că toţi dispun de cunoştinţele necesare 
desfăşurării în bune condiţii a tuturor 
activităţilor de la bord pe timpul misiunii. 
Totodată, prin multitudinea de activităţi 
sociale şi sportive desfăşurate, am contribuit 
la întărirea prieteniei între echipajul navei 
pe care o comand şi echipajele navelor 
turce aflate în portul Golcuk. O motivaţie 
în plus pentru noi a constituit-o aprecierea 
călduroasă şi admirativă referitoare la 
navă şi la nivelul de pregătire al echipajului 
exprimată de către comandantul Flotei 
turce, amiralul Metin Ataç”, a menţionat 
comandorul Costel Tătaru, comandantul 
navei.

      
Echipă CISE la Golcuk

În perioada 22 august – 12 septembrie, 
o echipă formată din cinci ofiţeri din cadrul 
Centrului de Informatică, Simulare şi 
Evaluare a Forţelor Navale, condusă de 
comandorul Adrian Filip, a efectuat un 
stagiu de pregătire la Centrul de Pregătire 
şi Evaluare Yildizlar. Aici, au fost purtate 
discuţii referitoare la modul de executare 
a procedurilor standard de operare, pe 
timpul misiunilor şi a organizării echipei de 
luptă de la bord, a fost urmărit modul de 

Grupa de vitalitate pregătită de acţiune, sub privirile evaluatorilor turci.

Exerciţiu real de astupare a găurilor de apă.
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executare a unei instruiri de reîmprospătare 
intensivă la bordul fregatei Regina Maria, 
ofiţerii români participând, la finalul acestei 
pregătiri, la evaluarea navei. „Instruirea s-a 
făcut la bordul fregatelor turceşti şi fregatei 
„Regina Maria”, la simulatoare, în poligonul 
de vitalitate, la cheu şi pe mare. Pregătirea 
a avut un caracter preponderent practic, 
insistându-se pe procedurile de luptă în cele 
trei medii, activităţile de menţinere a vitalităţii 
navelor, navigaţia în condiţii speciale, 
reaprovizionarea pe mare şi acţiuni de 
interdicţie maritimă. O etapă distinctă în 
această perioadă a fost participarea la 
pregătirea şi evaluarea fregatei „Regina 
Maria” pentru operaţia ACTIVE ENDEAVOR, 
la cheu şi pe mare, alături de o echipă turcă 
formată din 40 de instructori. Pe timpul 
pregătirii şi evaluării, fregata românească 
a demonstrat că are un echipaj deosebit şi 
este pregătită pentru îndeplinirea misiunii 
primite în condiţii complexe şi de lungă 
durată. Echipa Centrului de Informatică, 
Simulare şi Evaluare le urează la despărţire: 
„Bun cart înainte şi să se întoarcă sănătoşi 
în ţară!”, ne-a precizat la finalul activităţii de 
evaluare, comandorul Adrian Filip. 

Până la terminarea perioadei de 
evaluare, a fost prezent la bordul fregatei 
Regina Maria şi comandorul Sorin Learschi, 
locţiitorul comandantului Flotilei de Fregate: 
„Am fost ambarcat la bordul fregatei „Regina 
Maria” în perioada desfăşurării marşului 
către baza navală Golcuk. Este mult mai 
uşor de învăţat când participi la activităţi în 
comun cu forţe navale cu tradiţie în structura 
Nord-Atlantică şi mai greu cu cele care 
încearcă, ca şi noi, să ajungă din urmă, să 
se integreze în sistem. De asemenea, un 
alt element foarte important a fost testarea 

funcţionării echipamentelor fregatei „Regina 
Maria” în vederea participării la operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR. Cele două obiective 
au fost îndeplinite, în final aprecierea 
generală care a fost făcută de către 
Centrul de Evaluare Yldizlar şi se referă 
la posibilitatea participării fără probleme 
la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR. De 
asemenea, au fost sesizate unele aspecte 
pozitive, unele puncte tari ale navei şi 
mă refer, în primul rând, la lupta pentru 
vitalitatea navei, la astuparea găurilor de 
apă, lupta cu incendiile, nivelul foarte bun 
al echipei de boarding, un element esenţial 
pentru operaţia ACTIVE ENDEAVOUR. 
Comparativ cu situaţia de acum un an, 
când  fregata „Regele Ferdinand” participa 
pentru prima dată la acest tip de operaţie 
sub mandat ONU în cadrul forţelor NATO, 
pot spune că s-a reuşit un transfer foarte 
bun al lecţiilor învăţate, s-au executat 
corecţiile necesare pentru a nu ne mai 
întâlni cu unele mici desincronizări şi a face 
ca nivelul performanţei pe care-l va dovedi 
fregata „Regina Maria” să fie superior celui 
obţinut de fregata „Regele Ferdinand”, anul 
trecut. 

Şi a început!
După perioada de pregătire de la 

Golcuk, fregata a părăsit Marea Egee în 
drumul său spre raionul operaţiei  ACTIVE 
ENDEAVOUR. Şi, cum o misiune atât de 
importantă nu putea începe, înainte ca 
toţi cei de la bord să fie „botezaţi”, nu au 
fost uitate tradiţiile marinăreşti, astfel că, 
„Neptun”, interpretat de maistrul militar 
clasa I Ion Radu, însoţit de „piraţi”, rol jucat 
de maistrul militar principal Nicolae Cosor 
şi maiştrii militari clasa I Eugen Frangeti, 

Antrenament de boarding cu partenerii turci.

Departamentul de navigaţie în timpul pregătirii la simulatorul 
Centrului de Pregătire Yildizlar.

Comandorul Costel Tătaru, comandantul fregatei Regina 
Maria urmărind manevra navelor la ieşirea din port.

Antrenamente pe mare în comun cu fregatele turceşti.
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Marius Văcăreanu, Cătălin Moldovianu, au 
trecut în „rândul” marinarilor, unsprezece din 
cei care, până la sosirea navei anul trecut, 
nu au făcut parte din echipaj. 

Sfătos, ca orice zeu care se respectă, 
Neptun a dat citire ordinului de „botez” în 
care a menţionat: „Poposit-am astăzi pe 
puntea mândrei fregate „Regina Maria”, eu 
Neptun, zeu al mărilor şi oceanelor lumii, 
pentru a da botezul marinăresc celor care 
pentru prima oară au simţit briza Mării 
Egee şi au traversat strâmtorile Bosfor şi 
Dardanele. Bravii mateloţi au muncit şi au 
transpirat din greu... Pentru efortul lor le-am 
oferit ape învolburate în Marea Egee, iar 
astăzi, 14 septembrie 2006, în punctul de 
coordonate: 37º 42' latitudine nordicã şi 24º 
30' longitudine estică, le dăruiesc botezul 
cuvenit, după datinile marinăreşti păstrate 
de-a lungul timpului!” 

Printre „fericiţii” norocoşi m-am aflat şi 
eu, astfel că, după ce i-am însoţit pe membrii 
echipajului pe la toate simulatoarele 
Centrului de Pregătire şi Evaluare Yldizlar, 
dar şi la antrenamentele de la cheu şi 
de pe mare, a sosit momentul să intru 
la „apă” în vasul special pregătit pentru 
acest eveniment, asta bineînţeles, după 
degustarea unei „poţiuni” speciale (în care 
se aflau „secretele” strâmtorilor Bosfor şi 
Dardanele) şi bărbierirea de „scoica” din 
Marea Neagră. La final, pentru a ne „spăla” 
de toate păcatele de până atunci, zeul 
Neptun ne-a oferit un „duş” cu apă din Egee, 
iar de această dată de furtunele de incediu 
nu au scăpat nici măcar piraţii tocmiţi să îl 
ajute în această misiune. 

După această festivitate Regina Maria 
şi-a continuat traseul, făcând o escală 
tehnică în portul Souda Bay (Grecia). 
Pe timpul şederii în acest port echipa de 
comandă a navei a participat la o şedinţă 
comună de planificare cu grupa operativă 
de la nava italiană Bettica, nava comandant 
a grupării din care face parte şi fregata 
Regina Maria. Locotenent-comandorul 
Fănel Rădulescu: „Un moment care a 
adus un plus de motivare şi nu în ultimul 
rând satisfacţia recunoaşterii nivelului de 

pregătire atins a fost prilejuit de şedinţa de 
planificare condusă de către omologii italieni 
de la nava comandant a grupării, unde în 
baza informaţiilor privind activitatea fregatei 
„Regina Maria”, pe timpul exerciţiului 
COOPERATIVE MAKO 06, s-a decis că 
nava şi echipajul sunt pregătite pentru 
operaţia ACTIVE ENDEAVOUR, fără a mai 
fi nevoie să se numească o navă „soră” 
sau să se parcurgă o perioadă de pregătire 
în comun, în prima parte a misiunii. Ca o 
urmare firească a celor expuse, am început 
efectiv să participăm la misiune.” 

Emoţia primei interogări
După escala din Souda Bay, nava a 

plecat spre raionul destinat misiunii. Este 
ora mesei de seară. În careul ofiţerilor sună 
telefonul şi se anunţă că a fost depistată o 
navă suspectă. La bord se declanşează 
imediat procedura specifică acestei situaţii. 
Emoţia firească primei misiuni se transmite 
pe toată nava. După efectuarea verificărilor 
în conformitate cu algoritmul de acţiune, 
nava a fost catalogată ca fiind suspectă. 

Din acel moment toată tensiunea 
s-a transmis în comanda de marş. În 
întunericul comenzii de la bordul fregatei, 
nimeni nu mai scoate nici măcar un sunet. 
Liniştea deplină este tulburată de vocea 
locotenent-comandorului Marian Ioan, 
şeful departamentului navigaţie, care 
începe prima procedură de interogare. 
Este pentru prima oară când se rosteşte în 
mod oficial, fraza repetată de nenumărate 
ori la antrenamente: „This is NATO warship 
F222!”. Se stabilieşte legătura cu nava, 
după care se derulează procedura de 
interogare. Frazele în limba engleză curg 
rapid, nava se dovedeşte a fi cooperantă, 
iar la bord, emoţiile scad în intensitate. Nu 
a fost dificil, însă a fost pentru prima dată 
când se efectua această procedură în mod 
oficial. Până la finalul misiunii vor urma 
foarte multe astfel de proceduri, însă gheaţa 
a fost spartă! 

Locotenent-comandorul Marian Ioan: 
„Prima interogare a fost percepută la 
nivelul departamentului ca momentul 
începerii efective a misiunii. Pe timpul 
deplasării spre raionul destinat misiunii ca 
urmare a monitorizării traficului maritim a 

fost identificat un contact de suprafaţă. A fost 
momentul în care întregul sistem de analiză 
al navei s-a pus în funcţiune. Experienţa 
acumulată în perioada de pregătire s-a 
dovedit utilă, surclasând emoţiile inerente 
primei situaţii reale. Rezolvarea corectă şi 
conformă a acestei situaţii ne-a confirmat 
faptul că suntem în măsură să ne îndeplinim 
misiunea în condiţii foarte bune. Făcând o 
analogie cu fotbalul, putem spune că după 
această primă interogare am căpătat acea 
siguranţă pe care o obţine un portar atunci 
când apără un şut periculos la începutul unui 
meci important.” 

Este evident că nu este uşor să participi 
la o astfel de misiune atât de complexă cum 
este ACTIVE ENDEAVOUR. Nu este uşor, 
în primul rând pentru că este nouă pentru 
tot echipajul, mai ales datorită faptului că 
prin dispunerea rutelor de trafic în Marea 
Mediterană, în funcţie de zona de acţiune, o 
astfel de situaţie se poate întâlni o dată pe zi 
sau chiar de 40-50 de ori şi de fiecare dată 
trebuie să adopţi soluţia potrivită care poate 
însemna chiar controlul navei considerate 
suspecte. De aceea, un rol foarte important 
pe timpul misiunii le revine celor care 
încadrează departamentul operaţii. Acolo 
se adună toate informaţiile de pe navă şi 
din exteriorul acesteia. În afara ordinelor 
de la nava comandant sosesc şi informaţiile 
de la senzorii navei şi de la comanda de 
marş. Acest departament este locul în care 
se analizează toate aceste informaţii şi se 
adoptă  deciziile care vor determina acţiunile 
viitoare ale navei. 

În toate situaţiile însă, „deschiderea”, 
aparţine ofiţerilor de cart şi de la începerea 
misiunii între aceştia parcă ar exista 
o competiţie, fiecare contabilizând cu 
grijă interogările efectuate. În momentul 
redactării materialului, cel mai tânăr dintre 
cei patru, căpitanul Adrian Geantă, se află 
pe locul întâi, fiind urmat de locotenent-
comandorul Marian Ioan, căpitanul Marian 
Bahaciu şi căpitanul Ionel Dinu.

      
În ritm alert 
spre jumătatea misiunii

După prima patrulare, fregata Regina 
Maria a intrat în baza navală Aksaz din 
Turcia pentru realimentarea cu combustibili, 
alimente, apă şi odihna echipajului. Bucuria 
îndeplinirii fără probleme a primei misiuni 

Fregata Kemalreis în timpul antrenamentelor comune cu 
fregata Regina Maria. Amiralul Metin Ataç, comandantul Flotei turce, în vizită la fregata Regina Maria.



MARINA ROMÂNÃ
numãrul 5 (114) 200612

a fost însă umbrită la propiu de ploaia 
care a curs ca dintr-o sită de dimineaţă şi 
până seara. Deşi localnicii s-au bucurat 
de sosirea ploii, (în zonă nu mai plouase 
de peste două luni) pentru cei de la bord 
nu fost cel mai plăcut lucru, ei fiind nevoiţi 
să execute manevrele de acostare şi 
realimentare în condiţii meteo dificile. În 
cea de a doua zi de refacere în Aksaz, 
marinarii au reuşit să descopere frumuseţile 
zonei, iar comandantul navei, comandorul 
Costel Tătaru şi ofiţerul secund, căpitan-
comandorul Valentin Iacoblev, au fost 
primiţi de către comandantul bazei, 
contraamiralul Celal Parlaköglu şi de 
către comandantul Grupului de Sud, 
contraamiralul de flotilă Mücahit Çiçlioglu.

După Aksaz, o nouă patrulare, de 
data aceasta având alături experienţa 
primei misiuni. Interogări, antrenamente 

de specialitate, întreţinerea navei şi ca o 
noutate pentru navă, concursuri sportive 
interdepartamentale. Organizator, maistrul 
militar clasa a II-a Mihai Nechita, specialistul 
cu pregătirea fizică: „Am organizat acest 
concurs la iniţiativa comandantului navei 
şi a ofiţerului cu educaţia fizică militară ca 
urmare a necesităţii dezvoltării şi menţinerii 
stării de sănătate fizică şi psihică a membrilor 
echipajului, precum şi pentru promovarea 
activităţilor sportive colective şi individuale 
ce se pot desfăşura la bordul navei pe 
timpul misiunilor de lungă durată. Fiind 
primul concurs spotiv interdepartamental 
organizat la bordul navei, ne străduim 

Mm I Eugen Frangeti, şeful de echipaj al fregatei 
Regina Maria, pe timpul manevrei de intrare în port.

A fost identificată o navă suspectă. Începe procedura de interogare.

să angrenăm un număr cât mai mare de 
militari în această activitate şi suntem siguri 
că moralul echipajului va fi menţinut şi pe 
această cale, la un nivel ridicat. Iniţiativa 
organizării acestui concurs a fost foarte bine 
primită de echipaj, dovadă fiind numărul 
mare de concurenţi înscrişi. Personal, mă 
bucur că am reuşit să atragem mulţi militari 
care, în timpul lor liber, între un cart şi un 
„sector de curăţenie”, reuşesc să participe 
la acest concurs.”

Pentru că participanţii la concurs sunt 
marinari era previzibil că prima probă va 
fi una specifică acestei profesii, astfel 
că, puntea heliport a fregatei a devenit o 
veritabilă „arenă” unde timp de o oră şi 
jumătate s-au „tras sforile” la propriu pentru 
câştigarea „marelui premiu” constituit 
din sucuri, ciocolată şi fructe.  Cu reguli 

stricte, arbitrul incoruptibil, maistrul militar 
clasa a II-a Mihai Nechita, trageri la sorţi 
la vedere, sfaturi, spectatori şi „paparazzi”, 
concursul i-a strâns pe punte pe toţi cei 
care nu erau în cart la acea oră. Cu toţii 
s-au implicat în concurs; unii cu vorba, 
alţii cu fapta, galeriile fiind câteodată la fel 
de pătimaşe ca şi cei care erau implicaţi 
direct în concurs. Câştigătoare a fost însă 
echipa electromecanicilor. 

La finalul patrulării a urmat o perioadă 
de refacere pe timpul căreia aproape un 
sfert din echipaj a participat la excursia 
coordonată de către comandantul secund 

la Iraklion (Eraklion). O iniţiativă bună, 
mulţi dintre participanţi declarându-se 
încântaţi de modul în care au petrecut 
această zi.

Din nou pe mare, iar pentru că probele 
de aruncare la coş şi tenis de masă nu 
se puteau desfăşura în altă parte decât 
în hangarul navei, după ce organizatorii 
au obţinut acordul „asociaţiei de locatari” 
constituită din maiştrii militari care au 
cazarma sub hangar, acestea au demarat 
aducând cu ele multe surprize la secţiunea 
baschet, înălţimea nefiind tocmai punctul 
forte al celor care s-au calificat în finala 
interdepartamentală. 
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După disputarea concursurilor de 
tenis de masă, simplu şi dublu şi a celui 
de aruncare la coş, lideri sunt cei de la 
departamentul operaţii însă mai urmează 
să se desfăşoare concursul de fotbal şi de 
table.

În toată acestă perioadă misiunea 
a continuat şi este de remarcat modul 
în care toţi cei aflaţi la bord au înţeles 
să îşi îndeplinească sarcinile primite. 
Pe lângă activităţile specifice operaţiei 
ACTIVE ENDEAVOUR, la bord se 
execută antrenamente specifice fiecărui 
departament, pentru menţinerea vitalităţii 
navei şi binîenţeles, în permanenţă, sub 
ochiul vigilent al şefului de echipaj, membrii 
echipajului contribuie la menţinerea 
aspectul marinăresc al navei.

Şi, pentru că există posibilitatea ca 
asupra uneia dintre navele interogate 
să planeze suspiciunea că ar transporta 
substanţe explozive sau ar face trafic de 
persoane sau contrabandă la bord, este 
constituită o echipă de inspecţie (boarding 
team). Misiunea acestor militari este 
delicată şi dificilă deoarece ei sunt cei care 
urcă la bordul navei suspecte şi o verifică,  
iar în ultima perioadă inventivitatea celor 
certaţi cu legea este uimitoare. Condiţie 
fizică, sincronizare, proceduri standard, 
flexibilitate, sunt doar câteva dintre cerinţele 
necesare pentru a face parte din această 
echipă. De aceea pregătirea acestor militari 
este permanentă, de la antrenamente 
la sala de forţă, la proceduri de control 
şi verificare a documentelor, spaţiilor de 
locuit, magaziilor sau containerelor.

Exerciţiu de reaprovizionare pe mare între fregata 
Regina Maria şi fregata Kemalreis.

Departamentul operaţii în acţiune.

S-a terminat prima misiune de patrulare. Nori şi ploaie la 
intrara în portul Aksaz.

Deşi echipa de boarding a fregatei a 
mai executat astfel de antrenamente, unul 
chiar pe timp de noapte, cu nave aparţinând 
unor state membre NATO, şi în perioada de 
pregătire de la Golcuk, „băieţii” coordonaţi 
de către căpitanul Mitel Alexandru îşi 
continuă în permanenţă pregătirea şi, 
de aceea, încă de la plecarea din ţară 
ei se antrenează. Urcatul şi coborâtul 
pe scara de pisică cu echipamentul de 
protecţie şi armamentul, în timp ce nava 
se deplasează, este doar prima parte din 
misiunea lor. Să nu uităm, însă, că există 
nave a căror bord măsoară până la 30 de 
metri, iar cele aproximativ 20 de kilograme 

în plus îi solicită din plin şi pentru a-şi 
putea îndeplini misiunea este nevoie de 
multe, foarte multe antrenamente. 

De la plecarea în misiune echipa 
de boarding se pregăteşte pentru a fi 
oricând „ready” să execute o astfel de 
inspecţie. Nu se ştie niciodată când va 
fi nevoie să acţioneze şi, de aceea, sub 
soarele arzător al Mediteranei (dimineaţa 
temperaturile sunt de 22-25°C, umiditatea 
ca într-o saună, iar sarea se depune pe 
bordaj, pe parâme şi pe haine), echipa 
urcă şi coboară scara de pisică, repetă 
procedurile de verificare, străbate trasee 
stabilite de către comandantul echipei, 
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transpiră, dar niciodată nu există cineva 
care să sară vreuna dintre etapele 
prevăzute în procedurile standard. Sunt 
profesionişti şi, cum pentru ceilalţi militari 
pământul, muntele sau aerul reprezintă 
spaţiul de antrenament pentru marinari, 
întinsul albastru, verde sau strălucitor al 
apelor este locul unde îşi pot desăvârşi 
pregătirea. Antrenamentele executate sunt 
solicitante, dar extrem de utile deoarece 
scenariile gândite la antrenamente conţin 
situaţii care le vor fi de folos într-o misiune 
reală. 

Este adevărat că toţi ne dorim ca 
pe timpul misiunii să nu fim nevoiţi să 
ne folosim de forţă, însă, nu de fiecare 
dată lucrurile merg aşa cum ne dorim şi, 
de aceea, măsurile de siguranţă pe care 
trebuie să le adoptăm ne impun să fim în 
pregătiţi în permanenţă şi să facem faţă 
oricărei situaţii. 

Pe lângă carturi, antrenamente şi alte 
preocupări specifice desfăşurării unei 
misiuni, fiecare dintre cei aflaţi la bord are 
pe cineva drag la care se gândeşte, însă, 
maistrul militar clasa a II-a Liviu Găină, de 
pe 9 octombrie, se va gândi cu siguranţă 
la cum va fi prima întâlnire cu fiica sa 
Nicole. Dat fiind că această veste a sosit la 
propiu de „peste mări”, cu siguranţă fiecare 
dintre părinţi aşteaptă cu multă nerăbdare 
momentul în care vor fi pentru prima oară 
împreună.

Fregata, 
un veritabil stup de albine!

După plecarea din Golcuk viaţa a intrat 
în ritmul firesc al unei ieşiri pe mare. Carturi, 
ture operative, servicii la bord, menţinerea în 
stare de funcţionare a tehnicii, antrenamente 
cu departamentele şi cu nava, curăţenia 
navei, toate aceste aspecte ar putea să 
pară greu de înţeles pentru cineva care 
nu este din branşă, dar pentru echipajul 
unei nave acestea reprezintă doar felul de 
fi al marinarilor, pentru că toate pregătirile 
de la cheu au un singur obiectiv: la ieşirea 
din port nava trebuie să îşi îndeplinească 
misiunea primită. 

Pare idilic să pleci pe mare. Este însă 
la fel de greu pe cât pare de frumos. Dacă 
în alte meserii spaţiile au o cu totul altă 
semnificaţie şi desfăşurare, la marină 
un ofiţer are la dispoziţie o cabină cu o 
suprafaţă de circa cinci metri pătraţi, iar 
celelalte categorii de militari din ce în ce mai 
puţin, spaţiile de servit masa se folosesc pe 
serii, ca şi spălătoarele şi grupurile sanitare. 
Pare incredibil cum într-un spaţiu atât de 
mic se pot derula atât de multe activităţi, iar 
oamenii trec peste binecunoscutele limitări 
spaţiale. 

Aici nu există pauze, oamenii ş i 
instalaţiile lucrează 24 de ore din 24, iar 
noţiunea de linişte este ceva ce pare desuet. 
Dat fiind faptul că nava se deplasează 
în permanenţă dintr-un punct în altul 
pentru a îndeplini ordinele primite de la 
Comandamentul Aliat, zumzetul radarelor, 
mormăitul motoarelor, anunţurile prin staţiile 
de comunicare interne, semnalele de 
exerciţii fac parte din ritmul de viaţă de la 
bord. Dacă ar fi linişte ar însemna că ceva 
este în neregulă. Pentru a completa acest 
„tablou”, alăturaţi faptul că viaţa curge în 

ritmul celor patru ore ale cartului, 24 de ore 
din 24, iar toate instalaţiile de propulsie, 
cele sanitare, generatoarele de energie 
electrică necesare desfăşurării activităţilor, 
tehnica de navigaţie, comunicaţii şi de 
supraveghere trebuie menţinute în stare de 
funcţionare şi în acelaşi timp exploatate. 

Toate acestea nu ar fi posibile dacă nu 
ar exista regulile specifice la bord. De la 
marinarul de cart la motoare, la cel care 
verifică starea de funcţionare a instalaţiilor, 
a bărcilor şi a celorlalte mijloace de salvare, 
la cei din bucătărie sau spălătorie, de la 
operatorul radar la observator, la depanator, 
la timonier, de la marinar la comandant, toţi 
trebuie să respecte un set de reguli stricte 
care fac ca toate activitităţile să decurgă 
fără incidente. În acelaşi timp trebuie ca 

între toţi aceştia să existe o relaţie de 
amiciţie, care să funcţioneze conform frazei 
renumite din romanul „Cei trei muşchetari”, 
Toţi pentru unul şi unul pentru toţi. Nimic nu 
poate descrie mai bine acest mecanism, 
decât modul în care echipajul acţionează 
la unul din ordinele primite. În mod evident, 
informaţia ajunge la bord prin intermediul 
celor de la cartul radio care o prelucrează 
şi o transmit turei operative. După analiză, 
este stabilit modul de acţiune, iar dacă nava 
este considerată suspectă, intră în scenă 
ofiţerul de cart care demarează procedura 
de interogare. Dacă situaţia o impune, nava 
va schimba de drum şi va mări sau micşora 
viteza, domeniul de responsabilitate a 
departamentului electromecanic pentru 
verificarea informaţiilor primite. Atunci când 

Locotenent-comandorul Marian Ioan, şeful departamentului navigaţie, indicând ruta corectă a navei.

Botezul marinăresc. „Piraţi la bord!”
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după verificare nu sunt probleme, situaţia 
ideală, informaţia parcurge traseul invers şi 
ajunge la cel care coordonează modul de 
desfăşurare al operaţiei. Acest circuit poate 
fi realizat în câteva minute sau ore, în funcţie 

de situaţie, dar pentru ca totul să meargă 
bine este necesară sincronizarea. 

Poate că pentru cei care nu îi cunosc, 
marinarii par a fi o „specie” de oameni puţin 
ciudată. Stând de vorbă cu ei este imposibil 
să nu remarci cât sunt de mândri de navele 
pe care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară 
activitatea. La bordul fregatei Regina Maria 
acest sentiment de mândrie este prezent la 
orice pas. Toţi sunt mândri că lucrează pe 
o navă mare, că fac parte din acest echipaj 
care s-a pregătit în Regatul Unit, unde 
au demonstrat faptul că selecţia făcută în 
România a fost bună şi unde au trebuit să îşi 
înfrângă temerile, să-şi depăşească limitele, 
ajutându-se unul pe celălalt, strângând 
din dinţi, dar mergând mai departe, fiind 
conştienţi că pentru a face parte din acest 
echipaj este nevoie să demonstreze că 
merită. De asemenea, sunt mândri că 
participă la cea de a doua misiune NATO 
a Forţelor Navale. Participarea la operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR este importantă nu 
numai pentru echipaj, ci pentru marină şi 
pentru Armata Română. Prin ei, Forţele 
Navale demonstrează că drumul pe care se 
află este cel bun. Rezultatele bune obţinute 
anul trecut de echipajul fregatei Regele 
Ferdinand, trebuie confirmate acum de către 
militarii fregatei Regina Maria. 

Sunt mândri şi conştienţi că pentru a 
fi respectat în cea mai puternică alianţă a 
planetei trebuie să fii prezent la activităţile 
desfăşurate şi să îţi demonstrezi capabilităţile 
prin rezultatele obţinute. Forţele Navale 
Române au nevoie de rezultate pentru a 
confirma faptul că am trecut de la etapa de 
discuţii, exerciţii şi aplicaţii în Marea Neagră 
la un nivel superior, acela de a fi capabili 
să dislocăm şi să susţinem nave şi în alte 
zone, iar misiunile din afara Mării Negre care 
reprezintă acum o realitate, sunt exemple 
ale faptului că sintagma „show the flag” a 
devenit o realitate pentru Forţele Navale.

Arborarea steagului Alianţei Nord-
Atlantice la catarg reprezintă în mod evident 
un motiv de mândrie, însă, prin această 
participare demonstrăm că suntem capabili 
să ne respectăm angajamentele asumate. 
Faptul că este al doilea an în care o navă 
românească este prezentă la cea mai pro-
activă misiune a NATO este cu siguranţă un 
pariu câştigat de către Forţele Navale şi, de 
aceea, echipajul îşi doreşte cu ardoare să 
confirme încrederea acordată.

De la plecarea din ţară am parcurs 
peste 5000 de mile marine, iar cu siguranţă 
că până la apariţia revistei vom trece 
de cifra de 7000, ceea ce reprezintă un 
număr impresionant de ore de funcţionare 
a aparaturii şi tehnicii de la bord, ore de 
lucru efectiv, pe timp de zi sau de noapte 
care solicită din plin echipajul navei. Acum 
misiunea se apropie de jumătate, suntem 
pe mare, patrulăm, verificăm informaţii, 
intrăm în port, refacem plinurile, încercăm 
ca în scurta perioadă petrecută la mal să 
mai aflăm ce mai fac cei dragi, ce se mai 
întâmplă în ţară şi apoi bineînţeles, ieşire 
pe mare.

Pentru a ne demonstra că poate fi şi 
„dură” Marea Mediterană ne-a oferit o 
furtună „pe cinste” care a debutat cu un 
sincron de turbulenţe, a continuat toată 
noaptea (spre norocul nostru deasupra 
Ciprului), iar dimineaţa, înainte de intrarea 
în Aksaz, după un răsărit înnegurat, am 
„beneficiat” din nou de ploaie. 

De aici, din Marea Mediterană, le 
transmitem celor de acasă dragostea 
noastră şi aşteptăm să ne revedem 
sănătoşi la sosirea din misiune! 

Antrenament pe mare. Grupa de boarding urcând pe navă.

Furtună în Marea Mediterană.
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În perioada 28 august - 4 septembrie s-a desfăşurat exerciţiul combinat cu trupe şi trageri de luptă 
şi de comandament pe hartă, PONTICA 06.  Angrenând toate unităţile din Forţele Navale, exerciţiul 
condus de Statul Major al Forţelor Navale, s-a desfăşurat atât pe hartă, în punctele de comandă 
instalate în unităţi, cât şi pe mare şi la fluviu, unde au fost desfăşurate acţiuni militare, trageri cu 
armamentul de artilerie, precum şi lansări de bombe clasice şi reactive şi de torpile.  

PONTICA 06PONTICA 06

Instruc]ie

Căpitan ing. Mihai EGOROV
Olivia BUCIOACĂ

Activitatea 
din punctele de comandă

Scenariul exerciţiului s-a bazat pe o 
situaţie de răspuns la criză în care Forţele 
Navale au trebuit să-şi operaţionalizeze 
forţele şi să menţină libere căile de 
navigaţie. La activităţile desfăşurate de 
unităţile Forţelor Navale, la PONTICA 06 
au participat observatori străini din cadrul 
progamului CSBM, Măsuri de creşterea 
încrederii şi securităţii în domeniul naval 
în Marea Neagră.

Consecvenţi ideii de informare corectă 
şi completă a cititorilor revistei Marina 
Română despre activităţile desfăşurate de 
Forţele Navale, membrii Grupului Mass-
Media au fost prezenţi în toate punctele 
fierbinţi ale desfăşurării exerciţiului. 

PONTICA 06 a avut o componentă de 
comandament pe hartă, fapt pentru care 
am făcut un tur prin punctele de comandă 
instalate în unităţile Forţelor Navale din 
garnizoanele Constanţa, Mangalia şi 
Brăila.  

Activitatea din punctul de comandă 
de rezervă al Statului Major al Forţelor 
Navale, instalat în cadrul Centrului de 
Informatică, Simulare şi Evaluare, a fost 
continuă, personalul din serviciu primind 
date şi informaţii despre desfăşurarea 
exerciţiilor reale. „În acest punct de 
comandă am desfăşurat monitorizarea 
activităţilor executate de către unităţile 
subordonate pe de o parte, iar pe de 
altă parte am fost informaţi permanent 
de punctul de comandă de bază despre 
activităţile desfăşurate, astfel încât, să 
putem prelua în orice moment conducerea 
acţiunilor în situaţia în care punctul de 
comandă de bază este scos din acţiune”, Activitatea din Punctul de comandă de rezervă al Flotei.

Foto: Codruţ Burdujan
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ne-a declarat comandorul Alexandru Mîrşu, 
şeful operaţiilor din Statul Major al Forţelor 
Navale. 

Complexitatea activităţilor desfăşurate 
la PONTICA 06, a făcut ca întreg personalul 
Comandamentului Flotei să fie angrenat 
în activităţi, atât în cadrul punctului de 
comandă de bază, cât şi în cel de rezervă, 
situat într-o unitate militară din apropierea 
localităţii Ovidiu. Comandorul dr. Niculae 
Vâlsan, locţiitorul comandantului Flotei: 
„Până la transferul mijloacelor şi forţelor 
din punctul de comandă de bază, punctul 
de comandă de rezervă, aşa cum este 
planificat, organizat şi constituit poate 
să preia conducerea forţelor care sunt 
pe mare şi să realizeze continuitatea 
conducerii pentru acţiunile Flotei. Aceste 
activităţi au fost pregătite din timp, în mod 
amănunţit, pentru ca ele să se desfăşoare 
în condiţii de siguranţă şi ca forţele 
noastre să se antreneze pentru realizarea 
misiunilor reale pe care le au fiecare în 
parte. Inedit pentru PONTICA 06 este 
faptul că a făcut parte din exerciţiile care au 
ca scop, creşterea măsurilor de încredere 
şi securitate la Marea Neagră.  La acest 
exerciţiu au asistat observatori din cinci 
state riverane Mării Negre.”

Bata l ionu l  110 Transmis iun i  a 
avut misiunea de a instala centre de 
transmisiuni în sprijinul punctelor de 
comandă ale Statului Major al Forţelor 
Navale ş i  Comandamentului Flotei, 
asigurând legăturile necesare conducerii 
fo r ţelor  pe parcursu l  exerc i ţ iu lu i 
PONTICA 06. Locotenent-colonelul Ioan 
Teodor, comandantul Batalionului 110 
Transmisiuni: „În exerciţiul PONTICA 
06, a fost angrenat un număr de 200 de 
oameni, personal militar şi civil, din unitate 
distribuit în cinci garnizoane (Bucureşti, 
Constanţa, Mangalia, Tulcea şi Brăila). 
Unitatea a fost implicată în realizarea 
sistemului de comunicaţii şi informatic al 
Comandamentului Flotei şi al Statului Major 
al Forţelor Navale, în vederea conducerii 
marilor unităţi şi subunităţi din Forţele 
Navale. Batalionul 110 Transmisiuni a 
organizat, instalat şi exploatat cinci centre 

de comunicaţii ale punctelor de comandă 
pentru Statul Major al Forţelor Navale şi 
Comandamentul Flotei, contribuind cu 
personal la menţinerea şi dezvoltarea a 
două cente de comunicaţii ale punctelor 
de comandă ambarcate pe fregata „Regele 
Ferdinand” şi pe nava Şcoală de Suport 
Logistic pentru fregate „Constanţa”. În 
afară de aceste centre s-a menţinut 
funcţionarea centrelor de comunicaţii 
de garnizoană din cadrul reţelei militare 
naţionale de comunicaţii. Tehnica a 
funcţionat în parametri, nefiind probleme 
deosebite în modul de funcţionare.”

O prezenţă activă la activităţi a avut 
şi Batalionul Stat Major şi Deservire. 
Acesta a executat misiuni specifice, cele 
mai importante fiind paza portului militar 
Constanţa şi aprovizionarea Statului Major 
al Forţelor Navale cu toate categoriile de 
materiale necesare pe timpul acţiunilor 
de luptă. „Ca misiuni de luptă, Batalionul 
Stat Major şi Deservire a avut ca sarcină 
importantă, paza şi apărarea platformei 
Tomis Nord, paza şi apărarea punctului 
de comandă de rezervă al Statului Major 
al Forţelor Navale, precum şi paza şi 
apărarea portului militar Constanţa. Printr-
un efort susţinut, Batalionul Stat Major 
şi Deservire şi-a îndeplinit cu succes 
misiunile. Nu am avut situaţii de pătrundere 
ilegală în obiectivele pe care le-am avut 
în pază şi apărare”, a precizat maiorul 
Sorin Panainte, şeful de stat major al 
Batalionului. Ultima observaţie a vizat de 
fapt, întărirea măsurilor de pază şi apărare 
a perimetrului unităţii – măsură adoptată de 
fapt, în toate unităţile de marină participante 
la PONTICA 06 – pentru a contracara 
misiunea scafandrilor, care a fost de 
pătrundere în obiectivele militare. A fost un 
„care” pe „care”, din care în final toţi au avut 
de câştigat. Pe de o parte, scafandrii care 
au desfăşurat antrenamente specifice, iar 
pe de altă parte unităţile care şi-au putut 
verifica viabilitatea planurilor de pază şi 
apărare proprii.

Activităţile au fost multiple, iar fluxul 
de informaţii continuu şi la Baza Navală şi 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. În 

punctele de comandă au fost analizate toate 
informaţiile primite de la eşalonul superior, 
informaţii care s-au transformat apoi, în 
ordine şi dispoziţiuni necesare derulării 
activităţilor în punctele de comandă din 
structurile subordonate. „Din acest punct 
(PC al Bazei Navale n.n.) se conduce 
întregul sprijin logistic executat de Baza 
Navală pentru Forţele Navale. Desfăşurăm 
o activitate pe două paliere, activitatea 
tactică, fictivă şi planul cu activităţi reale, 
amândouă de dimensiuni relativ mari”, ne-
a precizat comandorul Traian Stănculete, 
locţiitorul comandantului Bazei Navale. 
„În prima etapă, potrivit scenariului, 
am întărit paza şi apărarea unităţii şi a 
forţelor din subordine împotriva atacurilor 
teroriste, deoarece în zona noastră de 
operaţii au fost semnalate forţe teroriste şi 
elemente de cercetare-diversiune, care ar 
fi atentat la siguranţa unităţii şi a navelor 
noastre. În etapa a doua a exerciţiului 
am executat, fictiv, transportul logistic 
în teatrul de operaţii cu nava şcoală de 
transport  „Albatros””, a menţionat căpitan-
comandorul Nicolae Giuglea, şeful de stat 
major al Divizionului de Nave Şcoală.

Asigurarea hidro-meteo a întregii zone 
de operaţii în care s-au desfăşurat acţiunile 
exerciţiului PONTICA 06, asigurarea cu 
documente nautice şi aparatură hidro-meteo 
necesare îndeplinirii misiunilor au făcut 
parte din activităţile specifice desfăşurate 
de către Direcţia Hidrografică Maritimă, pe 
timpul exerciţiului. „ Unitatea are ca sarcină 
asigurarea hidrografică, de navigaţie, 
topogeodezică şi hidrometeorologică a 
Forţelor Navale, executarea verificărilor 
şi controalelor la aparatura de la bordul 
navelor, la aparatura de navigaţ ie, 
deplasarea şi instalarea instalaţiilor Bras-
Gals pe litoralul românesc. În etapa a 
doua a exerciţiului, Direcţia Hidrografică 
Maritimă se concentreză pe elaborarea 
planului de asigurări hidrografice, se 
întăresc măsurile de pază şi securitate 
împotriva atacurilor teroriste”, ne-a declarat 
căpitan-comandorul Nicolae Chioibaş, 
şeful Secţiei Siguranţa Navigaţiei.

Foto: Codruţ Burdujan

Activitatea din Punctul de comandă 
al Divizionului Nave Şcoală.

Foto: Codruţ Burdujan

Activitatea din Punctul de comandă de rezervă al SMFN.
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„Debarcarea din Normandia” ... 
pe plaja de la Vadu

Miercuri 30 august, a fost rândul 
infanteriştilor marini să fie actorii principali 
ai exerciţiului PONTICA 06. Exerciţiul 
la care au participat, avându-i în sprijin 
pe scafandrii EOD din cadrul Centrului 
39 Scafandri, a fost unul de debarcare 
şi respingere a desantului maritim. Prin 
comparaţie putem vorbi de o reeditare a 
„debarcării din Normandia” transferată pe 
malurile Pontului Euxin. Locul ales a fost 
plaja de la Vadu, o zonă izolată, ascunsă 
parcă de ochii indiscreţi ai privitorilor, la 
care cu greu poţi ajunge şi într-o zi însorită. 
Dificultăţile sunt şi au fost cu atât mai mari 
atunci când plouă, aşa cum s-a întâmplat 
în preziua desfăşurării exerciţiului şi 
nisipul îmbibat de apă te face să te 
gândeşti de două ori înainte de a începe 
o aventură cu maşina spre plajă. Pentru 
acurateţea relatării, se impune o precizare: 
„aventura” de la Vadu a fost organizată 
pentru reprezentanţii mass-media de 
către Centrul de presă al exerciţiului, 
a cărui locaţie a fost Comandamentul 
Flotei. Am evitat astfel şi noi, presa 
militară, dificultăţile şi timpul necesar unor 
explicaţii inutile, întâmpinate pe parcursul 
documentării în unele din unităţile 
Forţelor Navale, mai ales în punctele de 
comandă. Teama de a furniza informaţii 
a fost, credem nejustificată pentru unele 
persoane din serviciile de ture operative 
executate pe timpul exerciţiului, cu toate 
că, atât instrucţiunile legale în vigoare,  
cât şi „Precizările privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de relaţii publice 
în Statul Major al Forţelor Navale şi 
structurile subordonate” sunt demult în 
compartimentele C.D.C. ale unităţilor. Nu 
trebuie omisă însă mediatizarea de care 
s-a bucurat această secvenţă din cadrul 
exerciţiului PONTICA 06, două televiziuni 
transmiţând exerciţiul în direct, alte cinci 
difuzând apoi ample reportaje având ca 
subiect debarcarea.

Exerciţiul a fost unul cu dublă partidă, 
Batalionul de Infanterie Marină având 
atât misiunea de a veni la debarcare, 
cât şi de a apăra plaja şi de a nu permite 
debarcarea. Adversarul celor care apărau 
plaja s-a aflat într-o grupare de nave care 
a venit pe mal la debarcare. Cei care au 
debarcat au fost militarii nou înfiinţatei 
companii „de infanterie marină cu specific 
desant amfibiu, destinată operaţiilor de 
intensitate redusă în afara Mării Negre 
sub comandă NATO”. Pe mal, au fost 
întâmpinaţi „cu foc” de colegii lor de la 
celelalte companii ale batalionului. „Înainte 
de a veni la desant, scafandrii au făcut 
culoare prin barajele de mine pe care le 
avem în limita dinaintea apărării, pe apă, 
pentru a împiedica navele sau desantul 
care vine pe bărci pentru a debarca”, ne-a 
precizat maiorul Alexandru Jugaru, şeful 
informaţiilor din Batalionul 307 Infanterie 
Marină. După participarea cu succes la 
exerciţiul NATO, STEADFAST JAGUAR 
06, scafandrii EOD au avut de executat la 
această secvenţă a exerciţiului PONTICA 
06, misiuni similare celor desfăşurate 
în Insulele Capului Verde. Astfel, ei au 
creat breşe în cîmpurile de mine instalate 
pentru interzicerea debarcării, pe culoarele 
marcate de scafandri, intrând apoi în luptă 
trupele de asalt pe TAB-uri şi pe bărci.

Punctul de plecare al exerciţiului a fost 
reprezentat de nava Şcoală de Suport 
Logistic pentru fregate Constanţa, de 
la care şi-au început misiunea trupele 
de desant pe bărci. În sprijinul lor s-a 
aflat o companie de asalt pe TAB-uri, 
care s-a deplasat prin apă susţinând 
cu foc debarcarea. Pregătirea de foc a 
debarcării a fost făcută şi de artileria de 
la bordul navelor. Elementele surpriză nu 
au fost puţine, capul de pod fiind apărat 
cu înverşunare. Chiar dacă infanteriştii 
marini, au mai executat astfel de exerciţii, 
unul din momentele de noutate, foarte 
important în desfăşurarea acţiunii, a 
fost distanţa mare, pe apă, de la care 
au acţionat transportoarele blindate. 
Obişnuite cu acţiunea în zona lagunară, 

de data aceasta ele au intrat în luptă din 
mare, de la aproximativ 250-300 m de 
ţărm. Noutatea acestei debarcări a fost 
intrarea TAB-urilor în mare şi distanţa mare 
de la care au acţionat TAB-urile, acesta 
fiind de fapt şi elementul de dificultate al 
exerciţiului. Până la această debarcare de 
la Vadu, nimeni nu încercase o debarcare 
cu TAB-urile la mare. Infanteriştii marini 
ştiau cum se comportă acestea în apa 
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Regruparea bărcilor de asalt înainte de debarcarea infanteriştilor marini pe plaja de la Vadu.

Foto: Codruţ Burdujan

Pregătirea infanteriştilor marini pe puntea heliport

Foto: Codruţ Burdujan

Plaja în vedere!
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lacurilor, dar nu le folosiseră în mare. 
Antrenamentele din zilele premergătoare 
exerciţiului, desfăşurate la distanţe care 
au crescut gradual, le-au dat încrederea că 
tehnica va funcţiona normal. TAB-urile şi-
au început dansul prin apă, desfăşurându-
se în formaţie de front şi venind spre mal 
asemenea unor ţestoase uriaşe. După 
ele au urmat două valuri de bărci de asalt 
pline cu militari înarmaţi. Brusc liniştea 

care învăluia acea zonă (în care pentru 
moment puteam uita că este vorba de 
un exerciţiu militar) a fost perturbată de 
militarii aflaţi pe mal. TAB-urile care veneau 
la debarcare fuseseră reperate şi bateriile 
de artilerie au început să tragă asupra lor. 
Ajunse în apropierea ţărmului, ţestoasele 
metalice au deschis la rândul lor focul. 
Minele ascunse în dâmburile de nisip au 
fost detonate în momentul în care inamicii 
au pus piciorul pe mal, iar militarii ascunşi 
şi camuflaţi printre arbuşti şi stufăriş, au 
început să tragă asupra celor care le-au 
invadat teritoriul. Trei explozii puternice 
au zguduit zona făcând ca exerciţiul să 
pară unul real. Cartuşele de manevră 
care săreau în toate direcţiile, infanteriştii 
marini debarcând din bărcile de desant 
şi deschizând focul asupra celor aflaţi pe 
mal, transportoarele blindate care înaintau 
încercând să consolideze capul de pod 
ocupat, ţăcănitul armelor din ambele 
direcţii, strigătele de atac sau repliere pe 
diferite aliniamente, au completat câmpul 
de luptă din acea zi. 

Infanteriştii marini, aflaţi pe mal, au 
trecut peste momentul de surprindere creat 

de adversar şi după ce au respins inamicul 
spre mare au executat un contraatac. În 
spijinul lor au intrat în luptă şi transportoare 
blindate, care au venit în dispozitivul de 
luptă executând foc pentru a împrăştia 
desantul spre bărci. Când TAB-urile au 
ajuns în dreptul militarilor retraşi în apărare, 
aceştia s-au ridicat şi tot dispozitivul, în 
salturi, a refăcut linia iniţială. Cei care au 
fost iniţial în ofensivă s-au retras pe bărci 
deplasându-se spre nava Constanţa. 

Contraatacul a fost o reuşită, în final 
confruntarea având învinşi şi învingători. 
Am observat determinarea infanteriştilor 
cu care au abordat fiecare misiune primită, 
verificarea prizonierilor fiind încă un 
moment care ne-a făcut să credem că 
nu este doar un exerciţiu, ci realitatea 
câmpului de luptă.  „Trupele noastre 
au ocupat un cap de pod, iar sub focul 
puternic al armamentului de pe TAB-uri, 
am debarcat. Am încercat să ocupăm o 
poziţie de tragere, dar focul puternic al 
inamicului ne-a respins, ne-am retras, a 
fost o luptă pierdută. În tehnică nu am avut 
pierderi dar, în personal aproximativ 50%. 
Pentru noi, acest exerciţiu a  însemnat în 
primul rând o nouă experienţă, faptul că 
am venit cu bărcile, am desantat de la o 
distanţă mai mare de mal decât eram noi 
obişnuiţi, a crescut gradul de coeziune 
a grupei, plutonului, companiei”, ne-a 
declarat unul din participanţi. „Debarcarea 
a fost, solicitantă mai ales din punct de 
vedere al oamenilor, dar ne-am confruntat 
şi cu gradul de agitaţie al mării, cu valuri 
mari, atât pe timpul antrenamentelor, cât şi 
pe timpul debarcării. Al doilea aspect dificil 
a fost reprezentat de bărci, care pentru 
acest tip de misiune ar trebui să fie cu chilă 
rigidă”, ne-a precizat locotenentul Daniel 
Giubernea, comandantul companiei de 
infanterie marină cu specific desant amfibiu 
destinată operaţiilor de intensitate redusă 
în afara Mării Negre sub comandă NATO. 

La finalul unui antrenament epuizant, 
s-au tras concluzii, fiecare fiind convins 
că infanteriştii marini sunt pregătiţi pentru 
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Debarcarea desantului.
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Atenţie, TAB-uri!

Foto: Mihai Egorov

Contraatacul de la mal a fost o reuşită.
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acest gen de misiune şi că la următorul 
exerciţiu va fi mai bine. Dincolo de analiza 
activităţii, bilanţul a evidenţiat spiritul de 
echipă şi coeziunea grupului, factori care 
au stat la baza reuşitei misiunii. 

Dislocaţi de şase zile în raionul de la 
Vadu, infanteriştii marini s-au confruntat 
şi cu o serie de dificultăţi. Ele au vizat 
în special problemele de mediu şi cele 
legate de modul de asigurare a hrănirii 
efectivelor pe plaja de la Vadu. Plaja de la 
Vadu are un regim special, orice modificare 
adusă ecosistemului fiind interzisă. De 
aceea, infanteriştii marini şi-au luat toate 
măsurile pentru ca tranşeele, locaşele 
de trageri, locaşele în care minele de 
antrenament au fost îngropate, precum 
şi locul exploziilor să fie apoi aduse la 
starea iniţială, iar inspectorii de mediu 
să nu constate nici un fel de modificări 
ale reliefului. Un aspect deloc de neglijat 
la acest exerciţiu, întâlnit însă la toate 
ieşirile în teren a infanteriştilor marini, a 
fost reprezentat de asigurarea logistică. Şi 
dacă problemele curente întâlnite în tabără 
au putut fi rezolvate oportun, dificultăţi au 
fost cu asigurarea hranei şi cu identificarea 
posibilităţilor de păstrare în condiţii optime 
a produselor perisabile. Nefiind adoptat 
nici un sistem de hrănire externalizat, 
aprovizionarea cu alimente s-a făcut de 
la magazinele en-gros din Constanţa, 
„logisticienii” batalionului găsind, o dată 
în plus, soluţii pentru ca infanteriştii 
marini să-şi poată îndeplini în bune 
condiţii misiunile. Dinamica activităţilor de 
pregătire desfăşurate de infanteriştii marini, 
îi determină pe factorii de conducere din 
unitate să-şi dorească încheierea unui 
contract cu o firmă specializată în a asigura 
hrănirea, pentru ca infanteriştii marini să 
se poată ocupa doar de antrenamentele 
de pregătire pentru luptă.

Antrenament pe mare
PONTICA 06 a fost un exerciţiu complex 

în care au fost angrenate toate navele 
din cadrul Forţelor Navale. Activităţile 
s-au desfăşurat în două etape, prima în 
perioada 28 - 31 august în raioane situate 
în zona Constanţa – Midia, iar cea de-a 

doua în intervalul 31 august - 4 septembrie, 
în raioanele Mangalia - Tuzla. Pentru 
reducerea consumului de combustibil şi 
pentru realizarea tragerilor şi lansărilor în 
condiţii optime au fost organizate două rade 
comune, una la Midia, pentru prima parte a 
exerciţiului, iar cea de-a doua la Mangalia 
în intervalul 31 august - 4 septembrie, 
astfel încât, navele, după fiecare misiune, 
să nu fie nevoite să se întoarcă în port şi 
să revină în ziua următoare. Dincolo de 
activităţile intrate deja în cotidianul ieşirilor 
pe mare, antrenamente de vitalitate şi 
stingerea incendiilor, de salvare-avarii şi 
om la apă, la PONTICA 06, navele au 
executat trageri cu instalaţiile artileristice 
de la bord, lansări de bombe clasice şi 
reactive, de rachete Strella, lansări de 
torpile, exerciţii de comunicaţii, precum 
şi antrenamente în atacul cu racheta, în 
scopul verificării nivelului de pregătire 
pentru luptă al echipajelor. 

Activităţi în punctul de comandă 
ambarcat înaintat

La exerciţiul PONTICA 06, a fost 
organizat, pe lângă punctele de comandă 
de la mal şi un punct de comandă ambarcat 
înaintat, atât pentru reprezentanţii Statului 
Major al Forţelor Navale, cât şi pentru 
cei ai Comandamentului Flotei, instalat 
pe fregata Regele Ferdinand. Pe timpul 
acestui exerciţiu fregata Regele Ferdinand 
a avut de executat atât activităţi reale 
executate pe mare cât şi activităţi fictive. 
Activităţile reale au constat în trageri de 
luptă, lansare de rachete împotriva ţintelor 
aeriene, lansarea unei grenade împotriva 
scafandrilor de luptă şi participarea 
împreună cu fregata Mărăşeşti în grupul 
de căutare, descoperire şi lovire a unui 
submarin. O altă misiune a fregatelor 
Regele Ferdinand şi Mărăşeşti a fost 
asigurarea acoperirii cu foc a debarcării, 
care s-a executat la Vadu. 

Acţiunile fictive s-au desfăşurat în două 
faze, în prima, fregata Regele Ferdinand 
a jucat rolul de navă comandant pentru 
gruparea de nord care sprijinea desantul, 
iar în cea de-a doua perioadă, a avut 
ca misiune, acoperirea din latura de 

sud împotriva submarinului. „Pe timpul 
exerciţiului, la bordul navei au fost prezenţi 
alături de cei 184 de membri ai echipajului, 
17 ofiţeri din Statul Major al Forţelor Navale 
şi 37 de ofiţeri de la Comandamentul Flotei. 
În general aceste tipuri de misiuni sau 
exerciţii se fac cu o anume frecvenţă, destul 
de mare în opinia mea, în timpul ieşirilor pe 
mare, în cadrul Flotilei de Fregate. Deci, 
tipurile de exerciţii au fost jucate anterior în 
mai multe faze, eşalonat pe parcursul unui 
an de instrucţie. Avem la acest moment, 
un grad avansat de instrucţie, eu zic că 
este la nivelul suficient. În timp se vede 
saltul calitativ. Asta înseamnă un barem 
de timp mai bun şi calitatea actului de 
comandă, medical (dacă este cazul) sau de 
execuţie. Ne-am făcut misiunea cu intenţii 
cât mai bune şi în măsură să ne califice. 
Ai o misiune, trebuie să ţi-o îndeplineşti”, 
ne-a declarat căpitan-comandorul Marian 
Săvulescu, comandantul fregatei Regele 
Ferdinand. 

Rachetiştii navali 
în sprijinul debarcării

Divizionul 150 Rachete Navale a 
acţionat în sprijinul forţelor de debarcare 
în cadrul unui exerciţiu de atac cu racheta. 
„La acest exerciţiu participă, 240 de oameni 
din cadrul divizionului, dintre care 220 ca 
forţe luptătoare, iar ceilalţi 20 sunt din cei 
care asigură logistica şi paza locului de 
staţionare pe mare şi la nava bază. Pentru 
Divizionul 150 Rachete Navale, PONTICA 
06 a presupus organizarea unei debarcări, 
rolul nostru fiind acela de a marca inamicul. 
Am executat un exerciţiu de antrenament 
în atacul cu racheta asupra forţelor de 
debarcare, atât de pe mare, cât şi de pe 
uscat. Pregătirea oamenilor ne făcea să 
fim încrezători că exerciţiul nu va fi unul 
dificil. Dar, condiţiile meteo l-au transformat        
într-un exerciţiu deosebit de greu, poate 
unul dintre cele mai grele la care am 
participat în toată cariera mea. Greutatea a 
fost dată de vremea în schimbare, cu vânt 
foarte puternic. Navele au staţionat într-o 
radă comună, iar în condiţiile aglomerării 
navelor, cu reguli stricte şi cu atenţie foarte 
mare, vântul a creat multe probleme. 
În fiecare noapte echipajele au fost la 
posturile de luptă şi au trebuit să refacă 
poziţia de ancorare pentru că vântul 
ducea navele spre locuri periculoase sau 
către alţi colegi. Asta însemna că oamenii 
noaptea se menţineau pe poziţie, iar ziua 
participau la antrenamente pentru exerciţii. 
S-a întâmplat trei nopţi la rând. Vremea 
a respectat parcă acelaşi scenariu, dar 
în final ne-am putut desfăşura cu bine 
misiunile”, ne-a precizat comandorul 
Viorel Stanciu, comandantul Divizionului 
150 Rachete Navale (în timpul redactării 
articolului, a fost numit în funcţia de locţiitor 
al comandantului Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”). După o escală în 
portul Mangalia pentru refacerea capacităţii 
de luptă, în a doua etapă a exerciţiului, 
navele purtătoare de rachete au executat 
trageri de artilerie cu armamentul de la 
bord asupra unei ţinte ancorate şi trageri 
de artilerie aeriană având ca ţintă baloane 
şi paraşute luminoase, care au asigurat o 

Rada comună pe timpul exerciţiului PONTICA 06.

Foto: Codruţ Burdujan
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calitate mai bună a instruirii şi a modului 
de a executa tragerea. 

Acţiunea Divizionului 
de Nave Speciale

Un rol important şi determinant în 
desfăşurarea exerciţiului PONTICA 06, l-a 
avut şi Divizionul de Nave Speciale, prin 
misiunile executate. „Divizionul de Nave 
Speciale a executat trageri de artilerie 
cu armamentul de la bord, iar ca misiune 
specifică, a efectuat lansarea de bombe 
cu paraşute luminoase cu aruncătorul de 
calibru 82 mm. Am executat misiuni de 
asigurare pentru navele de luptă, respectiv 
plantarea ţintei, misiuni de ambarcare 
şi debarcare a scafandrilor, de însoţire 
a navelor care au participat la exerciţiul 
PONTICA 06, misiuni de remorcaj, 
precum şi misiuni de transport persoane 
şi alimente cu şalupele de remorcare şi 
salvare ”, ne-a precizat căpitanul Adrian 
Ciobanu, comandantul remorcherului 
maritim Viteazu (101). „Pot să remarc 
pe lângă greutatea misiunii şi importanţa 
pe care a avut-o remorcherul maritim 
Viteazu, profesionalismul echipajului, 
cu o notă în plus pentru ofiţerul secund 
(aspirantul Bogdan C. Dumitru) care este 
venit recent din promoţie şi din proprie 
iniţiativă s-a prezentat cu trei zile înainte 
la navă şi am rămas profund impresionat 
de cunoştinţele pe care le are din şcoală. 
Având în vedere faptul că echipajul nu 
este numeros, toate misiunile din în cadrul 
acestui exerciţiu, au fost calificate cu foarte 
bine”, ne-a menţionat căpitan-comandorul 
Doru Drăghici, arbitru din partea Statului 
Major al Forţelor Navale pe remorcherul 
maritim Viteazu. 

PONTICA 06 ... la bordul corvetei 
Viceamiral Eugeniu Roşca  

În prima etapă a exerciţiului PONTICA 
06, corveta Viceamiral Eugeniu Roşca 
(263) a participat în rada comună din 

zona Midia la activităţile prevăzute în 
ordinul de acţiune, executând misiuni în 
sprijinul desantului maritim, în zona Vadu. 
Joi, 31 august, etapa a doua a exerciţiului 
PONTICA 06 a debutat pentru Divizionul 
50 Corvete cu ambarcarea torpilei. 

După ambarcare, corveta Viceamiral 
Eugeniu Roşca, la bordul căreia s-a aflat 
şi o echipă a Grupului Mass-Media al 
Forţelor Navale, a părăsit portul militar 
Mangalia pentru a executa una dintre cele 
mai complexe şi spectaculoase misiuni: 
tragerile şi lansările reale efectuate cu 
toate categoriile de armament de la bord. 
Au fost utilizate mitralierele calibru 14,5 
mm, instalaţii artileristice de 30 mm (AK 
230) şi 76,2 mm (AK 176), s-au lansat patru 
bombe reactive, câte două pentru fiecare 
instalaţie, şi o bombă clasică, ambele 
împotriva submarinelor, precum şi torpila 
electrică SET 53 M, grenade împotriva 
scafandrilor (GIS) şi s-au executat trageri 
antiaeriene cu racheta Strella. 

În aceeaşi zi, la apusul soarelui, 
echipajul corvetei a desfăşurat activităţi 
specifice de antrenament în vederea 
executării misiunilor de foc cu specific ASA 
(arme sub apă). Exerciţiul de antrenament 
în sine a constat în simularea atacului 
submarinului cu bombe reactive şi clasice. 
Alarma de exerciţiu a impus o rapiditate 
în luarea deciziilor privind executarea 
misiunilor primite, echipajul dovedind 
iniţiativă şi profesionalism în rezolvarea 
situaţiei create. După semnalul alarmei de 
exerciţiu, moment în care toţi oamenii de 
la bord şi-au ocupat posturile de luptă, a 
început desfăşurarea activităţilor specifice, 
pregătirea instalaţiilor şi armamentului 
ASA pentru utilizare, precum şi modul 
de manipulare a bombelor, până în 
momentul în care au fost puse pe elevator. 
Fiecare om al echipajului a avut un rol 
bine determinat, fiecare serviciu de luptă 
contribuind la realizarea unei misiuni 
încununată de succes. Astfel, serviciul 
de luptă navigaţie şi hidrometeorologie, a 
menţinut în siguranţă nava în momentul 

în care s-au făcut manevre în atacul 
submarinului, serviciul de luptă artilerie 
şi rachete şi serviciul de luptă arme sub 
apă, au reprezentat forţa armată a navei, 
serviciul de luptă comunicaţii şi observare, a 
realizat legătura între toţi oamenii bordului, 
iar serviciul electromecanică navală, inima 
navei, a făcut posibilă deplasarea acesteia. 
Coeziunea echipajului, cooperarea şi 
sincronizarea dintre serviciile navei, pe tot 
parcursul exerciţiului, au fost coordonatele 
de bază ale unei misiuni reuşite. Noaptea 
s-a lăsat peste întinderea de ape, timpul 
parcă şi-a curmat zborul, iar orele şi-au 
oprit mersul. În singurătatea mării şi a 
nopţii, membrii echipajului au continuat 

Foto: Codruţ Burdujan

Pregătirea bombelor reactive pentru lansare pe corveta 
Viceamiral Eugeniu Roşca (263).

Foto: Codruţ Burdujan

Pe puntea de comandă: căpitan-comandorul Nicu Durnea, 
comandantul corvetei Viceamiral Eugeniu Roşca (stânga) şi 

căpitan-comandorul Adrian Lepădatu, locţiitorul comandantului 
Divizionului 50 Corvete, urmărind „inamicul” prin alidadă.
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Corveta Amiral Petre Bărbuneanu.
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să ocupe posturile de luptă, iar ziua să 
participe la antrenamente şi exerciţii, 
rezistînd şi înfruntând oboseala, până 
când marea a încetat să mai fie un „câmp 
de luptă”.  

Pe o vreme în permanentă schimbare, 
deloc prietenoasă, cu ploaie şi vânt, care a 
făcut şi mai dificilă misiunea oamenilor, pe 
o mare mai mult decât capricioasă,  s-au 
executat lansările de bombe reactive şi 
clasice antisubmarin, lansările de grenade 
împotriva scafandrilor şi tragerile de 
artilerie. Un rol important în desfăşurarea 
tragerilor de artilerie l-a avut şi   ţinta: „S-a 
folosit o ţintă navală fixă, ancorată de 6/4 
metri, care, datorită profesionalismului 
oamenilor din cadrul serviciului artilerie 
şi rachete, a fost încadrată cu lovituri aşa 
cum era prevăzut în condiţiile de executare 
a şedinţei pentru a obţine calificativul 
maxim”, a declarat locotenent-comandorul 
Marian Rusu, ofiţerul secund al corvetei 
Viceamiral Eugeniu Roşca. Liniştea, 
perturbată la răstimpuri de zgomotul 
valurilor care loveau nava, s-a transformat 
într-un haos, generat de focul mitralierelor, 
instalaţiilor artileristice şi bombelor reactive. 
Efortul depus de echipaj  şi cantitatea de 
armament utilizată au apropiat exerciţiul 
de intensitatea unei misiuni de luptă. 
Din cauza vremii, care a respectat parcă 
acelaşi scenariu, în fiecare noapte membrii 
echipajului s-au aflat în stare de alertă, fiind 
pregătiţi în orice moment pentru a executa 
eventuale plecări rapide de la ancoră. 

Cu toate că  act ivi tăţ i le au fost 
numeroase şi s-au desfăşurat într-un 
timp relativ scurt, efortul intens, dăruirea, 
seriozitatea şi pregătirea până la cel mai 
mic detaliu a fiecărei activităţi din plan, 
au făcut ca misiunea să fie un succes. 
„Activităţile s-au desfăşurat, până în acest 
moment, fără niciun fel de probleme, atât 
din punct de vedere al tehnicii, cât şi din 
punct de vedere al personalului, ceea ce 
pe mine personal mă încântă foarte mult; 
este de fapt, oportunitatea prin care ne 
demonstrăm pregătirea desfăşurată de-a 
lungul anului 2006”, a declarat la finalul 
unei zile încărcate de exerciţii, căpitan-
comandorul Nicu Durnea, comandantul 

corvetei Viceamiral Eugeniu Roşca. Şi, 
chiar dacă, oboseala îşi făcuse simţită 
prezenţa, pe chipurile echipajului navei 
se putea citi satisfacţia unei misiuni 
reuşite. „Ceea ce aţi văzut este rezultatul 
a foarte multor ore de antrenamente peste 
antrenamente, uneori cu oboseală, uneori 
cu tracasare, alteori cu stres, dar acestea 
sunt condiţiile vieţii militare”, ne-a mărturisit 
căpitanul Dorin Cocaină, comandantul 
serviciului de luptă arme sub apă.

Pentru noi, echipa Grupului Mass-
Media, timpul a avut o altă dimensiune pe 
mare, a trecut repede şi parcă s-a risipit în 
bătaia vântului şi în valurile înspumate ale 
mării. Am părăsit târziu corveta Viceamiral 
Eugeniu Roşca, legănându-se uşor pe 
unduirea valurilor, la sfârşitul celei de-
a treia zi de exerciţii. Am condus-o cu 
privirea până la capătul zării, când s-a 
făcut pierdută în întunericul mării. Dacă 
pentru noi, ambarcarea pe remorcherul 
maritim Viteazu, a reprezentat încheierea 
activităţilor, pentru echipajul corvetei 
Viceamiral Eugeniu Roşca, au urmat încă 
două zile de activităţi şi eforturi intense, o 
nouă probă de foc, misiunea de lansare 
a torpilei SET 53 M. Zilele pe mare au 
însemnat o experienţă interesantă, o 
adevărată aventură şi nu în ultimul rând 
o provocare. Am simţit pentru a doua 
oară dansul specific corvetelor, accentuat 
de o mare agitată de gradul 4 spre 5, 
dar atenuat de căldura, amabilitatea şi 
cooperarea oamenilor de la bord. Am trăit, 
alături de echipaj, atât emoţia startului 
lansărilor de bombe antisubmarin şi a 
tragerilor de artilerie, cât şi momentul 
de satisfacţie generat de îndeplinirea cu 
succes a misiunilor de foc.  

Focuri pe Dunăre!

O dimineaţă bacoviană de sâmbătă, 
2 septembrie, ziua în care intensitatea 
activităţilor desfăşurate de Forţele Navale 
în cadrul exerciţiului PONTICA 06 a fost 
maximă. Cu două echipe pe teren, Grupul 
Mass-Media al Forţelor Navale a încercat 
să surprindă cât mai bine tragerile de 
artilerie care au avut loc în acea zi. Şi, 

dacă prima echipă s-a ambarcat la bordul 
corvetei Viceamiral Eugeniu Roşca, cea 
de-a doua a avut ca rol, mediatizarea 
activităţilor desfăşurate de Forţele Navale 
la Dunăre.

PONTICA 06 a reprezentat  un 
antrenament reuşit şi pentru Serviciul 
Fluvial de la Brăila. „În cadrul exerciţiului 
de comandament PONTICA 06, ambele 
divizioane ale Serviciului Fluvial, respectiv 
67 Nave Purtătoare de Artilerie şi Divizionul 
88 Vedete Fuviale au fost angrenate într-o 
întreagă gamă de exerciţii de antrenament 
şi pregătire. Tot acum s-au calificat şi 
misiunile de dragaj şi minare pe care le 
execută vedetele fluviale. Pentru Divizionul 
67 s-au calificat misiunile de minare cu 
vedetele blindate, iar la ambele divizioane 
s-a calificat misiunea de distrugere”, ne-
a precizat căpitan-comandorul Tudorel 
Gândac, şeful biroului operaţii fluviale în 
cadrul Serviciului Fluvial.

Divizionul 67 Nave Purtătoare de 
Artilerie şi-a mutat „sediul” pentru o 
săptămână, pe Dunăre, în dreptul localităţii 
tulcene Carcaliu. Aici am făcut şi noi 

Foto: Codruţ Burdujan

Trageri navale.

Foto: Codruţ Burdujan

Mm.V Sergiu Bosoi, lansând racheta Strella.

Foto: Codruţ Burdujan

Remorcherul Viteazu, recuperând echipa 
Grupului Mass-Media de pe mare.
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joncţiunea cu ei sau mai corect, marinarii 
Divizionului 67 NPA, au ajutat „bătrânul 
ARO” al redacţiei să iasă cu bine din 
digul îmbibat cu apă, de ploaia căzută în 
noaptea precedentă. Aventura începea 
la Dunăre, unde aveam să asistăm apoi, 
mutându-ne de pe o navă pe alta, la o zi 
din pregătirea oamenilor bătrânului fluviu. 
Având în vedere faptul că navele au fost 
dislocate în raioane separate şi având 
informaţii că în zonă pot acţiona elemente 
de cercetare diversiune, s-au luat măsuri 
speciale de pază a locurilor de staţionare, 
atât pe apă, cât şi pe uscat. Astfel, marinarii 
s-au transformat în adevăraţi cercetaşi, 
amenajând capcane, locaşuri de tragere, 
iar santinelele şi-au schimbat chiar locul de 
pază obişnuit, nu de puţine ori odihnindu-se 
în copaci. Atât ei, cât şi militarii Batalionului 
de Infanterie Marină, care au avut ca 
misiune infiltrarea în perimetrul unităţii, 
au fost vigilenţi. Acelaşi „care” pe „care” 
întâlnit la mare, aceeaşi determinare în 
a-şi face datoria.

Aveam să asistăm în acea zi, alături 
de marinarii Divizionului 67 NPA, la un 
exerciţiu complex cu tema „Acţiunea 
divizionului pentru asigurarea transportului, 
debarcării şi asigurării introducerii în 
luptă a unui detaşament de desant fluvial 
tactic şi sprijinul acţiunii acestuia pentru 
neutralizarea grupurilor paramilitare din 
raionul Turcoaia.” Pentru coordonarea 
acestor activităţi au fost organizate două 
puncte de comandă, un punct de comandă 
de bază ambarcat pe monitorul Ion C. 
Brătianu şi un punct de comandă de rezervă 
ambarcat pe remorcherul fluvial 302. 
Monitoarele şi vedetele fluviale au executat 
misiuni de supraveghere şi monitorizare a 
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traficului fluvial, antrenamente şi trageri cu 
instalaţiile de artilerie de la bord, exerciţii 
tactice de formaţii şi evoluţii. „La PONTICA 
06, Divizionul 67 Nave Purtătoare de 
Artilerie a avut de executat, real, misiuni 
în două raioane diferite, secţia monitoare 
acţionând în raionul km 24 braţul Măcin, 
iar secţia vedete blindate în raionul km 96 
braţul Măcin. Am avut în special misiuni de 
supraveghere şi monitorizare a traficului 
fluvial, de identificare, căutare, control şi 
inspecţie a navelor suspecte de activităţi 
ilegale, de neutralizare a elementelor 
teroriste şi grupări paramilitare care acţionau 
în raioanele noastre de responsabilitate”, 
ne-a precizat căpitan-comandorul Valeriu 
Simionov, şeful operaţiilor din Divizionul 67 
Nave Purtătoare de Artilerie. „Ca principale 
misiuni am executat real, diferite lucrări 
de distrugere şi acţiuni de combatere a 
scafandrilor. Ca activităţi conform planului 
aplicaţiei, am executat monitorizarea 
traficului fluvial şi supravegherea unui raion 

fluvial”, a menţionat locotenent-comandorul 
Florin Teodoru, comandantul monitorului 
Ion C. Brătianu (46).

Un accent deosebit s-a pus pe 
antrenamentele de identificare, căutare, 
control şi inspecţie a navelor suspecte 
de activităţi ilegale, grupele de boarding 
antrenându-se pe remorcherul fluvial 
302. Respingerea atacului grupărilor 
paramilitare,  care acţionau de pe mal 
sau din ambarcaţiuni uşoare, a fost un 
alt moment tactic creat pentru marinarii 
divizionului. Fiecare zi aduce o nouă 
provocare, fiecare lecţie şi antrenament 
diferă de cele anterioare prin „ceva”. „În 
primul rând la această activitate participăm 

aproape cu întregul efectiv, în divizion 
rămânând doar o singură navă bază. Pentru 
prima dată, pentru transmiterea de date, 
au fost folosite staţiile Harris, evitându-se 
folosirea vechilor legături telefonice din 
localităţile de la mal”, ne-a precizat căpitan-
comandorul Valeriu Simionov. „Misiunea 
specială pe timpul acestui exerciţiu a fost 
cea de supraveghere a traficului fluvial, 
executată de către ambele divizioane cu 
navele din dotare”, a menţionat căpitan-
comandorul Tudorel Gândac.

Am văzut încă o dată seriozitatea 
modului de abordare a marinarilor de la 
Dunăre pentru orice exerciţiu, fie că a 
fost vorba de o tragere cu mitralierele de 
14,5 mm sau de o debarcare pe malul 
Dunării, urmat de atacul la mal pentru 
neutralizarea elementelor teroriste şi 
grupărilor paramilitare care acţionau în 
raioanele lor de responsabilitate. 

Alături de echipajele 
vedetelor fluviale

După o trecere cu bacul şi o scurtă 
escală la Serviciul Fluvial din Brăila, ne-am 
deplasat în locul de dislocare al Divizionului 
88 Vedete Fluviale. De faptul că viaţa 
marinarilor de la Dunăre este departe de 
acea lejeritate pe care încă o mai cred 
unii, aveam să ne convingem văzând 
în acţiune şi acest divizion. Dincolo de 
profesionalismul oamenilor în a-şi îndeplini 
misiunile primite, am observat o adevărată 
concurenţă între divizioane. Fiecare vrea 
să fie primul şi să arate acest lucru şi poate 
că în anumite limite această concurenţă 
este un factor pozitiv. 

Foto: Mihai Egorov

Monitorul Lascăr Catargiu executând foc asupra unei bărci „teroriste”. În fundal, munţii Măcinului.
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Divizionul 88 Vedete Fluviale a 
participat cu ambele secţii astfel: Secţia 
de la Tulcea a acţionat în raionul de 
la Victoria, iar secţia de la Brăila, în 
raionul din dreptul localităţii Gropeni. 
Au fost executate exerciţii de dragaj cu 
nava şi formaţiile de nave, respingerea 
atacului navelor inamice, antrenament în 
părăsirea rapidă a locului de staţionare, 
exerciţ i i de minare ş i de debarcare 
a desantulu i  pentru neutra l izarea 
elementelor paramilitare infiltrate pe 
mal.

„În cadrul acestui exerciţiu, Divizionul 
88 Vedete Fluviale a acţionat pentru lupta 
împotriva diversioniştilor, a diverselor 
persoane care vin cu materiale ş i 
substanţe ilicite, a colaborat cu Poliţia 
de Frontieră şi a folosit orice ocazie 
pentru a acţiona cu toate sistemele 
de siguranţă din zonă. De asemenea 
am executat exerciţii care au marcat 
modul de acţiune al personalului unităţii 
împotriva persoanelor suspecte, astfel 
încât, să rezulte o pregătire intensă în 
toate domeniile. Echipajele au acţionat 
coeziv şi în cadrul exerciţiilor au reuşit 
să-şi demonstreze calităţile de care 
dispun în pregătirea marinărească”, 
ne-a precizat căpitan-comandorul Tudor 
Grigorovici, comandantul Divizionului 88 
Vedete Fluviale. „Secţia I vedete fluviale, 
a fost angrenată atât cu nave, cât şi pe 
partea de aplicaţie, de hărţi, astfel, că am 
putut îmbina exerciţiile practice pe care 
le-am desfăşurat cu nava, cu momentele 
tactice create de că tre eşaloanele 
superioare. În această perioadă am 
avut de calificat misiuni de ASA şi de 
artilerie. Tot în această perioadă s-au 

creat exerciţii tactice, de convoiere, de 
trecere a convoiului prin pasa dragată”, 
a menţ ionat locotenent-comandorul 
Adrian Pruteanu, comandantul secţiei 
I  Vedete Fluviale.  Aproape de ora 
amurgului am urmărit un nou moment 
tactic creat: atacul unui convoi de către 
o navă  inamică, atac respins de navele 
aflate în siguranţa acestuia. Convoiul a 
fost atins de proiectile, la bord izbucnind 
un incendiu. Un nou moment creat, nu 
unul nou, rezolvat cu profesionalism 
de marinarii fluviali. Nava de salvare a 
acordat ajutor navei avariate, focul fiind 
stins printr-o perdea de apă, fapt ce a 
reprezentat şi finalul exerciţiilor la care 
am participat în acea zi.  

Dificultăţi apar la tot pasul pe Dunăre, 
cele mai multe fiind în special legate 
de probleme tehnice şi de nivelul apei. 
Rezolvate în t imp uti l ,  acestea nu 
au afectat desfăşurarea activităţ i lor 

planificate. Viaţa marinarilor de la Dunăre 
este departe de a fi roz. Şi asta, pentru 
că dincolo de problemele curente, de 
grijile cotidiene (cu un nivel al salariilor 
sub cel existent la alte ministere spre 
care mulţi dintre ei se îndreaptă), de lipsa 
locuinţelor, marinarii de la Dunăre mai au 
un of: lipsa unui poligon de tragere, care 
să permită tragerile cu toate categoriile 
de armament de la bordul monitoarelor 
sau vedetelor fluviale. Dacă pentru 
tragerile cu mitralierele calibru 14,5 mm, 
au folosit poligonul de la Peceneaga, 
pentru tragerile indirecte cu tunul de 
calibru 100 mm, nu există în acest 
moment un poligon în care acestea să 
fie executate, iar identificarea unei soluţii 
viabile le depăşeşte competenţele. 

LITORAL 06, COOPERATIVE MAKO 
06, DUNĂREA 06 şi acum PONTICA 
06, sunt numai câteva din exerciţiile 
desfăşurate de unităţile din compunerea 

Foto: Mihai Egorov

Navigaţie în formaţie de şir.

Foto: Mihai Egorov

Vedetele fluviale acostând cu prova în mal.
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Serviciului Fluvial în acest an. Ne-am 
interesat prin ce a fost diferit acest 
exerciţiu şi care au fost elementele de 
noutate la PONTICA 06. 

„Elementul de noutate a fost faptul că 
s-a făcut distincţie între real şi învăţământ. 
Activităţile de învăţământ au fost marcate 
clar prin realizarea de documente de 
organizare, planificare, conducere, iar real, 
s-au desfăşurat o serie de exerciţii care 
au fost ca o provocare pentru personalul 
unităţii care a reuşit să rezolve toate 
momentele create în plan tactic. De fiecare 
dată a trebuit să facem un schimb de 
informaţii rapid şi oportun, atât cu navele 
din zona respectivă de acţiune, cât şi 
cu cele aflate în zone mai îndepărte”, 
ne-a precizat căpitan-comandorul Tudor 
Grigorovici.

Conştienţi de importanţa activităţii 
desfăşurate de ei, marinarii de la fluviu, 
strâng din dinţi şi trec peste dificultăţile 

întâmpinate,  şi demonstrează că ştiu ce 
au de făcut, că se adaptează situaţiilor şi 
pot face faţă oricăror provocări. „Finalitatea 
acestei activităţi a demonstrat că oamenii 
din subordine îşi cunosc atribuţiile, şi că 
s-au pregătit intens pentru aceast exerciţiu. 
Oamenii din divizion se instruiesc în 
permanenţă asupra noilor provocări care 
apar, asupra ameninţărilor asimetrice 
şi terorismului, care oricând se poate 
îndrepta şi în această zonă,  ne-a precizat 
căpitan-comandorul Tudor Grigorovici.

„Putem califica activitatea divizioanelor 
ca foarte bună. La toate misiunile s-au 
obţinut rezultate foarte bune, ceea ce 
dovedeşte o bună pregătire a marinarilor de 
la fluviu şi consider că s-au antrenat foarte 
bine şi în noile misiuni, supraveghere-
monitorizare trafic, boarding-ul executat 
de militarii Divizionului 67 NPA, precum 
şi misiunile executate pentru nimicirea 
grupărilor teroriste care acţionează în 
zona fluvială”, ne-a menţionat căpitan-
comandorul Tudorel Gândac, şeful biroului 

operaţii fluviale în cadrul Serviciului 
Fluvial. 

Brăila nu este ceea ce am putea numi 
un oraş dinamic. Poate că este chiar opusul 
unui astfel de oraş. Poate şi din această 
cauză, locurile de muncă fiind puţine, 
oamenii bătrânului fluviu s-au învăţat să 
strângă din dinţi la antrenamente, să repete 
aproape cu obstinaţie fiecare manevră, 
fiecare exerciţiu, până la automatism. 
Conştiinciozitatea şi dăruirea faţă de 
profesia pe care şi-au ales-o sunt parcă 
mai pregnante decât la colegii lor de 
la mare. Marina curge şi la Brăila după 
aceleaşi reguli, dar parcă cei de aici percep 
regulile mult mai dur. Afirmaţia poate fi 
transpusă şi în relaţia lor cu presa militară. 
Ca noi toţi şi marinarii de la Dunăre au 
probleme, dar au învăţat să vorbească 
puţin despre ele. Ceea ce vezi la ei, este 
dorinţa de a face lucrurile cât mai bine, iar 
gestionarea imaginii activităţii desfăşurate, 
prin intermediul presei militare, a fost 
înţeleasă corect. Te ajută să-ţi faci meseria, 
pentru că ştiu că astfel îi vei ajuta să fie 
vizibili.  

Poate că nu toate lucrurile au fost 
perfecte la acest exerciţiu, poate că 
şedinţele de analiză au punctat aspectele 
care vor trebui să fie remediate. Indiferent 
că au acţionat în punctele de comandă, 
pe mare sau la fluviu, la o debarcare pe 
o plajă străină sau în cadrul unui exerciţiu 
de tragere, marinarii au demonstrat însă 
că au un nivel bun de pregătire şi că pot 
face faţă cu bine provocărilor. Iar, cel mai 
complex exerciţiu planificat, organizat şi 
condus de Statul Major al Forţelor Navale 
în anul 2006, PONTICA 06 s-a dovedit 
un antrenament reuşit pentru forţele 
participante.

Foto: Ionuţ Ticoschi

Apus de soare la PONTICA 06.

Vedetele Divizionului 88, în timpul atacului „teroriştilor” de la mal.

Foto: Mihai Egorov
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Text şi foto:
Codruţ BURDUJAN

Miercuri, 4 octombrie a fost 
începutul unor antrenamente pe mare 
pentru Flotila de Fregate. Timp de trei 
zile, fregatele Regele Ferdinand şi 
Mărăşeşti alături de care s-a aflat nava 
şcoală de suport logistic pentru fregate 
Constanţa, au desfăşurat activităţi 
de pregătire în raionul Constanţa - 
Mangalia. Exerciţiile s-au derulat pe 
mai multe seriale: luptă antisubmarin, 
salvarea vieţii pe mare, respingerea 
atacului aviaţiei inamice, precum şi 
realimentare pe mare. 

Măsuri de siguranţă

La bordul fregatei Regele Ferdinand 
nu am avut timp să ne lăsăm furaţi 
de frumuseţea peisajului marin…. 
Dublarea farului care stă de veghe 
la intrarea în portul Constanţa, a fost 
momentul în care, la bord, au fost luate 
toate măsurile de siguranţă împotriva 
prezenţei în zonă a unei ambarcaţiuni 
suspecte. Aceasta nu a răspuns 
somaţiilor şi s-a îndreptat ameninţător 
spre navă. Din comandă s-a ordonat 
„Foc de avertisment”. În ciuda acestei 
ultime măsuri, şalupa a pătruns în 
perimetrul de siguranţă al fregatei 

Regele Ferdinand de unde atentatorii 
au deschis focul cu armament uşor 
asupra navei. Din babord şi tribord, 
militarii din echipa de First Ship 
Protection, care monitorizează orice 
element suspect din jurul navei, au 
deschis focul eliminându-şi „inamicul”. 
Acesta este filmul primului exerciţiu 
desfăşurat de fregata Regele 
Ferdinand, pe marginea căruia am 
purtat un scurt dialog cu comandantul 
navei, căpitan-comandorul Marian 
Săvulescu.

„Cum ar reacţiona echipajul la 
un astfel de scenariu, dar la unul … 
real?”

„Într-un caz real avem o anume 
stare de alertă, de la cea galbenă 
la cea roşie; avem conform legilor 
româneşti şi a procedurilor naţionale, 
capabilitatea să deschidem focul 
asupra unei ambarcaţiuni care ar pune 
în pericol nava.” 

„Vă ajută legislaţia în toate 
situaţiile pe care le-aţi putea 
întâlni?”

„Da, toate activităţile la bordul 
navei, în special cele privind folosirea 
armamentului se desfăşoară în spiritul 
şi litera legii. Există proceduri şi pentru 
situaţia când nava este ancorată, astfel 
încât, să creăm zona de securitate în 

jurul navei, în  funcţie de gradul de 
alertă din zona respectivă.”

„Există factori de inedit în 
desfăşurarea acestor exerciţii?”

„Cu siguranţă este un lucru nou, cu 
siguranţă acest antrenament are rolul 
de a-l face pe militarul din grupa de 
First Ship Protection să fie încrezător 
în echipamentul său. Nava este bine 
protejată, însă pentru a interzice accesul 
către ea a unei ambarcaţiuni care poate 
veni cu armament uşor trebuie să 
antrenăm această formă de siguranţă”.

Un echipaj aparte

Exerciţiile de luptă antisubmarin şi de 
respingere a atacului aviaţiei inamice sunt 
captivante atunci când lucrezi cu tehnică 
modernă, dar şi cu un echipaj deosebit. 
Nu trebuie să fii un bun cunoscător al 
marinăriei pentru a observa cu satisfacţie 
că de la bordul fregatei Regele Ferdinand 
orizonturile capătă alte dimensiuni, ele nu 
sunt conturate doar de Marea Neagră…. 
Simţi asta imediat ce ai urcat schela şi 
observi comportamentul fiecărui membru 
al echipajului, atât în timpul activităţilor, 
cât şi în comunicarea dintre militari. 
Profesionalismul, dar şi gândirea acestui 
echipaj trebuie să înfrângă suficienţa 
oriunde s-ar afla. Iar acest aspect trebuie 

Flotila de Fregate pe mareFlotila de Fregate pe mare



logistic pentru fregate Constanţa şi 
cele două fregate, mi-a reamintit că 
la comanda navei se află căpitan-
comandorul Cornel Cojocaru pe care, 
deşi l-am întâlnit pe timpul multor 
activităţi pe mare, nu am avut vreodată 
ocazia să-l văd în vreo situaţie care 
să îl pună în dificultate. În cadrul 
antrenamentului pe mare, fiecare dintre 
cele trei nave participante au condus pe 
rând activităţile desfăşurate. „Sunt paşi 
foarte mari care s-au făcut, nu vorbesc 
aici de interoperabilitatea sau de 
exerciţiile care s-au efectuat în comun 
cu fregatele, ci de faptul că am inclus în 
această pregătire şi nava „Constanţa”, 
care a intrat în compunerea Flotilei de 
puţină vreme. Aceste antrenamente 
au însemnat un pas important pentru 
noi şi exerciţiile care s-au desfăşurat 
ieri, cumulate cu exerciţiile de azi, au 
însemnat deja un progres în lucrul în 
comun cu cele trei nave aflate acum 
pe mare. Sunt mulţumit de modul cum 
au decurs activităţile”, ne-a declarat 
comandorul Aurel Popa, comandantul 
Flotilei de Fregate, la finalul unei şedinţe 
de analiză a exerciţiilor desfăşurate, 
şedinţe ţinute consecutiv la bordul 
celor trei nave şi la care au participat 
comandanţii acestora.

De fiecare dintre noi depinde să 
punem o cărămidă la ceea ce însemnă 
Forţele Navale. Şi, să nu uităm vorbele 
celui mai tânăr marinar al Flotilei: 
calitatea esenţială a unui marinar este 
ECHILIBRUL!
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încurajat nu numai pe fregata Regele 
Ferdinand. 

 Marinăria - o meserie de 
perspectivă sau o pasiune?

În timpul activităţilor de pregătire 
pe mare, am sesizat cu tristeţe lipsa 
anumitor marinari dintre cei care 
au adus nava în ţară dar, totodată, 
prezenţa altor tineri ce au decis să 
îmbrăţişeze marinăria, ca pe o carieră 
de perspectivă. De la comandantul 
navei am aflat că, doar cu o săptămână 
înaintea ieşirii pe mare, au fost angajaţi 
şapte militari care parcurg o perioadă 
de şase săptămâni de acomodare 
la navă, timp în care sunt pregătiţi în 
specialităţile la care au fost repartizaţi. 

L-am cunoscut pe cel mai tânăr 
militar angajat pe bază de contract, 
Daniel Rota. Angajat de doar cinci 
zile, se afla la prima ieşire cu o navă. 
Motivele pentru care a ales marea: 
curiozitatea şi statutul de marinar. Am 
„profitat” de faptul că acest tânăr se afla 
la primul său contact cu „lumea mării” 
şi l-am întrebat ce calităţi crede el că îi 
sunt necesare unui marinar: „echilibrul, 
…, ECHILIBRUL!”- ne-a răspuns ferm. 
„Eşti plecat, laşi totul în urmă, tot ce 
este acasă. Trebuie să uiţi de toate şi 
să te concentrezi cât mai mult pe ceea 
ce faci aici, ca să poţi să rezişti şi să nu 
acorzi importanţă la nimic altceva decât 
ce ţi se spune.”

Salvarea vieţii pe mare

Ce se întîmplă când un marinar 
cade în apele îngheţate sau învolburate 
ale mării? Soarta sa depinde atunci de 
viteza şi profesionalismul camarazilor 
săi. Cele câteva minute care sortesc 
viaţa sau moartea aruncă tot echipajul 
într-o luptă în care fiecare secundă este 
esenţială. O luptă cu marea pe care 
scafandrul de siguranţă al navei alege 
să o înfrunte direct având două vieţi de 
salvat: viaţa sa şi viaţa camaradului său. 
Caporalul Ion Popaene se antrenează 
pentru acest rol la bordul fregatei Regele 
Ferdinand de la intrarea acesteia în 
cadrul Forţelor Navale Române. Trebuie 
să sară de la aproape 8 metri în marea de 
gradul 4-5, atunci când condiţiile meteo 
împiedică lansarea la apă a bărcii de 
salvare. Singura sa legătură cu colegii 
lui şi cu viaţa, în acele momente este o 
saulă. Elementul esenţial care îl leagă 
de navă şi de echipaj este, după cum 
însuşi a precizat, „faptul că facem ceva 
nou pentru Forţele Navale şi ceva bun. 
Suntem pe o navă modernă, suntem 
profesionişti, am fost deschizători de 
drumuri în ceea ce înseamnă boarding, 
misiuni internaţionale sub pavilion 
NATO, suntem legaţi sufleteşte de 
„Regele Ferdinand“.“

„Constanţa”, integrată 
în Flotila de Fregate

Exerciţiul de realimentare pe mare, 
desfăşurat între nava şcoală de suport 

Sosesc la bordul fregatei Regele Ferdinand, comandanţii navelor Mărăşeşti şi Constanţa



cu specific desant amfibiu destinată 
operaţiilor de intensitate redusă în afara 
Mării Negre sub comandă NATO”. O 
titulatură ce poate părea un pic exagerată, 
dar în spatele căreia se ascunde de fapt, 
o companie ce se va regăsi în viitorul stat 
de organizare al batalionului, o companie 
care se va pregăti pentru a participa la 
misiuni internaţionale. Iată că, după ce 
fregatele Regele Ferdinand în 2005 şi 
Regina Maria în acest an au participat la 
operaţia NATO, ACTIVE ENDEAVOUR, 
Forţele Navale pregătesc o companie 
din cadrul Batalionului de Infanterie 
Marină pentru teatrele de operaţii. 

„Compania are o structură identică cu 
cele existente în statele membre NATO: 
trei plutoane de infanterie marină a câte 
două grupe, pe echipe de foc, un pluton 
armament şi o grupă de lunetişti”, ne-a 
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Batalionul de Infanterie Marină este 
o unitate unică în Forţele Navale. Asta şi 
pentru că, aşa cum le spune şi numele, 
infanteriştii marini îmbină deopotrivă 
talentul şi dăruirea marinarilor cu voinţa 
şi puterea de muncă a infanteriştilor. 
Militarii care-l încadrează sunt antrenaţi 
să lupte, atât pe uscat, cât şi pe apă în 
zona lagunară. 

Din anul 1999, când România 
şi-a trimis primele trupe în teatrele 
de operaţii, militarii Batalionului 307 
Infanterie Marină din Babadag, îi privesc 
cu admiraţie şi regret pe colegii lor din 
unităţile Forţelor Terestre. Cu admiraţie, 
pentru că procedurile de luptă, tactica şi 
tot ce are legătură cu profesia de militar 
se învaţă la pace, dar se desăvârşesc 
acolo, în teatrele de operaţii, unde 
poţi avea adevărata măsură a muncii 
tale. Admiraţia a fost amestecată cu 
regret; regretul de a nu se afla şi ei 
printre militarii participanţi la misiunile 
desfăşurate de Armata României, 
dincolo de graniţe. Vorbind cu ei, îţi 
spun că nu se simt frustraţi că nu sunt 
acolo. Îşi doresc să vină şi vremea lor, 
să aibă şansa să demonstreze în teatru 
că Batalionul de Infanterie Marină din 
cadrul Forţelor Navale este cel puţin la 
nivelul batalioanelor din Forţele Terestre. 
Iar vremea lor ... a venit.

Începând din luna august, 165 de 
militari au fost selecţionaţi să facă parte 
din „Compania de infanterie marină 

Batalionul de Infanterie Marin\ se adapteaz\ noilor provoc\ri 

„Compania” pentru misiuni NATO
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precizat locotenent-colonelul Ion Bucur, 
şeful de stat major al Batalionului de 
Infanterie Marină. În momentul redactării 
materialului, compania există doar 
pentru instrucţie, statul de organizare 
al Batalionului nefiind încă aprobat. 
Compania destinată NATO, a fost 
înfiinţată prin reorganizarea celor două 
companii de desant amfibiu existente în 
unitate, deficitul de oameni, până la 165, 
fiind completat cu militari din celelalte 
companii ale batalionului. Selecţia lor a 
fost una iniţială, militarii fiind aleşi dintre 
cei mai buni ai unităţii, buni înnotători, 
cu o bună pregătire fizică, apţi medical 
şi psihologic şi cu un nivel minim de 
cunoştinţe de limbă engleză. „Compania 
va mai suferi modificări pentru că ne 
confruntăm cu următoarea situaţie: 
mulţi dintre militarii angajaţi cu contract 
îşi dau demisia şi pleacă la Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, unde în funcţie 
de vechime pot fi încadraţi ca subofiţeri. 
Prin înfiinţarea acestei companii, cred 
că misiunile batalionului nu se schimbă, 
ci se adaptează, se adaugă misiunilor 
specifice ale batalionului”, ne-a precizat 
locotenent-colonelul Ion Bucur, şeful de 
stat major al Batalionului de Infanterie 
Marină.

Pregătirea companiei se va 
desfăşura pe o perioadă de şase luni; 
va fi o pregătire graduală, militarii vor 
urma cursuri de limbă engleză, de luptă 
urbană, vor executa cursuri şi pregătiri 
specifice fiecărui pluton. Programul 
de instrucţie va fi asemănător cu 

Debarcarea infanteriştilor marini pentru neutralizarea 
elementelor paramilitare.

Foto: Codruţ Burdujan

Căpitan ing. Mihai EGOROV



În perioada 19-22 septembrie, în organizarea Statului Major al 
Forţelor Navale, s-a desfăşurat la Constanţa, convocarea anuală a 
şefului Direcţiei Informaţii Militare cu ofiţerii care încadrează structurile 
de informaţii/cercetare din Armata României. Dincolo de discuţiile 
privind procedurile de operare în diverse situaţii, ofiţerii prezenţi la 
convocare au participat la diferite exerciţii desfăşurate de unităţile 
Forţelor Navale. Programul a inclus un exerciţiu demonstrativ specific 
de cercetare în apropierea lacului Babadag, desfăşurat de militarii 
Batalionul 307 Infanterie Marină, în timpul căruia a fost localizată şi 
capturată o grupare paramilitară care încerca să destabilizeze situaţia 
în zonă. Programul convocării de specialitate, la care au participat 
aproape 50 de ofiţeri din unităţi aparţinând tuturor categoriilor de 
forţe, a cuprins vizitarea divizioanelor de Rachete Navale şi Corvete 
din Mangalia, a submarinului Delfinul şi a Divizionului de Scafandri, 
o vizită la bordul fregatei Regele Ferdinand, precum şi o informare 
despre misiunile şi activităţile desfăşurate de Centrul radioelectronic 
şi de observare „Callatis”. (M.E.)
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cel pe care îl au şi ceilalţi militari din 
batalion, specificul pregătirii va consta 
în tematica aleasă pentru instrucţie: 
misiunile în cadrul operaţiilor în 
sprijinul păcii, misiunile de evacuare a 
necombatanţilor, misiunile care privesc 
paza şi securitatea facilităţilor portuare, 
precum şi loviturile şi raidurile amfibii. 
Programul intens de pregătire de şase 
luni pe care-l va parcurge compania 
trebuie să ofere acesteia posibilitatea 
de a fi aptă pentru evaluarea din 2007, 
în cadrul exerciţiului ROMEX 07, 
urmând să fie confirmată, apoi, şi de 
NATO. „În principal ne pregătim pentru 
plecarea în teatrele de operaţii şi sunt 
misiuni diferite faţă de cele pentru care 
ne pregăteam până acum. Dacă până 
acum ne pregăteam să desfăşurăm 
misiuni în zona lagunară şi în zona 
maritimă a României, prin această 
companie ne pregătim pentru a acţiona 
în teatrele de operaţii în misiuni de pază 
obiective şi de însoţire coloană”, ne-a 
precizat locotenentul Daniel Giubernea, 
comandantul companiei nou înfiinţate. 

În perioada 27 – 28 septembrie, 
o comisie a Statului Major al Forţelor 
Navale, condusă de comandorul Gicu 
Zaharcu, s-a aflat la Babadag pentru 
evaluarea iniţială a acestei companii. 

Evaluarea, la care am fost prezenţi, a 
cuprins o revistă de front, verificarea 
nivelului de pregătire al militarilor, 
precum şi un exerciţiu cu dublă partidă. 
După cum ne-au precizat ofiţerii din 
cadrul comisiei, evaluarea a avut ca 
scop identificarea nivelului actual de 
pregătire al comandanţilor de plutoane, 
al comandantului de companie, precum 
şi identificarea problemelor referitoare 
la înzestrarea cu materiale şi personal 
care vor trebui soluţionate în perioada 
următoare. La începutul anului 2007, ar 
urma să fie achiziţionate armamentul, 
muniţia şi tehnica necesare acestei 
companii: autoturisme de înaltă 
mobilitate, camioane, armament 
interoperabil cu cel al trupelor NATO. 

Pentru evaluare, compania de 
infanterie marină cu specific desant 
amfibiu destinată operaţiilor de 
intensitate redusă în afara Mării Negre 
sub comandă NATO a desfăşurat un 
exerciţiu de antrenament în teren cu 
tema, „Compania de infanterie marină 
care execută un raid amfibiu pentru 
neutralizarea unei grupări paramilitare 
într-un teritoriu controlat de inamic. 
„Compania a desfăşurat un exerciţiu 
de o complexitate ridicată, constând 
în executarea unui marş forţat pe un 

itinerariu terestru, ocuparea unui punct 
de regrupare la obiectiv, traversarea unui 
lac cu ajutorul ambarcaţiunilor uşoare 
de asalt şi executarea raidului amfibiu 
propriu-zis pentru capturarea acestei 
grupări paramilitare. Militarii companiei 
s-au achitat cu bine de sarcinile tactice 
primite în teren”, ne-a precizat căpitanul 
Marius Gheorghescu, ofiţer în statul major 
al Batalionului de Infanterie Marină.

Exerciţiul a fost împărţit în două faze. 
În faza I, compania a executat un marş 
din punctul de dislocare permanentă în 
raionul de regrupare, de unde pentru faza 
a doua a primit misiunea de a executa 
raidul amfibiu şi nimicirea punctului de 
comandă. Pe timpul marşului, au fost 
create incidente care au fost rezolvate 
cu bine. 

Iar realitatea demonstrată în teren, 
în ciuda condiţiilor meteo dificile în care 
s-a desfăşurat exerciţiul, a arătat că 
infanteriştii marini ştiu ce au de făcut. 
Urmează o perioadă intensă de pregătire, 
în care vor trebui să-şi însuşească 
procedurile de operare NATO, să înveţe 
limba engleză şi să înveţe noua tehnică 
cu care va fi dotată compania. Evaluarea 
de anul viitor va preciza dacă această 
companie este sau nu aptă pentru 
misiunile din teatrele de operaţii.

Membrii grupării paramilitare încearcă să destabilizeze situaţia în zonă Infanteriştii marini şi-au îndeplinit misiunea. Armelor rebelilor capturaţi sunt înlăturate.

Foto: Olivia Bucioacă Foto: Mihai Egorov

Foto: Codruţ Burdujan
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Prima escală – Novorossisk
Duminică, 30 iulie, corveta Contraamiral 

Eustaţiu Sebastian, având la bord 
103 marinari, a plecat din portul militar 
Mangalia, pentru a participa la prima etapă 
a celei de-a şasea activări a Grupului 
de Cooperare Navală în Marea Neagră, 
BLACKSEAFOR. Prima destinaţie, portul 
Novorossisk din Federaţia Rusă, locul unde 
urma să se desfăşoare predarea comenzii 
Grupării. La această activare, alături de 
corveta Contraamiral Eustaţiu Sebastian 
au participat fregata Smeli din Bulgaria, 
fregata Turgutreis din Turcia, nava de 
comandament Slavutich din Ucraina, nava 
de debarcare Tsezar Kunikov, din Federaţia 
Rusă, nava comandant a Grupării.

Programul acestei activări, a fost 
structurat pe cinci etape, trei care au avut 
loc în timpul escalelor în porturi, iar două 
desfăşurate pe mare. Prima etapă, a avut loc 
în perioada 1-8 august în portul Novorossisk. 
Accentul a fost pus pe cunoaşterea 
reciprocă şi întărirea interoperabilităţii între 
navele participante, interoperabilitatea 
constituind elementul de bază în asigurarea 
desfăşurării în bune condiţii a exerciţiilor. 
Perioada de staţionare în portul rusesc a 

Cooperare
regional\

fost fructificată la maxim de către echipajele 
navelor participante. Au fost organizate 
vizite oficiale la autorităţile locale şi militare, 
s-au desfăşurat întâlniri între comandanţii 
navelor Grupării, activităţi pe linie de 
securitate, vizite ale populaţiei civile la bordul 
navelor, precum şi o conferinţă de presă la 
bordul navei de debarcare Tsezar Kunikov. 
Scopul BLACKSEAFOR este de a contribui 
la întărirea prieteniei, a bunelor relaţii şi 
încrederii între statele riverane Mării Negre, 
la creşterea stabilităţii şi consolidarea păcii 
în regiune. Iar acest mesaj de necesitate a 
întăririi colaborării între Forţele Navale din 
statele riverane Mării Negre a fost transmis 
în toate porturile în care Gruparea a făcut 
escale pe timpul acestei activări. 

O prezen]\ activ\ O prezen]\ activ\ 
la BLACKSEAFORla BLACKSEAFOR

În perioada 1-25 august 2006, a avut loc activarea „august 06” a Grupului de Cooperare Navală din 
Marea Neagră, BLACKSEAFOR, iniţiativă regională la care participă Bulgaria, Georgia, România, 
Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina. Forţele Navale Române au fost reprezentate de corveta Contraamiral 
Eustaţiu Sebastian. În cadrul activării, România a predat comanda BLACKSEAFOR, pe care a deţinut-o 
timp de un an, prin comandorul Alexandru Mîrşu, Federaţiei Ruse. 

For]ele Navale Române,

Predarea-primirea comenzii Blackseafor.

Pe data de 5 august, în portul Novorossisk, 
în prezenţa comandanţilor marinelor din 
statele riverane Mării Negre, s-a desfăşurat 
ceremonialul militar de predare-primire a 
comenzii BLACKSEAFOR, între România 
şi Federaţia Rusă. Comanda Grupului 
de Cooperare Navală în Marea Neagră, 
va fi asigurată timp de un an, de Flota 
Rusiei din Crimeea. În cadrul ceremoniei, 
comandorul Alexandru Mîrşu, comandantul 
BLACKSEAFOR, în perioada august 2005 
– august 2006, a semnat actul de predare a 
responsabilităţilor către comandorul Mikhail 
Sukhval din partea Flotei Militare a Rusiei. 

Interoperabili pe mare
Marţi, 8 august, navele Grupării au 

părăsit portul rusesc simulând trecerea 
printr-o pasă dragată, pentru a desfăşura 
timp de trei zile antrenamente pe mare. 
Accentul a fost pus pe exerciţiile de căutare 
şi salvare a vieţii pe mare, asistenţă 
umanitară, exerciţii de reaprovizionare pe 
mare şi de remorcaj, transfer de personal. 
Corveta Contraamiral Eustaţiu Sebastian 
a condus exerciţii de comunicaţii vizuale, 
un exerciţiu de descoperire, determinarea 
elementelor de mişcare a unei ţinte navale 
şi angajarea acesteia cu armamentul de la 
bord, precum şi un exerciţiu de manevre 

Căpitan ing. Mihai EGOROV



procedurile standard de desfăşurare a 
serialelor.  

Batumi - oraşul contrastelor
Portul georgian Batumi a reprezentat 

punctul terminus al acestei noi activări a 
BLACKSEAFOR. Principalul port georgian, 
având legătură directă cu calea ferată Trans-
caucaziană şi prin magistralele petroliere 
(Baku-Supsa) cu capitala azeră Baku, 
Batumi a impresionat, prin frumuseţea 
peisajului, prin apropierea muntelui de mare, 
prin contrastul clădirilor şi prin ritmul alert de 
dezvoltare. Escala în frumoasa capitală a 
provinciei  Adjaria s-a desfăşurat în perioada 
18 - 22 august. La Batumi, ca de altfel în toate 
porturile în care Gruparea a făcut escală, 
presa a acordat spaţii largi prezenţei Grupării 
navale în port, reprezentanţii mass-media 
participând în număr mare la conferinţa de 
presă organizată la bordul navei Turgutreis. 
Bilanţul final al exerciţiului a evidenţiat, buna 
pregătire a echipajului şi a navei pentru 
misiune, corveta românească participând 
cu succes la toate serialele planificate a se 
desfăşura pe mare. 
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Activitarea „august 06” a Grupării Blackseafor.

tactice. Pe timpul misiunii nava şi echipajul au 
fost apreciate de comandorul Mikhail Sukhval 
şi de şeful de stat major al BLACKSEAFOR, 
comandorul Faruk Erdogan.

Escala la Sevastopol
Cele trei zile de antrenamente pe 

mare au fost urmate de o escală în portul 
Sevastopol. Programul nu a diferit foarte 
mult de cel desfăşurat la Novorossisk. Şi aici, 
ca de altfel în toate porturile în care nava a 
acostat, au fost ţinute şedinţe cu caracter 
administrativ pentru informarea asupra 
diverselor probleme existente pe plan local, 
fiind prezentate recomandări cu privire la 
traseele de deplasare şi obiectivele de interes 
turistic. Au avut loc vizite la autorităţile locale, 
activităţi sociale şi sportive, şedinţe de lucru 
pentru aplicarea subconceptelor BSN, bilanţul 
activităţii desfăşurate pe mare, precum şi 
şedinţa de planificare a activităţilor ce urmau 
a se executa în etapa următoare. Vizitarea 
navelor de către populaţia civilă, alături 
de conferinţa de presă susţinută la bordul 
navei Slavutich, au completat tabloul celor 
patru zile de staţionare în portul ucrainean 
Sevastopol. Ziua Marinei a fost sărbătorită 
de echipajul corvetei Contraamiral Eustaţiu 
Sebastian pe mare, în cea de-a patra etapă 
a activării „august 06” a BLACKSEAFOR. În 
perioada 15-18 august, navele Grupării au 
desfăşurat exerciţii în bazinul de est al Mării 
Negre. Desfăşurarea cu succes a exerciţiilor 
de asistenţă a unei nave aflate în pericol, de 
supraveghere a traficului aerian civil, dar şi de 
supraveghere navală, precum şi exerciţiile de 
control a unei nave suspecte şi de boarding 
au demonstrat buna pregătire a marinarilor 
români care şi-au însuşit şi au aplicat corect 

Drapelul naţional şi echipajul corvetei Contraamiral Eustaţiu Sebastian, pe timpul predării-primirii comenzii BLACKSEAFOR.  

Marşul spre ţară
Marţi, 22 august, navele au părăsit portul 

Batumi, pentru ultima etapă a acestei activări, 
marşul spre porturile de origine. Înainte 
de despărţire, navele au acordat onorul 
comandantului BLACKSEAFOR, s-au salutat 
reciproc şi s-au îndreptat către casă. Se vor 
reîntâlni în prima parte a anului viitor, când 
activităţile BLACKSEAFOR vor avea loc în 
porturile din Turcia, Bulgaria si România.

„Rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor. 
Nava şi echipajul s-au comportat foarte 
bine, primind aprecieri din partea conducerii 
Grupării şi a naţiunilor gazdă în care am fost. 
Comparativ cu anii anteriori, la această activare 
a crescut gradul de complexitate a exerciţiilor 
desfăşurate. Un exerciţiu interesant a fost 
cel de debarcare la litoralul rusesc, exerciţiu 
în care au fost angrenaţi şi doi membri ai 
echipajului nostru”, ne-a declarat la sosirea 
din misiune, căpitan-comandorul Constantin 
Olteanu, comandantul corvetei Contraamiral 
Eustaţiu Sebastian. „Pot aprecia că activităţile 
s-au desfăşurat în condiţii foarte bune, în 
sensul că ofiţerii români şi echipajul navei 
au reuşit prin ceea ce au desfăşurat să se 
alinieze şi să fie compatibili şi interoperabili cu 
echipajele navelor participante”, ne-a precizat 
comandorul Corneliu Bocai, comandantul 
Divizionului 50 corvete şi comandant al 
marşului. 

Marea Neagră rămâne o zonă importantă 
pe harta geopolitică a lumii, iar exerciţiile 
desfăşurate în cadrul BLACKSEAFOR au 
rolul de îmbunătăţire a interoperabilităţii 
forţelor participante, de creştere a stabilităţii şi 
consolidării păcii în regiune.



Prin aderarea la Alianţa Nord- 
Atlantică, România a făcut un pas politico-
militar important. Deziderat împlinit în 
primăvara anului 2004, actul în sine a 
fost precedat de eforturi uriaşe pe care, 
alături de personalităţile politice şi militare 
binecunoscute, un număr important de 
anonimi le-au depus şi continuă să le 
depună. Căci eforturile de aderare nu 
s-au oprit în martie 2004. Ele continuă, 
chiar dacă asta nu mai ocupă de mult 
prima pagină a ziarelor.

În Napoli, metropola reprezentativă 
a jumătăţii sudice a Italiei, funcţionează, 
de mai  bine de  35 de ani, două 
comandamente NATO cu o importanţă 
aparte pentru domeniul maritim. Primul 
dintre ele, JFC Napoli (Joint Force 
Command Naples), este unul din cele două 
comandamente operaţionale ale Alianţei, 
cu o structură multinaţională şi întrunită, 
având în subordinea sa trei comandamente 
specializate, pe cele trei categorii de 
forţe: terestre, aeriene şi maritime. Pentru 
marinari, Comandamentul Componentei 
Maritime, localizat tot în Napoli, are o 
semnificaţie aparte. 

Comandamentul Componentei 
Maritime a luat fiinţă în anul 1953, primul 
său nume fiind AFMED (Allied Forces 
in Mediterranean), cu sediul în Malta. 
În anul 1971, comandamentul se mută 
la Napoli. Un an mai târziu denumirea 
acestuia se schimbă în NAVSOUTH 
(Naval Forces South) şi i se stabileşte 
sediul definitiv pe Insula Nisida. 
Începând cu anul 2004, comandamentul 
se numeşte CC-Mar (Component 
Command - Maritime) Napoli.

Insula Nisida, situată în golful Pozzuoli, 
în partea de vest a oraşului Napoli, este 

un vechi vulcan stins. Legenda atribuie 
acestei insule o faimă funestră: se spune 
că aici îşi avea Brutus reşedinţa de vară, 
loc în care acesta a pus la cale complotul 
împotriva împăratului Julius Caesar.

Într-un context mai larg, 
trebuie menţionat că în sistemul 
comandamentelor NATO lucrează 
peste 100 de ofiţeri şi subofiţeri români. 
Comandamentul Componentei Maritime 
din Napoli este structura operativă a 
Alianţei Nord-Atlantice cu cei mai mulţi 
ofiţeri români de marină. În vara acestui 
an, aici au fost încadrate ultimele trei 
posturi alocate ţării noastre, în acest 
moment România fiind printre puţinele 
naţiuni NATO care îşi onorează în totalitate 
angajamentele de personal.

Nu ar trebui să constituie un secret 
pentru nimeni modul în care se poate 
ocupa un post în comandamente NATO. 
În fiecare an, structura de personal a 
Statului Major General face publică lista 
posturilor care urmează să devină vacante 
în anul următor, în toate comandamentele 
NATO. Fiecare post este însoţit de fişa 
postului (Job Description), care cuprinde 
toate specificaţiile acelui post, precum şi 
criteriile de eligibilitate, cele mai importante 
referindu-se la competenţa pe profilul 
postului şi la competenţa lingvistică. 
Procesul de selecţie cuprinde, pe lângă 
un examen medical amănunţit, un test de 
competenţă lingvistică (conform STANAG 
6001) şi un interviu complex în faţa unei 
comisii care, pentru eliminarea oricărei 
suspiciuni, cuprinde peste 20 de membri, 
din toate structurile Ministerului Apărării.

În cadrul Componentei Maritime 
din Napoli activează în acest moment 
12 români. Dintre aceştia, 8 sunt ofiţeri 
de marină, unul este maistru militar de 
marină, iar 3 sunt subofiţeri tehnici în 

cadrul Agenţiei NATO pentru sisteme 
de comunicaţie şi informatică. Haideţi 
să vedem cine proiectează o parte din 
imaginea Fdorţelor Navale Române în 
Componenta Maritimă a Alianţei din 
Napoli.

Maistrul Militar clasa a V-a Adina 
Buzalâc este cel mai tânăr membru al 
comunităţii de marinari de pe insulă. 
Adina a sosit aici în luna iunie a acestui 
an. A absolvit Şcoala Militară de Maiştri 
de Marină în anul 2004 şi a activat ca 
specialist tehnic în cadrul Centrului 
Radioelectronic şi de Observare din 
Constanţa. În Comandamentul Maritim 
este asistenta şefului diviziei Operaţii, 
având în responsabilitate evidenţa fluxului 
de documente şi elaborarea unui întreg 
set de documente standard în cadrul 
secretariatului acestei divizii.

Căpitanul Sorin Constantin Cucu, la 
cei 32 de ani ai săi, ocupă un rol important 
în cadrul aceleiaşi divizii, aceea de 
adjunct al directorului Centrului Maritim 
Operaţional (MOC) al CC-Mar Napoli. 
A absolvit Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” în anul 1997, a ocupat mai 
multe funcţii la bordul navelor de minare-
deminare timp de şase ani, iar până la 
venirea la post în acest comandament 
NATO a lucrat ca ofiţer de stat major la 
Comandamentul Operaţional Întrunit de 
la Buzău. În Centrul Maritim Operaţional, 
Sorin este ofiţerul responsabil de imaginea 
maritimă recunoscută (RMP/Recognised 
Maritime Picture), este implicat direct în 
controlul operaţiilor curente din cadrul 
Operaţiei Active Endeavour, situându-se 
la interfaţa dintre Grupul de Comandă 
al Comandamentului şi forţele maritime 
dislocate în aria de responsabilitate 
a NATO. În această calitate, colegul 
nostru prezentă periodic, alături de 
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Români în comandamentele NATO

Marinarii de pe Insula NisidaMarinarii de pe Insula Nisida
Căpitan-comandor 
dr. Stelian COJOCARU
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directorul MOC, în faţa staff-ului condus 
de viceamiralul italian Roberto Cesaretti, 
situaţia operaţiilor curente.

Tot în divizia Operaţii activează şi 
căpitan-comandorul Mihai Zanfir, proaspăt 
sosit la Napoli, alături de un „veteran” al 
acesteia, locotenent-comandorul Valter 
Sprînceană. Căpitan-comandorul Mihai 
Zanfir a absolvit Academia Navală în anul 
1986, a încadrat apoi funcţii de comandant 
de vedetă torpiloare şi de secţie de 
vedete torpiloare, a absolvit Academia de 
Înalte Studii Militare (1995), ocupând apoi 
funcţii de ofiţer de stat major în cadrul 
Statului Major General, în cadrul Direcţiei 
Doctrină şi Instrucţie, respectiv Centrului 
Operaţional de Conducere Militară. 
Din anul 2005 este doctorand în ştiinţe 
militare. În cadrul CC-Mar este implicat în 
planificarea, menţinerea şi coordonarea 
relaţiilor cu domeniul maritim civil al 
operaţiilor Comandamentului.

Locotenent-comandorul Valter Dorin 
Sprinceană este ofiţer de stat major în 
cadrul secţiei Operaţii Expediţionare, fiind 
implicat, în special, în exerciţiile/operaţiile 
executate de forţele de răspuns ale NATO 
(NATO Response Forces/NRF). A absolvit 
Academia Navală în anul 1991, iar până 
în anul 2002 a ocupat funcţii la bordul 
submarinului Delfinul, din anul 2002 
activând în biroul Integrare NATO din 
cadrul Statului Major al Forţelor Navale.

Locotenent-comandorul Gabriel Oncioiu 
şi maiorul George Negru sunt cei doi ofiţeri 
români care activează în Divizia Informaţii 
(Intelligence), având în principal sarcini 
legate de analiza informaţiilor din domeniul 
maritim. Ambii ofiţeri au absolvit Academia 
Navală, respectiv Academia Tehnică, în 
anul 1995, înainte de numirea în această 

poziţie, activând în cadrul Direcţiei 
Generale de Informaţii a Apărării.

Locotenent-comandorul Ciprian Andronache 
este absolvent al Academiei Navale din 
Constanţa în anul 1992. A ocupat funcţia 
de ofiţer cu comunicaţiile la bordul fregatei 
Mărăşeşti (1992-2001), apoi în Statul 
Major al Forţelor Navale (2001-2003), 
pentru ca ulterior, între 2003 şi 2004 să 
ocupe funcţia de şef birou Comunicaţii 
Navale în cadrul Comandamentului 
Operaţional Naval. Începând cu anul 
2004, locotenent-comandorul Ciprian 
Andronache este încadrat la Divizia 
Comunicaţii din CC-Mar Napoli, unde este 
responsabil cu organizarea comunicaţiilor 
navale pe timpul exerciţiilor şi operaţiilor 
reale conduse de acest Comandament.

Căpitan-comandorul Ghiţă Miloiu este 
absolvent al Academiei Navale în anul 
1988, al Academiei de Înalte Studii Militare 
în anul 2000; a absolvit, de asemenea, 
cursuri în cadrul UK Royal Naval College 
şi Delft Defence Colege (Olanda). 
A activat timp de nouă ani la bordul 
vedetelor purtătoare de rachete, iar apoi 
ca ofiţer de stat major la Comandamentul 
Flotilei, respectiv la Statul Major al Forţelor 
Navale. În cadrul CC-Mar Napoli, căpitan-
comandorul Ghiţă Miloiu este ofiţer de 
stat major în cadrul secţiei „Exerciţii”, 
unde răspunde de implementarea şi 
coordonarea programelor de exerciţii 
aprobate la nivelul Comandamentului. 
Vom încheia enumerarea personalului 
român din CC-Mar Napoli cu „seniorul”, 
căpitan-comandorul dr. Stelian Cojocaru, 
reprezentantul naţional la CC-Mar Napoli, 
care activează ca „staff officer” în cadrul 
secţiei „Training”, unde are răspunderea 
instruirii interne a personalului (prin 

activităţi de instruire organizate în 
comandament), dar şi externe, prin 
cursuri organizate în cadrul şcolilor 
NATO. Absolvent al Academiei Navale 
în anul 1985 şi al Colegiului de Studii 
Strategice şi de Securitate „George C. 
Marshall” (1988), căpitan-comandorul 
Stelian Cojocaru a activat şase ani la 
bordul navelor antisubmarin şi dragoare, 
apoi în cadrul Academiei Navale (unde a 
condus Catedra Navigaţie între anii 2000 
şi 2003), precum şi în cadrul Direcţiei 
Planificare Strategică din Statul Major 
General. Din anul 1998 este doctor 
în matematici, iar din anul 2000 este 
conferenţiar universitar.

Nu sunt puţine încercările prin care 
trec, aproape zilnic, marinarii români de 
pe Insula Nisida: începând cu serviciul 
regulat din Centrul Maritim Operaţional 
(de unde se conduc operaţiile maritime 
„vii” ale Alianţei Nord-Atlantice), 
rapoartele zilnice, participarea la 
evenimente sociale unde ţara noastră 
este reprezentată cu cinste, rezolvarea 
problemelor administrative, asigurarea 
unui contact optim cu structurile naţionale 
corespondente, continuând cu traficul 
infernal din metropola supra-aglomerată 
şi, nu in ultimul rând, cu necesitatea de a 
sprijini clipă de clipă familiile care înfruntă, 
umăr la umăr, aceleaşi fricţiuni de natură 
psiho-socială, pe care nu le poţi înţelege 
decât trăind aici, în acest vulcan etern. 
Ne despărţim cu speranţa că munca 
noastră, de cele mai multe ori anonimă, 
punctează implacabil prezenţa României 
în constelaţia celor 26 de naţiuni din 
Alianţă şi că, pionieratul nostru de aici 
va avea şansa de a da, cândva, valoare 
transformării Forţelor Navale Române.
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Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
a găzduit, sâmbătă, 26 august, întâlnirea 
promoţiei 1976, cu ocazia împlinirii a 
30 de ani de la absolvirea Institutului 
de Marină „Mircea cel Bătrân”, actuala 
Academie Navală. Pentru o zi, instituţia 
a devenit un spaţiu sacru, un topos al 
centrului, în care crâmpeie de amintiri 
au prins viaţă. Intensitatea şi importanţa 
momentului au fost dublate şi de faptul 
că printre absolvenţii promoţiei 1976 s-a 
aflat şi preşedintele României, domnul 
Traian Băsescu. 

După momentele specifice reuniunii 
unei promoţii, emoţii, îmbrăţişări 
şi aduceri aminte din anii cei mai 
frumoşi şi dragi ai studenţiei, au urmat 
alocuţiunea comandantului Academiei 
Navale, comandorul Costea Cucoşel 
şi strigarea catalogului, un moment 
deosebit care i-a revenit viceamiralului 
(r) Ilie Ştefan, fostul comandant al 
Institutului. Cei 100 de absolvenţi 
prezenţi, dintr-un total de 245, au 
primit ca simbol, care a marcat 
întâlnirea de 30 de ani, o plachetă 
inscripţionată cu numele, promoţia şi 
instituţia în care au absolvit. „Şi acum 
la 30 de ani am venit cu multă plăcere, 
cu multă dragoste pentru şcoala în 
care am învăţat, dar şi pentru colegii 
alături de care am parcurs o perioadă 
importantă din construcţia carierei 
noastre. Este indiscutabil că promoţia 
noastră şi nu mă consider un produs 
al familiei mele, ci al promoţiei în care 
am învăţat, militari, civili, mecanici, 
puntişti, a dat României un preşedinte 
şi de fapt aceasta este motivaţia 
cea mai importantă pentru care sunt 
aici, să vă spun că voi toţi, alături de 

dascălii pe care i-am avut în Institut, 
aţi dat României un preşedinte”, a 
afirmat preşedintele Traian Băsescu 
vădit emoţionat de întâlnirea colegilor 
şi profesorilor după 30 de ani. 

Prin vizita pe care promoţia 1976 
a făcut-o Academiei Navale, pe timpul 
căreia a fost însoţită de şeful Statului 
Major al Forţelor Navale, viceamiral 
dr. Gheorghe Marin, au fost readuse 
la viaţă şi retrăite cu intensitate 
momentele deosebite petrecute în 
timpul studenţiei. Sălile de curs şi 
camerele de cămin, laboratoarele 
de altădată, chiar dacă s-au deschis 
vederii mult mai actualizate şi 
dotate, au mai păstrat din tinereţea 
anilor 1976 fărâme de amintiri. 
Demonstraţia utilizării simulatorului 
de navigaţie şi cel al unui petrolier, 
instalat în laboratoarele catedrei de 
maşini şi instalaţii navale, i-a amintit 
preşedintelui, prin zgomotul produs de 
motoarele navelor, de anii petrecuţi la 
bordul navelor pe care a fost căpitan 
de cursă lungă. O vizită specială 
a fost făcută la Muzeul Academiei, 
unde preşedintele a admirat colecţiile 
păstrate în muzeu, sala destinată 
navei şcoală Mircea şi a scris câteva 
cuvinte de suflet în cartea de onoare 
a instituţiei. Vizita Bibliotecii Academiei 
Navale Comandor Eugeniu Botez a 
fost prilej de autografe şi fotografii între 
preşedintele Traian Băsescu, colegi şi 
profesori. Momentul revederii a fost 
imortalizat într-o fotografie de grup 
care a marcat încheierea primei părţi 
a activităţilor dedicate unei întâlniri de 
suflet, reuniunea promoţiei 1976. 

După revederea de la Academia 
Navală, preşedintele Traian Băsescu 

cu soţia, alături de absolvenţii 
prezenţi, s-au îmbarcat în autobuze, 
cu destinaţia portul Constanţa, pentru 
a petrece momente memorabile la 
bordul navei şcoală Mircea. Velierul 
românesc a reprezentat un alt prilej 
de aducere aminte de vremea când 
preşedintele şi foştii săi colegi îşi 
desfăşurau perioada de practică la 
bordul navei. În largul mării, locul cel 
mai aproape de sufletul marinarilor, 
preşedintele a făcut un tur de navă, a 
stat de vorbă cu membrii echipajului, a 
depănat amintiri şi gânduri din timpul 
vieţii de student cu foştii colegi şi a 
imortalizat momentul în fotografii. A fost 
un marş în care amintirile au prins viaţă 
şi prin care toţi cei prezenţi au retrăit 
momente plăcute, simţind chiar dacă, 
doar pentru o clipă, emoţia navigării 
cu vele. Astfel, preşedintele a retrăit 
emoţia de boboc, de ofiţer de marină, 
a rememorat amintiri şi a dat glas, în 
modul cel mai sincer, sentimentelor.   

„Toate lucrurile acestea au devenit 
partea frumoasă a unei tinereţi poate 
altfel decât au avut-o ceilalţi. Noi am 
trăit într-o colectivitate care ne-a legat 
şi parcă ne predestina la despărţire. 
De aceea probabil întâlnirile noastre, 
că au fost la 10, 15, 20, 25 sau 30 
de ani parcă sunt trăite altfel, cu mai 
multă intensitate decât cei care prin 
natura meseriei se vedeau destul de 
des. Este probabil prima dată când 
Academia Navală dă un preşedinte 
ţării şi vreau să vă mulţumesc vouă, 
profesorilor noştri, şcolii în care am 
învăţat şi puţin şi familiei mele”, au fost 
gândurile exprimate de preşedinte şi 
transmise din suflet foştilor colegi şi 
profesori.  

„Promo]ia Preşedintelui” la 30 de ani 
de la absolvirea Institutului de Marin\

Întâlnire peste timp
Olivia BUCIOACĂ

Foto: Mihai Egorov Foto: Mihai Egorov
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Un nou curs la standarde NATO, privind „procedurile în domeniul 
comunicaţiilor folosite pe timpul operaţiilor navale în sprijinul păcii”, s-a 
desfăşurat în cadrul Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale, în perioada 9 
-20 octombrie. Cursul de nivel, desfăşurat în limba engleză, a avut ca 
obiective prezentarea teoretică a manualelor NATO care guvernează 
domeniul comunicaţiilor, principiile şi punerea lor în practică. Tematica 
a fost adaptată realităţii, conţinând prezentări despre ceea ce înseamnă 
NATO astăzi şi despre planificarea operaţiilor maritime cu accent pe 
domeniul comunicaţiilor. Cursul oferă o privire de ansamblu asupra rolului 
comunicaţiilor în operaţiile navale şi s-a adresat, atât ofiţerilor de specialitate 
din Forţele Navale Române, cât şi ofiţerilor din ţările membre NATO, PfP şi 
Grupului de Dialog Mediteranean. Astfel, la acest curs au particpat alături 
de cei cinci ofiţeri români şi un ofiţer din Bulgaria. Organizarea acestui curs 
a reprezentat pentru Şcoala de Aplicaţie un pas necesar în pregătirea şi 
instruirea ofiţerilor la standarde NATO. (O.B.)

Luni, 2 octombrie, Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân“ a organizat 
festivitatea de deschidere a anului universitar 2006 - 2007. Dintre cei peste 
1400 de studenţi, 410 tineri şi tinere de anul I au străbătut în premieră în pas de 
defilare campusul Forţelor Navale şi au făcut cunoştinţă atât cu performanţele 
înregistrate de cea mai veche instituţie dobrogeană de învăţământ superior 
în cei 134 de ani de activitate, cât şi cu exigenţele învăţământului tehnic 
de marină. La tribuna oficială s-au aflat contraamiralul Ioan Costi, locţiitorul 
şefului Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul de flotilă dr. Cornel 
Mihai, şeful Instrucţiei şi Doctrinei, comandanţi ai unităţilor de marină, precum 
şi numeroase oficialităţi centrale şi locale, personalităţi ale vieţii publice 
şi universitare constănţene şi reprezentanţi ai operatorilor din domeniul 
transportului naval şi al activităţilor portuare. În virtutea relaţiilor de parteneriat 
tradiţionale dintre Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Academia Navală din 
Livorno, generalul de brigadă Giuseppe Santangello, ataşatul militar al Italiei 
la Bucureşti i-a înmânat aspirantului Ionuţ Datcu, cel mai merituos student al 
Academiei Navale, distincţia „Spadino d’Onore”. 

Sâmbătă, 14 octombrie, a avut loc ceremonialul de depunere a jurământului 
militar de către elevii anului I ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“. În faţa 
comandanţilor, a profesorilor, colegilor din anii mai mari, precum şi a rudelor şi 
prietenilor, tinerii care acum 14 zile au făcut cunoştinţă cu rigorile vieţii militare, 
au jurat credinţă faţă de ţară. (M.M.)

Vineri, 15 septembrie, a avut loc festivitatea de deschidere a anului de 
învăţământ 2006-2007 la Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor Navale „Amiral 
Ion Murgescu”. Începerea anului şcolar a reprezentat un moment unic şi plin 
de semnificaţie pentru boboci, dornici de a experimenta şi descoperi tainele 
profesiei de maistru militar de marină. Prestigioasa instituţie de învăţământ 
tehnic de marină pregăteşte, în noul an şcolar, ca specialişti în exploatarea 
tehnicii de la bordul navelor, 38 de elevi, dintre care 3 fete, pentru Ministerul 
Apărării şi 30 de elevi pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, în 8 
specialităţi. Astfel, o nouă generaţie de elevi trebuie să ducă mai departe 
tradiţia pregătirii profesionale din învăţământul militar de marină, pregătire 
care va continua şi se va desăvârşi pe mare, la bordul navelor, locul cel mai 
aproape de sufletul marinarilor. Sâmbătă, 30 septembrie, elevii anului I au 
depus jurământul militar în faţa viitorilor comandanţi, profesori şi colegi din 
anii mai mari, precum şi a numeroşi comandanţi de mari unităţi şi unităţi de 
marină, rude şi prieteni. După rostirea legământului sacru faţă de patrie, cei 68 
de tineri au fost felicitaţi de contraamiralul Ioan Costi, locţiitorul şefului Statului 
Major al Forţelor Navale şi comandorul Costel Avrămescu, comandantul 
instituţiei, care le-a urat succes în procesul de pregătire. (O.B.) 
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Foto: Codruţ Burdujan

Foto: Cristian Spătariu

Almamater

Luni, 2 octombrie, la Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor Navale ,,Amiral 
Ion Murgescu” a avut loc analiza activităţii desfăşurate în anul de învăţământ 
2005-2006. La bilanţ au participat contraamiralul de flotilă dr. Cornel Mihai, şeful 
Instrucţiei şi Doctrinei din Statul Major al Forţelor Navale, comandorul Cristea 
Cucoşel, rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi comandorul Ion Stan, 
inspectorul pentru Forţele Navale. Indicatorii specifici analizaţi au fost prezentaţi de 
şefii compartimentelor din cadrul unităţii. Concomitent cu rezultatele înregistrate în 
procesul de instrucţie şi educaţie a noilor generaţii de maiştri militari, a fost evaluat 
stadiul implementării standardelor NATO în programele disciplinelor şcolare şi 
strategia de asimilare a cunoştinţelor de specialitate în raport cu noile tipuri de nave 
şi categorii de armament şi tehnică de luptă care vor intra în dotarea Forţelor Navale 
în următorii ani. În consens cu exigenţele impuse de statutul de membru NATO al 
României, comandorul Costel Avrămescu, comandantul Şcolii Militare de Maiştri a 
Forţelor Navale a raportat profilul viitorului absolvent la experienţa învăţământului 
de profil din ţările cu îndelungată tradiţie în domeniu, schimburile de experienţă şi 
stagiile de pregătire la bordul navelor străine aducând, în opinia formatorilor, un plus 
de calitate şi de pragmatism în procesul de învăţământ militar de marină. (M.M.)Foto: Cristian Spătariu

Foto: Codruţ Burdujan
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Momentul care a separat cele două 
părţi ale marşului poate fi considerat 
escala tehnică de câteva ore pe care 
N.S.Mircea a făcut-o la Constanţa, pe 
data de 28 iulie. După ambarcarea de 
apă, alimente şi combustibil, velierul 
şcoală a părăsit portul Constanţa şi 
a pus cap compas pe portul Samsun 
din Turcia de care ne mai despărţeau 
aproape trei zile de marş pe mare. 
S-a navigat cu vele, progresele 
înregistrate de cadeţi în lucrul în 
arboradă fiind vizibile. În acelaşi timp 
au continuat să dubleze carturile 
desemnate, iar elevii Şcolii Militare de 
Maiştri a Forţelor Navale au început 

să realizeze lucrările de matelotaj care 
aveau să facă parte din examenul de 
practică. Studenţii Academiei Navale, 
paralel cu lucrul în arboradă, s-au 
familiarizat cu navigaţia şi cu tainele 
sextantului. Pe 30 iulie, cu o zi înainte 
de intrarea în Samsun, echipajul 
şi cadeţii s-au bucurat din nou de 
scăldatul în mare liberă, pentru ultima 
dată în acest marş. Astfel, 2006 a 
marcat nu doar reluarea tradiţiei 
marşurilor de instrucţie în Marea 
Neagră, dar şi a acestor momente 
apreciate de echipaj, dacă ne gândim 
că de la ultimul astfel de eveniment 
a trecut mai mult de un deceniu. 
Perioada lungă petrecută în Şantierul 

Naval de la Brăila şi, apoi, marşurile 
din America şi nordul Europei au fost 
motivele care au împiedicat, până 
acum, reluarea acestei tradiţii.

Pentru prima oară la Samsun

Cea mai lungă escală a marşului 
a debutat la Samsun, port turcesc în 
care N.S.Mircea intra pentru prima 
dată, în ziua de 31 iulie. Samsun, 
anticul Amisos, este capitala provinciei 
cu acelaşi nume şi este un oraş în 
plină dezvoltare cu un cert potenţial 
turistic, obiectiv pe care edilii urbei îl 
urmăresc consecvent. Portul, însă, 
este de dimensiuni reduse şi trafic 
pe măsură. Din păcate, şi de această 
dată am acostat la un terminal 

REVENIREA 
ÎN MAREA NEAGR|
Între 10 iulie şi 10 august, Între 10 iulie şi 10 august, N.S. MirceaN.S. Mircea a efectuat un marş de instrucţie în apele Mării Negre.  a efectuat un marş de instrucţie în apele Mării Negre. 
Despre prima parte a marşului aţi avut deja oportunitatea să aflaţi cum au decurs lucrurile din Despre prima parte a marşului aţi avut deja oportunitatea să aflaţi cum au decurs lucrurile din 
numărul trecut al revistei noastre. Revenim acum pentru a vă prezenta ultima parte a marşului cu numărul trecut al revistei noastre. Revenim acum pentru a vă prezenta ultima parte a marşului cu 
escalele din porturile Samsun şi Varna. escalele din porturile Samsun şi Varna. 
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portuar industrial, utilizat probabil 
pentru descărcarea minereului de 
fier, la o distanţă de aproape doi 
kilometri de oraş, terminal care face 
parte dintr-o zonă economică liberă 
cu regim special ceea ce a făcut ca 
numărul vizitatorilor să fie ridicol de 
mic. Practic, în primele două zile 
de escală, datorită unor încurcături 
birocratice, vizitatorii nici nu au fost 
lăsaţi să intre pe cheu şi a fost nevoie 
de intervenţia părţii române pentru 
ca lucrurile să fie deblocate. Gazdele 
noastre din Samsun s-au revanşat 
însă printr-un program complet oferit 
cadeţilor şi echipajului. Chiar în seara 
primei zile, o delegaţie formată din 30 
de persoane (inclusiv ofiţeri, cadeţi, 
membri ai echipajului) a fost invitată 
la cina oficială oferită de guvernatorul 
provinciei. Am remarcat deschiderea 
totală a gazdelor care au dorit să invite 
nu doar comanda navei, ci şi elevi şi 
studenţi la o cină menită să strângă 
legăturile cu partea turcă. Nu a fost 
singura ocazie de acest fel, în cea de a 
doua seară, evenimentul repetându-se, 
de data aceasta la un restaurant nou 
construit în afara oraşului, într-un 
cadru deosebit, prin cina oferită de 
comandantul garnizoanei. Prin cele 
două seri un număr mare de cadeţi şi 
membri ai echipajului au putut fi astfel, 
incluşi în ceea ce putem numi programul 
oficial al escalei. 

Au urmat două zile de excursii oferite 
de gazde care au pus la dispoziţie 
două autocare etajate descoperite din 
care cadeţii au putut admira panorama 
oraşului Samsun. Cultul lui Ataturk, 

„părintele naţiunii”, este omniprezent, 
mai ales că de aici a plecat lupta lui 
Mustafa Kemal pentru construcţia 
Turciei moderne. Pe 19 mai 1919, 
Ataturk, însoţit de 18 prieteni a debarcat 
la Samsun de pe vaporul Bandirma (o 
replică a acestuia este transformat în 
muzeu în aer liber), moment sărbătorit 
în fiecare an printr-un festival. Excursiile 
au mai cuprins vizitarea muzeului de 
arheologie şi etnografie din Samsun, 
muzeul memorial Ataturk, excavaţiile 
arheologice ale vechiului Amisos, un tur 
de oraş şi chiar vizitarea zonei Atakum, 
o adevărată staţiune în devenire la 
Marea Neagră, unde cadeţii au avut 
posibilitatea să facă chiar şi plajă. 

Note şi examene

După patru zile de escală la 
Samsun, N.S. Mircea a părăsit în 
dimineaţa zilei de 4 august vechiul 
Amisos, punând cap compas pe 
Varna, ultima escală a velierului 
şcoală al Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”. Ca niciodată, următoarele 
două zile au fost „exploatate” din plin, 
atât în ceea ce priveşte navigaţia 
cu vele – deoarece s-a navigat cu 
vele aproape zi lumină, velele fiind 
strânse la lumina reflectoarelor - dar 
şi pentru că în aceste zile cadeţii 
bordului au susţinut examenele 
pentru practica la bordul N.S. Mircea. 
Aşa am avut ocazia să vedem, în 
cele mai neaşteptate colţuri ale navei, 
cadeţi cu centura de siguranţă pe ei 
(pe timpul navigaţiei cu vele cadeţii 
şi echipajul poartă în permanenţă 
centura pentru a putea interveni rapid 
la strângerea velelor) care încercau 
să recupereze sau să-şi consolideze 
cunoştinţele, fie că studiau schemele 
motoarelor navei, repetau nodurile 
marinăreşti sau îşi puneau la punct 
caietele de practică. Examenele au 
început imediat după ieşirea în larg şi 
s-au desfăşurat separat pentru elevii 
Şcolii Militare de Maiştri a Forţelor 
Navale şi pentru studenţii Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”. Astfel, 
studenţii au susţinut examenul în 
liniştea teugii cu căpitan-comandorul 
Daniel Dia, şeful practicii de la bord, 
în timp ce la elevi, examinările au 
avut loc la puntea centru. Prima notă, 
atât pentru studenţi, cât şi pentru elevi, 
au acordat-o şefii de far (catargele 
navei) pentru lucrul în arboradă şi 
pentru întreaga perioadă de la bord. La 
studenţi, a doua notă a fost obţinută la 
examen, în timp ce a treia notă a fost 
acordată de ofiţerii bordului, mai exact 
de locotenent-comandorul Constantin 
Herciu, navigatorul navei. Pentru 
clasa de electromecanici, pe lângă 
examenul susţinut cu locotenent-
comandorul Valentin Oncica, a contat, 
evident, şi cea acordată de maistrul 
militar principal Marin Păun, ajutorul 
şefului mecanic, care a dorit să verifice 
dacă studenţii cunoşteau labirintul 
instalaţiilor, vanelor sau conductelor 
şi pompelor din sala maşini. 

Pentru elevi, prima probă a fost 
cea de prezentare a lucrărilor de 
matelotaj, realizate în echipe de câte 
doi, fiecare grupă fiind coordonată 
de un maistru militar cu experienţă. 
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În faţa unei comisii exigente, care l-a 
avut în componenţă şi pe locotenent-
comandorul Gabriel Moise, ofiţerul 
secund, dar şi pe maistrul militar 
principal Mihai Geantău sau pe 
maistrul militar clasa 1 Sorin Gâdea 
sau Mm1 Adrian Tălmaciu, elevii 
s-au descurcat rezonabil, multe 
dintre lucrări fiind reţinute pentru a fi 
prezentate la Ziua Porţilor Deschise. 
Proba cea mai dificilă a fost cea a 
examenului – unul real, cu bilete de 
examen, fiecare cu trei subiecte – 
elevii trebuind să dovedească faptul 
că sunt stăpâni pe cunoştinţele despre 
navă şi instalaţii, noduri marinăreşti şi 
semnale cu sifleea şi soneria. Nu au 
lipsit emoţiile, unii s-au descurcat mai 
bine dar, la final, toţi au promovat, 
nota finală rezultând din media celor 
trei probe. 

După cum ne-au declarat instructorii 
şi comandanţii de subunităţi, cadeţii 
s-au prezentat bine la examen, mai 
ales dacă avem în vedere timpul 
redus pe care l-au avut la dispoziţie. 
E greu să afirmi care sunt subiecţii 
principali ai unui astfel de marş, de 
fapt al oricărui marş. Să fie cadeţii, 
pentru care perioada va rămâne un 
reper al începutului de carieră? Să 
fie echipajul, mai mereu nedreptăţit 
şi absent, cum se plângea cineva 
din echipaj, din relatările presei în 
favoarea primilor? Sau să fie marşul 
în sine? Cu certitudine, câte ceva din 
fiecare, mai ales că toate cele trei 
aspecte nu se află în concurenţă. În 
legătură cu echipajul navei precizăm 
că, atât ofiţerii, cât şi maiştrii militari 
nu fac parte doar din echipajul unei 
nave speciale, ci sunt, în egală 
măsură, instructori pentru cadeţi. De 
aceea în titulatura funcţiilor vom găsi 
„comandant serviciu de luptă 1 şi 
instructor navigaţie”, cum este cazul 
locotenent-comandorului Constantin 
Herciu prin mâna căruia au trecut 
toţii studenţii sau la Mmp Ion Stoiean 
„comandant grup manevre vele şi 
instructor arboradă şi greement”. 
„Una din atribuţiile principale ale 
maiştrilor militari de la bord este ca, 
pe perioada practicii, fie că este mai 
lungă sau mai scurtă, să lucreze cu 
cadeţii, astfel încât, într-un timp scurt 
aceştia să acumuleze maximum de 
cunoştinţe referitor la navă, navigaţia 
cu vele şi viaţa la bord” – ne-a 
declarat Mmp Mihai Giantău, şeful 
de echipaj. „Pentru ca studenţii şi 
elevii să poată deprinde temeinic 
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cunoştinţele legate de navigaţia cu 
vele – principala menire a N.S.Mircea 
– durata marşurilor de instrucţie ar 
trebui să fie de minim două luni de 
zile şi cu mult mai multe zile pe mare 
decât în porturi şi staţionare. Numai 
navigând pe mare cadeţii pot acumula 
cunoştinţe şi forma deprinderile 
necesare calităţii lor de viitoare cadre 
ale Forţelor Navale.”  

Botezul marinăresc

După două zile de examene, în 
după-amiaza zilei de 5 august, a apărut 
şi un moment de relaxare, aşteptat şi 
anunţat: botezul marinăresc, la care 
a participat tot echipajul. Adunaţi la 
puntea centru au aclamat sosirea 
zeului Neptun (interpretat, cu talent 
de altfel, de maistrul militar clasa 1 
Georgel Ilina, unul din cei doi scafandri 
ambarcaţi la bord) şi a nimfelor sale 
(întruchipate de militarii angajaţi pe 
bază de contract Laurenţiu Saraiev, 
Radu Diţă şi Ionuţ Miron, în costumaţia 
adecvată aflată în dotarea bordului) 
care a dat citire mesajului tradiţional. 
A urmat „botezarea” tuturor celor care 

nu au putut face dovada că au trecut 
prin acest ritual. Ritual destul de aspru 
(deşii unii susţineau că este prea 
„soft”) care a inclus „spumarea” feţei 
cu apă cu detergent, bărbieritul cu 
ajutorul unui cuţit de lemn şi „clătirea” 
cu jeturi puternice de apă de mare 
aruncate cu generozitate şi putere, din 
ghiordele şi furtunul de incendiu. Totul 
în uralele şi fluierăturile de încurajare 
ale colegilor pentru „candidaţii” 
mai timizi. Comandorul Dinu Sorin 
Pamparău a avut grijă personal ca 
nimeni dintre cei care îndeplineau 
condiţiile să nu se sustragă „botezului”. 
Aşa că nu au scăpat nici instructorii, 
nici comandanţii de subunităţi (spre 
bucuria cadeţilor), nici medicul 
marşului, ofiţerul cu relaţiile publice 
(fără discriminări), cei care proveneau 
de la alte unităţi şi nici chiar presa 
militară (din fericire aparatura foto-
video a scăpat totuşi uscată). A urmat 
tradiţionalul cocktail din apă de mare 
şi rom, oferit de comandantul navei, 
comandorul Dinu Sorin Pamparău 
şi conferirea „diplomelor” originale, 
semnate de comandantul navei, care 

vor dovedi tuturor că au fost „botezaţi” 
la bord. După nici o jumătate de oră 
cadeţii erau însă din nou pe vergi 
pentru strângerea velelor. 

Varna

Ultima escală a marşului a avut 
loc la Varna – precedenta prezenţă a 
N.S.Mircea, aici, datând din anul 1990 
- şi a durat doar două zile. La cheul 
terminalului de pasageri, locul unde 
am acostat, am fost întâmpinaţi de 
ataşatul apărării al României la Sofia, 
locotenent-colonelul Valentin Beianu 
şi de maiorul Ioanea Florea din cadrul 
Biroului Ataşatului Apărării, precum 
şi de gazdele noastre bulgare de la 
Academia Navală „Nikola Vapţarov”. 
Tot în prima zi cadeţii noştri, un 
grup numeros de aproximativ 80 de 
elevi şi studenţi, au vizitat Academia 
Navală „Nikola Vapţarov”, parcurgând 
un traseu care a inclus planetariul, 
laboratoarele şi simulatoarele de 
navigaţie şi al compartimentului 
maşini. Nu au lipsit nici vizitatorii la 
bord, chiar dacă nu au fost atât de 
numeroşi pe cât ne-am fi aşteptat, 



MARINA ROMÂNÃ
numãrul 5 (114) 200642

având în vedere „invazia” de turişti 
români de pe litoralul bulgăresc din 
acest an. În a doua zi a escalei, cadeţii 
au vizitat Muzeul Marinei situat pe 
faleza oraşului. După cum am aflat de 
la gazdele noastre, clădirea actuală, 
veche şi de dimensiuni relativ reduse, 
nu mai este adecvată unei astfel de 
instituţii şi se va muta în curând, după 
finalizarea construcţiei, într-un nou 
sediu care să poată pune în valoare 
bogatul patrimoniu existent. Ultimul 
cocktail al marşului a aparţinut în 
totalitate cadeţilor români şi bulgari, 
care timp de mai multe ore, au avut 

posibilitatea să se cunoască mai bine 
şi să facă un schimb de impresii, 
invitaţii provenind atât din anul I de 
studii, cât şi din anul terminal. Am 
părăsit Varna pe 9 august cu nostalgia 
ultimei escale şi a apropiatului sfârşit 
al marşului de care ne mai despărţeau 
doar câteva ore. 

Instrucţie versus reprezentare 

Tot în ultima seară, la bord s-a 
aflat şi o echipă de filmare de la 
postul de televiziune Realitatea 
TV din ţară, aflată într-un itinerariu 
nautic de vacanţă şi condusă de Dan 
Chişu, care a realizat un reportaj 
despre prezenţa N.S.Mircea la 
Varna. A fost o iniţiativă utilă pentru 
imaginea Forţelor Navale în  general, 
din păcate aproape singulară pe 
parcursul marşului. Faptul că nu au 
fost organizate conferinţe de presă 
la bord pe timpul escalelor şi nu a 
fost încurajată prezenţa echipelor de 
televiziune pe navă, a mass-media 
locale în general, poate aduce pierderi 
la capitolul imagine. Chiar dacă a fost 

declarat de la început ca un marş de 
instrucţie în Marea Neagră, departe 
poate de „blazonul” celor două 
marşuri precedente, să nu uităm că, 
într-un sens mai larg, N.S.Mircea 
reprezintă România şi ar trebui să 
fim interesaţi direct în asocierea şi 
promovarea acestei imagini. De fapt, 
chiar structura marşului (17 zile de 
marş şi 14 zile de staţionare în porturi) 
exprimă destul de clar şi intenţia 
de reprezentare acordată navei în 
acest marş. Dacă la nivel declarativ 
continuăm să considerăm N.S.Mircea 
un ambasador al României, ar trebui 
să învăţăm să şi profităm de capitalul 
de imagine al navei şi de oportunităţile 
oferite de mediatizarea din porturile 
de escală. Până la urmă, marşurile 
N.S.Mircea reprezintă o formă a 
diplomaţiei navale. În acelaşi context 
amintim şi de locaţiile nefericit alese 
pentru acostare din Sevastopol (cheul 
122, la capătul golfului, aproape 
inaccesibilă publicului şi oricum 
patrulată de patrupezi agresivi) sau 
Samsun (un fost cheu de descărcare a 
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minereului la distanţă de oraş) dovadă 
şi numărul ridicol de mic de vizitatori. 
Prin contrast, acostarea navei la cheul 
Gării Maritime din Odessa a atras ca 
un magnet atenţia turiştilor, prezenţi 

într-un flux permanent care pornea din 
oraş şi se finaliza la capătul cheului. 
Cifrele arată din nou că cel mai mare 
număr de vizitatori s-a înregistrat aici. 
Nu este suficientă simpla prezenţă în 

port, iar experienţa ne arată că un loc 
de acostare „la vedere” (chiar dacă 
mai scump) creşte cu cel puţin 50% 
eficienţa demersului. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că poate fi admirată 
şi după încheierea orelor de vizită. 
O astfel de bijuterie de navă trebuie 
privită, contemplată, admirată, 
vizitată, „atinsă” de toţi cei dornici să 
facă acest lucru şi, cu siguranţă, la 
finalul turului navei vor reţine măcar 
faptul că nava aparţine Forţelor 
Navale Române şi prin extensie, 
României. Ceea ce pentru turistul 
grăbit şi plictisit al zilelor noastre nu 
este chiar puţin.

Cu doar o zi înainte de intrarea în 
portul Constanţa, comandorul Dinu 
Sorin Pamparău a ordonat o urcare 
în arboradă pentru ultima navigaţie cu 
vele a marşului şi, în egală măsură, 
pentru domnia sa, deoarece pe 10 
august a coborât pentru ultima oară 
schela bordului, trecând în rezervă 
după aproape un sfert de secol 
petrecut la navă. În istoria oficială 
ca şi în amintirile participanţilor toate 
acestea vor rămâne consemnate ca 
cel de-al 27-lea marş de instrucţie al 
Navei Şcoală Mircea.

Marşul în cifre

Pentru amatorii de statistici 
prezentăm câteva informaţii 
interesante. Marşul s-a desfăşurat 
între 10 iulie şi 10 august în Marea 
Neagră, unde au fost vizitate 
următoarele porturi: Novorossisk 
(Federaţia Rusă), Sevastopol, 
Odessa (Ucraina), Samsun (Turcia), 
Varna (Bulgaria). Echipajul a avut 182 
de membri (din care 54 de studenţi ai 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 
(3 fete) şi 48 de elevi ai Şcolii Militare 
de Maiştri a Forţelor Navale „Amiral 
Ion Murgescu” (5 fete) precum 
şi doi cadeţi turci. Comandantul 
navei a fost comandorul Dinu Sorin 
Pamparău, iar comandantul marşului, 
comandorul Mircea Rusmănică. Au 
fost parcurse 2292 de mile marine (48 
în apele naţionale şi 2244 în apele 
internaţionale), 1099 ziua şi 1192 în 
timpul nopţii. 62,4 mile marine au fost 
parcurse numai cu ajutorul velelor. 
S-au înregistrat 303 ore de marş, 
din care 20 cu vele şi 283 cu motor. 
Au fost 17 zile de marş şi 14 zile de 
staţionare în porturi. Viteza medie cu 
motor: 7,88; cu vele: 3,12 (vânt foarte 
slab). Ore staţionare la ancoră sau 
derivă: 82.
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Aniver\rile
marinei

40 de ani de cercetare 
ştiinţifică în domeniul naval

Joi, 7 septembrie, Centrul de 
Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele 
Navale a marcat împlinirea a patru 
decenii de activitate prin organizarea 
Simpozionului cu participare 
internaţională cu tema „40 de ani de 
cercetare ştiinţifică în domeniul naval”. 
În cadrul manifestării au fost prezentate 
comunicări şi studii referitoare la 
strategia cercetării ştiinţifice în domeniul 
tehnologiilor militare, aspecte de noutate 
din domeniul cercetării şi tehnologiei 
la nivel NATO, măsurători acustice 
subacvatice, controlul exportului de 
produse militare şi rezultale cercetării 
ştiinţifice desfăşurate în folosul 
Forţelor Navale de-a lungul anilor.  De 
asemenea, şeful instituţiei, căpitan-
comandorul conf. univ. dr. ing. Georgică Slămnoiu, a evidenţiat realizările obţinute de Centrul de Cercetare Ştiinţifică 
pentru Forţele Navale în domeniul arhitecturii navale, sistemelor şi echipamentelor de la bordul navelor şi subacavatice, 
câmpurilor fizice, sistemelor de artilerie, muniţiilor şi contramăsurilor electronice. În cei 40 de ani de existenţă, instituţia 
şi-a câştigat un binemeritat prestigiu prin realizarea programului de modernizare a sistemului de radiocomunicaţii al 
Forţelor Navale, proiectelor de construcţii şi modernizări ale unor nave militare, realizarea de echipamente de prognoză 
hidroacustică, tehnică de dragaj, precum şi a elicei cu pas variabil pentru navele de tip corvetă. În prezent, Centrul de 
Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale are în compunere două secţii - de sisteme navale integrate, respectiv de 
câmpuri fizice, armament şi sisteme de luptă navale -, precum şi un laborator de încercări. Din anul 1998, centrul a intrat 
în structura Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, aflată în subordinea Departamentului pentru 
Armamente al Ministerului Apărării. (M.M.)

Ziua Scafandrului Român

Cu prilejul Zilei Scafandrului Român şi a împlinirii a trei decenii de la înfiinţarea Centrului 39 Scafandri, vineri, 29 
septembrie, pe dana militară a portului Constanţa s-a desfăşurat un ceremonial militar şi religios, urmat de o serie de 
exerciţii demonstrative specifice. De ziua lor, scafandrii militari au fost felicitaţi de contraamiralul Ioan Costi, locţiitorul 
şefului Statului Major al Forţelor Navale, care a subliniat faptul că profesionalismul scafandrilor de luptă a fost apreciat 

cu ocazia participării la peste 20 de 
exerciţii NATO/Pfp şi la aproximativ 
90 de activităţi de scufundare reală 
în cooperare cu scafandri militari din 
S.U.A., Franţa, Belgia, Turcia, Spania, 
Italia, Bulgaria, Georgia, Polonia şi 
Danemarca. Cea mai recentă confirmare a 
competenţelor profesionale şi capabilităţilor 
tehnico-tactice ale acestora a avut loc în 
cadrul exerciţiului NATO „STEADFAST 
JAGUAR 06”, desfăşurat în apele teritoriale 
ale Insulelor Capului Verde. Cu acest prilej, 
scafandrii deminori români au fost atestaţi 
în vederea participării la Forţa de Răspuns 
NATO (NRF-7), iar activitatea lor a fost 
apreciată de secretarul general al Alianţei 
Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, 
care a declarat că „participarea trupelor 
româneşti la acest exerciţiu este un semn 
că România reprezintă un aliat de încredere 
şi de nădejde al NATO”. (M.M.)

Foto: Codruţ Burdujan

Foto: Marian Moşneagu
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Foto: Bogdan Dinu

Centrul de Scafandri a luat fiinţă la 1 
octombrie 1976, prin desfiinţarea Grupului 
279 Scafandri din garnizoana Mangalia. 

Iniţial, efectivele Centrului de Scafandri 
şi-au desfăşurat activitatea într-un pavilion 
din cadrul Centrului de Instrucţie al Marinei 
Militare din Mangalia. Începând cu 1 
octombrie 1979, Comandamentul Centrului 
de Scafandri s-a mutat de pe nava-bază 
Prahova, în localul de pe strada Remus 
Opreanu nr. 10, ocupând o parte din birouri, 
în comun cu cadre din cadrul Direcţiei 
Hidrografice Maritime. 

În perioada 27 – 31 martie 1981, 
Comandamentul Centrului de Scafandri 
a fost redislocat din localul de pe strada 
Remus Opreanu nr. 10 în actuala clădire din 
B-dul 1 Mai, nr. 21. 

La data de 1 iunie 1995, Brigăzii 39 
Submarine şi Scafandri i s-a înmânat oficial 
Drapelul de luptă. 

În conformitate cu Dispoziţiunea 
Statului Major General nr. S/G.1 din 5 iunie 
1998, Hotărârea C.S.A.T. nr. 0103/1997 şi 
aprobarea Ministrului Apărării Naţionale, 
începând cu 1 august 1998, Brigada 39 
Submarine şi Scafandri s-a transformat în 
Centrul 39 Scafandri, fiind direct subordonat 
Statului Major al Marinei Militare.

Dotare
Începând cu 1 noiembrie 1977, a intrat 

în compunerea Grupului Scafandri de mare 

adâncime, nava maritimă pentru intervenţie Emil 
Racoviţă (ex - Arad), prima navă specializată în 
suportul activităţii scafandrilor militari. 

La 8 iunie 1978 a avut loc recepţia finală 
a ansamblului de scufundare Ullis, la recepţie 
participând şi specialiştii firmei Comex Industries 
Franţa.

La 12 octombrie 1978, în dotarea Centrului 
de Scafandri a intrat şalupa maritimă pentru 
intervenţie cu scafandri Saturn, construită în 
Şantierul Naval Mangalia.

În anul 1980 a intrat în dotare nava de 
intervenţie pentru scafandri de mare adâncime 
Grigore Antipa. 

La 29 noiembrie 1986 a intrat în compunerea 
Divizionului 175 Nave Scafandri de Luptă, 
escortorul Midia (283). 

Începând cu 4 mai 1987, în compunerea 
Centrului de Scafandri a intrat U.M. 02018, 
având în compunere escortorul 281, 
submarinul Delfinul, S.R.S. - 571 şi un Atelier 
de Întreţinere.

La 18 ianuarie 1988, în cadrul 
Laboratorului Hiperbar a avut loc şedinţa 
de omologare a autospecialei pentru 
asigurarea scufundării în lacuri de munte şi 
mări interioare. 

Începând cu 27 mai 1998, remorcherul 
maritim şi salvator Grozavul a trecut din 
subordinea Direcţiei Hidrografice Maritime 
în organica Divizionului 175 Nave Scafandri 
de Luptă. 

Astfel, unitatea are în dotare nave 
specializate care asigură suportul logistic 
pentru pregătirea şi deplasarea scafandrilor 
în raioanele unde execută antrenamente 
sau misiuni de scufundare  şi o navă de 

intervenţie cu scafandri la mare adâncime, 
utilată cu echipament specific (turelă  şi 
minisubmarin), necesar scufundărilor la 
mare adâncime în sistem, cu posibilităţi de 
lucru în saturaţie.

Pregătire de specialitate
În perioada 7 – 13 decembrie 1978, 

maiştrii militari clasa a 2-a Listaru Viorel, 
Rotaru Mircea şi Croitoru Ştefan, împreună cu 
s.c. Pavel Marinel şi Dinu Marian, au executat 
la Marsillia prima scufundare în saturaţie cu 
scafandri români la adâncimea de 202 metri.

Continuând activitatea de pregătire cu 
specialiştii francezi, la 19 martie 1981, în cadrul 
Laboratorului Hiperbar, s-a organizat cursul 
de medicină hiperbară, activitate condusă de 
specialiştii francezi J. Rostain şi P. Gardett.

În perioada 6 – 15 iulie 1981, în cadrul 
Laboratorului Hiperbar, s-a desfăşurat, cu 
rezultate foarte bune, prima scufundare 
în saturaţie din România, sub conducerea 
specialiştilor firmei franceze Comex Industries. 
Scufundarea a fost executată de scafandrii 
de mare adâncime maistrul militar clasa a 2-
a Rotaru Mircea şi salariatul civil Marinescu 
Mihai.

La 30 septembrie 1981, în cadrul 
examenul de brevetare, s-a executat o 
scufundare în saturaţie la 101 metri cu 
ansamblul de scufundare din dotarea 
Laboratorului Hiperbar, la care au participat 
maistrul militar clasa a 3-a Sava Decu 
şi salariaţii civili Andrei Marin, Fîntînă 
Constantin şi Oancea Gheorghe.

La 21 octombrie 1981, s-a executat a 
doua scufundare în saturaţie la 101 metri 

Centrul de ScafandriCentrul de Scafandri  
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Căpitan-comandor 
dr. Marian MOŞNEAGU 
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Gheorghe, Fîntînă Constantin şi Nicola 
Valentin.

În perioada 28 mai – 5 iunie 1985, 
în Laboratorul Hiperbar al Centrului de 
Scafandri, s-a executat a doua serie de 
scufundări unitare profunde cu amestecuri 
heliu-oxigen la 180 metri adâncime.

În perioada 10 – 17 februarie 1988, în 
cadrul Laboratorului Hiperbar, s-a executat 
o scufundare în saturaţie cu amestecuri 
azot-oxigen la adâncimea de 50 metri. A 
fost primul analizor de oxigen de producţie 
românească testat „în sistem”, într-un 
proces real, cu rezultate deosebite. În 
perioada 24 februarie  – 9 martie 1988, s-a 
executat testarea de lungă durată a modelului 
experimental al aparatului de respirat sub 
apă cu injecţie mastică, un produs al gândirii 
personalului Laboratorului Hiperbar. 

În perioada 16 – 20 iunie 1988, în 
simulatorul Laboratorului Hiperbar a fost 
testat, în premieră, un costum etanş realizat 
de ,,Tehnica Nouă” Bucureşti, în colaborare 
cu Laboratorul P.O.S.A. 

La 15 februarie 1989, în cadrul 
Laboratorului Hiperbar, a început  primul 
curs complet pentru pregătirea scafandrilor 
de mare adâncime, urmat de căpitanul 
locotenent Paţa Dănuţ, maiştrii militari 
Chichifoi Gheorghe, Călin Dumitru, Cristea 
Ion, Bobouţeanu Adrian, Grigore Dumitru şi 
s.c. Marinescu Ion şi Drăgoi L.

În perioada 5-9 iunie 1990, în cadrul 
Laboratorului Hiperbar, s-a executat 
scufundarea cu nr. 17 în saturaţie cu 
amestecuri heliox la 101 metri. Scafandrii 
s.c. Lazăr P., Duşe Fl., maistrul militar clasa 
1 Vlad şi locotenentul major Stănimir I. au 
fost antrenaţi în lucrări sub apă şi în lucru în 
ambianţa hiperbară cu heliox.

La 25 noiembrie 1990, căpitanul de 
rangul 2 ing. Petru Aron, şeful Laboratorului 
Hiperbar a definitivat o nouă tehnologie 
de scufundare: „Tabele de scufundare cu 
decompresie la suprafaţă”. În perioada 12 
– 26 februarie 1991, în cadrul Laboratorului 
Hiperbar, s-au executat pentru prima dată 
scufundări cu decompresie la suprafaţă 
după aceste tabele. 

Activităţi în economia naţională
Începând cu anul 1981, scafandrii de 

mare adâncime au executat numeroase 
lucrări în folosul economiei naţionale, 
principalele intervenţii constând în inspecţia 
operei vii, expertizarea şi curăţarea unor 
nave comerciale româneşti şi străine, 
cercetarea operei vii a unor epave, sudură 
sub apă, verificarea stadiului coroziunii la 
picioarele platformei de foraj marin „Gloria” şi 
controlul nedistructiv al sudurilor, intervenţii 
de specialitate la barajele unor hidrocentrale, 
cercetări geologice pe platforma continentală 
a Mării Negre.

La 6 mai 1984, echipa de scafandri 
alcătuită din căpitanul de rangul 3 ing. Petru 
Aron, şeful Laboratorului Hiperbar, căpitanii 
locotenenţi Paţa Dănuţ şi Munteanu Daniel, 
maistrul militar clasa a 2 – a Nicolae Enciu 
şi  salariaţii civili Oancea Gheorghe, Pavel 
Marinel, Lazăr Petre, Marinescu Mihai şi 
Motoi Aurel a început lucrările la platforma 
de foraj marin „Gloria” pentru a se pregăti 
primirea jacketului. 

În perioada 21 – 28 mai 1984, s-a 
executat prima serie de scufundări unitare 
profunde cu amestecuri heliu-oxigen la 180 
metri adâncime.

La 23 noiembrie 1984, a început 
montarea primelor tronsoane de conductă 
submarină din Marea Neagră. Activitatea 
a fost asistată din partea Laboratorului 
Hiperbar al Centrului de Scafandri de 
căpitanul de rangul 3 ing. Petru Aron şi 
căpitanul locotenent Paţa Dănuţ.

La 5 septembrie 1985, în cadrul 
Laboratorului Hiperbar al Centrului de 
Scafandri, a fost omologată pe plan intern 
instalaţia de respirat oxigen la mască 
utilizabilă în barocamere, realizată pentru 
Întreprinderea Electrocentrale Rîmnicu 
Vîlcea. 

În perioada 19 – 21 aprilie 1987, 
Centrul de Scafandri a executat, la 
solicitarea Ministerului Transporturilor şi 
Telecomunicaţiilor, o lucrare sub apă în 
zona de sistematizare a râului Dâmboviţa. 
Cu acest prilej, maiştrii militari Listaru Viorel, 

46

cu ansamblul de scufundare din dotarea 
Laboratorului Hiperbar, fiind brevetaţi ca 
scafandri de mare adâncime locotenentul 
major Chiron Paul, locotenentul Iftimie 
Dumitru şi maiştrii militari Sava Decu şi 
Colban Mircea.

În perioada 16 – 21 noiembrie 1981, 
locotenentul major Amăriuţă Constantin şi 
s.c. Andrei Dumitru, Hlusin Paul şi Fîntînă 
Constantin s-au scufundat în saturaţie la 201 
metri, pe durata a 125h 25min, cu ansamblul 
de scufundare din dotarea Laboratorului 
Hiperbar.

În perioada 14 – 23 iunie 1982, în cadrul 
Laboratorului Hiperbar, a fost executată, 
în premieră naţională, o scufundare în 
saturaţie la 350 metri, după o tehnologie 
de decompresie elaborată de căpitanul 
locotenent ing. Petru Aron. Astfel, scafandrii 
de mare adâncime Marinescu Mihai, Nicola 
Valentin, Băciucu Dumitru şi Cercel Mihai au 
executat diferite teste privind comportarea 
organismului uman la compresie rapidă şi 
la lucrări sub apă în condiţii de presiune 
ridicată, s-a determinat consumul caloric pe 
timpul activităţilor în hiperbarism şi au testat 
primele tabele de scufundare în saturaţie 
peste 300 metri.

La 7 februarie 1983, s-a executat, în 
premieră naţională, prima scufundare în 
saturaţie cu amestecuri N2-O2, după o 
tabelă calculată de căpitanul de rangul 3 ing. 
Petru Aron. 

La 21 iunie 1983, s-a înregistrat un 
nou record naţional - scufundarea „Pontus 
III” la 450 metri adâncime, în colaborare 
cu I.M.F. Cluj Napoca. Echipa de scafandri 
a fost alcătuită din maiştrii militari clasa a 
2-a Rotaru Mircea, Colban Mircea şi s.c. 
Marinescu Mihai şi Pavel Marinel, iar din 
partea I.M.F. Cluj Napoca: prof.dr. doc. Ion 
Baciu, dr. Tache Simova, dr. Ivanof I., prof. 
dr. Grosu M., asistent Suciu Angela, asistent 
Hedeşiu Macarie. Cu acest prilej, s-a stabilit 
nu numai un record de profunzime, ci şi un 
record de durată, respectiv 10 zile la 400 
metri. 

La 20 martie 1984, căpitanul de rangul 
3 ing. Petru Aron şi s.c. ing. Beiu Vasile au 
finalizat „Manualul de operaţiuni, pregătire, 
transport şi fixare la poziţie a jacketului nr. 1” 
– Intervenţia scafandrilor”.

La 25 septembrie 1984, în cadrul 
Laboratorului Hiperbar al Centrului de 
Scafandri, s-a executat scufundarea în 
saturaţie la 501 metri adâncime, record 
naţional absolut. În acest context, a fost 
testată o nouă tehnologie de scufundare în 
saturaţie cu amestecuri heliu-oxigen între 
300 şi 500 metri adâncime, s-au stabilit 
performanţele psihomotorii în executarea de 
lucrări sub apă şi la presiuni corespunzătoare 
adâncimii de 450-500 metri şi au fost studiate 
sindormul nervos al înaltelor presiuni pentru 
determinarea unei metode optime de 
compresie şi determinarea timpului mediu în 
care scafandrii, după terminarea compresiei, 
devin apţi a începe lucrul propriu-zis în apă, 
respectiv modificările biochimice datorate 
presiunii şi amestecurilor sintetice. Echipa 
de scafandri a fost alcătuită din căpitanul 
locotenent Munteanu Daniel şi s.c. Oancea 
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şeful echipei şi Mirea Marian, împreună 
cu scafandrii de mare adâncime s.c. 
Nicolae Valentin şi maistrul militar clasa a 
2-a Sava Decu au utilizat în premieră în 
aceste condiţii tabloul de alimentare de 
la suprafaţă a scafandrilor, confecţionat 
pentru autospecială.

În perioada 8 – 23 mai 1987 o nouă 
echipă a executat lucrări în râul Dâmboviţa, 
zona Podul Izvor – Mihai Bravu. 

În perioada 27 iulie – 17 august 1988, 
scafandrii militari au lucrat la Canalul Poarta 
Albă - Midia Năvodari, Canalul Dunăre-
Marea Neagră, la Vadu, în folosul Uzinei 
de Metale Rare şi în portul Constanţa, în 
folosul PETROMAR.

Printre cele mai importante lucrări 
efectuate de specialiştii Centrului de 
Scafandri de-a lungul anilor se numără:

- cercetarea platoului continental şi 
instalarea platformelor de foraj şi cercetare 
Gloria şi Prometeu;

- verificarea platoului submarin şi 
participarea la fixarea platformelor fixe şi 
mobile pe locurile de extracţie;

- montarea conductelor de legatură 
între platformele fixe şi “Geamandura de 
colectare”;

- fixarea “Geamandurii de colectare” 
ţitei;

- montarea conductei submarine 
pentru gaze între platforma GLORIA şi 
Vadu (Capul Midia);

- ranfluarea navei Zimbrul, a macaralei 
TITAN 4, a unei vedete pe aripi şi altele;

- lucrări de întreţinere şi reparaţii la 
construcţiile hidrotehnice din teritoriul 
naţional;

- asistenţă tehnică şi de specialitate pe 
timpul verificărilor de etanşeitate şi presiune 
a clădirii Reactorului nr. 1 al CNE – PROD 
Cernavodă;

- verificarea şi curăţarea batardourilor 
lacurilor de acumulare Tarniţa şi Ţutora;

- verificarea, curăţarea şi schimbarea 
garniturilor docului uscat al SN Constanţa;

- îndepărtarea prin tăiere subacvatică 
a calei de lansare nave a SN Turnu – 
Severin;

- curăţirea operei vii a navelor cu 
instalaţia BRUSH-KART;

- participarea la acţiuni de protecţie 
a mediului înconjurător şi de prevenire a 
poluării accidentale cu deşeuri petroliere din 
tancurile navelor scufundate sau avariate, 
de prevenire a poluarii radioactive prin 
participarea activă a personalului autorizat 
la testele de presiune şi etanşeitate de la 
anvelopa reactorului nr.1 de la Cernavodă, 
efectuate periodic în vederea evaluării 
ratelor de pierderi.

Un palmares al capabilităţilor 
şi performanţelor multiple

După 1993, Centrul de Scafandri şi-a 
restructurat şi diversificat activităţile. Astfel, 
unitatea funcţionează ca organ unic de 
brevetare a scafandrilor, de autorizare 
şi inspectare a activităţilor cu scafandri,
execută lucrări cu scafandri la nave, 
cheiuri şi structuri imerse, formează şi 
atestă personal medical de specialitate şi 
desfăşoară activitate de cercetare stiinţifică 
pentru realizarea de mijloace tehnice şi 
tehnologii de lucru sub apă.

În prezent, în compunerea Centrului 
de Scafandri intră Laboratorul Hiperbar, 
Laboratorul Cercetare pătrundere sub 
apă, Şcoala de Scafandri, Unitatea mobilă 
de intervenţie cu scafandri la obiectivele 

dispuse în teritoriu, Secţia de Reparaţii şi 
Verificări echipamente de scufundare şi 
Divizionul Nave şi Scafandri.

Unitatea de Scafandri are ca principale 
misiuni:

- apărarea împotriva diversiunilor sub 
apă a porturilor, navelor, platformelor, 
conductelor petroliere şi obiectivelor 
hidrotehnice;

- căutarea şi distrugerea minelor lansate 
de inamic în porturi şi rade unde nu pot 
acţiona forţe navale specializate în lupta 
contra minelor;

- cercetarea porturilor şi raioanelor de 
concentrare a forţelor inamicului;

- distrugerea navelor de luptă şi a unor 
obiective importante în porturi şi la litoralul 
inamic;

- recuperarea de materiale de pe epave;
- salvarea echipajelor submarinelor 

avariate;
- executarea de diverse lucrări sub apă, 

atât cu caracter militar, cât şi civil;
- efectuarea de intervenţii la mare 

adâncime.
În vederea îndeplinirii acestor misiuni, 

scafandrii execută pregătire individuală în 
care sunt iniţiaţi în: executarea scufundărilor 
cu diverse aparate de scufundare, căutarea 
şi distrugerea minelor plasate de inamic pe 
corpul navelor şi construcţiilor hidrotehnice 
imerse sau lansate pe pase de acces şi 
intrări în porturi, ducerea acţiunilor de luptă 
în condiţii de efort prelungit.

Misiuni internaţionale
 În perioada 22 mai - 19 iunie 1996, 

nava maritimă de intervenţie cu scafandri 
Grigore Antipa a participat la aplicaţia NATO 
,,COOPERATIVE DIVING 96” în Cartagena 
(Spania).  

De asemenea, scafandrii militari români 
au participat la numeroase exerciţii şi aplicaţii 
NATO – PfP, precum RESCUE EAGLE 97 
– Constanţa, PHIBLEX 97 – Constanţa, 
COOPERATIVE DIVING 98 - Cartagena 
(Spania), COOPERATIVE PARTNER 
98 – Constanţa, RESCUE EAGLE 98 – 
Constanţa, COOPERATIVE PARTNER 99 - 
Varna (Bulgaria), COOPERATIVE PARTNER 
00 - Odessa (Ucraina), RESCUE EAGLE 00 
– Constanţa, COOPERATIVE PARTNER 
01 - Poti (Georgia), RESCUE EAGLE 02 
– Polonia, COOPERATIVE PARTNER 02 
– Constanţa, COOPERATIVE PARTNER 
03 – Odessa (Ucraina), COOPERATIVE 
ENGAGEMENT 03 – Split (Croaţia), BLUE 
ROAD 04 – Turnu Severin, LAYMAN 
TEACHER 05 – Romania, RESCUE 
MEDCEUR 2005 – Batumi (Georgia), 
STEADFAST JAGUAR 06 – Cape Verde 
(Oceanul Atlantic) ş.a. 

Printre misiunile reale 
executate de scafandrii militari
se numără neutralizarea sau distrugerea 
unui dispozitiv exploziv clasic (mină marină, 
torpilă, proiectil, muniţii) eşuat sau descoperit 
la litoral, a unei mine marine aflate în derivă, 
unui dispozitiv exploziv clasic (mină de 
fund, torpilă, proiectil etc.) aflat pe fundul 
mării, precum şi a minelor plasate pe corpul 
navei.



Membri ai Filialelor constănţene ale Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere şi ale Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” au efectuat recent o vizită 
itinerantă la monumentele şi locurile istorice ale armatei române de pe teritoriul Bulgariei. 
Periplul eroic a avut ca scop comemorarea a 90 de ani de la intrarea României în 
primul război mondial, precum şi a dramaticelor confruntări militare care au avut loc 
în Dobrogea, în lunile august şi septembrie 1916. Cei 45 de rezervişti participanţi la 
această acţiune au vizitat Cimitirul Militar din localitatea Dobrici, înfiinţat de autorităţile 
române în anul 1922, delegaţia constănţeană fiind prima care a vizitat cimitirul după 
cel de-al doilea război mondial. Un alt obiectiv vizitat a fost Cimitirul de onoare de la 
Sumenţi (Daidir) aflat la aproximativ opt kilometri de Turtucaia. Aici sunt îngropaţi în 
morminte individuale şi în două gropi comune circa 8.000 de militari români, bulgari 
şi germani, morţi la Turtucaia şi pe raza judeţului Durostor. Participanţii, în frunte 
cu generalul maior în rezervă Constantin Zeca şi generalul de brigadă în retragere 
Valentin Iantropol, au evocat faptele de arme ale combatanţilor români şi au depus flori 
la Monumentul central, pe frontispiciul cărora sunt inscripţionate în limbile germană, 
bulgară şi turcă cuvintele: „1916-1918. Onoare şi admiraţie celor ce au ştiut să moară 
vitejeşte pentru ţara lor“.  (M.M.)
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A venit toamna, în culorile sale 
tradiţionale de camuflaj. Asemenea 
unui soldat disciplinat, cu întreaga sa 
paletă cromatică, cu pastelul autumnal 
al codrilor confraţi, cu simfonia aripilor 
călătoare, cu melancolia ulucelor 
şiroinde, toamna e semn de belşug, de 
sărbătoare a simţurilor ademenite de 
fermentul podgoriilor, dar şi de veghe. 
O veghe ancestrală, care-i dă românului 
motiv de satisfacţie, de cumpătare, dar 
şi de pioşenie. 

Pentru militarii de toate gradele şi 
contingentele, toamna înseamnă şi  
sărbătoarea din mijlocul anotimpului de 
final de an şi filă din epopeea neamului. 
Pentru că fiecare an de instrucţie 
are şi astăzi pentru soldat aura unui 
război început şi câştigat de el însuşi, 
SOLDATUL.

În a douăzeci şi cincea zi de 
Brumărel, goarna sună marea adunare. 

Un cet\]ean european

M|RIA SA, SOLDATUL ROMÂN

E zi de sărbătoare a uniformelor, a 
curajului şi a jertfei. Amintirea acelui 
25 octombrie 1944 însângerat, zi de 
împlinire naţională, zi în care Armia 
Română şi-a împlinit – a câta oară în 
istoria noastră, a tuturor românilor? 
– menirea de a readuce în hotarele sale 
Patria pe care a zămislit-o, ne reaşează 
sub scuturi. Învingători precum cei 270 
000 de soldaţi români eliberatori de la 
Satu Mare şi Carei şi bravi precum cei 
circa 50 000 de soldaţi şi ofiţeri căzuţi pe 
câmpul de luptă, cu faţa spre Occidentul 
subjugat de fascism.

Dacă pentru Armata Română, acel 
anotimp al Apocalipsei a fost unul dintre 
cele mai însângerate, pentru Marina 
Regală a fost o toamnă cernită. Aliatul 
sovietic a răpit României – pentru a 
câta oară în Istorie? – flota naţională, 
circa 119 nave militare şi 608 nave 
comerciale, altminteri tărâm românesc 
inalienabil. Gestul incalificabil al Armatei 
Roşii eliberatoare a răzbunat, probabil, 

umilinţa la care i-a supus, prin bravură şi 
spirit de sacrificii, bravii marinari români, 
lideri imbatabili în Marea Neagră, între 
22 iunie 1941 şi 23 august 1944.

25 octombrie 2006. Ziua Armatei 
României este deja o sărbătoare 
înscrisă în calendarul sacru al Europei. 
După confirmarea integrării ţării noastre 
în Alianţa Nord-Atlantică, la 29 martie 
2004, Soldatul Român a redevenit eroul 
teatrelor de operaţii internaţionale.

Astfel, după mai bine de şase decenii 
de veghe, Soldatul Român poartă 
iarăşi uniformă europeană. O Europă 
spre care noi toţi, alături de veteranii 
supravieţuitori ai acelor clipe astrale de 
epopee, mergem în pas de defilare.

Un continent pe care Măria Sa, 
Soldatul Român, l-a răvăşit cu tranşee, 
l-a traversat pe brânci, l-a redesenat cu 
sângele jertfei supreme şi l-a eliberat cu 
gândul că, într-o zi, şi noi, concetăţenii 
săi, vom deveni, la rându-ne, europeni.

LA MULŢI ANI, ARMIE ROMÂNĂ!

Căpitan-comandor 
dr. Marian MOŞNEAGU



La Editura Europolis din Constanţa, a apărut lucrarea Frânturi 
de viaţă, a cunoscutului om de radio, Constantin Lambă. 
Lucrarea pleacă de la ideea cuprinsă în moto-ul, Viaţa este 
ca marea: când liniştită şi strălucitoare, când zbuciumată şi 
întrunită. Frânturi de viaţă este o lucrare autobiografică în 
care sunt incluse evocări despre oameni, fapte, evenimente 
memorabile, întâmplări pline de neprevăzut, situaţii limită, 
drame sociale şi existenţiale, atât ale jurnalistului militar, cât 
şi ale omului Constantin Lambă. 

Salonul de carte Ovidius a găzduit lansarea lucrării O Istorie 
Tragică a Marinei Comerciale Române, semnată de căpitan-
comandorul dr. Marian Moşneagu. În paginile cărţii, autorul 
a realizat un dosar al unor evenimente tragice pe care le-a 
cunoscut Marina Comercială Română începând cu naufragiul 
cargoului Sulina, în 29 mai 1942 şi mergând până la scufundarea 
şalupei Babadag, la 11 februarie 1997. O Istorie Tragică a 
Marinei Comerciale Române cuprinde documente referitoare la 
naufragiul cargourilor Carpaţi şi Dâmboviţa, tragedia petrolierului 
Independenţa, drama petrolierului Unirea, naufragiul cargoului 

Sadu, scufundarea navei Scăieni şi a cargoului Fălticeni, precum şi anexe utile 
tuturor celor care studiază domeniul Istoriei Marinei Române. „Lucrarea nu este 
literatură, sunt dosarele unor evenimente navale tragice. Fiecare eveniment de 
navigaţie poate constitui un studiu de caz pentru actualii cadeţi, un autentic exemplu 
de spirit de sacrificiu şi solidaritate umană, precum şi un elocvent cod deontologic al 
marinarilor români din toate timpurile”, a declarat autorul.  (O.B.)

Acum 10 ani, nr.42 
(octombrie-noiembrie) 1996. 
Erau prezente în sumar 
aplicaţiile CLASSICA`96 ŞI 
COOPERATIVE PARTNER 
`96, ambele găzduite de 
România, la rubrica „Marea 
crudă” vă informam cum 
dragorul maritim Lt.Dimitrie 
Nicolescu (29) a salvat trei naufragiaţi, 
semnalam trecerea în rezervă a viceamiralului 
Constantin Iordache şi a contraamiralului 
Nicolae Eremie şi continuam „Periplul navei 
militare Midia în jurul Europei”. Apărea albumul 
bilingv „Marina Română în cel de-al Doilea 
Război Mondial” şi intrau în dotarea Forţelor 
Navale Române remorcherul maritim salvator 
Hercules (501) şi corveta (pe atunci clasificată 
fregată) CAm.Horia Macellariu (265).

Acum 5 ani, nr.83, octombrie 
2001. Deschideam revista cu 
articolul „BLACKSEAFOR 
la prima ieşire în mare sau 
despre prima activare a 
Grupului de Cooperare 
Navală în Marea Neagră”. 
Având ca supratitlu 
„Reformă şi restructurare”, 
sub titlul „Ultima lovitură de tun” 
(aluzie la dispariţia divizioanelor de artilerie 
de coastă) relatam despre desfiinţarea mai 
multor unităţi din Forţele Navale. Pe aceleaşi 
coordonate, la „Cifrele reformei” (cuvânt 
obsedant la începutul acestui deceniu) încercam 
să vă informăm despre „Situaţia reală a cadrelor 
militare şi salariaţilor civili din Forţele Navale 
care au trecut în rezervă”. La Brăila, Divizionul 
de Nave Purtătoare de Artilerie devenea 
operaţional pe module, continuam serialul 
„Odiseea navei-şcoală Constanţa” ajuns deja la 
episodul doi sub semnătura actualului redactor 
şef al GMMFN iar la rubrica „Noi, femeile din 
Forţele Navale” semnalam „O viitoare (pe 
atunci) promoţie de „maestre”.

Acum 2 ani, nr.102, 2004. 
Numărul din septembrie-
octombrie era un „Număr 
special editat cu ocazia 
participării Navei-şcoală 
Mircea la competiţia nautică 
Tall Ships Challenge şi 
împlinirii a 65 de ani de 
la intrarea în serviciu” după 
cum erau informaţi cititorii chiar în deschiderea 
revistei. Un număr superb, cu un concept aparte 
şi numeroase fotografii prin care GMMFN a ţinut 
să marcheze cel de-al doilea marş transatlantic 
la N.Ş.Mircea. (B.D.)

În lucrarea Evoluţia portului Constanţa între 1896 şi 1948: 
aspecte economice şi sociale, autorul, Mihai Lupu, reuşeşte 
să sublinieze evoluţia portului şi încadrarea sa în economia 
României, în devenirea sa de la un insignifiant port la Marea 
Neagră, la adevărata „poartă” deschisă spre lume din perioada 
interbelică, prin analizarea celor mai importante etape şi 
momente ale modernizării portului Constanţa şi prin permanenta 
comparaţie între comerţul exterior al României şi cel derulat pe 
la Constanţa. Structurată pe cinci capitole, lucrarea respectă 
ordinea cronologică a derulării evenimentelor, iar pentru 

probarea opiniilor şi dezvoltarea dezbaterii sunt anexate documente, hărţi, planuri 
şi scheme, tabele, grafice şi imagini, din fonduri arhivistice şi publicaţii dobrogene 
de profil. Caracterul tehnicist al lucrării este atenuat prin abordarea unor aspecte 
colaterale: relaţia port-oraş, impactul războaielor asupra dezvoltării portului, 
principalele operaţiuni militare în Dobrogea în primul război mondial, apărarea 
portului în al doilea război mondial sau natura relaţiilor româno-sovietice în primii 
ani postbelici şi consecinţele lor. (O.B.) 
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Apari]ii editoriale
În acest număr de revistă am căutat în arhiva 
noastră pentru a vedea ce se întâmpla 
în Forţele Navale în lunile septembrie 
şi octombrie şi modul cum erau redate 
evenimentele în paginile publicaţiei noastre. 
Pentru mai multe detalii se poate accesa şi 
www.fortele-navale.ro.

MARINA ROMÂNĂ ÎN TIMP

Semnal
Actualitatea pe Dunăre (număr triplu 20-21-22 pe 2006). Având 
ca supratitlu Încotro navigaţia fluvială? şi patronată de Asociaţia 
Armatorilor şi Liga Navală Română cele aproape 200 de pagini ale 
numărului triplu au ca dosar aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea 
Comisiei Europene a Dunării. Tema este „radiografiată” atât din 
punct de vedere arhivistic, al istoriei cronologice (un „scurt istoric” 
ca să fim mai exacţi), ilustrată cu numeroase fotografii de epocă, 
informaţii despre lucrările efctuate de CED, subiecte specifice şi 
chiar publicarea unor demersuri şi proiecte de aniversare. În rest, 
o revistă uşor „amalgamată” reunind subiecte de actualitate de pe Dunăre cu cele 
legate de poluare, protecţia mediului, chiar literare (proză scurtă, povestiri sau sub 
forma jurnalului (fie el declarat şi pseudojurnal) de bord completate cu unele strict 
de specialitate. Oricum utilă celor interesaţi de navigaţia şi istoria fluvială. Ne-a atras 
atenţia spaţiul larg, atipic chiar, acordat noutăţilor editoriale cu tematică maritimă 
sau fluvială. Din păcate aici regăsim doar „Cuvântul înainte” sau „Prefaţa” autorului 
şi nu prezentări sau recenzii serioase (spaţiul ar fi permis), variantă, credem noi, 
mult mai utilă cititorilor. (B.D.)



România maritimă şi fluvială magazin, 
(nr.1 (16) mai 2006). Din sumar: Hidroaviaţia 
română în Războiul 1941-1944 (partea I) ● Pro 
monitor (partea I) ● Cum s-au salvat tablouri 
semnate Dimitrie Ştiubei ● Stiletul de marină 
● KFK-urile din Marina Regală Română ● 
Unitate în diversitate (Idei neortodoxe şi/sau 
neconvenţionale).

Marea Noastră (aprilie-iunie 2006). Din 
sumar: Constantin Novac – Marea, aşa cum 
am cunoscut-o ● Participarea forţelor navale 
de pe Dunăre la lupte în cadrul primului război 
mondial (dosar) ● Portul Constanţa: trafic 
în creştere – interviu cu clc Mircea Marius 
Banias, director general al CNAPM Constanţa 
● Scafandrii de luptă (IV) ● Sulina la 150 de 
ani de la instituirea Comisiunii Europene a 
Dunării (I).

Orizontal: 1) Navă de luptă, cu artilerie grea şi protejată cu o ciurasă – Spre o ... şalandă! 2) Val marin sau oceanic, produs prin întoarcerea 
violentă a apei ce a lovit un obstacol şi combinându-se cu valul direct, produce o explozie – Rapace ca un rechin. 3) Marinar la ... apă! 

– Ambarcaţie cu fundul plat pentru pescuit, transportat mărfuri. 4) Pânză orientală, de 
natura brocartului – Galben de mai. 5) În liman! – Înnuirat, e supus la ... torturi – District 
aurifer în Zimbawe. 6) Parâme folosite pentru legarea unor obiecte la bordul navei 
– Prevăzut cu tunuri, rachete, mitraliere, ca un distrugător. 7) Prima navă – Întâiul rege 
al Troiei („Iliada” de Homer). 8) Corabie cu trei rânduri de vâsle, antică – Curbată la 
mijloc! 9) Abreviaţie neurologică pentru „tract – spino – cerebeles dorsal” – Suprafeţe 
întinse de apă, cutreierate de nave. 10) În etravă! – Velier la urmă! – Vulpe din Sahara, 
unde convieţiueşte şi „corabia deşertului” (CAMILA). 11) Luntre mică pescărească (pl.) 
– Limbă giuneeană. 

Vertical: 1) Navă de luptă, rapidă pentru recunoaştere în cadrul unei escadre. 2) 
Vale largă în deşerturile Arabiei, cu fundul de nisip şi pietriş prin care se scurg apele 
curgătoare temporare – Banc de nisip în Marea Nordului – Indică la busolă. 3) Sunt la ... 
crucişător! – Tulburat în mare ... măsură. 4) Vâslă folosită la înaintarea bărcilor – „Lup 
...”, roman de Jack London, scriitor american, autorul unor „Povestiri din mările Sudului” 
(1876-1916). 5) Navă bizantină pentru transportat mărfuri, cu una sau două vele pătrate 
– Ca mătasea naturală, nealbită. 6) Abreviaţie militară pentru „punct medical”. 7) Iolă 
întoarsă! – A face valuri – Feluci pe margini! 8) Petroliere folosite pentru transportul 
petrolului şi derivatelor sale – Trieme la pupa! 9) Ambarcaţii cu pânze, formată din două 
corpuri de plutire. 10) Lotcă la provă! – Loc în puntea unei nave, prin care trece axul 
cârmei sau catargul. 11) I s-au înecat corăbiile – Caiace la urmă!

Dicţionar: NAC, UATA, TSCD, EUE, MARR, PMD.
                                                                                                     Ion BRINDEA

Rezolvarea careului din numărul trecut, OCEANE:
Orizontal: 1) INDIAN – ATAN. 2) ORCA – ESUARI. 3) N – ATLANTIC. 4) EC – AO – EON – M. 5) LAT – ES – RUDA. 6) NANSEN – IER. 7) 

MALA – FEZ – LI. 8) ARIMA – CEAFA. 9) CEAI – UTERIN. 10) A – N – ASO – ANE. 11) CRESTINARI. 
Vertical: 1) IONEL – MACAC. 2) NR – CANARE – R. 3) DCA – TALIANE. 4) IATA – NAMI – S. 5) A – LOES – A – AT. 6) NEA – SEF – USI. 

7) SNE – NECTON. 8) AUTOR – ZEE – A. 9) TAINUI – ARAR. 10) ARC – DELFINI. 11) NI – MARIANE.

MARINA. Buletin de informare, 
documentare şi studii de filatelie tematică, 
nr.56 (ianuarie-iulie 2006). De mai bine de 
trei decenii, eroic, cu mijloace financiare 
aproape inexistente revista reuşeşte nu 
numai să apară dar şi să vină cu informaţii 
de filatelie tematică pentru împătimiţii 
domeniului. Semnalăm din sumar: 30 de 
ani de la prima traversare a Atlanticului a 
N.S.Mircea şi de la participarea acesteia 

la serbările bicentenarului independenţei SUA (1976-2006) 
● Bătălia navală de la Saintes (1782) ● Nava de linie HMS 
Victory ● Bătălia navală-terestră de la Chesapeake-Yorktown 
(1781) ● Retrospectiva cartofilă a marinelor pictorului Valentin 
Donici (1). (B.D.)
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Naval\

JANE`S NAVY INTERNATIONAL (iunie 
2006). Din sumar: Pakistanul negociază cu 
Grecia şi China achiziţionarea de fregate ● 
Navele de suprafaţă încearcă să supravieţuiască 
ameninţării torpilelor moderne ● Noile submarine 
germane de tipul 212A confirmă încrederea 
acordată sistemului de propulsie independentă 
cu aer ● Italia se pregăteşte pentru vremuri 
tulburi (dosar Marina Militară italiană) ● La 

interviul revistei îl întâlnim pe contraamiralul Richard Seaman, 
şeful de stat major al CC-MAR Napoli, tematica interviului vizând 
operaţia ACTIVE Endeavour (vă reamintim că în numărul din 
luna august revista Marina Română a publicat în exclusivitate un 
interviu cu viceamiralul Roberto Cesaretti, comandantul CC-MAR 
Napoli, unde multe dintre întrebările noastre au avut ca subiect 
operaţia ACTIVE ENDEAVOUR, participarea internaţională, a 
ţărilor membre ale Dialogului Mediteranean, scopul şi obiectivele 
operaţiei, obţinerea de informaţii. Este încă o dovadă, pentru acei 
care mai au nevoie, că revista noastră, în ciuda mijloacelor modeste 
şi păstrând proporţiile, este cel puţin sincronă cu subiectele şi 
temele abordate de celelalte publicaţii de profil). (B.D.) 

COLS BLEUS Le magazine de la Marine et de 
la mer (nr. 2796, 2 septembrie 2006) Din sumar: 
Bilanţul operaţiilor din Liban la o lună şi jumătate 
de la începerea lor – despre misiunile de evacuare 
ale marinei Franceze în Liban ●  Albatrosul sub 
zăpezile australe ● Explorarea Pacificului ● 36 
de ore la 35 F (35F, este un detaşament special 
pentru salvarea vieţii pe mare) ● Nava atelier 
Jules Verne ● Comisia pentru echipament 2006 
– despre întâlnirea anuală a comisiei de studiu a 
echipamentului din marină ● Incursiune în inima informaţiilor – un 
amplu dosar despre Centrul de Informaţii al Marinei (CRM), structură 
creată în iulie 2005 pentru cercetarea şi difuzarea informaţiilor. Este 
prima incursiune a jurnaliştilor de la COLS BLEUS în interiorul 
acestei structuri. (M.E.)
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    30 august 2006, plaja Vadu, 
exerciţiul PONTICA 06.
Debarcarea de la Vadu a inclus 
desantul TAB-urilor de pe mare. 
A fost prima debarcare executată de 
la o distanţă atât de mare (300 m).

Foto: Mihai EGOROV

Ochiul Flotei 

      14 septembrie 2006, fregata 
Regina Maria, Marea Egee.
Botez marinăresc, la pupa fregatei 
pentru membrii echipajului care au 
navigat pentru prima oară 
în Marea Mediterană.

Foto: Florin POPOACĂ








